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מותו,עםהירושהחלוקתעלהצעירהדורובניבנותביןריבלמנועגםכמו

מפעליםבעליביןשכיחותהןומקובלות,שגרתיותהןאלהמטרותכאמור,

לחיותכדיהבא,לדורהניהולשרביטאתלהעבירזקנתםעםהמבקשים
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ממלכתואתלחלקמבקשלירהמחזה,בתחילתמידמתפרצתהטרגדיה

הבכורותהבנותשתיאהבה,הצהרותבנותיומשלוששישמעלאחר

אלאחזקות,אהבההצהרותומביעותלעסקה,מוחלטבאופןמתמסרות

אינההיאבתחרות,להשתתףמסרבת ,והאהובההצעירההבתשקורדליה,

הפקולטהגיטר,בנושםעלהשוואתייםחוזיםלדיניהקתדרהמופקדתלמשפטים,פרופסור

תל-אביב,אונירבסיטתלמשפטים,

 ,להינשאעומדתכשהיאעתהבמיוחד ,לאביהמוחלטתאהבהלהביעיכולה

וגונרילרגןאחיותיהשלמהוססתהבלתינכונותןאתמבינהאינהוהיא

כלפיהמתפרץלירהמלךנשואות,בעודןכאלהאהבההצהרותלהצהיר

תחולקהממלכהומנכסיו,מלבוגירושהעלומכריזנשלט,בלתיבזעם

ביןוממלכתורכושואתמחלקלירלשלושה,במקוםחלקיםלשניעתה

הואוכךלחתניו,היאשלוהרשמיתהפנייהכיאםהבכירות,בנותיושתי
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והקרקעהשליטהאךלחתנים,השלטוןמועברטקסיבאופןכאמור,

אלאבכך,מהשלענייןלאהנדונה,בתקופה ,וזה ,לבנותמועברותעצמה

שאנחנומשום-אנופחות,זהמענייןמתרשמיםאולי,ושקספיר,שאנו

-ושקספיר , 5לבנותיוהועברהשנחלתוצלפחדשלהסיפוראתמכירים

במלכותהגדולהאישה,שללמלכותהמקביליםוחייושיצירתומשום

הראשונה,אליזבטהיאאנגליה,ובמלכי

לבנותיולחלקמבקשלירהממלכה,חלוקתשללעסקהאפואנחזור

 ,המשפטנים ,בפנינומציבהואכן,בעשותואהבה,תמורתממלכתואת

שמציבהמשפטיהאתגרכאן?מדוברעסקהאיזועלפשוט:לאאתגר

סגםשקספירבפנינוהציבדומהאתגר ,מפתיעאינוליר"ב"המלךשקספיר
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אישנכתבוביותרהמובהקותה"חוזיות"מהיצירותמונציה",ב"הסוחר

שלשבמקרההקובעלחוזהלהתייחסישכיצדהשאלהאתשעוררהפעם,

אכן ? 6אנטוניושלבשרולליטרתזכאישיילוקיהיהההלוואהאי-פירעון

כיעד ,במיוחדבולטשקספירשלבמחזותיוהמשפטיהחומרשלהאזכור

הגיעוהמקצוע,למוניטיןלהוסיףכדישאולי ,משפטניםבעיקרכאלה,יש

 , 7משפטיתהכשרההייתהלשקספירכיחד-משמעית,מדעיתלמסקנה

ה"עסקה"סביבנסבהמחזהוציר ,משפטייםאזכוריםזרועליר"המלךיי

נוכחבעיקר ,עתהלבחוןאנסהמהותהשאת ,אהבהתמורתממלכהשל

העסקה,בהגדרתהאהבהרכיבשמציבהקושי

האהבההצהרותשלמשמעותוב.
הממלכהלחלוקתכתנאיאהבהכלפיולהצהירמבנותיותובעלירהמלך

אפשריותקריאותשלושאציעזו?דרישהשלמשמעותהמהביניהן,
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שלכבעלים,ליראתמתארתסמיילי ,! A Thousand Acres 4-הפוליצר

מנקודתמסופרהסיפורהעשרים,המאהשלהשנייהבמחציתבאיווהחווה

 ,האבשלהתעללותועלהמספרת ,יני'גבספרששמהגונריל,שלמבטה

מתעללכאבזופרשנותפיעלנתפסלארי-לירבילדותן,ובאחותהבהלארי,

 ,"אביךאתייכבדשלהטבעילחוקיצייתובנותיוכיראוישאינו ,ומקומם

מבנותיולירתובעכאשרזו?פרשניתעמדהלבססהמחזהעשויהאם

אתייאהבתילאביה:אומרתהיאנבעתת,קורדליההאהבה,הצהרתאת

כיאותנוהמלמד ,! 6לאריסטוהדשומעיםאנובדבריה ,! 5כחובתי"מלכי

אחדכלכאשרלהתקיים,יכולהלילדיםהוריםביןהמושלמתהידידות

אהבה,סוגיביןמבחינהקורדליהועוד:זאתכחובתו,לשנינותןמהצדדים

כשהיאעתהבמיוחדהאהבה,עלמונופוללאביהלהבטיחיכולהאינההיא

שקספ(רו(ולואם

אתלהביןיכולההיאאיןגםזהרקעעללהינשא,עומדתוהיאבוגרת

 ,! 7להצהיראחיותיהנכונותשהיוהמוחלטותהאהבההצהרות

 ,זאתעםלתשוקה,אהבהביןכביכול,קושרת,קורדליהשלעמדתה

המוחלטתאהבתהאתלהביעהמסרבתקורדליה,שלרתיעתהאת

אביהביןהאהבהתחרותשכןהתשוקה,ממישורלנתקאפשר ,לליר

 ,השנייההפרשנותאתהמבססתהציות,לחובתלהתייחסיכולהלבעלה

להציג,שברצוני

לשליטהביטויאלא ,אינטימירגששלסוגאינהזופרשנותלפיאהבה

שאיןפקודה,כעיןלהתפרשיכולההאהבהלהצהרתהדרישה ,! Bולכפיפות

האבבידיהיאהשליטהאביהן,בביתהבנותנמצאותעודכללהמרותה,

האבמשלטוןהבנותעוברות ,הנישואיןעם ,! 9לוהבנותכפיפותועמה

מנקודתלאב,הכרחיתעדיפותאיןשביניהםובתחרותהבעל,לשלטון

להצהיריכולהאינה ,נישואיןסףעלשהיאקורדליה,המשפחתיתהמבט

רגןלהתעלםיכולותכיצדתמההגםוהיאלאביה,המוחלטתכפיפותהעל

הואשליראלאלאב,המוחלטתכפיפותןעלולהצהירמבעליהןוגונריל

 ,לבעלהציותחובתלביןלמלךהציותחובתביןובתחרותהמל,ךעדיין

לפלפוליםלהיכנסטעםהישבחובה,מדוברואםלמלך,הציותחובתגוברת

אהבה?בהצהרותהדבקהרגשמהותאודותעל

 ,לירשלהאהבהבדרישותהכרוכההבעייתיותאתכהעדהצגתי

הקצהפרשנויותשתיבהבנתה,הכרוךהקושיואתהשרירותי,הפטריארך

לירהמלךאתמציגות-מוחלטתככפיפותואהבהכתשוקהאהבה-

עלמתבססתהשלישיתהפרשנותלגיטימי,ובלתימעיק ,קשהבאופן

בנותיואתשזיכהשלאחראומלל,אבבלירהרואההמקובלתהקריאה
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יחסישלהנצחיתהטרגדיהאתמגלסלירבזקנתו.אותוהפקירוהו ,בכול

 . 20כיוסגסהדמיוןאתלהציתהממשיכהביצירהוילדיהסהוריס

למעשהלירזוןקריאהלפילאהבההדרישהמשמעותאפואמהי

הדרישהגורלו.אתלהפקידלוכדאימבנותיומיבידילראותמבקש

הצהרתאתעתיד.אליצופההיאאך ,בעבראמנסנטועההאהבהלהצהרת

אלאאותך)אוהבות(אנולהווההמתייחסכמצגרקלאלפרשניתוהבנות

 . 21אותך)לאהובלהמשיךמתחייבות(אנולעתידהמכוונת ,כהבטחהגס

הוריסביולקשרמייחסיסשאנוהרגילמהמטעןיונקתזהבהקשראהבה

שלהמשמעותאתלאהבהאפואמייחסתהשלישיתהפרשנות .לילדיהס

האהבההצהרת .לבתשומת ,עזרהטיפול, ,סיוע ,תודההכרתאמפטיה,

יופקרשלאלכךוערובההאבשללמחסורולדאוגהבטחהבחובהמקפלת

הסדריאתלירמפרט ,האהבההצהרותשמושמעותלאחר ,ואכן .בזקנתו

 : 22חתניואלבפנותו ,הפרישה

 ,שלטוניאפקידהשניכסבידייי

 ;ותפארתועזוהדרכלעל

 ,מאהאביריסעס ,ואנ'כי

 ,חליפותדש'דש-ח'ח ,ליאשב

:;t ע~יאשמר .מכסאחדב.ית

- ,ושס-כבודוהמלכ~תתאראך

והז:נקיסהעז ,הך~~ו:;(

 ."האהוביסלוקחי-בנותי ,לכס

בנותיובנותיו.בצללחסותמצפההואמפורשיס:דבריסאומרליר

בנחלתו.הולסאירוחיקבלואביריוומאהשהואלכךלסירוגיוידאגו

הבנות:שלהאהבההצהרותאתמהבנתוישירותנובעתלירשלציפייתו

פמלייתו.צורכיולסיפוקהאבשלצרכיולסיפוקדואגותאוהבותבנות

מדובראיויותר:מוחשיגווןבעללהיותהופךבעסקההאהבהמרכיב

תמורתממלכהבהענקתאלא ,גרידאאהבהתמורתממלכהבהענקת

כמלך.במעמדובהתחשב ,האבשלהבסיסייסצרכיוסיפוק

ההפרה . 1

בעתכברבשנייס:לוקותאביהוכלפיהבנותשלהאהבההצהרות

במונחיסבוטה.באופוהופרומכוולאחר ;שוואהצהרותהיוהוהינתנו

והו , 23כריתתהבעתבפגסהולקתהשהעסקהלומראפשרמודרנייס

הבנותשלהשוואמצגבשלפגומההייתההיא . 24מכולאחרבהפרתה

הבנותשלהתנערותובשלמכולאחרנפגמהוהיא ,לאביהואהבתובדבר

 .האבכלפיממחויבותו

מתובעתכרבעולההאהבההצהרותשלמהימנותובדברהספק

הבנותמשיחבדיעבדגסללמודאפשרזהספקעלעצמו.ההצהרות

שלהפחותהמחיבתוסבלוגסשאוליהבכירות,הבנותומהתנהגותו.

כדיאהבההצהרותמדקלמותוהו ,עמומעימותלהימנעמבקשות ,האב

הנתחאתשערורייהללאלקבלכדיוגס ,לבואתלהפיס ,לפקודתולציית
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עלהצביעומעטלאראשונה.תמונהראשונה,מערכה , 14בעמי , 3ש"הלעיל ,שקספיר 17

לבלותלירשלתקוותועלגסוהתבססולקורזליהלירשלביחסועריותגילוישלהיסוז
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ראשונה.תמונהראשונה,מערכה , 3ה"שלעיל , 23 'בעמ ,שקספיר 25
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ושקרניס,חנפיסעדתמוקףהואכילדעתצריךהיהכרבאוליליר

~יש"באומרו:וידידיסאחיסשלבוגדנותסמפניהזהירהנביאירמיהו

ך:;וילר?ל-ר~?~קב~קוב ח~-ל?:;ויחו 9 .(:רנ-ל ):1 ח~-ל?-ל~רjךשr,כרוr,כרע.הו

? Q :מבקשיסכבו,דשאיפתמתוך ,האנשיסשרוביי ,אריסטוויציוכרבן, 7 "לד

אלאן, 8 "החנפניסאתרובסאוהביסכועל ,משלאהובנאהביסלהיותיותר

לקראתרק ,העיוורוומחלתרביס:שליטיסלוקיסשבהבמחלהלקהשליר

כמונייינוקרו:שעיניולגלוסטר,אומרוהואעיוורונו,אתלירמביוהסוף

קזריאתלראותאדסיכולעיניסבליגסהלא ]"נ,בראשךעיניסלאכמוךי

 , 30מפוכחהואהעיוורגלוסטרואילו ,בעיוורוולקההפיכחלירן, 9 "העולס

השלטווסיוסוכי ,משלטונונובעהגדולקסמוכייודעחכסשליט

המשוכהעללגבוריכולאמיתיקשר ,זאתובכלהקסס,סיוסאתגסמבשר

שליצירתומאליוהמובוכדברמבטיחהאינהדסקרבת ,השלטוואבדושל

הקרוביסמפימושמעהואאסגס ,שפתייסמתקלאוודאי ,אמיתיקשר

במבחושכשלהקורדליההמעשה,מבחוהואהאמיתיהמבחוביותר,

עמדושכביכולהבנותשתיואילו ,והנאמנותהאמתבמבחועמדה ,הדיבור

לדאוגהבטיחוהו ,והנאמנותהאמתבמבחועמדולא ,הדיבורבמבחו

זו,הבטחתובוטהבאופוהפרוהואך ,בזקנתולאביהו

 ,חמלההמחייב ,"אביךאתכבדיישלהטבעיהחוקאתהפרוהבנות

לירלבנותיו,לירביוהעסקהשלמפרשנותהנובעגסזהחוקכבוד, ,תמיכה

כיעצמועלמעידהואבנותיו,ביוממלכתואתבחלקומרהטעותטעהאכו

 ?ההפרהנוכחאוניסחסראותולהותירראויהאס , 3lאיו-אוניספתיהוא

קובעיסואף ,הפרתואפשרותעלמראשחושביסלחוזהצדדיסלעיתיס

במועדעמדלאאנטוניו "מונציההסוחר"בכ,ךזה,לענייוהסדרביניהס

בגללהובדיוק ,עליהחשבושהצדדיסהפרהזוהייתהההלוואה,פירעוושל

יהיהבמוע,דההלוואהאתאנטוניויפרעלאאסשלפיההתניהאתקבעו

אתהסדירלאכלללירהמלך ,לכךבניגודהבשר,לליטרתזכאישיילוק

עלאותההעלהלאהסתסמוכלפיו,בנותיושלהאפשריתההפרהנושא

התניהתוקףשלהמשפטיתהבעיה "מונציההסוחר"בכו:עליתרדעתו,

מחופשתכשהיא ,ופורציה ,משפטבביתלדיוועלתההבשרליטרתבדבר

החוזההחוזה:שלהפורמליתפרשנותוידיעלהבעיהאתפתרה ,לשופט

 , 3דסןטיפתלאואף ,יותרולאפחותלא ,בשרליטרתלקחתלשיילוקהתיר

החוזהעללהתבססלשיילוקאפשרהלאהחוזהשלזומילוליתפרשנות

 ,הציבורתקנתעסאחדבקנהעולהשאינהבתניהשמדוברעודמה ,שעשה

מדועומחייב,תקיוחוזהלירעשה ,שיילוקשללחוזהשבניגודנראהואולס

לו?שתסייעכדיהצדקלמערכתפנהלאאפוא

הבעיהבשורשנוגעת "מונציההסוחרייל "לירהמלךייביוההנגדה

מערכתאתאפיינההזרותזר,עסחוזהעשהשיילוק ,לירהמלךשל

בקלותמכריעהמשפטכאחד,תיותרבותאישיתבזרותמדובר :היחסיס

כיההנחהעלמבוססיסזריסביויחסיס ,זריסביומשפטיבסכסוךיתרה

 ,קרוביסעסחוזהעשהלירמשפטי,יחסביניהסליצורהתכוונוהצדדיס

ספקותמעלהקרוביסביוהסכמה ,מבשרובשרעס ,ביותרלוהקרוביסעס

ההפרהאפשרותמשפטי,יחסביניהסליצוראלהשללכוונתסבאשר

אתלהותירראויהאס ,זאתובכלצפויה,ואינהטבעיתאינהכזהבמקרה

אוניס?חסרלירהמלך

 ,ראשיתמקדימות,שאלותשתילבחוועלינוזושאלהעלבילהשכדי

יכולכיצד ,שניתבנותיו?עסלירהמלךשלהעסקהאתלסווגאפשרכיצד

להפרה?להגיבמשפטביתהיה

מתנה?אומכר-העסקהשל.מהותהד
בנותמצדהטובהכפיותשלהטרגדיהאתמגלסלירהמלךשלסיפורו

ואולי ?מתנהכאללעסקהלהתייחסמוצדקהאסבמתנה,הכולשקיבלו

האב?שלצרכיוהספקתתמורתממלכה :במכרמדורב

הכלליסמהסלהביולמשפטוהמסייעכליהואעסקהשלסיווגה

חליסאחריסוכלליס ,מכרחוזהעלחליסמסוימיסכלליס ,עליההחליס

כלללאמהתחייבותובולחזוררשאימתנהלתתהמתחייבכ,ךמתנה,על

מתנהלתתהתחייבות :ועודזאת ,רגילחוזימתחייבכושאיומה , 33עילה

חוזיתהתחייבותעלכללבדרךחלהשאינהדרישה , 34בכתבמסמךטעונה

חוזההואמכר ,ברורההעסקאותסוגישניביולהבחנההסיבה ,רגילה

טובותמניבשהואהיאביסודוההנחהמסחרית,בסביבהטוענה ,דו-צדדי

 ,חד-צדדיתעסקההיאמתנה ,זאתלעומת ,הצדדיסלשניכלכליותהנאה

הנאהטובתמקבלעצמושהואבלארכושלמשנהואחדצדמעבירשבה

גורמת ,משפחתי-חרביבהקשרלרובהנעשית ,כזועסקהההערבה,עבור

היאלכודעתו,גמירתבדברספקלעוררעשויהוהיא ,לנותוכלכלינזק

 ,בצרכיווהתחשבותהנותועליתרהגנתמחייבת

סיקיבפועלאך ,רבורההעסקאותסוגישניביותיהתאורטההבחנה

המתנה ,"מתנהעלמסה"במוסמרסלשהבהירכפיהשתייס,ביוטשטוש

 ,טוטליתחברתיתתופעההיא ,רגילהכלכליתחד-צדדיתפעילותאינה

שלנגדיתמחויבותוהיוצרת ,מחזוריבקשרוהנותוהמקבלביוהקושרת

 , 35חלילהוחוזר ,הנותוכלפיהמקבלמצדנתינה

היאמתנהמתנה?היאלירידיעלהממלכהחלוקתשלהעסקההאס

שלרגשישעבודאוהנותושלרגשיסיפוק , 36בתמורהשלאנכסהקניית

לחוזהממתנההעסקהאתלהפוךהעשויהתמורהבגדראינסהמקבל

שלירכדיובהקשרנו: ,כלכליערךבעלתלהיותצריכההתמורה ,חליפיו

ממששלתמורהמקבלאינועצמושהואלהראותיש ,מתנהנותוייחשב

מתועס ,ראשיתזאת:להראותיתקשההואהדבריספניעל ,המתנהעבור

ולמעשה ,אהבהמקבלהוא ,שנית ;המלוכהמעולמשתחררהואהמתנה

ולאחליפיובחוזהאפואמדובר ,לכאורה ,צרכיולסיפוקדאגהבפועל

כך?האומנסבמתנה,

נכסיסביניהסמחליפיסהצדדיסשניחליפיוחוזהבמסגרתכללבדרך

ממלכההייתהבעברכספי,ערךבעלתהיאשממלכהברור ,כספיערךבעלי

האהבהלהצהרות ,זאתלעומת ,למכירהואולי ,להורשה ,להעברהתנתינגס

הוא ,ללירשקדס ,גדולמלךרכוש,אינהאהבהכלכלי,ערךאיוכשלעצמו

?בוזובוז ,~ה >':Q1 ~:;(יתו ווה-ל?-ת);/יש >':1אס-ינ::וו"שצייוהמל,ךשלמה

למכירה,לאגסובעצס ,להורשהלא ,להעברהלאניתנתאינהאהבה , J7 "לו

הואמיו ,מיושירותימכירתזו ,אהבהאינהזו ,בשוקאהבהקוניסכאשר

כשס ,כלילממנהמנותקלהיותיכולגסהואאך ,האהבהמסממניאחד

אהבה ,וילדיס)הוריסאהבת(ראוממיומנותקתלהיותיכולהשאהבה

אולסרכוש,אינהאהבהאך ,בוחפציסשכולנו ,מרכזיערךאמנסהיא
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אלא ,גרידארגשכהספקתלאהאהבההצהרותאתפירשנולירשלבמקרה

הטענהמתחזקתבכךהאם .בנותיומצדלווכדאגהלירשלצרכיוכסיפוק

חליפיו?בחוזהאלאבמתנהמדוברשאיו

בחיובכרוכהלהיותיכולהמתנה ,הישראליהמשפטהגדרתפיעל

 ,מובו . JBבתנאימותניתלהיותיכולהאףוהיאהמקבלעלהמוטלכלשהו

ערךאוהחיובערך ,כמתנהאופייהעלתשמורשהעסקהשכדיזאת,עם

צריכיםכמהעדהמתנה.לערךיחסיתמוגבליםלהיותצריכיםהתנאי

המתנה?לערךיחסיתמוגבליםהתנאישלערכואוהחיובשלערכולהיות

הסכמה ,למשלכ,ך .זהבענייוהקשייםאתמדגימההישראליתהפסיקה
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 ,מניחהבבליואילו ,ילדיובחטדיהתלוי ,אביוןעצמוולהפון ,הכוללתת

שבכלם"הרמבפוטק ,זאתעם ,דברלעצמושיירלא ,הכולהעבירשאם

לשאלהקשרבלי ,ללחםרעבזהאם ,אביואתלזוןהבןעלחובהמקרה

 ,שלנוהמקרהאן , 62 "ואםאבכבודיימדיןוזאת ,נכטיםהאבלוהעביראם

האהבההצהרותלאחרשבוצעההממלכההעברתשהרי ,שונה ,זאתבכל

ובאביריו,בלירהבנותשלמפורשתמיכהבהטדרמלווההייתה ,הבנותשל

עלחובהמוטלתאלהשבנטיבותלטבורהיהעשויהבבלישגםאפואיוצא

 ,אביהןאתלזוןהבנות

הבנותעלחובהמוטלתשלפיה ,תוצאהשאותהאפוארואיםאנו

מתעוררתומכאןשונות,משפטבשיטותמושגתהייתה ,באביהןלתמון

כדיהמשפטלביתלירפנהלאמדועוהיאנעטו,קשבההבאההשאלה

התחייבותן?הבנותעללכוף

המשפט?ת Iלבלן,המלךפנהלאמדועו.
היהלאהוא ,המשפטלביתלירפונההיהלושגםלהניחאפשרכאמור,

הנחלותעלהוויתור ,כתרואתולאנחלותיואתלאחזרהלקבלזוכה

והוא ,מכונניםטממניםלושישציבוריאקטזהופרטי,אקטאינווהשלטון

לולאפשר ,אביהןאתלכלכלהבנותהתחייבותבדברמהאןעשוי,מעשה

זה?אתלפחותלתבועלירהיהיכוללאמדועבו?ולתמוןאצלןלשהות
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 ,המשפטלמערכתרבאמוןרוחשאינו-לירבאמצעות-ששקטפירנראה

 : 63מצייןהואוכך

 ?העלוביסהגנביסבאחדהמתעלל ,זהשופטאתההרואהיי

-ידיס!הפך ,חת-שתיס :לאזןומפה

 ] ...נגנב?כאןומישופטכאןמי~מך:ועכשו
רוצח!;ךיף'~ט ,נבלשופט

 !]: 91גה}קהזונהותכהמהעל

 ."ה ?Ji }~עליו א?\ OiJתחמדהלא

 ,מבויסמשפטהואבנותיונגדלהפעיללירשלשבכוחוהיחידהמשפט

בביתלירשלהאמוןחוטר . 6 ~השופטיסואתהמשפטכלליאתללעגהשס

המשפטלביתפנייה ,מבחינתואולסמניטיונו.הטתסמןנובעהמשפט

יכולתוחוטרבשלאלא ,דיןלעיוותהחששבשללא ,אפשריתבלתיהיא

 ,הבהרהטעונהזונקודה .בעייתועסלהתמודדהמשפטשלהמוחלטת

 .וכמלךכאבלירשלהכפוללמעמדולהתייחטאותנומחייבתוהיא

ההתחייבותהייתהכאשרגסחזרהמאפשרתזועילה .-1968התשכ"חהמתנה,לחוק )ג( 5סי 51

 . 11.12סי 491בעמי , 21ה"שלעילוכהן,פריזמןחזרה,ללא

בע"אאוזכרוסרקרוג,השופטתשלזינהלפסק 8פסישחר,כ'שחר 1202/93(חיי)ה"פ 52

 .) 1999 ( 806 , 797 ) 5נב(פ"זשביט,כ'וייסר 350/96

 .) l) 522 (1991תשמ"ב(פ"מכ'סולטן,פלוכי 416/80 )א"ת(ה"פ 53

א,כרךקיסריוסטיכיאכוסשלהחוקיםספריאיזנשטדטשמואלהרומי,במשפט 54

סיביל").קוזיי(להלן, C.civ. atr . 955הצרפתי,במשפט .) 1929 ( 5האינסטיטוציות

<m 

 . 957סישס,סיביל,קוד 55

 . 57בעמי , 39ה"שלעילברקוביץ,פרשת 56

בטישלהשימושערךנוכהולחתנהלבתהבטישנתנהשמהסכוסכךנעשהההשבהחישוב 57

נראהזהסכוס .) 69-68בעמי(שס,הסכוסמחציתלההוחזרהזברשלשבסופוכךבזירה,

חמותו,כלפיהחתןשלהתנהגותובחשבוןנלקחהלאזהבחישובהצער,למרבהמאוז.נמוך

ולאעושרעשייתלחוק 2סיפי(עללהשבההנגזיתזכותוהפחתתלהצדיקעשויהשהייתה

מהשבה).פטורלהעניקהמשפטביתאתהמסמיך ,-1979תשלייטבמשפט,

 ) 2מ(פ"זפרידמן,ב'פרידמן 641/83ע"אגסראו . 57בעמי , 39ה"שלעילברקוביץ,פרשת 58

הגישהעללביקורת .) 1990 ( 154 ) 2מד(פ"זפרי,כןפרי 343/87ע"א ;) 1986 ( 256 , 253

החיובהפרתאסהמתנהאתלבטלאפשרבחיובבמתנהמזוברכאשרגסשלפיהולעמזה

 . 11.7סי 483-479בעמי , 21ה"שלעילוכהן,פריזמןיסוזית,הפרההיא

 . 49לה"שהנלווההטקסטלעיל 59

ח.הלכהרביעי,פרקאי,עמיכ"זזףכתובות,מסכתירושלמי,תלמוז 60

ארבעהספרהטור,עליוסףהביתראוב.עמימ"ט-נ'דףכתובות,מסכתבבלי,תלמוז 61

הנותןכלהזיןשורתייתשובהזי,מרע,שכיבמתנתהלכותרנ"ז,סימןמשפט,חשןטוריס,

מהס".נזוניסאיןשיירלאאסלבנואפיינכסיו

לבןממוןוישלאבממוןאיןואסייג,הלכהופרקממריסהלכותשופטיס,ספרהחזקה,יז 62

יכול".שהואמהכפיואמואביווזן ] ... [אותוכופין

ששית.תמונהרביעית,מערכה , 3ה"שלעיל , 139בעמישקספיר, 63 0

והשוטה.קנטאזגר,הסהשופטיסששית.תמונהשלישית,מערכה , 105-104בעמישס, 64

יותרהמאוחרתבמהזורהנשמטההמחזהשלהקוורטובמהזורתשהופיעהזותמונה

 ) Justice ("):)דר-המשפט"למושגיסשקספירמתייחסזובתמונההפוליו).(מהזורת
רומזיסאלהשמושגיסהואהתמונהלהשמטתההסרביסאחז .) Equity (ו-ייזין-הצזק"

לבין ) Commoח La\v (המקובלהמשפטשלהמשפטבתיביןהחריףהסמכויותלריב

השערורייתי,בנושאמלגעתלהימנעביקשושקספיר ,) Equity (היושרשלהמשפטבתי

: B J Sokol & Mary Sokol, Shakespeal'e and the English Eqliity Jlirisdiction 
The Merchant 01 Venice and the Two Texts 01 King Lear, 50 THE REVJE\V OF 

) 1999 ( 417 , ENGLJSH STUDIES . 
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המשפחההשלטון,ועולםהמשפחהעולם ,עולמותשניביןפועלליר

אתמגלםהמשפחהעולםקצה,הטדריבתודעתנומצייניםוהשלטון

ות,יהציבורשלגילומההואהשלטוןעולםואילו ,והאינטימיותהפרטיות

זריםאלהמושגים ;המשפחהבבטיטהןואהבהלבתשומת ,אמפתיה

ביעילותפועלהמשפטעולם ,וכפייהניכור ,ריחוקהמקריןהמשפטלעולם

ד 65אהבהעללצוותמשפטיבצואפשרהאםובאמת, ,זריםביןמרבית

 Lawהיאכותרתוואשר ,"לירהמלך IIליצירההמוקדשמענייןבטפר
66and Love , מבטטPaul Kahn הטרגדיהשלעיקרהשלפיהטענה

לבין ,במשפטהמגולם ,הפוליטיהטדרביןהגומליןביחטיטמוןביצירה

שהואבכךמקורהלירשלהטרגדיה ,והוריםילדיםבאהבתהמגולם ,הרגש

לכפותביקשהוא ,לאהבההמשפטביןאולמשפחההמלכותביןלמזגניטה

זהניטיון ,האהבהעלהממשלטדריואת ,הממשלטדריעלהאהבהאת

האהבה,גםכמו ,נהרטשהמשפטוטופו ,לכישלוןנדון

שניביןהפועליםתהומייםניגודיםכשנימוצגיםומשפטאהבה

 ,ביניהםמאחדמשותףיטודקיים ,זאתולמרותוהציבורי,הפרטי ,עולמות

אבישלמבטומנקודת : 67לירשללתקופתונוגעשהניתוחככללפחות

מבטומנקודתגםכךלמשפט,מחוץהואהמשפחהעולם ,המשפחה

המשפחהבעולםהחוק,לשליטתמחוץהואהמלוכהעולם :השליטשל

המשפחהעלשהשליטהמשוםמתערב,המדינתיהמשפטאיןהפטריארכלי

במשפטהמכונה ,האב ,החוקוהואהשלטוןהואהפטריאר;ךבידימופקדת

שלהמוחלטהבעליםהוא ,המשפחהראשהוא , paterfamiliasהרומי

בשםלפעולרשאיהוא ,ועבדיוילדיו ,נשותיו ,מקנהו ,אדמותיו :רכושו

תביעהזכויותלאואףמשלהםרכושאיןולילדיולאשתושהרי ,ביתובני

לכן ,רוחועלהעולהככלביתובבנילעשותהכוחלו :כןעליתרעצמאיות,

 ,אלוהיצומכוח(אמנםיחידובנואתלעולהלהעלותאברהםהיהיכול

עראשתתמרכלתועללגזורהיהיכוליהודה ;דבר)שלבטופומומששלא

אתלהעלותהיהיכוליפתחואילו ; 68מומש)לאהוא(שגםמוותןידגזר

עומדהמלךהמלוכהבעולם ,דומהובאופן , 69שנדרהנדרפיעללעולהבתו

הבעליםוהואמול,ךהואשעליהץהארשלהבעליםהואהפירמידה:בראש

יוצרוהואשהרי ,כרצונוהחוקאתנתיניועללהפעיליכולהוא , 70נתיניושל

 ,האנגליהמשפטבשעתואמר , 71The king can do no wrong ,החוקשל

הפטריארך ,השופטהיהגםוהוא ,החוקמהוקבעהמלך ,אחרותובמילים

כל ,המשפטלשניהם ,השבטיםכלאבותאביהואוהמלך ,השבטאביהוא

חוץטכטוךמתעורראם ,זההייררכימבנהפיעלשליטתו,בתחומיאחד

 ,המלךמשפטגוברהמל,ךלביןארךיהפטרבין ,משפחתי

הציבורי,הממלכהעולםעםהפרטיהמשפחהעולםהתמזגליראצל

השליטהאתוהןהמשפחתיהשלטוןאתהןגילםהואכמל,ךכיהןעודכל

אתשהדיחעלבושנזףקנטעלזועףהואהחוק,היההואהממלכתית;

משפטוביןלהפרידהרהיב ,נחושהבמצח ,שקנטנויבצי ,מחלקהקורדליה

 ,לבנותיואותוולהעבירמשלטונולהיפרדשבחרמשעהאולם , 7Zושלטונו

שהואצייןליראמנםהממלכתי,לשלטוןהמשפחתיהשלטווביופיצולחל

ריקהפךהשםאך , 73I1ושם-כבודוהמלכותתאראך IIעמולשמורימשיך

התוארגםולמעשה ,ויולחתנלבנותיווהשלטוןהנחלותהעברתעםמתוכו

בתוארללירפונה ,גונרילשלהמשרתיםרבאוטול,דנשמט:הריקהמלכותי

ממ,ךהיוםעדיףאניאפילו IIלו:אומרהשוטהואילו , 7411היכטיתשלאביה"

רכושנטולמלךנשארליר , 75I1לא_כלוםואתה ,שוטה ,פניםכלעלשאני,

עלהשליטהלרבות ,הצעירלדורהועברושיותמהמהטמכויותוטמכות,

ליאך IIזאת:מדגישותושתיהו ,היטבלכךמודעותהבנות ,והמשפטהחוק

ואילו ; 76גונרילשלבעלה ,אולבניכלפיבהתרטהרגופוטקת ,"המשפטהוא

 , 7711ישפטני!זהומי ,זאתהיאמלכותיהו II :בבטחהקובעתגונרילאחותה

השליט;לביוהאבביו ,האחת :כפולהתחרותאפואמציגהמחזה

מוכתרשאינו ,השליטלביוהטמכותנטולאךהשםבעלהמלךביו ,השנייה

גוברהזוהכפולהשבתחרותלומרצריךאיוהטמכות,בידיואךמל,ךבתואר

הו ,הבנותטמכותעלתיגרקוראליר ,הטמכותבעל ,השליטמקרהבכל

 , 7811השלטוו!עלבבתרוגםלשלטהמתא(ה ,עקשזקו IIשהואבבוזמציינות

מהאב,ההתעלמותבמחירגםטמכותועללשמורמבקשותהוואילו

מובומכאולהו,הואהמשפטשכו ,אתוהצדקלכאורה ,פורמליבאופו

לבנותיוהאבביוהיחטיםמטכת ,ללירלטייעהמשפטהיהיכוללאמדוע

המשפטבתחוםנשארתהיאכיאם ,האנושילמשפטמחוץאפואנותרת

 ,האבכלפיהבטחתואתשהפרולירשלבנותיו ,האלוהיהמשפטאוהטבעי

 , 79שמיםבידינענשווהן ,"אביךאתכבד IIשלהמוטריהציוויעלעברוגם

יליושלא ,ל-מעלהדיו-שיש ,אכו" :גונרילשלהטובבעלה ,אלבנייוימצוכך

 , 80llרשעיםשלפשעםלפקדמשפט

לאיחודזכהשלירנכוו ,להבנהקשיםהאלוהיהמשפטאושהצדקאלא

השפלאחיואתהכריתואדגר , 81שניהםמותלפניקורדליהעםלבבות

 ,קורדליהשלטופהאתלהביוקשהאנושייםבמונחיםאבל , 8Zאדמונד

זה,בענייושיעורלמדנומאיובוכבר

להיעזרהיהיכולהוא ,תורתנואתהכירלא ,הטתםמו ,הנאיביליר

מוהואשנפגעמישבהםאחדיםמקריםמוניםחכמינו , 83בחוכמתה

בחייורכושואתהמעבירזההואמהםאחד , 84נעניםואינםהצועקים

טכנהבחובוטומנותהוכאלה,עטקאותמפנימזהיריםחכמינו ,לבניו

מודעלהיותחייב ,בראשושעיניומיוהתנכרות,טובהכפיותשלמידית

שיקולהותרת , 85האחרונההמילהזכותאתלעצמולשמורעליוזו,לטכנה

בחובולטמוועשויותמהתמונההאבוהוצאתהילדיםבידיהמוחלטהדעת

הילדיםשביולזוגםאלא ,לילדיוהאבביןהיחטיםלמערכתרקלאאטוו

 ,לבניובחייורכושואתומעבירכזועטקהעושהזאתשבכלמילכועצמם,

הנעשהאת ,רכושולהחזרתמשפטיתבתביעהאובתלונהלבואיכולאינו

היאאוליאך ,מטהשלדיוביתבידיתיענהלאלירשלצעקתולהשיב,איו

מביוויש ,מחלוקתשיזהשבענייוצויוי , 86מעלהשלוידביתבידינענתה

אתהמעבירשהרי ,יטייעלאמעלהשלדיוביתאפילוכיהטובריםחכמינו

 , 87ידיובמועצמועלאטווהמיטלבניובחייורכושו

ומשפחהמשפטואהבה,משפטו.

 Caroiלאהבה,משפטביוהמובנההמתחאתחושף IIלירהמלך IIשראינו
Greenhouse לירהמלך"ברואהII שניהמשקף ,פנים-משפטי ,שונהמתח

מערכיהיונק ,הישןהמוטריהטדרעלהמבוטטזההאח,ד :משפטטוגי

חופששעיקרו ,החדשהטדרעלהמבוטטזה ,השני ;והחמותהמשפחה

במל;ךמרוכזהישוהטדר , 88נוגדיםאינטרטיםהמבטא ,והפעולההביטוי
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ליבוןלאחרםיוגידעורלקרוםוכלי ,התגשםלאשעדיין ,החדשהסדר

אתמגלמתקורדליה .המשטרשלהיסודבעיותשלופתוחגלויציבורי

שהרי ,החדשלמשטרגשרראשגםהיא ,בעיניי ,אן ,במיטבושןיההסדר

אתרקלאמסמלמותה .אביהלציפיותבניגודבכנותלדברעוזבהיהרה

חדשמודלשלבבנייתוהדחוףהצורןאתגםאלא ,הישןהסדרשלנפילתו

 .ציבוריואתוסמדינימשטרשל

חלקיתהוגשם ,ושוויוןחירותשלרעיונותעלהמבוסס ,החדשהמודל

תקופתולאחרספורותומאות ,לירשלמלכותולאחרשניםשלרבותמאות

באמצעותהאן ,לירשלהקדומההתקופהאתמתארשקספיר .שקספירשל

שלהחרישיצלצולםאתלשמועהמתחילים , 89דורובניאלמדברהוא

החירות.פעמוני

ופניהמשפחהפנישונו ,המערביותבדמוקרטיותלפחות ,בעולמנו

מרכזיתפקידתופסיםוחירותשוויוןשלהערכיםהכר.לבליהשלטון

שלהיתרסמכויות .הפוליטי-חרבתיבמישורוהןהמשפחתיבמישורהן

מותיאללמנועכדי 90למשפחהלהיכנסכיוםמחויבהמשפטבוטלו.האב

ביןהמיזוגאתששיקפו ,השופטיםשפוטשימיגםמובן .והתעללות

שלהעיקרון ;עקרון-עלהיאהרשויותהפרדת .עברוחלפו ,למשפטהשליטה

 ,ליטשהלרבות-כולווהממשל ;הכולעלשוויוניבאופןחלהחוקשלטון

גםלהגשיםכיוםאמורים ,החוקגםכמו ,הממשל :מכןיותרלחוק.כפופים

שבה ,בחקיקהביטוימקבל "זקןפניוהדרתייווייהצכ,ן .חמלהשלערכים

 . 91בזקניםכלכליתתמיכהלהבטיחהמיועדיםהסדרים

 ,ללירהרכושהחזרתעלמורההיההמשפטאםספקאמנםולענייננו:

מחייבולמצער ,נענהמטהשלדיןביתהיה ,צועקהיהשלו ,לקוותישאן

 •בו.לתמוןבנותיואת

זולצוות.אפשרנןאהבההמבטאיסחיצונייסביטוייסעלאךלצוות,אי-אפשראהבהעל 65

אתלאהובאזסנלעליימצוהנמוך",לרעךייואהבתהמקראילציוויהרמב"סשלפרשנותו

ולחוסבשבחולספרצריךלפינךנמוך.לרעךואהבתשנאמרנגופומישראלואחזאחזנל

לואיןחבירובקלוןוהמתנבזעצמו.בנבוזורוצהעצמוממוןעלחסהואנאשרממונועל

ג.הערהוי,פרקזעות,הלנותמזע,ספרתורה,משנההבא",לעולסחלק

66 Kahn , 1ה"שלעיל . 

נוללהואזובמסגרתמשפטייס.זיוניסנאלבמחזההציבורייסלאירועיסמתייחסהמחזכ

תלויבסנסוךלהנרעהמתייחסשהמשפטנראהליהבנות.ביןהממלנהחלוקתאתגס

והנולוהואילבממלנה,נתחלקבלזנאיתהייתההבנותמןאחתלאואףהואילועומז.

נאללירשללהנרעתולהתייחסאפשראסספקהאב-המלהשלליבושרירותלפינחתך

משפטית.הנרעה

 . 8ה"שלעילעוז, 67

הריונה.בשלאותהולשרוףעראשתתמראתלהביאיהוזהמורהשס , 24לחבראשית, 68

ירוןראובןהרומי,במשפטמשפחתובבנילסחורנוחונמוהשיפוטי,ונוחוהאבשלטוןעל

 .) 1968 ( 25-3הרומיבמשפטמחקריפ

שפגעשלישיצזלתטעהיהינולשהאבבנהביטויליזיהאבשלטוןבאהאנגליבמשפט

 perו- per quod servitium amisitשנקראוהתביעותרנושו.היומשלובילזיו,באשתו

quod consortium amisit שללהבילזיסאובאישההמזיקהשהפגיעהנהעלהתבססו

גרפנהןנילילפירוט, . 1982בשנתרקבוטלוהללוהתביעותעבוזה.ונוחשירותיסמהבעל

 .) 1986 ( 251-249 , 9-7חוזההפרת

 . 178-170בעמי , 19ה"שלעילפריזמן,לפרשנות, 69

70 Brayton , 18ה"שלעיל . 

71 ERNST KANTOROWICZ, THE KING'S T\vo BODIES: A STUDY IN MEDIEVAL POLITICAL 

) 1957 ( 4 THEOLOGY . 01הנלל,שלההיסטוריהעל W. S. HoJds\vorth, History 

) 1922 ( 280 . Relnedies Against the Crown, 38 LAW QUAR. REV . 
ראשונה.תמונהראשונה,מערנה , 3ה"שלעיל , 17בעמישקספיר, 72

ראשונה.תמונהראשונה,מערנה , 15בעמישס, 73

רביעית.תמונהראשונה,מערנה , 37בעמישס, 74

רביעית.תמונהראשונה,מערנה , 42בעמישס, 75

שלישית.תמונהחמישית,מערנה , 160בעמישס, 76

רגן,שלבעלהל,נווקוראתראואולסשלישית.תמונהחמישית,מערנה , 166בעמישס, 77

יזנולאלישאךמשפט;בבלילהרגויזנותקצרש"אמנסבציינו,גלוסטראתלאסורהמורה

תמונהשלישית,מערנה , 3ה"שלעיל , 109בעמישקספיר,מפריע",באיןלעשותטשפטיס

 .-114 112בעמישס,עיניו,אתמעווריסהסואנןשביעית.

שלישית.תמונהראשונה,מערנה , 3ה"שלעיל , 32בעמישקספיר, 78

אלאלקזכמהעריסההמסעשלבמשמעותוחקירהרקלאהואשלירסוזכקוטיאן 79

 JAN KO,ח SHAKESPEARE OURושאול,שמיסמלנותקיוסבשאלתחקירהגס

) 1964 ( 104 CONTEMPORARY . 

שניה.תמונהרביעית,מערנה , 3ה"שלעיל , 123בעמישקספיר, 80

שביעית.תמונהרביעית,מערנה , 150-149בעמישס, 81

שלישית.תמונהחמישית,מערנה , 165בעמישס, 82

לומבהירהשוטהמעשה.לאחרהצער,למרבהלו,שנאמרההשוטה,שלבחונמתוגסנמו 83

שקספיר,לחסזיהן,עצמוויפקירלבנותיויתננושלאנזיגבועלביתואתטועןשהשבלול

חמישית.תמונהראשונה,מערנה , 3ה"שלעיל , 51בעמי

שישמיהן,ואלונענין,ואינןצועקיןשלשהרבנן,ייתנוב,עמיע"ה,זףמציעאבבאבבלי, 84

קונהעליו.מושלתשאשתוומילעצמו,אזוןוהקונהבעזיס,שלאאותןומלוהמעותלו

לבניוננסיוהנותבזאמרי,אינאבננרי,ננסיותולהזאמרי,אינאהיא!מאילעצמואזון

חנמיס,שנו(תרגוס,אחריתא."למתאאזילולאמתאבהאליהזבישזאמרי,אינאבחייו,

והקונהעזיס,ללאאותןומלווהמעותלושישמיהס,ואלונעניס,ואינסצועקיסשלושה

תולהשאומריסישלעצמו"!אזוןייקונההואמהעליו.מושלתשאשתוומילעצמואזון

ולאבעירו,לושרעשאומריסוישבחייו,לבניו,נכסיוהכותבשאומריסישבגוי.ננסיו

אחר).למקוסהולך

ולשמורלילזיסהרנושאתלהעבירהאבשלהסותרותהשאיפותאתהמיישבנלנלילמוזל 85

הרנוש,עלשליטהעל

01 Jack Hirshleifer, Shakespeare vs. Becker on Altruism: The lmportance 
) 1977 ( 500 Having the Last Word, 15 JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 

רש"יפירושלעצמן".גרמוהסשהרינענין,ואינןמטה.שלזיןבביתייצועקין,מפרשרש"י 86

 . 84ה"שלעילהתלמו,דעל

מציעא,בבאמסכתעלמקובצתשיטהאשננזיבצלאלהרבהמקובצת",ייהשיטהעמזתזו 87

 .-16ההמאה

88 Greenhouse , 245-244בעמי , 9ה"שלעיל . 

שקספיר,שלבתקופתובאנגליהוהזתייסהפוליטייסהמאבקיסרקעעלהמחזהלניתוח 89

Frankie Rubinstein, Specu/ating on Mysteries: Religion and Politics in King 
) 2002 ( 234 ,. Lea/', 16 RENAISSANCE STUD . 

אישה,נגזייבעלהרזוףאסףזה,ננגזזהלהעיזמשפחהלבניניוסהמאפשרהנללעל 90

 273גוזבריפזיןהפלילי"במשפטלהעיזהנשרותעלהרביעיהמבטאומשפחה,נגזאמת

) 2007 (. 

 ) 2006 ( , 1022-991גנרךסוציאליביטחוןבן-ישראלרותמפורט,לזיוו 91

61 


