
משפטשכחה,זוכרו"א.
אקדמיענייןהאחרונותהשניםבעשרותמעוררושכחהזיכרוןשלהנושא

שונים,מכיווניםאותובוחניםוהםלזיכרון,מוקדשיםרביםמחקריםרב,

ניתןכיצדנאגר,הואכיצד-זיכרוןמהובשאלהעסוקיםהמוחחוקרי

פגמישלבשאלהעוסקיםהפסיכולוגיהחוקרילניוונו,גורםמהלשלפו,

עוסקיםהתרבותוחוקריההיסטוריוניםהסוציולוגים,ותעתועיו,הזיכרון

אצלתרבותימשותףמכנההמגבשיםבתהליכיםכלומרקולקטיבי,בזיכרון

דניםהםלדור,מדורהעוברמשותף,מכנהאותושלובמהותוקבוצות,

המנגנוןומהונוגדים,זיכרונותלגבשעשויותקבוצותאותןאםבשאלה

שלולהשכחתוהנוגדיםהזיכרונותמביןאחדשללשימורודווקאהמביא

לזיכרוןומיתולוגיה,היסטוריהזיכרון,ביןבהבחנותעוסקיםהםהאחר,

הכלל,ברמתוהןהבודד,מהתאהחלהפרט,ברמתהןרבהחשיבותאפוא

הרב-לאומית,אוהלאומיתהיחידהועדהמשפחתיתמהיחידה

מורכבחברתיכמנגנוןהמשפטבמשפט,גםחשיבותאלהלשאלות

הכלליםוכקבוצה,כפרטיםהתנהגותנואתהמסדירהכלליםממערכת

עוסקיםהללוהמשפט,בתיבאמצעותבעיקרם,נאכפים,המשפטיים

כללבדרךמשפטית,אחריותשלבשאלותהכרעהלצורךהעברבזיהוי

העובדתית-וההכרעהמיוח,דענייןבואיןשלציבורפרטשלבעברומדומ

ייזיכרוו"עלבכנסוכולמזעיםהלאומיתבאקזמיהשניתנההרצאהעלמבוססתזורשימה

מתקזמיםללימוזיםהמכוובמסגרתמנזלסוזורוושורקחרמונהיזיעל 2005בשנתשנערך

למזעים,הישראליתהלאומיתהאקזמיהבאיגרתפורסמההיאהעברית,האונידבסיטהשל

מחקרעוזרשוירמו,לתומרמוזהאניאחזים,שינוייםכוללתהנוכחיתהרשימה , 2005יולי

לחדבילהוזותברצוניכוהמצויו,סיועועלתל-אביב,באוניברסיטתלמשפטיםבפקולטה

המועילות,הערותיהםעלייהמשפט"עתכתבמערכת

תל-אביבבאוניברסיטתלמשפטיםבפקולטהמתקייםהנוכחיתהלימוזיםשנתבמהלך

שותפילביא,שילעמיתילהוזותמבקשתאניושכחה,זיכרוושללנושאהמוקזשסמינר

כנעו,לחגיביזרמו,לשלמהגושו-גוטשטייו,ליונתוקורי,לליאווכוהקורס,בהנחיית

בו-עמוס,לאבנראלגזי,לגזיפינקלשטייו,לישראלאונגר,להנרילאור,לזושפירא,לאניטה

מעשירותהרצאותעלבילסקיולליאורהאזרעילאריהצקי-סרוסי,וינילורזזוזאי,ליזיו

מעשירה,השתתפותעלבסמינרלתלמיזינונתונהתוזתיושכחה,זיכרוושלבנושאים

קיבוציזיכרוושלבנושאבסיסיתלספרותעצומה,היאושכחהזיכרוושלבנושאהספרות

סיועו),עלבו-עמוסלאבנר(תוזתי

" MAURICE HALB\VACHS, ON COLLECTIVE MEMORY (Le\vis A, Coser ed, & trans 

: 1992); PAUL CONNERTON, Ho\v SOCIETIES REMEMBER (1989); COMMEMORATIONS 

, THE POLITICS OF NATIONAL IDENTITY (John R, Gillis ed" 1996); PIERRE NORA 

" REALM OF MEMORY: RETHINKING THE FRENCH PAST (Lawrence Kritzman ed 

Arthur Goldhamer trans" 1996); EVIATAR ZERUBAVEL, TIME MAPS: COLLECTIVE 

) 2003 ( MEMORY AND THE SOCIAL SHAPE OF THE PAST , 

הפקולטהגיטר,בנושםעלהשוואתייםחוזיםלזיניהקתזרהמופקזתלמשפטים;פרופסור ••

תל-אביב,אונידבסיטתלמשפטים,

אחריותכללבמסגרתהייקבעכןאםאלאעליו,תשפיעלאמשפטית

למעשהוכאשראוציבוריתדמותהואפרטכשאותולעתים,אךחדש,

ציבורי-משותף,זיכרוןשלשאלותלעוררההכרעהעשויהציבורית,השלכה

שלבנייתועללמשפטישהשפעהמההשאלהמתעוררתזהבעניין

ההכרעהעלמשפיעקייםקולקטיביזיכרוןכמהועדהקולקטיבי,הזיכרון

המשפטית,

בין-זמנית,נמסרת,תרבותגםוהואפעיל,חברתיתפקידלמשפט

נקבעים,אלהכלליםהמשפטיים,הכלליםשלוהתאמהשינויהמחייבת

לדוןמבקשתזורשימההמשפט,בתיידיועלהמחוקקידיעלבעיקרם,

המחייב,כוחםובשאלתהמשפטבתיידיעלהנקבעתהכלליםבמערכת

התורהבדמותוהנצחהשימורמנגנוןבתוכהלהכילעשויהזומערכת

שיבטלנגדי,מנגנוןלקבועהצורךמתעורראזאךהמחייב,התקדיםשל

התקדיםשלכוחורצויים,לאתקדימיםשלוכוחםזכרםאתישכיחאו

ביןלשכחה;זיכרוןביןהמתחידוע:מתחמציגיםלרסנווהצורךהמחייב

התרבותיתהמורשתשלועשיררציףלהמשךהחיוניות-העמרוחות

ולהתאמתוהמשפטשללפיתוחוהחיוניים-החידושכוחותלבין-

שהואכפיזה,מובנהמתחוהיצירה,הזמןעמםשמביאים-לשינויים

זו,רשימהבמרכזיעמודהתקדים,בתורתמשתקף

פועלשבונוהםומהושכחהזוכרו,ב.

בורחס
זיכרוןמרכזי,ערךהואזיכרון-אומהשלציבור,שלאדם,שלבחייהם

כיחידיםחיינואתהמעצבהבסיסיהתוכןשלנו,והידעהניסיוןמצבורהוא

בכלל?כךעללחשובהניתןזיכרון?בלאחיינונראיםהיוכיצדוכציבור,

לעתיםזקוקיםשאנוהייתכןלהזיק?לעתיםעלולזיכרוןהאםואולם

הכרהועלתודעהעלבדיוניםמרכזיתפקידממלאותאלהשאלותלשכחה?

פענוחו(עלאורגניזםכלבחייתפקידממלאותגםהןוקולקטיבית,אישית

אברהםזכו-ביקויטין" 1ייהא-התאמןחלקיםהמשכיחהמנגנוןשל

תפקידהאלהלשאלותהישבכימיה),נובלבפרסציחנוברויוסףהרשקו

במשפט?

לואיסחורחהירושלים,פרסחתןהמהולל,הארגנטינאיהסופר

פונס,הואהסיפורגיבור , lהזכרן"ייפונסששמוקצרסיפורכתבבורחס,

מצאתשע-עשרהבןבהיותומסוסונפילהבעקבותאשראורוגוואי,איש

 "בורחס:דבריואלהדמ,לשכוחיכולהואאיןששוב

 ,) 1998מתרגם,דבונובסקי(יורם 102-95בזיונותבורחסלואיסחורחה
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טוכתהמהוויסוהפירותוהאשכולותהזמורותבכלמבחין][היהפונטיי

החלומותשביןמהכלואתהחלומותכלאתלשחזרידעהוא ],',[גפניס

השלושיסשלהזריחהבשעתיסהדרומיהענניסצורותאתהכירהוא ] .. ,[

דוגמתעסלהשוותןוידע ,ושתייסשמוניסמאותשמונהאלףבאפריל

אופעמייס ] .. ,[בלבדאחתפעסשראהטפרדיטפרעטיפתעלהשייש

וכלטדקכלבדמיונומעלה ] .. ,[היה[הוא] ] .. ,[שלסיוסשיחזרכברשלוש

 , z "שהקיפוהוהמדויקיסבבתיסכרכוב

שיאפשר ,קדושלזיכרוןמייחליסאנו ,כולנומעלמרחףפונטשלצלו

 , 3לשונותושתייסבעשריס ,אופטורמיתרידטטכמו ,לדברידע;לאגורלנו

 ,אוליואולסובקלות,הכולוללמודלזכורלנושיטייעלזיכרוןשואפיסאנו

שהואהטיפורבטיוסבורחטלנואומר ,המידהעליתרנתייטרשלאכדי

לשכוחמשמעולחשובלחשיבה,ביותרמוכשרהיהלאשפונטחושש

אלאהיולאפונטשלמדייותרהגדושבעולמולהפשיט, ,להכליל ,הבדליס

מידייס,כמעטפרטיס,

מהרהעדנעשה ,לזיכרוןתהילהכשירכביכולהמתחילפונטשלטיפורו

היכולתהיעדר ,לטננסהיכולתהיעדר-פרטיסעודףקללתו,עלקינה

המאחדיס,לכלליס ,לרעיונותלהגיעעלינומקשה-לעיקרטפלביןלהבחין

 :לגרוסיכולהמלאהחושיתשקליטהלטבלהזיכרון,לכובדהדגמההואפונט

של ,העששתשלהריקטן,שלהשלווהבהתקדמותסהפטקבליהבחיןפונטיי

צופההלחות,שלהתפשטותהאת ,המיתהתהליכיאתקלטהואהעייפות,

טיפורו , 4 "נשואלבליכמעטומדויקמיידי ,רב-צורותבעולסהיהוצלולטדד

 ,והרגשהשכלבמישורשיפעלמשכיחבמנגנוןהצורךאתמדגיס

לבדוקבורחטשלמניטיונותיוחלקהוא "הזכרןפונטייעלהטיפור

שבאמצעותסוהתודעההחושיסרשמיואתהעולסשלקיומואופןאת

הדוח,ייאחרטיפורמטפרבורחטהניטיונותאותס,בתוךאותוחוויסאנו

במטעותיואשרטקוטיחוקרשלפורויטאתהמביא , 5 "ברודידוקטורשל

כלל,זיכרוןאיןכמעטזהלשבט ,"יאהוייהנקראבשבטנתקלהמחקרייס

לזכוריכוליסהסזעוס,בזיכרוןניחנוהזההשבטבנישלהאלילרופאי

הסזאתלעומתהקודס,בערבאףאוהבוקרבאותואירעמהרקבערב

לחמש-אולעשראצלסהמתייחטהעתי,דאתמרביבדיוקלצפותיכוליס

קלותייגעזבובייכימשלדרךלבשריכוליסהסהבאות,הדקותעשרה

 ,הטיפורמטפרמפי ,בורחט ,"הציפורקוליישמעמידייכיאו "בעורפי

הרהרתיורבותזהמופלאלכישרוןעדהייתיפעמיסמאותייכימציין

 ,לפרטפרט ,עתהכברקיימיסועתידהווה ,שעבראנויודעיסהרי ,בדבר

היכוליס ,שהאנשיס ,הואאותישמביךומה ] .. ,[האלשלהנבואיבזיכרונו

כמלואהעתידמןלשאובמטוגליסאינסשוב ,אחורהקץאיןעדלהביט

היכולתמןהמידהעליתרמתפעלאינובורחט ,הכולולמרות ,"הנימה

הזיכרוןהפילוטופיתהבחינהמןייכימצייןהוא ,העתידראייתשלהזאת

שבטשבניכיוון ,מקוסמכל , 6 "העתידמניחושפחותלאפלאמעשההוא

צל,כלעליהסמטילהאינהשלהסההיטטוריה ,זיכרוןחטרי "יאהו"ה

עלמבוטטתאינהשלהסהמשפטשיטת ,מעולמסחלקהיאאין ,למעשה

אינוממילאשאישאירועיסלהוכיחטעסהיש ,הנמקה ,טיעון ,הוכחה

זוכרו

זיכרוןבלאעולסהאומנסבורחט?מדברילהטיקאפשרמה

שתיאתדוחהבורחט ?הבחנהבלאפרטכלזוכריסשבומעולסעדיף

ואילו ,לחשובמוכשרשאינוכמימאבחןהואהזכרןפונטאת :האפשרויות

השניס,במהלךשהתנווןתרבותיכשבטבעיניונראיס "יאהו"השבטבני

מורכבלהיותיכולעולמנו :יודעיסכולנושבעצסמהלנואומרבורחט

מתפונטלכליה:נדוןעברשכולועולסהראויה,במידהאךומעתידמעבר

אינואוליעברבלאעולס ,ומנגדהכריעו,המכבידהעבר ,ואחתעשריסבן

ומנוון,ריק ,דלהואאך ,לכליהנדון

החייסיימועילה,שכחהידיעלהזיכרוןכוחממותןהאישיבמישור

כדיאותסזוכרשאתהוהאופןזוכרשאתהמהאלא ,יתישחמהאינס

בנחרצותלזכורמהציוויחזקהחייסכוחהלאומיבמישורוגס , 7 "לטפרס

ישכי ,שניביתחורבןלאחר ,הטתברכאשר ,וגורליותמעצבותחוויות

התריט ,הביתחורבןלזכרייןומשתייתבשרמאכילתהנמנעיסכאלה

ביטויהמהווה ,לחסלאכולאיןהיגיוןאותולפיכי ,יהושערביכנגדס

 ,מיסלשתותאיןואף ,לביכוריסביטוישהס ,;נרותאומנחות,להבאת

עליתרהתאבללאהיאיהושערבישלעצתו ,המיסניטוךבטלשהרי

אינושהציבורגזרהזוהישכן ,המידהעליתרלזכורלאכלומר ,המידה

בחורבןלהיזכרניתןהחורבן,אתלשכוחאיןגסמנג,דבה,לעמודיכול

משטחגריעה ,למשלממנו:גריעהידיעלאלאהקיוסשלילתידיעללא

שליטתו :ברורהמטר , 8הטעודהמןמועטחלקשיוראובביתהמטוידקטן

המכבידהעברביןלאזןכדילאבדון,להובילעשויהחיינועלהעברשל

מכ,ךביותרהכואב,העברזיכרוןאתשיבטאבטמלדי ,הקיוסצורךלבין

צורך,אין
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העברשחזור-במשפטכרוו Iזב.

תרבותת IIובכ

תודעתנואתיוצרהואומחויב.מפרהמתחהואלעתידעברביוהמתח

באכיצדלהתפתחותנו.לשאיפותינו,מנועהואוהקולקטיבית.הפרטית

המשפט?בעולםזהמתחביטוילידי

 ,היהמהלקבועהואהמשפטבתישלהמרכזייםהתפקידיםאחד

פועלהשופטזהבענייו .ההחלטהשלחיוניחלקהיאהזאתוהקביעה

תפקידורנקה:פוןלאופולדשלציוויופיעלהישן)הזו(מוכהיסטוריון

 )" wie es eigentlich gewesen "(שהיהכפיהסיפוראתלשחזר
עולההסיפורמו . 9אחרותוראיותעדיםשלהפרטיזיכרונםבאמצעות

 ,גנברצח,הנאשםכילהוכיחישהפליליבמשפטהמשפטית.המסקנה

ולפיוללאה,רחלביוהסכםנחתםכילהוכיחישהאזרחיבמשפטמעל.

המבוססותמשפטיותמסקנותהואלהכלללאה.הלוואהנותנתרחל

זיכרוננוכפרטיםהעבר.שחזורעלמבוססתהעובדותבנייתעובדות.על

 ,לזכורשמחיםשהיינומהשוכחיםאנוודל.מועטשלנוהזיכרוןלקויס!:

זוכריםאנולעתיםכו:עליתרלשכוח.שמחיםהיינושאולימהוזוכרים

דומהאינואחדשלזיכרונומעולם!!.התרחשושלאדבריםמוחשיבאופו

אירוע,לאותועדיםלהיותיכוליםאנשיםכמהכיואףאחר,שללזיכרונו

כדוגמתלחלוטין,שונהלהיותיכולמהםאחדכלעלהאירועשלרישומו

מעידפונסגםכולנו.אתמאפיינותהזיכרוןחולשות .! Zיירשומוו"סיפור

 ,כלומר ,אדםככלהיההואלזכרו,אותושהפכההתאונהשלפניעצמועל

 .! Jשמעולאהקשיבראה,ולאהביט

הייתהלאפונס,שלהאגדיבזיכרונוניחניםהיינואילואמת,

בדיוקיודעיםהיינוהעבר:שבשחזורלדיוקבנוגעבעיהכלמתעוררת

למתןשקדמוברגעיםנאמרמהאובאלמוניירהשפלונילפניקרהמה

האישיתלהיסטוריהמכרעתתרומהלתרוםיכולהיהפונסההלוואה.

ההליכיםזאת,עםכולנו.שלהקולקטיביתולהיסטוריהאחדכלשל

ונעשיםרביםימיםנמשכיםהיומתמשכים,הכישבלאוהמשפט,בבתי

 ,לעיקרטפלביולהבחיןמסוגלאינופונסשהרייותר,עודמתישים

והשקיעההמתישהדיוקכועליתרהבחנה.בלאפרטכלחובקוזיכרונו

הבנתאתגםואוליהכללית,התמונהאתמטשטשיםהיובפרטים

חוזהשללכריתתולהבדיל,אואלמונישלמותולידישהביאוהעובדות

לאי-כריתתו.או

העברונטוליהזיכרוןחסריה"יאהו",שבטלבניגמורבניגודניצבפונס

ובכללהחברתית,מערכתלקייםמצליחיםזאתשבכלוהקולקטיבי,הפרטי

ולאהמלך,בפקודת(אמנםסנקציהמוטלתהפרתםשעלכללים,מערכת

 .)! 4נפרדתשיפוטיתרשותבאמצעות

רקלאלמשפטחיוניזיכרוןזיכרון?בלימשפטהואמהואולם

בנייתלצורךגםאלאנקמה,גםואוליהרתעה,לשםהעברשחזורלצורכי

כלליאתהמעמידיםוהמסורותהמנהגיםהכללים,אתהכוללתתרבות

חקיקהמאוסףבעיקרובנויוהוא ,קולקטיביהואזהזיכרוןהמשפט.

דיו.ופסקי

מוסרתועלת,עלות,-ב IIמחןס 7תק . 7
והואמשפט,ביתשלהחלטההואדיופסקדיו.בפסקיאתמקדברשימתי

-המתדייניםהצדדיםשלזההואהאחדהמישורמישורים:בשניפועל

אותולפתוחאיוואףהצדדיםאתמחייבהואבסכסו,ךמכריעהדיופסק

הלכההואהדיופסק-כולוהעולםשלזההואהאחרהמישורמחדש;

 " .! Sהרלוונטיתהחברהשלהמשפטמכלליחלקהנעשית

 . 101 , 99בעמישס,

המתועזיסמופלאזיכרוןשלהמקריסאחזזהובורחס,שמספרכפי . 99בעמישס,

פרס,מלךכורש,גסמוזכרמונה,שהואהאחריסהמקריסבין ." Naturalis historia "-ב

שס.בצבאותיו.חיילכלשלבשמולקרואשיזע

 . 101בעמישס, 4

פלגוחייסוולובסקי(צבי 128-117ברוזיזוקטורשלהזוחבורחסלואיסחורחה 5

 .) 1976מתרגמיס,

המצטט ,) 1994 (ותוזעהזמןאליצוראבשלוסראו,הזמןמשמעותשללבעיה ; 124בעמישס,

ועתיזהווהעדב,ביןההבזל ] ... 1הפיסיקאיסייעבורנוכיהאומראיינשטייןאת 54בעמי

עולמוקוריליאובורחס,שלביצירותיולזיוןשתהיהיי;ככלעיקשתתהיהאשליה,הוא

שלההשלכותאתמנתחקורי .) 1997שנייה,(מהזורהבורחסלואיסחורחהשלהספרותי

מצזהשפה,בנייתעלהיייאהויישבטבנישלהזיכרוןהיעזרושלפונסשלהמושלסהזיכרון

אצלהמטשטשתהכוללנית,ההפשטהשניומצזפונסאצלההפשטהיכולתהיעזראח,ד

 .) 102-90(בעמיהיייאהויי

 .) 2003תרגס,ניצן(טללספרכזילחיותמרקסגרסיהגדביאלשללספרוהמוטו

ומנהגיסטיח,ללאבקיראמהעלאמההשארתשלהמנהגעייב.ס,בתראבבאבבלי,

 .אנוימינועזהשתמרואחריססמלייס

זועמזתועלהחולקיסישכמובן,(התשמייז). 12אכרךהיסטוריתחשינהוינרבאלעזר

מטרתזואמנסואסבאמתהזבריספניהיואיךלזעתייתכןאסבשאלהרנקהפוןשל

 PETER NOVICK, THAT NOBLE DREAM ) 1988 (;ראו,בנושאלפולמוסההיסטוריה.

JOYCE H. ApPLBY, LYNN HUNT & MARGARET JACOB, TELLING THE TRUTH ABOUT 

) 1997 ( HISTORY (1995); RICHARD J. EVANS, IN DEFENSE OF HISTORY . 

תרגמה,פורתבן(נועההזיכרוןשלהחטאיםשבעתשכטרליזניאלהזיכרון,תעתועיעל 10

הזיכרוןאיבוזכלומר,זעיכה,אלה,בקצרה,הס,בספרהנסקריסהזיכרוןחטאי .) 2005

להגיעהיכולתחסימתהזיכרון;לביןהקשבביןנתקזהיינונפש,פיזורהיטשטשותו;או

השאה,אחרת;לחוויהוהעתקתהבעדבשנחוותהחוויהשלמוטעהייחוסהזיכרון;למאגר

זיכרוןעריכתכלומרהטיה,ורמזיס;מנחותשאלותבעזרתבתוזעההמושתלזיכרוןכלומר

מטריזיסבאירועיסכפייתיתהיזכרותזהיינוהתמזה,ההווה;ואמונותזעותפיעלהעדב

וזכרון,ייהיסטוריוגרפיהשפיראאניטההקולקטיבי,במישורהזיכרוןתעתועיעלהעדב;מן

 .) 1994 ( 9 , 10אלפייםתשייחיילטרוןמקרה

משפטיסהמוזחק,הזיכרוןעלייהוויכוחלופטוספיואליזבתבילינגסגייימספיראו 11

 .) I) 32-24 (1998ז(פסיכולוגיהחזשיס"ומחקריס

אונסמתאר , 1950בשנת ) Akira Kurosawa (קורוסאווהאקירהיזיעלשבויסהסרט, 12

הסמוראי,שללמותואחרתאוזובזרךהקשורותזמויותכמהשלמבטסמנקוזתורצח

להגיעמאפשרתשאינההתאבזות?),רצח?בזו-קרב?(מוותשונהגרסהמעלהמהןאחתוכל

מחקריאמתייתוזעה,הוזאה,-משפטלצזייספרותאלמוגשולמיתראוהאמת.לחקר

 .) 2001 ( 319-316 , 297יזמשפט

במשפטהןבהיסטוריההןהאמת,לחקרלהגיעהקושיעל ; 99בעמי , 1היישלעילבורחס, 13

(רי 79-77בעמיבמיוחז , 35אגרנטלשמעוןגנורותלאמיתוייאמתייזיןכהןהיחייסראו,

 .) 1986עורכיס,קרמניצרושיגביזון

 . 100בעמי , 6היישלעילקורי, 14

הפרקליטהמשפטייופיתוחהחסרהשלמתפרשנות,לסוגיה,השיפוטיתייהיצירהברקאהרן 15

שלפרסומההואהמחייבהתקזיסתורתשללתחולתהשתנאימכאן .) 1990 ( 267לט

ברביס.ההלכה
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באופןכיאם , 16האנגליהמשפטמןאימצנושלנוהמשפטבשיטת

ונעשהשמחייבמה , stare decisis") 17 "(המחייבהתקדיםתורתאת ,מטויג

השופטאתשהניעהדיןפטקשלחלקאותוהוא ,המשפטמכלליחלק

 ," ratio decidendi "ה-אוהפטקטעםכלומר ,שהחליטמהלהחליט

lבימחיתוקףלהשאין ," obiter dictum "ה- ,אגבמאמרתהשונה B , נמצא

פותר ,העבראלעצמומקשרהמשפטביתהשיפוטיתבפעילותוכיאפוא

 , 19לעתידכלליתנורמהויוצרבהווההטכטוךאת

טמונים ,פורמליבאופןחלת 1המ ,המחייבהתקדיםבהלכתואולם

מדועבעבר?כךשנפטקהמשוםרקלהלכהכבוללהיותמדוע : 20קשיים

מנקודתמוטעית?שהיאלטבורעשויהמשפטשביתלהלכהכבוללהיות

בעיההמחייבהתקדיםתורתיוצרתהרשויותהפרדתעקרוןשלהמבט

ידיעלשנוצר ,המקובלהמשפטבשיטתהתפתחהזותורהמוטדית:

 ,המחוקקתהרשותידיעלבעיקרוהחוקנוצרשבהבשיטההפטיקה,

להלכהציותחובתמטילההיאקושי,מעוררתהמחייבהתקדיםתורת

הופקדההחקיקהשמלאכתאף ,המשפטביתשלמדרשומביתקודמת

ישזהבפירוש ,החוקאתהמפרשהואהמשפטביתאולם ,המחוקקדייב

המשפטביתשלשידונמצאהעתיד),לגבימחייבהוא(אםחקיקתיבטיה

עצמו,המחוקקשלזועלגוברתכמחוקק

לשעבודודוגמהלהיותעשויההמחייבהתקדיםהלכת ,בקצרה

גםהיא ,הרשויותביןהאיזוןאתמערערתוהיא ,לעברההווהשל

לאמתחתירהשהוא ,המשפטשלהמרכזייםהרעיונותלאחדמנוגדת

זהבמובןהמשפטית,האמתגםאלאהעובדתיתהאמתרקלא-

מדעיותתורותעםאחדבקנהעולהאינההמחייבהתקדיםהלכת

תורותאת ,קדמונינושלהפיזיקהאתלקבלעלינוהאומנם :אחרות

 ,כמובן ,התשובה ?העברשלהמתמטיקהאתאוהקדומותההכרה

 ,בגאומטריהכמו ,במשפטכיציין IIלויתן IIבטפרוהובטוכבר ,שלילית

כי 22הולמטצייןזוברוח , 21לכבודלזכותראוייםהתבונהחוקירק

מןמשפטיכלללהצדקתיותרטובהטיבהשאיןלחשובמקוr,כם

עמדתולפי ,אחרותבמילים ,הרביעיהנרישלבימיוקבענשהעובדה

שנפטקדילא ,מחייבתוקףבעליהיהמשפטישכללכדי ,הולמטשל

 ,אזורק ,מחדשאותולבחוןישלהחילושמבקשיםאימתכלבעבר,

 ,הולמטלפימחייב,כוחלויינתן ,החדשותלנטיבותמתאיםהואאם

התאמתו :ההווהאלאהעבראינוכללשלהמחייבתלתחולתוהצידוק

2הנוכחיותהנטיבותעלהיוםלחול 3 , 

והטתייגותהתקדיםתורתכלפירתיעהלעוררעשויהזוקצרהטקירה

התקדיםבתורתמכירשאינוהעבריהמשפטשלעמדתוגםזוממנה,

ככלההלכה,ללימודכמקוררבערךולתשובותההלכהלפטקי , 24המחייב

הדיןפטקאך ,יותרגדוליהיההמשכנעערכו ,יותרנחשבהתקדיםשבעל

מוליכההמחייבהתקדיםשתורתהואלכךהטעם ,מחייבאינוכשלעצמו

בניגודעומדתגםהיא ,טעויותלהנציחעלולהוהיאמחשבתי,לקיבעון

העצמאידעתושיקולאתלהפעילהדייןעל , 2Sלדיןהדייןשללכפיפותו

בהלכההדבקהדייןאתמכנההתלמודלאמיתו,אמתלדיןלהגיעכדי

שמטתמךמי , 2611הלכהלדברעצמוהתוקע"לה:מטכיםהואשאיןקודמת

הגמרא , 2711הואגנאי"הרי ,אתולהטכיםאולהבינובלאככזהתקדיםעל

יגיעמותולאחרשאם ,לתלמידיושאמרםיהאמוראאחדעלמטפרת

פיו,עללפטוקלהםאטורלו,מטכימיםשאינםדינומפטקיאחדלידיהם

שיבינומייהיההבאשבדוראפשרשהרי ,להשמידולהםאטור ,זאתעם

לחלקיהפוךהואאך ,מחייבאינוהתקדיםכלומר , 2Bפיועללפעולוירצה

יהאשבעתידוייתכן ,הקולקטיבי-ההיטטורימהזיכרוןלחלק ,מהמטורת

מחייבכוחשלו,השכנועמעצמתנובעכוחו ,ישכנעאם ,מעשיתפקידאףלו

לו,אין ,כשלעצמו

 ,בקצרההצבענוחולשותיהשעל ,התקדיםתורת ,זאתכלולמרות

 29שוניםמכיווניםמשפטמלומדימחודשת,לעדנההאחרונותבשניםזוכה

התקדים:תורתביטודעומדיםמרכזייםטעמיםשני ,להצדיקהבאים

טעמישורתעלמבוטטהתועלתניהטעםמוטרי,והאחרתועלתניהאחד

 ,לוההצדקהשנבדקהלאחרכללהיוצרת ,הערבהכרעת :הםואלה ,משנה

התקדיםהלכת ,זאתועודמחייבים,כלליםליצירתוזוליעילכליהיא

תכנוןאתמראשמקלההיא :המשפטודאותשלהערךאתמקדמתהמחייב

המשפטי,הדיוןתוצאותאתמראשלחזותמאפשרתובדיעבד ,ההתנהגות

שלההלכותברשתעקיבותליצירתמטייעתהתקדיםהלכתכךעלנוטף

השופטת,הרשותשלאמינותהאתמבטטתהיאובזאת ,המשפטבתי

לפעולכדאי ,נכוןאינומטויםשתקדיםהטורביםישאםגם ,בקצרה

הדבקותמחירעלערוךלאיןעולהמתקדיםהטטייהמחירכי ,פיועל

 , 30מוצלחהואאיןאפילו ,בתקדים

 ,המוטריתההנמקהעומדת ,אלהתועלתניותהנמקותשללצדן

 ,היאלענייננוהשוויוןעקרוןשלמשמעותוהחוק,לפניהשוויוןשעיקרה

מתדייןעלהחליםלכלליםדומיםכלליםעליושיחולוזכאימתדייןשכל

 , 31דומהבמקרהאחר

מעצם ,ככזוהעברמתרומתמתעלמותהללוההנמקותשתי ,זאתעם

השפעתושלהמבטמנקודתרקהערבאתבוחנותוהן ,המטורתהוקרת

כשלעצמוהעברעשויכלום :השאלהעולהומכאןההווה,עלהתבונית

הבאחלקהחיובית,שהתשובההגורטיםיש ?התקדיםתורתאתלהצדיק

 ,זובשאלהיעטוקרשימתישל

ושכחהכרון Iזשלכתרבותס Iד Pתה.
הוא ,רעיון ,מחשבה ,ידעשלנצברתהנ;ורבותכלומר-תרבותהואהמשפט

בידי ,אבןגביעלאבןנדב,ךגביעלנדבך ,בהדרגהשנבנהבנייןבבחינת

חיוניבירכהםןיהדפטקיאוההלכות , 32שונותבתקופותשוניםבנאים

זיכרוןהקולקטיבי,העברזיכרוןהםמורכב,המשפטשמהןהיטודבאבני

בניביןהמחברתהשרשרתהואהשימורמשמרים,למנגנוניםזקוקהעבר

קודמיושלכנאמןפועלדורכל , 33הבאיםהדורותלבניהקודמיםהדורות

העברתרבותי,תרבותבשימורוכךטביבתיבשימורכךאחריו,הבאיםושל

 ,לנוהקודמיםהדורותמןמתנההיא-העברשלהדיןפטקי :בענייננו-

לדורותמטרגםאלאקודמינוכלפיטובההכרתרקלאהואהעברושימור

המורשתשלשימורהעלישקדוהבאיםהדורותכילהאמיןנוכל :הבאים

םיהתקדעקרוןקודמינו,שלמורשתםעללשמורנשכילאםרקפוטיתיהש

תרבותיתכיצירהלפעוללמשפטהמאפשר ,משמרמנגנוןמאותוחלקהוא

 , 34מתמשכתוחברתית
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בהנחותוהפיזיקאיהמתמטיקאימדועהשאלהבעינהעומדתעדיין

 ( 35בומחויבהמשפטןואילו ,לעברמשעבודמשוחרריםשלהםהעבודה

מממלכתשונותבממלכותחייםוהפיזיקאישהמתמטיקאיהיאהתשובה

הפיזיקאיואילו ,הטהורההתבונהבממלכתחיהמתמטיקאי .המשפטעולם

הערב.לתובנותכבוליםאינםהטהורהוהתבונההטבעהטבע.בממלכתחי

טודותבפענוחולפיזיקאילמתמטיקאילטייעיכולותהעברתובנותאמנם

 ,הוקלרוברטניוטוןשלאמרתווידועה ,התגלולאשעדייןוהתבונההיקום

שלכתפיהםעלשעמדמשוםזההיה ,ראותלהרחיקיכולהיהאםולפיה

 . 36ענקים

הטבעאתלאלשעבדיכולותאינןלעצמןכשהןהעברתובנותאולם

ומנותקיםעצמאייםוההיגיוןהטבעכללישהרי ,המתמטיקהאתולא

 .ניוטוןאתשעבדולאהעברתובנות ,אכן .אותםשבוחןמישלמעינו

שבאהעדבמדעהמחייביםהכלליםנעשוחשףשאותםהחדשיםהכללים

הואהמדעשלהעליוןהציווי ,בקצרהאותם.גםושינתהחדשהפרדיגמה

מחייבות.עבודההנחותאינןלעצמןכשהןהעברותובנות ,האמתחקר

הואהמשפט .לשמהמדעיתתורהרקאינוהמשפט ,זאתלעומת

כדיהאדםבניבידינוצרהמשפט .חרבתיתמטרהלהגשיםהמיועדכלי

חותרהמשפט .והגינותצדקעלהמבוטטיםםימשותפחייםלהםלאפשר

השיפוטית.להכרעהיטודהמשמשותהעובדותבמטגרתהאמתלבירור

לבטאאמוריםהם .מדעיתאמתמשקפיםאינםהמשפטייםהכלליםאולם

רצופיםויציבותטדרלכונןהמשפטמבקששבמטגרתה ,צדקשלתפיטה

עלולפעולהעברפטיקתאתלכנטהמחייבת ,התקדיםשיטת . 37ונמשכים

 .חברתייםויציבותטדרלהגשמתתשתיתיוצרתנמש,ךברצףפיה

 ;) 1959שנייה,(מהזורה 92ארצנובמשפטמחקריםטזסקיגז 16

S and the LaIV: On tlJe Revolution oj Legal ןR.H. Heiner, IlIlperject Decisiol 
) 1986 ( 227 . Precedents and Rules, 15 J. OF LEG. STUD . 

 M.D.A. FREEMAN, LLOYD'S INTRoDuCfloN TOראו:האנגליבמשפטהעיקרוולתחולת 17
) 1994 ,. JURISPRUDENCE 1261-1263 (7th ed . 

 ,משפטבתישללהלכותמחייבמעמזאיו ,היסטוריבאופולפחותהקונטיננטלית,בשיטה

החקיקהלפרשנויותכלומרקטרינה,לזורבכוחניתוזווקאושם ,מנחהכוחרקאלא

לעיל ,טזסקיראו:השיטותביולהבחנההמשפט.מלומזישלבכתביהםביטויליזיהבאות

עזנה ;) 1991 ( 127המשפטלתורתמבואאנגלרזיצחק ; 111-112 , 99-102בעמי , 16ה"ש

 232-230 , 221טמשפטים "העליווהמשפטביתלתקזימיעתיזפניצופהייתחולהקפלו

) 1979 ( 

לקבועכיצזלשאלה .) 1964 ( 99כהפרקליט "פסוקהי?הלכהי-אגביימימרתטזסקיגז 18

 Arthur L. Goodheart, Deternlining the Ratio Decidendiס jראו:הפסקטעםמהו
, a Case, in ESSAYS IN JURISPRUDENCE AND THE COMMON LAW (1931); JOSEPH RAZ 
) 1979 ( 180-209 THE AUTHORITY OF LAW . 

כהויהחייםלמעשה:נוהגתאינהההבחנהכיהסבוריםויש ,סבוכההשאלהואולם

 ,האוצרמשרזינבע"מקונטרם 164/97צ"בגבעקבות-לאי"טוהגינותז"לאוביטריי

הצעותועלמחייבתהלכהמהילזהותהקושיעל ;) 2001 ( 415לאמשפטים " l) 289נב(ז"פ

תקזיםיימגואיתוהאגב:מאמרותוהבחנתהההלכהשלהרבורההגזרתהכגוו ,זהבענייו

אשכנזיזוהקשר:ובאותו .) 1997 ( 324מגהפרקליט "האנכיבמישורישומוקשיי-מחייב

עיוניהקאנטיאנית"הפילוסופיהזרךעלופתרונההמחייבהתקזיםבתורתאחתבעיהייעל

 .) 1973 ( 804גמשפט

זמירויצחקכהויה(חיים 924 , 821אכרךכתביםמבחר "שיפוטיתחקיקהיירבקאהרו 19

כתבים).להלו:(הספר ) 2000 ,עורכים

קבלתתורתשלהכלליבהקשרהחלטותמקבלישלערבלהחלטותההיצמזותלבעיית 20

 , 227-220,211אוזבריםזין "התקזיםשלהשקועהעלותוייטמירמיכלראו: ,החלטות

מיוחזתובזיקהבכללותההתקזיםבבעייתזוזהומענייומקיףמאמר .) 2004 ( 267-243

הישראלי.למשפט

21 ) 1946 , THOMAS HOBBES, LEVIATHAN 21,27 (M. Oakeshott ed. , Oxford . 
22 , 167 01iver Wende11 Ho1mes, The Path oj Law, COLLECTED LEGAL PAPERS 

) 1920 ( 187 . 
23 1034-1035 , 1029 . Anthony Kronman, Precedent and Tradition , 99 YALE L.J 

) 1990 (. 
שקייםמובואך .)ב"(התשנ 41כתביםמבחר "הלכהלזברעצמםהתוקעיםייעלכהוחיים 24

במשנה,לביטוישבאמתחהמסורת,שלכמזהלביוהתקזיםמכבליהשחרורביומתח

בחכמהממנוגזולשיהיהעזחברוזיוביתזרבילבטליכולזיוביתשאיוייה:א,עזיות

ובמניו"·

בעמי ,שםבפסיקה:המגובש ,מקובלמשפטלביוחקוקחוקביוהעבריבמשפטההבחנהעל 25

בגזרהיו-והריףם"הרמב ,הראש ,הטוריםבעל-וקוזמיוערוךשולחובעל(לפיו 44-42

הגאונים,מתשובותהחל ,הרבניתהשפיטהמקובל.משפטשלמחוקקיםמעיו ,מחוקקים

 .חוק)בגזראינה

ב."עקט,יבמות ,בבלי 26

(התשלייט- 122 , 105ו-זהעבריהמשפטשנתון "הערביבמשפטייהתקזיםורהפטיגזרח 27

 . 55בעמ' , 24ש"הלעיל ,כהוגםראוהתש"ם).

בעמ' , 27ש"הלעילורהפטיג, ;ע"א ,קלאבתראבבא ,בבליב;"ע ,קלבתראבבא ,בבלי 28

זיכרווייבהרצאתו:הערביבמשפטהזיכרוועלשלימזני ,אזרעיאריהר"לזמוזהאני . 125

-9בתל-אביב,אונירבסיטת ,למשפטיםבפקולטה ,וספרמשפטבמועזוושניתנההזיכרוו",

היהוזיתבמסורתהטבועההזיכרוובמצוות ,השארביו ,זוזובהרצאה . 2006בנובמרב

לקזמה.זיכרווביוובמתח

29 Frederic Shauer, Precedent, 39 STAN. L. REV. 571 (1987); Ear1 Ma1tz, The 
) 1988 ( 367 . Nature oj Precedent, 66 N.C.L. REV . 

 Louis Kornhauser, An Econon!ic Perspectiveראו:התקזיםתורתשלכלכלילניתוח 30
oj Stare Decisis, 65 CHI-KENT. L. REV. 63 (1989); Thomas R. Lee, Stare 
Decisis in EconOlllic Perspective: An Economic Analysis oj the Supreme 

) 2000 ( 643 . t'S Doctrine oj Precedent, 78 N.C.L. REV זiCOl . 
שלתורהלבססעשוייםהתקזיםתורתשלביסוזההעומזיםווזאותשוויוושלהערכים 31 0

שסטייהלטענההזרךקצרהמכאו .הרלוונטיתהמשפטיתהקהילהלחברימוקנותזכויות

מוקנות.זכויותשלשיפוטיתהפקעהמעיומהווההפרטלזכויותהנוגעמחייבמתקזים

 Polly J. Price ,האמריקני:המשפטשלהיסטוריתבאספקלריהולזחייתוהטיעוולבחינת
A Constitutional Signijicance jor Precedent: Ol'iginalism, Stare Decisis and 

950335 = Property Rights (2006), available at http://ssrn.comlabstract 
פעולההיא ,בהמשכיםספרכתיבתכמו ,השיפוטיתהיצירהיי : 924בעמ' , 19ש"הלעיל ,ברק 32

השופטיםהקוזמים.הפרקיםאתכתמ ] ... 1מכהניםאינםשכברהשופטים,מתמשכת.

 !ירבצףנכתבהכולהעבר.עלהתבססותתוך ] ... 1המשכהאתכותביםבהווה

הזורותביורבצףהנמשכתההלכתיתהשרשרתרעיוואתהיטבמזגיםא: ,אאבותמשנה, 33

וזקניםלזקנים,-ויהושעליהושע,ומסרה ,מסיניתורהקיבלמשהייביניהם:ומחרבת

שמעוורבבווכלההזוגותזרךעבורוכךהגזולה",כנסתלאנשימסרוהונביאים ,לנביאים-

גמליאל.בו

34 Kronman , קרונמואנתונישלהנמקתוזו . 1047-1043 , 1029בעמ' , 23ש"הלעיל, 

המחויבותביסוזעומזיםוהמוסרייםהתועלתנייםלטעמיםפרטכילהזגישהמבקש

שביסוזלשינוימסורתביולמתחבאשרכשלעצמם;לעברוהוקרההמסורתכיבוזלתקזים

החברתיים:הכלליםשלבעיצובםהשופטתפקיזשלההיבטולהזגשת ,התקזיםתורת

. Samuel C. Damren, Stare Decisis: The Maker ojCustolns, 35 NEW ENG.L 

) 2000 ( REV. I . 
 . 1064-1057 , 1029בעמ'שם, 35

36 , R.K. MERTON, ON THE SHOULDERS OF GIANTS (Chicago University Press 
) 1993 . 

על-והפשרההשלוםהאמת,ייהזיו,אלוומנחםראוהמשפטשלהבסיסייםבערכיולזיוו 37

עלייברקאהרו ;ח)"(תשנ 269יזמשפטמחקריוהחרבה"המשפטעמוזיוארבעהשלושה

הגשתואתהחוסמיםראייתייםלכללים ;) 1996 ( 11כזמשפטיםואמת"שיפוטמשפט,

ראו ,יותרנעליםערכיםעללהגוכזי ,המקרהעלאורלזרותעשויותשהיוראיותשל

הגנהלשםמבית-המשפטמיזעמניעת-משפטית'אמת'ו 'עובזתיתאמתיי"זלצמונינה

רבקאהרוראוהמשפטשליעזיועל ;) 2000 ( 263כזמשפטעיוניחברתיים"ערכיםעל

 .) 1992 ( 266-264הכלליתהפרשנותתורתראשוו:כרךבמשפטפרשנות
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מחויבכלוםהזכרו?כפונטכמוהוהמשפטכיאמרנובכךכלום

בליפיהםעלולפעולמעולםשנכתבוהדיופטקיכללאתלאגורהמשפט

וביוגרידאתרבותיתכתופעההמשפטביולהבחיוישכאו ?הכללמווצאי

לתעדשיבוא ,המשפטיההיטטוריוו .פעילהחברתיתכמערכתהמשפט

בזיכרונומצוידהייהאם ,ישמחאולי ,הקודמותבמאותהמשפטאת

כך ,אגבמלא.בדיוקהעברכלליאתלשחזרלושיאפשר ,פונטשל

הדברכךלאאולםזיקה.יהפשלאוהמתמטיקהשלההיטטוריווגם

מערכת .המחייביםבכללים ,המשפטשלהעבודהבהנחותכשמדובר

שימור .טטטיתלהיותיכולהאינה ,אורגניתמערכתלכלבדומה ,חברתית

בכלהקפאה.פירושואיוהתקדיםתורתבאמצעותהמשפטיתהתרבות

אתלטלקיששבמהלכה ,ובנייההרטשלאינטנטיביתדינמיקהישגוף

אתלהשאירבעתובה ,תחתיהםחדשיםלייצר ,שבוהפגומיםהרכיבים

לפחות ,בהריטהלעתיםכרוכיםץושיפותחזוקה .כנםעלהלא-פגומים

שלגורלו ,אכו .כולוהבנייועלולשמורלהוטיףכדי ,הקייםשלחלקית

התפתחותומונעומדכאמצמיתלעברמלאששעבודמלמדהזכרוטנפו

לומאפשרשהיה ,משכיחאומוחקמנגנווחטרהיהלפונטראויה.

כמושלאחייו.שלומאוזותקיוהמשךלצורךהעברממעמטותלהיפטר

הכול.כמעטאוהכוללהשכיחזהלמנגנוול ):'1 "יאהו"השבטבניאצל

אומוחקמנגנוודרושאבל .ממששלתרבותלצמוחתוכללאזיכרוובלי

צמיחהלאפשרכדילעבר,מיותרמשעבודלהשתחררלנושיטייעמבטל,

תועלתנייםנימוקיםעלמושתתתבתקדיםדבקות ,שציינוכמולעתיד.

מתקדים.לעתיםלהשתחררהצורךגםוכמוה ,מוטרייםנימוקיםועל

לידילהביאעלולה ,ניתנהשכברמשוםרקנכונהלאבהחלטהדבקות

להוטיףהקושי .םיהקונקרטיבמתדייניםולפגיעהלריקשאביםמבזבוז

כדי ,ממנההתעלמותלידיאילהבעשוייעילהולאנכונהלאהלכהולאמץ

ההחלטותקבלתבאופוהאמתטשטושבגלוי.לבטלההצורךמולהימנע

השופטת.לרשותאמינותמוטיףאינוודאיהמשפטבבתי

בערכיםלעתיםהנטוע ,המשפטישהעברלגרוםאפשרכיצד ,כואם

להימלטהאמצעיםאחדהבאים'הדורותבניאתישעבדלא ,םיאחר

הואשמחייבמההאבחוו:שיטתהואבעייתיאךמחייבתקדיםשלמכבליו

כאשרט.ישהחלמהלהחליטהשופטאתשהניע ,הדיופטקשלחלקאותו

קיימתשאינה ,חדשהמטריאליתעובדה ,למשל ,מצייניםלאבחומבקשים

במקרהמדוברשאיולמטקנהמובילזהנתוו .המקורי ,המחייבבתקדים

 ,השוויוועקרווזהה.תהיהעליושתחולשההלכההכרחוישאומכאו ,דומה

מבקשיםשעליוהמקרהכאשרחלאינו ,לתקדיםהכפיפותביטודהמונח

ביולהבחיוהיאאחרתאפשרות .שונהמקרההואהתקדיםאתלהחיל

בפטיקהשנקבעשמהבאופוהאגבאמרתוביו(ההלכה)הפטקטעם

וכמוההאבחוותורתואולם . 38מחייבתשאינה ,אגבכאמרתיתוארקודמת

 ,הבעיהעםבמישריומתמודדותאינוהאגבאמרותשלחת-יתרימתגם

לאבחנואפשרכילענייננו,תקדיםאינושהתקדים ,מראשמניחותהושהרי

 .אגבאמרתבהיותושנפטקלמהכפוףהואאיוכיאו

המשפטשבחרהפתרוואתמשקףהשפיטהלחוק-יטוד: 20טעיף

מחייבתהעליווהמשפטביתשלהלכהכיקובעהחוקזו.לבעיההישראלי

 . 39לתקדימיוכבולאינועצמוהעליווהמשפטביתאך ,משפטביתכל

אך ,נמוכותערכאותמחייביםהעליווהמשפטביתשלתקדימיוכלומר

לדמותאפשר . 40שהיאטיבהמכלמהםלטטותיכולעצמוהמשפטבית

אתוהמטמוהחיבתאהפועלמנגנוולאותוהאלהההשכחהמנגנוניאת

היאמחייבמתקדיםהטטייהיכולת .להריטההמיועדיםהחלבוניםטילוק

המשפט.של "אוביקויטיו"ה

מחייבכזהמהלךאךאחת.לאמתקדימיוטוטההעליווהמשפטבית

ועצם ,בזהירותלהיעשותצריכהמתקדיםטטייהלכוושכנוע.הנמקה

בהתנגשות .לשינויהטיבהאינולשופטנראיתאינהקודמתשהלכההדבר

דווקא.היציבותערךגורבולעתיםהאמתערךגוברלעתים ,ליציבאמתביו

בדיוהתומכיםהשיקוליםשלמשקלםכאשררקיי :ברקטועוזהלענייו

שייגרםובנזקהישובדיוהתומכיםהשיקוליםשלמשקלםעלעולההחדש

 . 41 "קודםמתקדיםלטטותמקוםיש ,השינויעצםבשל

המקובלהמשפטבשיטתנוהגתהמחייבהתקדיםשיטתכיציינתי

במשפטולאהעבריבמשפטלאנוהגתהיאואיו ,אצלנוונקלטה

להניחוניתו ,המוצאבנקודותבולטהשיטותביוההבדלהקונטיננטלי.
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