
 1ואחתם Iהעשרהמאהבפתח
מאוטנר**מנחסשלטפרועלהערות

כללןא.

ומשפיעים?לחשוביםוהחרבההרוחבמדעיתאוריהאורעיווהופךמה

שהםההטברבגללרקלאחשוביםמטויםרעיוואותאוריהרבותפעמים

שאלההיאשואליםשהםשהשאלהמשוםבעיקראלאלמציאות,נותנים

לשאול-ולהפריכםלנטותחוקריםשלדורותשמניעהכזוופורייה,מקורית

דוגמההראשוני.ההטברבמקוםאחריםהטרביםלהציעאבלשאלה,אותה

שלהטענההמפורטמת:ורבתזתלמשלהיאהזהמהטוגלתאוריהטובה

וביוהפרוטטטנטיתהאתיקהביוהקשרבדרבורבמקטהגרמניהטוציולוג

שלדורותעטקו ,-1905בלראשונה,ורבתזתנוטחהמאזהקפיטליזם'.רוח

להפריכה!.בניטיוו-הדתותמדעואנשיהיטטוריוניםטוציולוגים,-חוקרים

יוצאתהיאאםגםצומחת,ועדייוובר,תזתטביבשצמחההענפההטפרות

התזה.שלולחשיבותלפוריותהוכחההיאהמקורית,התזהכנגד

שלההיטטוריוגרפיהשל l/ורבמקט l/הרבהבמידההואמאוטנרמנחם

מייחטשהואהחשיובתבגללטיבות:מכמה l/ורב I/הואהישראלי.המשפט

החשיבות(לעומתהמשפטשלבהיטטוריהותרובתרעיונותשלהמניעלתפקיד

בפורמליזםשלוהענייובגלל l/ורב I/הואלמשל).מטריאלייםכוחותשל

הישראליהמשפטשלההיטטוריוגרפיהשל l/ורב l/ההואבעיקראבלבמשפט,

לראשונהשניטחלטענה,ובייחודשלולתזותשהייתההרבהההשפעהבגלל

הישראליבמשפטהערכיםועלייתהפורמליזםיריזתבטפרומקיףבאופו

שחלוהשינויתהליכיועלהישראליתהפטיקהשלאופייהעל , 1993משנת

 • 4העשריםהמאהשלהשמוניםלשנותהחמישיםשנותביובה

הטפיקההיא , l/מאוטנרתזת I/פרטוםמאזשעברוהשניםבשש-עשרה

האחרונה:מהשנהדוגמאותשתירקהנהודיונים.ביקורותשלשורהלהוליד

המשפטמאפייניעלחריטרוופרופ'שלחשובמאמרהתפרטםהשנה

שכותרתוזה,במאמרישראל.מדינתשללקיומההשלישיבעשורהישראלי

מרכזיותתופעותכינטעו , S/lהשלישיבעשורהציבוריתהטפרהמשפוט I/היא

השמוניםלשנותהחמישיםשנותביושלובהבחנהמאוטנרמדברשעליהו

ההגמוניהולשקיעת 1977שנתשללמהפךמאוטנראצלמקושרות(ואשר

המשפטבתישלההתערבותבמידתעלייהלמשלכמוהעבודה),תנועתשל

שנותובראשיתהשישיםשנותבטוףכרבלמעשההחלוהפוליטית,בטפרה

חריטמצביעלעמדתוכתימוכיו . 1977שללמהפךקודםעודהשבעים,

בראשיתץ l/לבגשהוגשוהעתירותבמטפרמשמעותיגידולעללמשל

בשלטוו.הייתהעדייוהעבודהתנועתכאשרהשבעיםשנותובאמצע

תל-אביב.אונימסיטתלמשפטיםהפקולטהחמ,פרופסור

 2008בזצממשנערךוחמה,למשפטהישראליתהאגוזהשלהשנתיבכנסהוצגזהמאמר

בירושלים.העמיתמסיטהבאוני

פטקהיאמאוטנרתזתשללהשפעההאחרונהמהשנהשנייהדוגמה

א l/ע-זהדיופטק . 2007בדצמברהעליווהמשפטביתידיעלשניתודיו

בפרשנותעוטק- 6אילתשומהפקיזבןבע"מאילתברשף 10251/05

ממיטים).והנחות(פטוריםאילתחופשיטחראיזורלחוק 11טעיף

בפטקהזכירהארבל,עדנההמוביל,הדיופטקאתשכתבההשופטת

משופטילאחדגרםזהדברהפורמליזם.ירידתעלמאוטנרתזתאתדינה

בת l/מיעוטדעת I/מעיולכתוב-רובינשטייואליקים-האחריםההרכב

לביקורתאלאארבל,השופטתעללביקורתלאשמוקדשתאחדיםעמודים

 " . 7מאוטנרתזתעל

4 

אביב,תלמסיטתאונישללאורוההוצאהספיר,האקזמיתהמכללהעוב,דעםהוצאת

2008 . 

 .) 1984מתרגם,מורן(מוךהקפיטליזםורוחהפרוטסטנטיתהאתיקהוממכס
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ואחת,העשריםהמאהבפתחבישראלותרבותמשפטהספר

שנותבראשיתעודמאוטנרשהחלההיסטוריהפרויקטאתממשיך

יכולתעלהמבוססאופקים,ורחבעשיראמביציוזי,ספרזהוהתשעים,

השולטיםהבסיסייםהמתחיםאתעשירתיאורלתארהשתאותמעוררת

העשרים,המאהראשיתמאזבישראלוהחברההמשפטשלבהיסטוריה

הישראליהמשפטשלההיסטוריהאתומאתגרמענייןבאופןמקשרהספר

מרתקדיוןבוישלמשלכךכלליים,ותרבותייםפוליטייםעומקלתהליכי

שנותלראשיתהחמישיםשנותביןהישראליתהספרותשלבהיסטוריה

שללהיסטוריההישראליתהספרותיתההיסטוריהשלוקישורהשמונים

נורמטיבימתווהגםמציעהספרהדסקריפטיבי,לתיאורפרטאךהמשפט,

המרכזיותמהבעיותחלקלפתרוןמענייניםרעיונותשלשורהובולעתיד

במשפטשעוסקיםספריםמעטישכיום,הישראליתהחברהשלביותר

עצורהבנשימהנקראיםאשרזהמשפטשלבהיסטוריהאוהישראלי

הרביםהלא-משפטייםהחומריםבגללהשארביןהנוכחי,הספרכמו

מציעשהואהמקיףהנורמטיביהמתווהבגללוגםבושישוהמעניינים

בישראל,החברהשללעתידה

במשפטמגמותשלהיסטוריתיאורראשוןבחלקחלקים,שנילספר

בתרבויות)(אובתרבותמגמותשלתיאורבצדהמנדטתקופתמאזהישראלי

ניתוחכוללהספרשלהשניחלקוהשמונה-עשרה,המאהמאזהיהודית

רב-כמדינהישראלעלמחדשלחשובמאוטנרמציעשבמסגרתונורמטיבי,

להתאיםכדישנדרשיםלשינוייםמרשםהספרפורשזהבחלקתרבותית,

כיום,הישראליתהחמהשלהרב-תרבותילאופיהישראליהמשפטאת

הספר,שלמאוד,המרשיםהנורמטיבי,בחלקאתמקדלאזוברשימה

זאת,במקום , 8הפוליטיתהתאוריהבתחוםאינהשהכשרתימשוםוזאת

טועןזהבחלק , 7-3פרקיםהספר,שלהראשוןבחלקובדיוניאתמקד

שהופיעוהטענותשלוהרחבהעידוןשהןעיקריות,טענותשתימאוטנר

קודם,שנזכר 1993משנתהפורמליזםירידתבספר

הישראליהעליוןהמשפטביתשלהפסיקהמאוטנר,טועןראשית,

ביתוהתשעים:השמוניםלשנותהחמישיםשנותביןמסיבישינויעברה

סגנוןפסיבי;ולאאקטיביסטהואוהתשעיםהשמוניםשנותשלהמשפט

מייצבהמשפטוביתפורמליסטי;ולאאנטי-פורמליסטיהואשלוההנמקה

 , 9פוליטיותהכרעותלקבלתמרכזיכפורוםעצמואת

שנותביןהישראליתהפסיקהבאופילשינוימאוטנר,לדמישנית,

פנימייםתהליכיםגורמים:שלושהוהתשעיםהשמוניםלשנותהחמישים

וגורמיםלמשפטחיצונייםחברתיים-פוליטייםתהליכיםבמשפט,

ממוקדהספרספציפייםס!,שופטיםשלהאישיותכלומר-ביוגרפיים

למשפטחיצונייםופוליטייםחברתייםתהליכיםשלההשפעההשני:בגורם

סגנוןאימץמאוטנר,אומרהעליון,המשפטביתהפסיקה,אופישינויעל

בחברהתרבותיזרהיההואאזכיהחמישים,בשנותפורמליסטיהנמקה

החזיקהמשפטביתקולקטיביסטית,הייתהזושחברהבעודהישראלית,

בשנותלאנטי-פורמליסטהפךהמשפטביתליברלית,באידאולוגיה

בחברההוותיקההאליטהשלכוחהלירידתבמקבילוהתשעיםהשמונים

שלההעיקריהכוחלמוקדהמשפטביתאתהפכהזוקבוצההישראלית!!,

 , 1977שלהמהפךלאחרהפוליטיתבזירהכוחהתשכאשר

מאוטנרתזתעלאפשרוותורות Pבוב.
ההיסטורית-דסקריפטיביתהתזהעלאפשריותביקורותכמהלהציעאפשר

בהכרחלאכי(אםאפשריותביקורותחמשעתהאמנהמאוטנר,של

התזה,עלממצות)

הפורמליזם!ירידתשלתהליךהיההאם . 1

שנותביןהפורמליזם"ייירידתשלתהליךהישראליהמשפטחווהאכןהאם

שימשושוניםהנמקהשסגנונותמודהמאוטנרהשמונים'לשנותהחמישים

טועןהואאולםהישראלי,המשפטשלההיסטוריהכללאורךבערבוביה

זוטענה ,! 2הפורמליסטיהסגנוןהיהבפסיקההדומיננטיהסגנוןשבעמ

כמותי,במחקרקשותבעיותשישברורכמותית,בבדיקהמגובהאינה

הייתהמגבלותיה,למרותמדגמית,גםולוכמותיתבדיקהכיגםברוראבל

ואכן,מאוטנר,שלהתזהשללהפרכהאולאישושרבותלתרוםיכולה

ייתכןכימראהקודם)שנזכרבמאמרחריסשעשהזה(כמוכמותימחקר

ראויבספרהמוצגהישראליתהפסיקהשלההיסטוריהשלשהתיאור

מחדש,לבחינה

קולקטיביסטית!הייתההחמישיםשנותשלהישראליתהחברההאם . 2

ידעהחמישיםשנותשלההיסטוריהשלהמחקרשבהםהאחרונות,בשנים

הישראליתהחברהשלבתיאורספקהוטלמשמעותית,מחקריתפריחה

וקולקטיביסטית,מגויסתכחברהממנה)חשוביםחלקיםלפחות(או

במחקריםהראתהרוזיןאוריתהחמתיתההיסטוריוניתלמשל,כ,ך

בספרו)מאוטנרמאזכר(ושאותםהאחרונותבשניםשהתפרסמוחשובים

בשנותכברכילאחרונה,לאורשיצאהקשההאהבהחובתבספרהוגם

בסממניםהישראליתמהחברהחשוביםחלקיםאופיינוהחמישים

המגויסתהחברהמונגדתרוזיןשלבספרה ,! 3מובהקיםאינדיבידואליסטיים

האינדיבידואליסטייםהסממניםבעלתלחברההמנדטבתקופתהיישובשל

כברכיולטעוןזוהבחנהעלגםלערערניתןכימובןהחמישים,שנותשל

הטמיעושלאמשמעותיותקבוצותהיישוביתבחמההיוהמנדטבתקופת

מכלחברה,באותהאחרותקבוצותשאפייןהקולקטיביסטיהאתוסאת

ההנחהשלא,וביןהחמישיםלשנותהמנדטתקופתביןשנבחיןביןמקום,

ביתשלהליברליהאתוסביןפער-מאוטנרשלספרומבוססשעליה

לביקורת,ניתנתשמסביבו,החברהשללאתוסהמשפט

ליברלי!היההמשפטביתהאם . 3

באידאולוגיהדגלהחמישיםשנותשלהעליוןהמשפטשביתטועןמאוטנר

המשפטייםבחומריםנמצאתאומר,הואלכ,ךהעיקריתהסיבהליברלית,

ספוגיםהיומאוטנר,טועןאלו,חומריםאתם,שעבדהאנגלו-אמריקניים

הזוהאידאולוגיהאתהטמיעהמשפטוביתהליברלית,באידאולוגיה

לחברההליברליזםלהחדרתלסוכןהמשפטביתהפךבכךבפסיקתו,

שלבטקסטיםהבקיאיםישראליםמשפטניםמזכירמאוטנרהישראלית,

הובס,לוק,קנט,אקווינס,אריסטו,(אפלטון,המערבייםהפילוסופיםגדולי

הישראליםהשופטיםאםהיאכאןהמתבקשתהשאלה ,! 4ומיל)בנתהם

למשלבארץ,שלמדובשופטיםשמדוברככלאלה,לטקסטיםנחשפואכן
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הספרותאתקראואכןהםאםלדעתיספק ,בירושליםלמשפטבשיעורים

שקראוהתורת-משפטיתהספרות .פורמליבאופןלפחות ,הזוהפילוסופית

המנהל ,גודביפרדריקשלומענייןחשובבספרבעיקרמדוברלנו.מוכרת

אך ,מלומדספרספקללאהואזהספרבירושלים.למשפטהשיעוריםשל

 .! sהמערביהלימליזםבערכיספוגשהואלומרקשה

המשפטשיטתכיהיאמאוטנרשלההנחה ,פילוסופייםלטקסטיםפרט

ליברליותתפיסותזלגוודרכה ,המנדטבתקופתבארץשלטההאנגלית

 ,המנדטוריהמשפטשליותרהמדויקהתיאוראבל .הישראליםלשופטים

שהייתהמשפטטתיש-אנגלי-קולוניאלימשפטזהשהיההוא ,לדעתי

גופא.אנגליהשלמזוליברליתפחותהרבה

שלהחירוםשעתחקיקתזה:ליברליותלחוסררבותדוגמאותיש

להזכיראפשראך ,בולטתדוגמהכמובןהיאוהארבעיםהשלושיםשנות

שפנינההמנדטוריתהעיתונותפקודתלמשלכמויותרמוקדמתחקיקהגם

מנית'העותמהפקודהליברליתפחותהרבהשהייתההראתהכברלהב

המשפטשלהליברליותבמידתבהרחבהלדוןהמקוםזהאין .! 6שהחליפה

לחוסרנוספותדוגמאותשתירקבקצרהלצייןמצוניאך ,המנדטורי

 Attorneyדיןבפסקלמצואניתןאחתדוגמההאמור:ברליותיהל
7General v. Rubashoff ! השופטיםזקןהסבירשבו ,םיהשלושמשנות

ישימותנןיאאנגליותביטויוחופשמשפטביתביזיוןהלכותכימקדונל

 .! SIIצבעוניתהיאהאוכלוסיהרובבהןקטנותמושבות IIל

 10שסעיף ,(גביה)המיסיםמפקודתלקוחהאחרתאפשריתדוגמה

כי:קובע ,מסחייבישלאזרחימאסרהמתיר ,שלה

העידואבלהתשלום][סרבןהמפגרמשלמטלטליםדינמצאולאאם"

לשלםמשגתידוכיהשכונהמןאוהכפרמןנכבדיםשניאוהמוכתרעליו
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