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מבואא.

וראשית-19ההמאהשלהיאלהזמןבמנהרתמסעהואברוןנתןשלספרו

הארץ-ישראליתהמשפטמערכתשלצפונותיהאתחושףהמחקר ,-20ההמאה

שלבמחציתהואחריתהמאנית'העותהתקופהבשלהישראשיתהבתקופה

המבנהמאפייניאתמנתחהחיבור ,ישראלבארץהבריטיהמנדטתקופת

ראשיתואחרישלפניהזמןחטיבותבשתיהמשפטמערכתשלוהפעולה

מחולקהספרעיצובה,עלשהשפיעוהמרכזיותהדמויותאתומציגהמנדט

מערכתשעברההרפורמותאתברוןמנתחהראשוןבחלקחלקים,לארבעה

התקופהבשלהיוכלה-19ההמאהממחציתהחלהעות'מאניתהשיפוט

משפטניםקבוצתשלבתיאורהברוןמתמקדהשניבחלקהעות'מאנית,

המאהבראשיתבקושטאלמשפטיםהפקולטהספסליאתשחבשהיהודים

בהמשךשבלטודמויותהצמיחה )"קושטא(ייקבוצתזוקבוצה ,-20ה

 ,הארץ-ישראליתהפוליטיתבמערכתוהןהמשפטבמערכתהן-20ההמאה

מערכתשלהקמתהתהליךאתברוןמתארהספרשלהשלישיבחלק

רביטיפונקציונרשלהמרכזיהתפקידהבלטתתוךהמנדטוריתהשיפוט

מדוקדקבתיאורעוסקהאחרוןהחלקקלרק,ביגלנדאורםמיג'ור-נשכח

אתהןהממחישה ,זיתאהכפרקרקעותרכישתפרשתאחת,פרשייהשל

רוחאתוהןהשיפוטיתאי-התלותעקרוןשלהמנדטורייםהלידהחבלי

בהיסטוריהמדעיבאופןהעוסקבספרמדוברכיאףומשפטניה,התקופה

מסתפקהואאין ,הארץ-ישראליתהמשפטבתימערכתשלהמשפטית

באופןהקוראבפניפורשהואותהליכים,עובדותשליבשאקדמיבתיאור

דקויותיהןאתבפניווחושףהפועלותהדמויותשלחייהןמסכתאתישיר

הדגש ,הספרשלמשמושעולהכפיביניהן,שנרקמוהיחסיםמערכותשל

הניתוחעלמאשריותר ,המשפטניםועלהשופטיםעלהואובסגנונובתוכנו

היאהספראתהמאפיינתהמחקרשיטתהשפיטה,מערכתשלהמבני

גבוההרבזולוציה ,מציגההתצפיתעדשת ,היסטוריתמיקרומחקרשיטת

נפשןונפתוליחייהןמסלוליאת ,רבהעצמהבעלהפרדהכושרועםמאוד

 ,צמיחתןאחרועוקבתהתקופהשלהמשפטבמערכתהבולטותהנפשותשל

ברמתהקוראבפניפורששהספרהתקריבתמונותנפילתן,אחר-ולעתים

דמויותאלהקוראאתמקרבות ,במציצנותלעתיםהגובלתוחשיפהדיוק

 ,בוהקוראהספר,שלקסמוהואזההיסטורית,בנובלהכמוממשהתקופה

בגורלןשעלהאתידעאשרעדיניחולא ,שבוהמפורטיםבחלקיםבמיוחד

בו,מובאשסיפורןהבולטותהדמויותשל

למינהל,המכללהשלהאקדמיהמסלול ,למשפטיםהספר,ביתחרבפרופסור

 ' Pהמחו,ות pומהוסטו,וה,ו Pמוב.
מאפשרתהיסטוריותמיקרותופעותבכמההמחקרשלהתמקדותו

להביןגםאלא ,התקופהבקורותהקוראשלעניינואתלהגביררקלא

במהלכה,שהתרחשוהתהליכיםשלעצמתםואתהתקופהרוחאתלעומק

הסקרנותהיאלשמוראויהיסטורילמחקרביותרהחשובההתכונה

המקורותאללהובילושעשויההיאזוסקרנותהחוקר,שלהאינטלקטואלית

כלהמחקר,שלולאימותולחדשנותוהחיונייםוהרלוונטייםהאיכותיים

אשר ,המחברשמגלההסקרנותמעצמתיתפעםברוןשלספרואתהקורא

הסטנדרטייםהמקורותאתמזניחאינוכמובןברוןגבולות,יודעתאינה

הואבתקופההעוסקיםשוניםמשנייםמקורותמלבדההיסטוריון,של

(מגדזיכרונותספריובהםראשונייםמקורותשלממגווןחומריואתדולה

מעיתונותבארכיונים,שמצארשמייםממסמכים ,ילין)דודועדפרומקין

נצרכלעםשערךומראיונות )"טיימסניו-יורקייועד "החבצלת"(מהתקופה

רבוןשלסקרנותורלוונטי,מידעבאמתחתואובזיכרונושישהתקופהלבני

אישישלהאישייםבגנזכיםשמצאייחודייםאוצרותאלאותוהובילהאף

המנדט,תקופתבראשיתהמשפטבתימערכתאתעיצבואשרהמפתח

 ,במכתביםשמצאהמידעמןנובעיםברוןשלהמענייניםחידושיורוב

עורכישלאישייםבארכיוניםשגילהאישייםמסמכיםובשארביומנים

שאפשרהואזהרב-עצמהמקורהתקופה,בניומשפטניםשופטים ,דין

ושלפרסונותאותןשלכךכלומפורטתמדויקתתקריבתמונתלתתלברון

מהלךעלהשפיעוותככיהןשנאותיהן ,אהבותיהן ,מחשבותיהןשבוהאופן
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עלרבההשפעהישאלהאנושייםלממזיםכיספקכלאיןההיסטוריה,

בזמןלציבורנחשפיםהםאיןכללבזרךאך ,משפטמערכותשלהתפתחות

חבויותבמגרותספון ,קייםשהואככלשלהם,הפורמליוהתיעוז ,אמת

לרכילויותנושאאלאהםאיןאמתבזמןמקורבים,שלבספקולציותאו

ומתועזתרבהובעצמהרטרוספקטיביתוחושףמוןבאוהנהולשמועות,

ההתפתחותעליצריםלאותםשהייתההמכרעתההשפעהאתלפרטים

ברוןהבריטית),(ואףהארץ-ישראליתהמשפטמערכתשלההיסטורית

הנוגעככללתעזמשתוקקיםהיוימינושעיתונאימהאתלתעזזוכה

 ,זמננובנותזומותלהתרחשויות

ת Iחוד IIהמבטוודת Pונה Iסטור Iהרו pמג.

ברוושל
הזיוקחשבוןעלבאהאינההיסטוריתהמיקרובשיטהההתמקזות

שלהראשוןבחלקלתארמיטיבברון ,למשלכ,ךהיסטורי,המקרו

האימפריהאתשאפיינוהיסטוריותהתפתחויותשלהשפעתןאתהספר

בתימערכתשלהפירמיזהזמויהמבנהעלימיהבערובמאנית'העות

היוםעצםעזהמערכתאתמלווהאשרמבנה ,הארץ-ישראליתהמשפט

ותיחקיקתמפורמותהחילוניתהמשפטבתימערכתשלראשיתההזה,

ואשר-19ההמאהשלהשנייהבמחציתמאנית'העותבאימפריהשהתרחשו

הצרפתיהמבנה , 2צרפתיתהשראהפיעלשיפוטמערכתהונהגהבמסגרתן

עמ ,מנהלייםמשפטבתילביןאזרחייםמשפטבתיביןשהבחיןהמיובא,

הפרזהתהיהשלאלכךזברשלבסופוהובילואשרמקומיותמוטציות

תלת-שלביתהייררכיהתהאאך ,המשפטבתישלהעיסוקבתחומינושאית

בכתבינחקרוכברשחלקן ,היסטוריותמקרותובנותאלה ,(ערכאותשל

בעיקרמחזשברוןשלהיסטוריהמקרוניתוחוומזרחנים,היסטוריונים

המערכתשלפעילותהמאפייניאתיותרמזויקבאופןלהעריךבניסיונו

את , 4השופטיםמינויכלליאתמנתחברון ,איכותהואתמאנית'העות

בענייןשנשתרשוקזומותזעותומנפץ ,איכותוואתבתיקיםהטיפולקצב

מאנית'העותהמשפטמערכתשלפיוהרווחהמיתוסאתמבקרהוא , 5זה

גםהוא , 6יותרמאוזנתתמונהלהציגומנסהלחלוטיןמושחתתהייתה

המשפטבמערכתגםנגעהזאתמעיןתותישחכילהבנהיסוזותמניח

 ,?היהוזיםשחקניהלרבות ,המנזטורית

ושטא" P"חבורתד.
איהספרושלהשניבחלקלעינינומקרבשברוןהתקריבמתמונותאחת

המאהראשיתשלבקושטאלמשפטיםסטוזנטיםחבורתשלחייהםתמונת

המשפטבמערכתמפתחלזמויותהימיםמבותהפכוזוחבורהבני ,-20ה

סטילסבתמונתמסתפקאיננומוןישראל,בארץהפוליטיתובמערכת

תכניתאת ,השחקניםשלהביוגרפיהרקעאתהמתארתסריטמציגאלא

וגםשלהםהקולינריהתפריטאת ,הציבוריתפעילותםאת ,הלימוזים

חבורת IIחברו,עלוהאחזהמוריםעל ,הלימוזיםעלחשבושהםמהאת

יותרמאוחרשהתפרסמואלהביןאך ,חמיםכעשרהמנתה IIקושטא

 ,פרומקיןגז ,שרתוקמשה ,בן-צבייצחק ,בן-גוריוןזוזאתלמנותניתן

הואאך ,הקבוצהחברילכלמתייחסברוןרמז,וזוזשוחטוישראלמניה

משאתופרומקין,שרתבן-גוריון,שלקורותיהםאוריבתבמיוחזמרחיב

הזרושיםוההשפעההכישוריםרכישתהייתההקבוצהחברירובשלנפשם

בנוסף , IIהעולםמרכז IIלאזשנחשבבמקום ,הציוניהענייןאתלקזםכזי

עסקו ,בהםהיחסיתוהצלחתםהשקעתםאחרעוקבשמון ,ללימוזים

אלה:בפעילויותוהמעניינותהבולטותביןציבוריות,בפעילויותרובם

)8העברייםהמתלמזיםאגוזת II (סטוזנטיםאגוזתהקמת II , להקיםניסיון

הסולטןאזמותלרכישתלהביאוניסיון 9הטורקיבצבאיהוזיתיחיזה

מחטטואףקושטאקבוצתשלקורותיהבתיאורמרחיבמון ,!סשאןבבית

שהםכפי ,ביניהםהפנימייםוביחסיםחבריהשלבאופייםאינטימיבאופן

 ,!!חתימותיהםשלגרפולוגימניתוחואףהאישייםממכתביהםמשתמעים

בעלושרתהזלפוןבן-גוריוןשלוהתפריטהתקציבביןמשווההוא

הנחילוזהנכס II (לבן-גוריוןשרתשלהערצתועלמצביעהוא ,! 2הממון

3והאישיתהמוסריתבסמכותךההכרה-קושטאימילי ( II !, זלזולוועל

איןחזון,שלאישהואאין II (שרתכלפיבן-גוריוןשלהתגבהותושמאאו

תהליךאתהקוראבפניחושףברוןשלבספרוזהפרק ,! II)4עמוקהמחשבתו

המנזטבתקופתהיהוזיהיישובשלהחמתיתהעיליתפסגתשלהיווצרותה

המשפטלהוראתמוסזותשלהמסורתימשקלםעלמצביעהואואחריה,

השפעתהאתומזגיםבולטיםופוליטיקאיםםימנהיגשלעולמםבעיצוב

 ) Networking (הלימוזיםספסלעלקשריםרשתטווייתשלההיסטורית
שניםעשרותכמהבעוזכיחילהנישכה,עזהכרנוהלאשבהבסביבה

של ) ..מייל,י(באזומותתכתובותהמשפטשלההיסטוריוניםיחקרו

ממצאיהםביןאזלהשוותיהיהמעניין ,מישיגןאויילהרוואר,דקבוצות

 , IIקושטאקבוצת IIלבנוגעברוןשלתובנותיולבין

 pלר pג'ור Iמה.
אצלשגילההפרטיהארכיוןהואהניבהברוןשלשסקרנותונוסףאוצר

בארכיוןהאגורהמיזעחשיפתקלרק,ביגלנזאורםור'מיגשלצאצאיו

מחיזושיואחזמהווה ,מאוזאישייםחומריםגם ,כרגיל ,הכולל ,זה

הואשבוהספרשלהשלישיבחלקבכךעוסקברוןהספר,שלהחשובים

המשפטמערכתבעיצובקלרקשל ,והנשכח ,המרכזיתפקיזואתחושף

וברווחהבעושרנשוישהיהאנגלי IIבריסטר II ,קלרקהארץ-ישראלית,

סכיועץשלותיכוניתהמזרחהקריירהאתהחל ,רוזוולטמשפחתלבת

(הוצאת 1930-1900לירושליםקושטאביו-ישראלבארץומשפטניםשופטיםסוןנתן

התשס"ח),מאגנס,

ואילן, 17בעמישם,

ואילן, 22בעמישם,

 , 35בעמישם, 4
ואילן, 43בעמישם,

ואילן, 53בעמישם,

זיתא,קרקעותפרשתבתיאורבהמשןוכן , 58-57בעמישם,

 , 101בעמישם,

 , 103בעמישם,
 , 104בעמישם, 10
שוחט,ומניהישראלחתימותניתוח- 105בעמישם, 11

 , 110בעמישם, 12
 , 111בעמישם, 13
 , 112בעמישם, 14
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השיפוטמערכתעלהמפקחיםצוותוכנשיאהטורקיהמשפטיםלמשרד

פריצתעדטפוריםחודשיםלכהןהטפיקהזהבתפקיד , lsהעות'מאנית

Iהראשונההעולםמלחמת  ,שיובילכדידיונכבדהיהזהקצרניטיון , 6

 ,הבריטיבצבאמטהלקציןוהפיכתוהמיטיםידיעלהארץכיבושלאחר

קלרקזההיה , 17הארץ-ישראליתהשיפוטמערכתייטודלשםלארץמונוילז

כלליואתהמשפטבתיהקמתעלההכרזהאתניטח 1918בשנתאשר

Iהדיןטדר כברשהונהגהתלת-שכבתיהפירמידהמבנהאתאימץהוא , 8

השלוםמשפטבתישלטמכויותיהםאתהרחיבאךמאנית'העותבתקופה

Iהשיפוטיתהפירמידהכבטיט הרוטיםמגרשאתשקבעזההיהקלרק , 9

 , zסהירושלמייםהמשפטובתיהעליוןהמשפטביתשלמושבוכמקום

לפחות ,ילידיםשופטיםלמינוילשאוףשישהעיקרוןאתקבעאףהוא

אחתהייתהזו , zlובמינויםבאיתורםעטקואף ,הנמוכותבערכאות

בעליהיומעטיםשכןלהתמוד,דעליוהיהשעמןהקשותהמשימות

שכללהתהלי,ךאתמתארברון , zzבארץהפורמליתהשיפוטיתההשכלה

בין ,משתקףשהואכפי ,המועמדיםעםראיונותלעריכתקלרקשלמטעות

וכמ ,משנהפחותבארץפעלקלרק , Z3לרעייתוקלרקשלממכתביו ,היתר

להערכהזכתהעבודתו , Z4במלריהשחלהלאחר ,שובלבליעזב 1918בטוף

שנכתבבמאמרטיכםנטטוןיפרמאוניברטיטתבראוןפיליפ 'פרופרבה,

כימצביעברון , zs "הרקולטימאמץ"כקלרקשלפועלואתשנהבאותה

שמקורלאפשרותרומזברון , Z6בטכנהשמשרתוקלרקחשעזיבתולפניעוד

יהודיםשופטיםבמינויהפליהעלקלרקכלפיציוניתקורתיבהיההטכנה

הביקורתאתדוחהברון , Z7קלרקשלמצדואנטישמיתלגישהחשדאו

ידידותיתאךזהירההייתההציוניתלתנועהקלרקשלגישתוכיוטוען

הדוקהזיקהבעלשהיה ,בנטוויץ'נורמןומחליפוקלרקשליחטיהםוכי

 , Z9הודחשקלרקהאפשרותאתשוללהוא , Z8םיטובהיו ,הציוניתלתנועה

מערכתכראשוהןומייטדההשיפוטמערכתכראשהןלמעשהשימשקלרק

לתובעהפך 'בנטוויץ ,תפקידיופוצלולכתועם ,המשפטיוהייעוץהתביעה

ביתשלהראשוןלנשיאמונהטקוטהארייימט'גמשפטי,ויועץכללי

שפלטלאחר 1920בשנתכברלפרושנאלץהאחרוןזה , 30העליוןהמשפט

כאןשקט!יי :הבאהמשפטאתהמשפטביתבמטדרוןיהודיקהלכלפי

מערכתשלתבניתהעיקריכיצדאפואחשףברון , 31 "כנטת!ביתלאזה

 ,הזההיוםעצםעדאותהמכיריםשאנוכפי ,הארץ-ישראליתהמשפט

חודשיםלפני ,אכן ,משנהפחותתוך ,עלוםבריטיפקידידיעלעוצבו

מלאתלרגלטקטהעליוןהמשפטביתשלהמקוריבאולםנערךאחדים

הוזמןלטקט ,תיהארץ-ישראלהשיפוטמערכתשללהקמתהשנהתשעים

השיפוטמערכתאתייטדכישהתבררלמיכבודבוונחלקקלר,קשלנכדו

יוטדוהמערכתשלמרכיביהכלשלאמעידעצמוברון ,זאתעם , 3Zבארץ

 , 33תקופתולאחרנעשתהלצדקהגבוההדיןביתהקמת ,למשלכ,ךידו,על

הקמתלאחרבמערכתשהתחוללומעטיםהלאהמבנייםהשינוייםגםכך

נקבעובושמתברריםהטכטוכיםוטיבהמשפטבבתיהעומט , 34המדינה

בחוטנהמשמעותימרכיביותר,מאוחריםשינוייםטמךעלרבהבמידה

שלובפטיקותיהםבאישיותםנעוץשיפוטיתמערכתשלובמשמעותה

ייתכןקלרק,שללזכותולזקוףאי-אפשרוזאת ,השניםבמשךשופטיה

טורית,היטהמיקרוהחקירהשיטתשמעוררתמטויםקושילפנינוכיאפוא

ולהמעטהבמשקלהלהפרזהלגרוםעלולההתקריבבתמונתההתבוננות

 ,"פךייםיילנכנטושלארקעגורמישלבחשיבותם

זותאקרקעותפרשתו.

שופטשלונפילתועלייתו . 1

-בהווהלתעדהמאודשקשהלתופעהברוןשלעדויותיומעוררותרבעניין

להעברתםאושופטיםלמינויורומנטיקההון ,חברתייםקשריםשביןהקשר

מחקרבאמצעותלחשוףברוןמנטהכאלהקשריםשלקיומםאת ,מכהונתם

הארץ-ישראליתהמשפטמערכתבתולדותאחתפרשהשלהיטטורימיקרו

מוקדשזולפרשה ,טטרומזהיוטףהשופטשלונפילתומינויופרשתוהיא

שלוכרעיהלקרביהברוןחודרשבו ,הטפרשלוהאחרוןהרביעיהחלק

אחד ,ומזהטטר ,שניםאותןשלוהקולוניאליתהמנדטוריתהשיפוטמערכת

 ,בצפתשלוםלשופט , 29בגיל , 1918בשנתמונה ,קושטאקבוצתמחברי

בכיריעםהדוקיםקשריםהיולטטרומזה , 3Sבחיפהמחוזילשופט 31ובגיל

ועםעמווחלקבן-גוריוןשללטורקיתהמורההיההואעת,באותההיישוב

מקרובהכירהוא , 36בקושטאלימודיהםבעתמגוריםחדרבן-צבייצחק

וישראלמניהובהםבקושטאלמשפטיםהטטודנטיםקבוצתחבריכלאת

ואףדיןכעורךטטרומזהמשישכשופטלמינויועדשרתוק,ומשהשוחט

עםההדוקיםוישקשרבמפורשקובעאינוברון , 37בערכאותחבריואתייצג

היההנראהככלכימצייןאך ,טטרומזהשלמינויועלהשפיעואלהכל

טטרומזהשלכוכבואולם , 38לשופטמינויועלשהמליץפרומקיןגדזה

 1930ובשנת ,מתפקידוטטרומזההושעה 1928בשנתרב,לזמןדרךלא

חזרהוא , 39להלןיטופרשעליהזיתאקרקעותפרשתבשלטופית,פוטר

ברכישתחנקיןיהושעעםפעולהושיתף "היישובהכשרתייבחברתלעבוד

שמעידכפי , 40לישראלהקיימתבקרןלעבודעבריותרמאוחרקרקעות,

לאהשפיטהמערכתלעצמאותבוחןלאבןהפכהמתפקידוהעברתו ,ברון

ביןמתחיםעוררההיאכולה,הבריטיתבאימפריהאלאישראלבארץרק

הליכיבאמצעותהשיפוטיתהעצמאותעללהגןשביקש ,המושבותמשרד

בהשראת ,שביקש ,המקומיהבריטיהממשללבין ,שיפוטיגוףבפניפיטורים

 , 41בלבדמנהלייםבהליכיםהבעיהאתלפתור ,'בנטוויץהיועץ

שיפוטיהליןוביוסקרקעותרכישת . 2

בפרשתמעורבותוהיהמתפקידוטטרומזהשללהדחתושהביאהמעשה

וחמיוממשלפקידי ,הוןבעליבחשוזובפרשהזיתא,הכפראדמותרכישת

והממשלהמשפטמערכתבכיריכלאתעמהטחפהוהיא ,השופטשל

 ,המנדטלממשלתהמשפטיהיועץשללהדחתוהביאהוגםישראלבארץ

אלכטנדרשלביזמה ,ברוןשמטפרכפי ,הפרשהשליטודה ,'בנטוויץנורמן

רוטמןוניטןיעקב)כרוןימזהמפורטמתלמשפחההשלישי(הבןאהרונטון

מיזם ,"המושבותבניייליישוביםהקמתלשםקרקעותלרכושמחדרה

ידיעלמומן ,הארץרחביבכלרבותאדמותשכלל ,רב-ההיקףהרכישה

אהרונטוןשלבקטמיונשבתהאשר ,פלזמרי 'גב ,אמריקניתהוןבעלת

עדותואתמצטטומון ,שנים-25במאהרונטוןמבוגרתהייתהפלזהצעיר,

הישוהואייאלכנטדר:עללואמרהפלזמרישלפיהי"אבבןאיתמרשל

-5000מיותרשלבשטחקרקעחלקתנרכשהשנרכשוהחלקותבין , 4Z "שלי
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חלקעליהבנוייםכיוםדאז.חדרהשלהמזרחילגבולטמוכהשהייתהדונם

שייכתהייתההחלקהנוטפים.ושיכוניםברנדייטכפראליעזר,ביתמשכונת

(כיוםכרםטולבנפתהנמצאזיתאהכפרלבני(מושאע)משותפתבבעלות

 ,ההרבכפריכמקובלומוקמה,בכפר,גבלהלאהיאהירוק).לקומעבר-

 ,בעליםרבתשהייתהבקרקעומדוברהואיללו.מערבהקילומטריםכמה

התקשרותכללההרכישהפעולתכולם.עםעטקהבכריתתקושיהיה

הכפרתושבישלרבותעשרותעםוכןהחלקהעלשגרהמשפחהבניעם

מהמוכריםאחדלאאףזאת,עם .תשלוםוקיבלוחוזיםעלשהוחתמו

טענותבעתידלעוררהייתהעלולהזועובדההקרקע.כבעלרשוםהיה

באותהבחלקה.בעלותםבדברלעטקהצדהיושלאשוניםגורמיםשל

חקירתהמאפשראשרזכויותהטדרשלתהליךבארץהונהגטרםעת

בעלותםאתלהוכיחהניטיוןעצםחלקה.בכלהבעלותשלורישומה

קשייםעללהתגברכדירבים.בקשייםלהיתקלהיהעשויהמוכריםשל

ככליתקופהבאותהמאודרווחתשהייתהשיטה,אפואננקטהאלה,

שטרםבאזוריםקיימתשעודנהוייתכן 43בטאבוזכויותרישוםלעיגון

תביעההמוכרמבייםזושיטהלפי .בטאבוהטדררישוםשלתהליךעברו

נתבעיהנמכרת.בחלקהלבעלותהטועניםדמהנתבעינגדמשפטית

לטובתפוטקהמשפטביתזאתובעקבותכראוי,מתגונניםאינםהדמה

שללבעלותורשומהאטמכתהומשמשבטאבונרשםהדיןפטקהמוכר.

כך .לקונהמהמוכרהבעלותהעברתלרישוםהדרךנטללתעתההמוכר.

טטרומזהנכנטכאןזיתא.בפרשתלפעולורוטמןאהרונטוןגםביקשו

שלהבריטיהנשיאעםיחדבפניו,התבררההדמהתביעתשכןלתמונה,

מותביגםישבועתבאותהכימבהיר(ברוןבחיפההמחוזיהמשפטבית

 ,הצדדיםטענותלפיוכמתבקשכמתוכנןפטקו,השופטיםשניזוגות).

אלאבטאבו.הדיןפטקרישוםנתבקשהתכניתפיעלהתובעים.לטובת

היהשצורפהבמפהמפה.לצרףישלרישוםקטנה.בעיההתעוררהשכאן

בכותרתהחלקה.מיקוםשזויף:נטעןשלימיםמשמעותי,אךקטןפרט

נמצאזיתאהכפרואילוחדרה,בנפתנמצאתשהחלקהנכתבהמפה

המשפטביתשאלתעלישירותמשפיעהנפהטיווג .כרםטולבנפת

יורדשברוןבנטיבותכרם.טולאוטטרומזה)ישב(שבוחיפה-המוטמך

גורלו.אתחרץבכךתקין.הכולכיבחתימתוטטרומזהאישרלפרטיהן,

תושביםידיעללהליךהתנגדות(כצפוי)הוגשהכאשרנחשפההפרשה

 ,חקירהלעוצרו:ניתןשלאשלגככדורהתגלגלההפרשהזהמרגעמזיתא.

 ,ונשנותחוזרותחקירהועדות ,המשפטיהיועץשלוטיוחפשרהניטיון

וניטיונותהמושבות)(במשרדפוליטייםומניעיםפוליטיקאיםהתערבות

 ,קושטאמתקופתטטרומזהשלחבריועניין.ובעלימקורביםשלהשפעה

הציוניתההנהלהאתלרתום ,הצלחהללא ,ניטושוחט,מניהבמיוחד

המיזםעלאיימהשהפרשהפלז,מריההוןבעלתגם . 44להצלתובלונדון

קשריהאתלהפעילניטתהאהרונטון,אלכטנדרשותפה-אבירהשל

התחתונההשורההועילו.לאאלהכל . 45בנטוויץ'ועםהלייבורבמפלגת

פיטוריולאחרשנהחצימתפקידו.הועברומזהשטטרהייתההפרשהשל

מפימטפרברון . 46עמוק"כהכאבהרגשתילאיימימיכיטטרומזהכתב

שלדוקהיהייתמידטובהבשיבהמותועדכיטטרומזהשלוכלתובנו

 . 47אותו"אופףעצב

לאומיומאבקשיפוטיתעצמאות . 3

ממנהמפיקברוןהפרשה?מןלהטיקשניתןהעקרוניותהמטקנותמהן

בביצורדרךציוןבגלגוליהרואההואראשיתמרכזיות.מטקנותשתי

השורהאכןהארץ-ישראלית.המשפטמערכתשלהשיפוטיתהעצמאות

הרשותידיעללאדרבשלבטופוהתרחשהזואבלהדחה,היאהתחתונה

אמנםשופטים.חבריהשכלשיפוטיתבדיקהועדתידיעלאלאהמבצעת

עלשהמליץשהואמשערשברוןפרומקין,גדהשופטהיהמחבריהאחד

שהפרשהבזיכרונותיוכתבשפרומקיןאפואפלאאין .טטרומזהשלמינויו

(שאףבריטישופטעמדהוועדהבראשזאת,עם . 48רבהאי-נעימותלוגרמה

נוטף.בריטישופטבההיהוחברעליון)שופטלמעלתזהלצורךהועלה

העימותיםבמרכזעמדהמכהונתושופטלהעביריששבההדרךטוגיית

מטקנה .דאזהבריטיהממשלשלהשוניםבדרגיםהשונותהרשויותבין

רוכשישלהפעולהלשיטותנוגעתהפרשהמןמפיקשברוןנוטפתעקרונית

שגאולתלכךדוגמהבפרשהרואההואתקופה.באותההיהודיםהקרקעות

שרידיעללימיםשכונוכאלוכשרות,בלתילתחבולותנזקקההקרקע

 oאלהששיטותכךעלמצביעברון . 49ביזנט"יימונקירוזן:פנחטהמשפטים

 . 139בעמ'שס, 15

 . 143-140בעמ'שס, 16

 . 143בעמ'שס, 17

 . 170-167בעמ'שס, 18

 . 172-171בעמ'שס, 19

 . 154בעמ'שס, 20

 . 153-151בעמ'שס, 21

 . 151בעמ'שס, 22

 . 180,153בעמ'שס, 23

 . 187בעמ'שס, 24

 . 181בעמ'שס, 25

 . 181-180בעמ'שס, 26

 . 182בעמ'שס, 27

 . 183-182בעמ'שס, 28

 . 188בעמ'שס, 29

שס. 30

 . 190-189בעמ'שס, 31

 . 30.7.2008ביוסנערןהמחס,בהשתתפותהטקס, 32

 . 194בעמ' , 1ה"שלעילברוו, 33

 . 195בעמ'שס, 34

 . 206-204בעמ'שס, 35

 . 199בעמ'שס, 36

 . 202-201בעמ'שס, 37

 . 21ה"ש , 204בעמ'שס, 38

 . 272 , 230בעמ'שס, 39

 . 275בעמ'שס, 40

 . 232-231בעמ'שס, 41

 . 241בעמ'שס, 42

ואילן. 278בעמ'שס, 43

 . 237-235בעמ'שס, 44

 . 245 , 243בעמ'שס, 45

 . 274בעמ'שס, 46

 . 276בעמ'שס, 47

 . 50לה"שהנלווההטקסט , 265בעמ'שס, 48
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אתוסימאההאמצעיםאתקיזשההלאומיתהמטרהלזיזו,לגינוי,זכולא

שמטרתהלגיטימית,פעילותאלהבתחבולותראוהםבכך,העוסקיםעיני

הממשלשיטתשהערימהמכשוליםעלולהתגברהלאומיהמפעלאתלקזם

איןלזעתוכימצייןמוןהמטרה,שלהשגתהבפניהמיטיתוהמקרקעין

שופטהואאיןזאת,עםלנהוג,צריךששופטכפינהגלאסטרומזהכיספק

זיתאקרקעותרכישתכיזמשלבסופומצייןהואהציונית,התנועהאת

כזתשניתנוזיןולפסקילצוויםובהתאםשנים 23שחלפולאחרהושלמה

אתשהכשילהתיקמונחהיהאילוגםהתוצאההייתהשזוייתכןוכזין,

שלשלאומיותוגםאפשראבלכרם,בטולמחוזישופטבפניסטורמזה

זווקאלאוכרם,בטולשופטעלגםמשפיעיםהיומושבוומקוםהשופט

להכתיבממשיכיםלאאלהמעיןשיקוליםכירקלקוותישכיוון,לאותו

מכהניםשבהימינו,שלישראלבמזינתזיןובעליצזזיםשלמהלכיהםאת

ויהוזים,ערביםשופטיםזהלצזזהיחזיו

סוגיםו.

מרשימיםכפרטיים,רשמייםובחו"ל,,בארץברוןשלהארכיונייםמקורותיו

העוליםהממצאיםאתמשלבהואמביאים,שהםהמיזעובהיקףבגיוונם

ממחקריםעזכניבמיזעומהביוגרפיותהזיכרונותמספרימהמסמכים,

ומעוגנתמזוקזקתיסוזית,עובזתיתתשתיתמהםורוקחאחרים

מתוכוהראיות,מחומרמסיקהואאלהחשובותמסקנותלמסקנותיו,

ייתאוריה"העובזותעלכופהאינוואףהכתובאתאונסהואאיןובו,

הקוראאתמקרבוזיוקםהמקורותעושרכגיגית,הרכלשהויימוזל"או

הכתיבהסגנוןגםלמרתקת,הקריאהאתוהופךהמחקרנשואיאל

אתמפילכאילוברון,שלהעיתונאיהרקעבוניכראשרוהקולח,הבהיר

בספרהקורא,עינימולחיבאופןההתרחשויותאתומניחהזמןחומות

והן ,מסמכיםושלאישיםשלמקוריות)(חלקןרבותתמונותמשובצות

ז"רשלהמרתקמחקרולסיכום,המילולי,התיאורלהמחשתמסייעות

בנושאהןויסוזיותמקוריותחזשנות,המפגיןמצטייןמחקרהואברון

תרומהמשוםבוישובתובנותיו,במסקנותיווהןבמקורותיוהןהמחקר,

להבנתואףבישראלהמשפטמערכתשלההיסטוריהלהבנתמשמעותית

היישובלמנהיגישהפכומשפטניםשללהתפתחותםההיסטוריהרקע

 •ביניהם,וליחסים

-. ,_ -
---  , ;י.-

 2000שוליעור,אניבת!:ונוף ZOOO ,זריחהאביבתלנוף 1999אביב,תלנזף

המשפט 92


