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מראשדועה Iהכרעהשלקה Iכרוגמבוא: . 1

H בשכיםבישראלאורשראהביותרהחשובבטקסטמזובר

זרעיאריהבעכיין~סק-הזיןבתמציתקריאההאחרוכות.

המעלהמןתרבותיתיצירהשל~כיכומבהירהוחבורתו

אם .מרשימותס~רותיותאיכויותבהשמתגלותהראשוכה,

יחסישלבקיומם ,היתרבין ,הואס~רותיטקסטשלמבחכו

שתמציתהריותוכן,צורהביןו~ורייםמשמעותייםגומלין

 • 3Hממששלמו~תליצירתלהחשבראויה~סק-הזין

המשפטבפתח . 1.1

הכרעתמתןבעתש"סמפלגתוראש , 4לשעברהפנימשרדרעי,אריה

בירושלימ,המחוזיהמשפטביתבפנילדיןהועמדנו,ייבעניןהד

במילימפותחתבעניינוהדיןהכרעת .שונותשוחדבעברותכנאשמ

 :אלו

הראיותאתושמעמדיןעלזהמשפטביתישבימיממאותארבע"

בכתב ...הדיןאתלהכריעעתנעילה.שעתהגיעההיומ .זהבתיק

מרמה.ובעבירותבשוחדהנאשמימארבעתמואשמימזהמואיש

בפרשתעוסקימאישומימארבעההאישומ.בכתבאישומימעשרה

הנאשמיממיתרקיבלדרעי,אריה-רנאשמהאישומ,לפיהשוח.ד

תפקידיומילויבעתשיפעלכדישוחדהציבורעודבהיותובעת

שבשליטתמולגופימלנאשמימהנאהתוטובלהשגתהממלכתיימ

האחריממהנאשמימרנאשמקיבלהאמאחת:היאהעיקריתהשאלה

 • 5גמור"זילאידןבבחינתהמהאישומימיתר .שוחדהשנימבמשן

בעתירושלימתיעיריוראשלשעברהבריאותשראולמרט,אהוד

המחוזיהמשפטביתבפנילדיןהועמדבעניינו,הדיןהכרעתמתן

בעניינוהדיןהכרעת . 6שונותושוחדמרמהבעברותבתל-אביב,

לישנא:כהאיפותחת

הערותשלניכרמספרממנווהושמטמקום,אילוציבשלקוצרכאןהמתפרסםהנוסח

המשפט.העתכחבשלח'בכרךיפורסםהמאמרשלמלאנוסחואסמכחאות.שוליים

עו"ד ;טבקהאסףמר ;גרוסאיילד"רלהב;-אבןדליהר"לדלהודותמבקשיםהמחברים

זה.מאמרשלכתיבתובמהלךהערותיהםעלמרין,יולבר"ודמדינהברקד"רדוד;כרמית

המכללהשלהאקדמי,המסלוללמשפטיםהספרבביתבכירהמרצההיאבן-נפתליד"ר ••

המסלוללמשפטים,הספרבביתהקבועהסגלוחברמרצההואברםעו"דלמינהל.

 ,למשפטיםהספרביתבוגרתהיאתירושד"עולמינהל.המכללהשלהאקדמי

 .למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול

 24המשפט

כפרנסארוכותשנימכברמשמשלפני,מתבררשמשפטוהנאשמ"

בכלנודעושמוירושלימעיריתכראשכעתמכהןהוא .הציבורעל

מוכרהואתפקידופיעל .היהודיהעמובתפוצותהמדינהרחבי

האישומכתבציררבה.תבלברחביומנהיגימ,שועימביןומתהלן

הציבורית-הפעילותשלקצרפרקהסובבותמרמהעבירותהוא

ירושלימעיריתלראשמרמהעבירותייחוסהנאשמ.שלמפלגתית

כשלהבתהוא- ) 4ח,(זכריהלהקוראהאמת,שעירזוירושלימ-

חובהתובעתדנן,במשפטהצדק,שורתכ,ןבשלבארזימ.הניצתת

והמורמהעמדלבמבחןהנאשמשלעניינואתלהעמידישכפולה.

ישראל.באלפיולאחרוןלנאשמאחדדיןגיסא,מחדיחד.גממעמ

בוזגלוי).(ימבחןמעמדומכוחהדיןמשורתלפנימזכויותלואין

משורתלברבוליקובאיןפניו.עלאישיהדרלאגיסאמאידן

המבחנימשניאתמשכנימאין ...מלאכותישוויוןמבחןבשמהדין,

אמרתי,כולו?הציבורקבלהדבראתמראימואיןאחתבכפיפה

כן .שמאחורהדמותמןבמנותקשלפני 'ב'חומרלדוןכאריאתגבר

אפשרי.אינוהדבראןחסר.ולאיתרלאהאדמ,כאחדדינויוכרע

חלקהמודמותוצלמוודמ.בשרנאשמ,שלמשפטוהואהמשפט

המתפיחימהמסמכימהררילאמלואו.לאאמהנדון,הענייןמן

אמכיקרטון;שלארגזימלעייפהוממלאימכרסעביקלסרימ

דברמשמהימנותאחרימאנשימוגמהנאשמ,-הפועלות'הנפשותי

המשפט.ביתמידיומהימנותכשרותחותממבקשות-כאןשוקלת

המאזניימ.כףעלאנושיאישי,גורלכאןגממונחפלילי,משפטכבכל

שאיןכשמששברורעלאףהתודעה,מןלהימחקיכולאינוהדבר

שלהאישיתהנפקותבשלהאמתאתמשמע)(תרתילהחטיא

 • 7 "המשפט

מסתיימיממשפטית,הכרעהסיפוריובכללמרבימ,סיפורימ

היאהטפחות:והיאהמסדהיאזו,נקודה . 8שלהמההתחלהבנקודת

עלהמשפטי,הבנייןיוקמבסיסהשעלהפינהאבןאתמסתתת

המדרגותוגרמיקומותיוחלליו,גבולותיו,שלהארכיטקטוניההיגיון

שיורשואלהשלהכניסהכרטיסאתמנפיקההיא ;ביניהמהמקשרימ

אלהשלהתצפיתנקודתאתמסמנתבעתובהבשעריולהיכנס

 • lסתחילהבמילההמעשהסוףהיא ; 9בפתחוימיהמאתשיכלו

הציבור"עלה"פרנסאולמרט,בענייןהמשפטיתהעלילהסיפור

הפועלת""הנפששלובתפוצות",המדינהרחביבכלנודעש"שמו

"האישי",שגורלו ,ודמ""בשרובעיקר,גמ,אלא"נאשמ",רקלאשהיא

"התודעה"מןנעדראינוולעולמהמאזניימ"כף"עלמונחו"האנושי"



המעונייןהציבורושלכארי",להתגבר"ניטיונוחרף ,השופטשל

בעניינותיהמשפטהעלילהמטיפורבתכליתשונהטיפוראוה

זו,נרטיביתשונותדרעי",אריה-ר"נאשםהציבור",עודב"של

זו,רשימהשלעניינההיאוהשלכותיה,טעמיהתיאורה,על

ואי-גחתמשפטתרבותולחוץ:השפהמן . 1.2

לטענתנו,מצביעה,זורשימהנשואיהדיןפטקיביןהנרטיביתהשונות

אהודאתלאאךדרעי,אריהאתמרחיקהמשפטשביתכךעל

הקהילהשלהתרבותיתהמטגרתשללגבולותיהמחוץאולמרט,

זוהגנה , 11להגןמבקשהואעליהואשרעיניולנגדרואההואאותה

בהדבל-מייצגהואאותווהציבורשדרעי,משוםנחוצהנמצאת

עלשמערעריםכמינתפטים-מייצגהואאותווהציבורמאולמרט

כערעורנתפטבתורו,זה,ערעור ,המשפטביתשלהלגיטימיותעצם

הואוממנהמייצגהמשפטביתאותההפוליטיתהשיטהעצםעל

זאת,עםיחדהמשפט,ביתעלאיוםבוישוממילא , 12כוחואתיונק

תחתזה,לאיוםמלהתייחטנמנעתהמשפטתיבשלהרטוריקה

נדרששאינובאופןדרעישלבאישיותולהתמקדבוחרנרטיבה ,זאת

מצדנגדוהאישוםכתבנשואלמעשיםבאשרהדיןהכרעתלצורך

ניכרציבורשלמייצגודרעישלהיותואתהמכחישובאופןאח,ד

ביתידיעלנתפטמאולמרט,בהדבל ,דרעישנראה,כפישני,מצד

כמיהקיימים,הגבולבקווילהכירשממאןכמיכמטתנן,המשפט

הואהמשפט,דתרבותאליבאראוי,מקוםהראוי,ממקומושחרג

פניםביןחדהוהבחנהזהותשלברורההגדרהעלהבנוימקום

ומיאויבהואמימובהקבאופןלזהותניתןבוזה,תיחום ,ן 3לחוץ

 ...כלשבוטדראמביוולנטיות,נטולחברתיטדר,מאפיין 14אוהבהוא

/305י-ם)(פ"ת . 1 עניין(להלן: 1 ) 1 ( 99מחוזיתקדיןפורטם),טרם(זערינימ" 93

 .עמודים-900מלמעלהמחזיקהדרעיריהאשלניינועבהמלאההדיןכרעתה .זערי)

תקשויהמשפטיתהקהילהוהןהרחבהציבורןהכישהניחהמחןזי,המשפטבית

עשרותהמחזיקה "יןדהכרעת"תמציתכתבוטרחחומרשלכזוכמותעםתמודדלה

ברדיוכמעט,תקדיםחטרבאופןששודרה,אהייןהדהכרעתתמצית .כלדבודיםעמ

העליון,המשפטביתשלהאינטרנטבאתרשפורטמהוהיאההכרעהביום

כילהניחטביר .םיושללמחרתו .] www.court.gov.il] (Iast visitedחס 5.12.01 (

מצוייםבובאתרהתמציתלפרטוםהטעםגםכמו ,ברדיוהתמציתלהקראתםהטע

תשלוםאיןוהקליאהאליוהגישהאשרוון,העליפטשהמביתשלהדיןפטקיילברג

תמצית .האפשרדתמיכולפומביתשהינגלדיןהתעכרהתמציתתאהפוךליהה ,בצדה

שלכדרכםשטיפורלקהל,שטופרהעיקרייפורהטאתלפיכ.ךמהווה,הדיןרעתהכ

לאור.הצדקאתהמוציאהאמיתי,הטיפורהואכיאותולשכנענועדמשפטטיפורי

האזכוריםלפיכ.ךהתקדין.במהדורתשהופיעהכפיזו,תמציתעלמתבטטתזורשימה

ההכרעה.בתמציתהרלוונטיתלפטקהיפנוהדיןמהכרעת

/329 )א"ת(ת"פ . 2 אלומרט).עניין(להלן: l) 1תשנ"ז(פ"מאלומרט,נימ" 96

שלזהממאמרונבחרותציטטות . 2.4.1999מעירבבישראל"ההם"בימיםמלצריי . 3

Sב"יצירתכדבריו,כתב,צמחהשופטכיטוברמלצרו.זברשימהפרקכלפותחותמלצר

 ~וחבורתו".דרעי"אריהמפניהקלאטיים"המחשבה"ערכיעללהגןהקמהממש"שלמופת
גאתשכתבשעהעיניולנגדראהצמחשהשופטהאידאליהקוראכ.ךאםהוא,מלצר

 :rידינועלהמוצעלזהראיתמונתמהווהמלצרשלהקריאהאופןהדין.הכרעתתמצית
לביןמלצרשלה"מוטו"שביןהפערידיעלמטתייעזוהבחנהשלוחידודהזוברשימה

הציטוט.מופיעבראשיתוהרלוונטיהפרקשלתוכנו

בשנתנגדו,האישוםכתבהגשתלאחר . 1993-1988השניםיבןהפניםכשרכיהןדרעי . 4

שראשאףוזאתכשר,מתפקידןלהתפטרהעליוןהמשפטביתידיעלדרעי,אולץ 199 3

/3094בג"צראו,לפטרו.טירברבין,יצחקאותו,שמינההממשלה למעןהתניעה 93

 . 404 ) 5מז(פ"דישראל,ממלשתניהלשטיןאיכית

צמח.השופטשלדינולפטקאפטקה , 1הערהלעיל ,דיערעניין . 5

דרעיאריהואילומפלגתיות,למטרותשוחדבלקיחתהואשםאולמרטאהודכייצוין . 6

מבחינהמבחיןהדיןשאיןרקלאכיעוד,יצויןפרטיות.למטרותשוחדבלקיחתהואשם

גדולמוטרירבבכימורהשהפטיקהאלאהמניע,יטודעלאלהמעשיםביןנורמטיבית

/234ע"פלמשל,וראוציבוריות,למטרותשוחדשלוקחבמידווקאדבקיותר ילדין 77

 . 35 , 31 ) 1לב(ד"פמי",ני

 . 5 'בע , 2הערהלעילאלומרט,עניין . 7

/114בג"צלמשל,ראו, . 8 שלמאמרוולאור ; 800 ) 2לב(פ"דהאיצר,שרניביקראן 78

ללאזמןמקומות,ללאחללהיהודית:המדינהמולהדמוקרטיתהמדינה"פלדמןא'

 )'צנ(ת"פ ; 725 723, , 720ובמיוחד , 717תשנ"ה)(יטמשפטיעיניהמשכיות"

24/ /6353ע"פ ; 272 ) 1תשנ"ה(פ"מביחביט,נימ" 94  ) 3מט(פ"דמי",ניביחביט 94

העצמיות"להגנתעצמיתמהגנהמוכות:נשים"בילטקילישלמאמרהולאור ; 647

 . 11- 8,ובמיוחד 1(תשנ"ז)ופלילים

 . 112(תשנ"ג)החיקבפתחקפקאפ' ,ההקשרדרךעלראו, . 9

תמידכמעטהיא(תשנ"ז),טיפירמתחיל,םבטפרועוזעמוטכותבטיפור",פתיחת" . 10

ובכללםשונים,חוזיםטוגיעוז,טועןישנם,הקורא.לביןהכותבביןחוזיתהתקשרות

לקוראשהוצעוהחוזהתנאיהוגנים:חוזיםגםישנםאךוממולכדים,שקרייםזיםחו

 • 11בע'שם,.לאורכומתממשיםהטיפורבפתיחת

 , 110,79-75ובמיוחדתשנ"ט)שנייה,(מהדורהדמימייניתקהילייתאנדרטוןב'ראו . 11

המשפטשלזהות)וכמעניקתודעה(כמבנהידאולוגיהאתפקידועל ; 240-238 , 113

 L. Althusser "Ideology and Ideological State :גםראוהמדינהשלשליטהכמכשיר

137 ) 197 1 , Apparatuses" Lenin and Philosophy and Othe,' Essays (London . 

השוואהתוךדרעיאריהשלבעניינוהדיןפטקשלנרטיביבניתוחמתמקדתזורשימה . 12

והחברתייםהפוליטייםהגורמיםבניתוחעוטקתהיאואיןאולמרט,שלבעניינושניתןלזה

ראו,זהלענייןכאיום.נתפטיםחרדית-מזרחית,כתנועהוש"טכמנהיג,דרעיבגינם

 ; 52תשט"א)עור.ךפלדי(יהישראל,יתאנתרשס":ש"ט"ושמה"חידהפלדיילמשל,

חרדית-ציונית",תנועה"באומ-בנאיד' ; 75כע'שם, ,י"הזתל-חילונוהשסעש"ס"כהןא'

ד' ; 126נע'שם,האתני'",התעתועיםו'חזיוןש"ס"אמריןוז'לויג' ; 1 02נע'שם,

 ,"?/תכ'אוכנסייה'"!בקדמןוצ'פישרש' ; 210 'נעשם,מהפכה",שלמחירה"סטלד

אירהנירי' ; 390בע'שם,הישראלית",בעיתונותש"ט"לויוא'הלמוש' ; 321בע'שם,

תניעתלשטיפירההמננתר:המעיןדייןא' ;(תשנ"ט)הכאבהמשבר,הלעייה,דיער:

(תשנ"ט).שס"

למידוריכולתעלבנויבתורו,טד,רלטדר.שאיפתההואהמודרניותשלמרכזיהיבט . 13

החברתיתההנדטהפרויקטמשתלבבמטגרתוהטהורההתבונהעולםהואזהווג.יולט

הנתינהיבקירתקאנטיעראו,המחוקק,הפילוטוףרעיוןעםהמודרניתנהיהמדלש

טדרעשייתמאורגן.מלאכותיטדרלהבטיחבניטיון , 407 , 270(תשכ"ו)הטהירה

בתוךאיחודמחייבתוהיאבאויב,ולהילחםהאוהבעםלהיטיבמשמעהזהבהקשר

חוץ.לביןפניםביןהמבחיניםובטוחיםמוגדריםברורים,גבולותשלוקיומםהמדינה

 . Z. Bauman Mode"nity and Alllbivalence (Cambridge , 1989 (ראו:

14 . an רBaun ריב,ילביןידידביןחוץ,לביןפניםביןהחיוניתההבחנהכיוטועןמוטיף

המדינהשלהפרקטיקהזו,מבחינהאמביוולנטי.שהואמהכלשלהדחקהמחייבת

הכפפתהבמחירגםהאמביוולנטיותאתלבטלהיאהמודרני,המשפטושלהמודרנית,

 Baulnan ,אותה.לייצגהנטעניםהטדרלעקרונותהמטושטשתהחברתיתהמציאותלש

ibid . הקהילהמן(המודר"אויב"לביןלקהילה)(השייךהב""אושביןהדיכוטומיהעל

פליליםעמיר"יגאלשלמשפטוופוליטיקה:משפט"בילטקיליגם,ראועליה),ומאיים

17-16ט)"(תשנח ,13 . 

 25המשפט
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להיתחמהןמטרבדרעישאריהעקא,דעמקומו.אתיודעאדמ

לטדר.השואפתהקהילהשלמקרבהלהתרחקוהןהרחוקבמקומו

תרבותית,ורחוקפיטיתקרובאויב;ואינואוהבשאינוזרהוא

שוליושאתהמטורתיהעולמשביןהגבולקואתהמטשטשבאופן

אישורלולתתהמטרבתאחרתחיימצורתלביןלהרחיבמבקשהוא

אנומליההואהקיימ.הטדרעלאיומהואזהטירובו . 15למרכזהכניטה

משבצתמוכרת,במשבצתלתיוגניתנתאינהששונותוזהבמובן

תפיטתביןשוליימ,לביןמרכזשביןדיכוטומיימיחטימעלהבנויה

הגדרתעלכאיומנתפטתזואנומליה . 16האחרלתפיטתהעצמי

(היטמעותהזדהותביןלבחוראדממכלהדורשתהגדרההטדר,

מחוץומוגדרראוימרחק(שמירתהתרחקותלביןהמרכז)בתוך

המשפטיוהשיחהתרבותי,במרכזחרדהמעוררהאיומלמרכז).

מנתעלופועלהעולמ,אתמביןהמרכזשבוהאופןאתמאשש

מאמביוולנטיות.חףעולמוליצורחרדתו,אתלהדחיקלמרכזלטייע

מבקששדרעיהתקשורתאפיקכיבתורה,מחייבת,כזהעולמיצירת

שנותרההיחידההמוכרתבמשבצתימוקמהואוכיייחטמ,לכונן,

 • 17האויבבמשבצתלהיטמע;טירובולאורלו

 :גירושפעולתשנראה,כפיהיא,תקשורתאפיקשלזוחטימה

המדומיינת""הקהילהמןדרעיאתמגרשתהמשפטיתהרטוריקה

זוקהילהשלזכותהאתהמצדיקהתבניתויוצרתהמשפטביתשל

לדרעיכיהיאהגירושפעולתשלמשמעותה . 18מפניועצמהעללהגן

ממילאלהתקיימ.יכולהואבמטגרתומשפטימחיהמרחבנותרלא

שיח . 19אלימשיחהואהמשפטיהשיחהמגורש,שלהראייהמזווית

אינההחברתיתשהמציאותבמידהובה , 20לגיטימישיחאיננואלימ

כאחד:ומחטיאחוטאשיחהואזהאמביוולנטיות,נטולתמציאות

לתאר,מתיימרהואאותההמציאותבשיקוףהחוטאשיחהואזה

העמוקה:מטרתואתמחטיאשהואזהבמובןמפוררשיחהואוזה

יחדיולהשחוברהחברהשלבמציאותאפשרותהבתנאיאמוןלבטט

וליישבמתחרימאינטרטימלהכילהמטוגלנורמטיביבטיטעל

החטאתוואשרראשו,עלבלעמאתההופךשיחהואזה . 2ביניהמן

במציאותהאפשרותתנאיאתשמאששתכמינתפטתהמטרהבהשגת

לאלימותלגיטימציהשמעניקהוכמיחברה,אותהשלפירוקהשל

ומוטכמותיה.שלההיטודהנחותכלפי

צמחהשופטנקטבההרטוריקהעלכאמור,מבוטטת,זוטענה

משווהבבחינהנעזרתוהיאדרעי,בענייןהדיןהכרעתבתמצית

הבחינהממילא, . 22אלומטרבענייןמודריקהשופטשנקטזולביןבינה

עמדהנקיטתמשומבהואיןהמהותיהמשפטילדיוןנוגעתאינה

להתמקדותהטעמהדין.הכרעותשלהמשפטיימהחלקימלגבי

הואשזהבכךטמון"מדבר",המשפטשבו-בתוכןולא-באופן

המשפטלביתהמגיעההפרשייהשלוהאידאולוגיהתרבותיאפיונה

הנביעהלמקורוהןהציבוריהענייןלמוקדהןבאחתאותהשהפך

לפטוקבבואולהשתמשהמשפטביתבוחרבוהמשפטיהשיחשל

למטאמפורשתמהתייחטותנמנעהמשפטיוהשיחהואיל . 23לגביה

מעקבזהמקוראחרההתחקותמחייבתהמנביעו,התרבותישיח

 26המשפט

המשפט.טיפורישלהרטוריימהמהלכימאחר

ולתובנהחדשה,אינההמשפטשלהרטוריימההיבטימהדגשת

האריטטוטליאני,במובנו , 24רטוריכמפעללהבנהניתןהמשפטכי

מכחישהאינהזותובנה . 25המערביתבהיטטוריהעמוקימשורשימ

כיטוענתאינהבמידהובה 26כללימבקביעתעניינוהמשפטכי

שלמרכזייעדאינוהאטתטי,האופןמןבהדבלהאתי,התוכןהצדק,

מובעימהמגמשהכללימבכךלהכירמציעההיאאך . 27המשפט

אופןביןברורהפרדהקושלמתיחתובאי-אפשרותלהכירבמילימ,

אתיוצרהמשפטשלהנרטיביהניתוחעצמכיוטוענתתוכן,לבין

השיחמןיותרצודקמשפטישיחשלליצירתוהאפשרותתנאי

ביןמבקשת,והיאאלוהארותיטודעלנכתבתזורשימה . 28הקיימ

עללהןלהיותשעשויותההשלכותעלולהצביעאותןלאששהיתר,

בישראל.שביניהמ,מהועלהתרבותיהשיחעלהמשפטי,השיח

פטקביןהרטוריתבהשוואהעוטקזורשימהשלהשניחלקה

במשפטוהדיןהכרעתתמציתלביןאולמרטאהודשלבעניינוהדין

המשווה,הניתוחיטודעלנבקש,השלישיבחלקהדרעי.אריהשל

התאורטיבמישוראותןלתקףלעיל,שהועלוהטענותאתלאשש

ביןחושפותשהןלפערהנלווההנחתחוטרשלבמשמעויותיוולדון

אימפרייתשלהעצמיתתפיטתהלביןהתרבותרפובליקתשלמאווייה

 • 29המשפט

הדיוקי Oפשלהרטוריקההמשווה:קו . 2

תולדותואלה . 2.1

H החברתיבסולםהעולהגיבורעלטראגיאנושיסיפורלפנינו

הנושאיםממנומהזהזיםוזמבחינהמראשו.ונופל

בלזק, ,כזיקנססופריםהתשע-עשרהבמאהשהעסיקו

הנאשמיםשלכמיהתםעלמעטלאלומזהקורא ...הוגו

הישראלישלהאתוסאללהסתפחבראשםזרעיואריה

הגמורכהיפויוחבריוזרעימצטייריםהטקסטמן ..הקלאס.י

לאחרמהםשנותרכלספרזית.חברתיתמהפכהנושאישל

אכולי-צעיריםשלזיוקןהואצמחר Hזשלהחזתיאורו

30המצליחנים''עםלהימנותהרוציםנחיתותורגשיקנאה H • 

פליליבמשפטנאשמימעצמממצאואולמרטואהודדרעיאריה

שלהמ.הפוליטיתבקריירהמתקדמבשלבשוחדעברותשעיקרו

הדיןפטקישלהמשפטיעיקרולפיכ,ךהוא,השוחדבעברותהדיון

אולמרטשללטיהורומביאההדיוןשלהמשפטיתמטקנתו .בעניינמ

כילהראותנבקשזהבפרק .דרעישלולהכתמתוהשוחדמעברות

שללקיומההאפשרותתנאיאתבונההדיןפטקישלהרטוריקה

כממצאפוליטיות,מפתחלעמדותשהגיעומיידיעלהשוחדעברת

"פרנטשלהמוכרת,ה"טבעית",ההצלחהתולדותבטיפורמפתיע

ההצלחהתולדותטיפורשל"טבעית"וכתוצאהאולמרט,הציבור",

"החלהלוא,אולמרט, .דרעיהציבור","עודבשלשגרתיתהבלתי

 . 20כבןטטודנטבהיותוגח"לבמטגרתהפוליטיתפעילותואת



למדיבכירמעמדואלהכנסתאלמהירבנתיבאותוהוליכוכישוריו

המוכרימבשביליהפוסעאינולעומתו,דרעי, . 31Ilל IIגחמסגרתבתוך

נאשמבהגיע IIכיתמהאיןכן,עלואשרהישראלית,ההצלחהשל

שלהאפשרות ...נוכחעיניונפקחומ,ממלכתיילתפקידיממספרר

נסתרתזואפשרותהייתהמשמענפקחו,ואמ . 32I1הנאהטובותהשגת

צמחהשופטואכן,הגולמ,כעיניעיניוהיועצומותלכן,קודמןמה

 ... 33I1יוצרועל[ש]קמ"הגולמאלאאינודרעיכילנוומבארסיףומ

זהלעםמאייםאמנה"אוהב",מולבינאריבשיחהנגדתומעצםויב",ה"אזה,במובן .ו 5

לעצםחיוניהואפך,לה .שניהםאתהמגדירדרהטעלמאייםינואבעתבהךאון,האחר

ינואואשהםמשוטדרהעלהמאייםהואזו,הכוטומיהלדימחוץתקייםהמר,הזו.קיומ

אווכרע,מבלתיהובעברית: Undecidable-ה , Derridaשלבלשונו ,הואיווג;טבר

התמידית.רתוהדתאומחייבתלתיוגניתנתנהאיששונותו-להכרעהניתןבלתיה

 . J. Derrida Dissenlination (London , 1981 ( 71 , 99ראו:

לצמצםנתמעלפועליםבינאריים,ניגודיםעלהית,ריןבהבנויים,כוטומייםדיםיחטי .ו 6

המדינהרכתלמעחיוניהואזהמצוםצדים.ניגולשניהאפשריותונויותהשבויריאת

מביוולנטיאבמצבהכרההיאשונויותהבריבויהכרהשמשוםרנייםהמודוהמשפט

תביעהלעליונות,המשפטיהשיחשלתביעתולשהקעקועטכנתתאבחובונושאה

לאוניברטליותנתהטועשיחטוגתיבןהיחטנייןלעשלו.האוניברטליותחתהנעלנשענתה

 J.F. Lyotard TI,e Dijferend: Ph"ases in Displlteראו:מתחרותחשיגותטוןביל

Minneapolis, 1988); J. Derrida "Force of Law: The Mystical FOllndation of ( 

919 ) 1990 ( Authority" 11 Cal'dozo L. Rev. . 

קולמוט,בהינף :רותמטשתיתשיגהמשפטרכתמע ,בהאויבמשבצתמוקםיהואשמשעה .ו 7

המשפט,ביתתאוהמשמשותואמייצגהחהשיובמטגרתכנו,לעיושבבינאריהרהטד

ימותאלכפעולתולאנורמטיביתצמיתעהגנהכפעולתהאויבכנגדפעולהתפטתי

ה.אטור

A. Sarat "Speaking of "למשל:ראו, .ו 8 Dealh: Narrative ofViolence in Capital Trials 

143 , 135 ) 1996 ,. The Rhetoric 0/ La,v (Michigan, A. Sarat & T.S. Keams eds . 

המתקייםנטימיהאיהיחטעלשוניםבאופניםושונותתקופותבמהלךדועמניםשוםהוגיו. 9

 H. Kelsen ; 296- 292(תשנ"ז)לוויתןובטהת'משל,לראו, .אלימותביןלפטמשבין

in "Critique of ןGenel'al TheolY 0/ Law and the State (Ne\v-York, 1945); W. Benjan 

Violence" Rejlections (New-York, 1978); R. Cover "Violence and the Word" 95 Yale 

) 1995 , L.J. (1986) 1601; A. Sarat & T.R. Keams (eds.) La,v 's Violence (Michigan . 

זפליליםפורים"טיכמטפריופטיםשלע :כפייהלגיטימציה,ישר,שכל"מאוטנרמ' . 20

ביןלפטמשביןהיחטיםשלהחשוףבעצבנוגעתזונקודה . 56 , 55ו,ותשנ"ט)(

הנתפטכוחשזהבמובןהאלימותבעמטשלהשניצדוהנהימיותהלגיטת:אלימו

המטבעבמטפורתזאת,עםחדיכאלים.תפטננואילציות,כראויממילאוכלגיטימי,

האלימות, :הםשלצוגהייביכולתוויםשנםאיבעהמטדיצשנישכןטוימתמהטעיהנהיש

הואהמשפטייתהשואילולתיוו,ךזקוקהינהואגלויהפיטית,בוטה,היארבות,םיפעמ

ייצוגלפעולתון.הלשבגבולותהמתקיימתצוגייפעולתהיאהתווךפעולת :תווךמשיח

מבטנקודותאילו(למשל,המשפטיתמותהאלישלכפניהרבותפניםתלהיותעשויוזו

 M. Mino\v :ראונו,ממהודחקווויותחאילופטי;שהמבשיחביטויידילבאולא

) 1991 , Making AII the Dijfel'ence: lnclllsion, Exclllsion, and AlIlel'ican Law (London . 

 . Lyotard, stlp"a note 16; Derrida, stlp"a note 16; Bauman, stlp"a note 13ראו: . 2ו

ההתייחטותןאופאתלהאירכן,םאנוע,דאולמרטבענייןהדיןבפטקוההמשודיוןה . 22

שלדינוכרעתלהנבחרשנרטיבהנאותותלבאשרעמדהנקיטתוםמשבויןואלדרעי

בענייןהדיןפטקלדעריבענייןהדיןפטקביןלהשוותהבחירהכילטעוןתןני .אולמרט

הדין:פטקיניששלהשונההתוצאהמשוםבעייתיתהיארטוריתבחינהמאולמרט

טענה .ונהשבנרטימחייבתלטעון,ניתןזו,נהשווצאהת .בשניזיכויובראשוןהרשעה

מאפייניותםלארקמתייחטיםהיוההשוואהנשואיהדיןפטקילוהענייןןממיהיאזו

שלהםתיאורשהמאפיינייםותםאהעברה,הגדרתמחלקהםשהנאשמיםשלותהתנהג

המובעשהתיאורעקאדענאשם.שלחפותואואשמתואתלקבועמנתעלנחוץ

נחוציםשאינםאישיות,למאפייניובעיקרהתנהגות,למאפיינימתייחטהדיןבפטקי

הדיןפטקמוללהעמידהבחירהאכן,החפות.אושםהאולקביעתהעברהלהגדרתכלל

זהבמובןהביוגרפיהדמיוןעלהןנשענתאלומרטבענייןהדיןפטקאתדיערבעניין

צעירבגילשנטקוחרלאפלילי,במשפטדומותבעברותהנאשמיםאישיםבשנידוברש

כאשר,שלהםהפוליטיתבקריירהמתקדםבשלבבהיותםהישראלית,הפוליטיקהלשמי

כאח,דהדיןפטקישבשניכךלעובעיקרוהןלפניהם,עודנותידםעכלפניו,לע

לצורכיהנחוצהה"יבשה"הענייניתהכתיבהמןהחורגכתיבהבאופןהשופטיםבוחרים

 .ביניהםההשוואהאתמעשירזהכתיבהואופןהרלוונטיותהעודבותעלהדיןהחלת

וביןבהרשעהמדוברםאביןהישראלית,בפטיקהגהחריאכןהיאזונרטיביתבחירה

27ת"פלמשל,ראו .בזיכוימדוברםא / שמורעותקפורטם,(לאיזניץנימ"י 94

/4336ע"פבמערכת);  )א"ת(ת"פיזניץ);נייןע(להלן: 97 ) 5נא(פ"דיזניץ,ני '"מ 96

454 / 8 אבו 28ו/ 82ע"פבמערכת);שמורעותקפורטם,לא(חיצראאבונימי" 1

/234ע"פ ; 673 ) 3לז(פ"ד ,'"מניחיצרא המכנה . 3ולב(ו)פ"דמי",ניילזין 77

אישישלדומותבעברותעטקושכולםלכךמעברהללו,הדיןפטקילכלהמשותף

ובהחלתהרלוונטיותהעודבותבתיאוריםתפקומטנייניתעלשוןנוקטיםשהםהוא ,ציבור

חובה.לכףוביןכותזלכףביןהדין,תאכריעיםמשהםשעההעודבותעלוקהח

הטעםואינוחדשנידיוןינואהפרשיותבשתידוברבהןהשוחדבעברותהמשפטייוןהד . 23

אלו,בפרשיותהמשפטילדיוןשנלווההציבוריענייןהבעת,בהמעוררות.שהןןלעניי

שהואזומבחינהתורת-משפטיתהברמהביותרמענייןהואדריע,בענייןובעיקר

תוךהמשפטי,השיחלביןהציבוריהשיחביןהמתקייםביחטהלבתשומתתאממקד

נקודההמשפטי.לשיחקהילותיו,כלעלה"ציבור",שמעמידהאתגרעלמצביעשהוא

"הקהילהמןכחלקנתפטשאולמרטמשוםאלומרטבענייןולאדעריבענייןהתחדדהוז

דרעי,שלה.הלגיטימיותעלמאייםשאינוכמיוככזה,המשפט,ביתשלדומיינת"המ

הקהילהידיעלנתפטהואשבוהאופןביןפערעלידהמעשונהבאופןנתפטך,מאיד

שהואוהקהילההמשפטביתדייעלנתפטזהצוגייבושהאופןוביןמייצג,הואתהאו

מצביעהמשפטי,השיחשלכולותיוילעמצביעהואמשיותרבתורו,כזה,פערמייצג.
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אתהשופטיממשרטטימבוהאופןעלנצביעלהלן 2בתת-פרק

מטכניקותבמקצתנתמקד 3בתת-פרקהנאשמ;שלהאישידיוקנו

ובתת-המשפטי,הנרטיבבבנייתהשופטיממשתמשימבהןהסיפור

ומכוחהאישיהדיוקןמכוח-המובנההיחסעלנעמוד 4פרק

אולמרטוהנאשממזהדרעיהנאשמבין-השונימהעלילהסיפורי

המשפט.מערכתלביןמזה,

צעי,כאישהפוליטיקאידיוקן . 2.2

 ...במיטבםיכולוגיים D (!רומניםמזכיריםוההמשיההתחלה"

מעלה-לעלותנחושים ,העםמזלתהבאים ,הגיבורים

לאהקריאהתוםועם ...עברםממני Dאתולמחותמעלה

שוחזחיירקהיולאזרעיאריהשלחייו .ק(! Dלמקוםנותר

להיבנותהמבקש!(רזי Dמנהיגשלחייםגםאלאושחיתות,

נושאי ...זברועושישלומואנשי'(אשכנזים!(ור Dמאינ

 • 34H )'כליו

2.2.1 • 35 ? What's in a name 

שמלעתימ,ואמו;אביולושנתנושמברגיל, . 36שמישאישלכל

ושייכותזהותמסמןממילאהואאדמשלושמו , 37לעצמוהאדמשנתן

אדמהגואלהואהשמהזולת.בעיניוהןנושאובעיניהןמובהק

 .בתודעהומיידעומאלמוניותו

בפסקאותלדרעיוהןלאולמרטהןמתוודעימאנוכךאכן,

לפני,מתבררשמשפטו"הנאשמבעניינמ:הדיןפסקיאתהפותחות

מודריקהשופטכותב , 3Sהציבור"עלכפרנסרבותשנימכברמשמש

אתהפותחתבפסקההדין.פסקאתהפותחמילין""אקדמתבפרק

"הנאשמ"כיומבהירהשופטמוסיףהאישומ,עיקריהמבוא:פרק

כללאורךואיל,ןזהמרגע'הנאשמ'יי.או'אולמרט'להלן:"הוא

בשמו,הנאשמאתהשופטיכנההדין,פסקשלעמודיועשרות

האישומבכתבהעוסקתא'בפסקהמצייןצמחהשופטגמ"אולמרט".

שמרגעאלא , 39דרעי"אריה- 1"נאשממואשמשוחדבקבלתכי

 • 4° " 1כ"נאשמלזהותווירבהבשמו,יכנהולאכמעטואילךזה

מןחלקהמודמותוצלמו[אשר]ודמ,בשר"נאשמ,הואאולמרט

ממילאודבמותובצלמועסקינןואמ , 41מלואו"לאאמהנדון,העניין

נוספת,זהותלוומקנהאותוהמשייךשמאותולשמו,חשיבותיש

"נאשממסתמא,כן,לאפלילי.במשפטכנאשמלזיהויווהפוכה,שונה

ותו;פלילילביןבינומלאזיהוישייווצרכךייבנוודמותו"ש"צלמו ," 1

בכינויואלאבשמושלאדרעיאללהתייחסהבחירהאשמתו.לבין

מוכרכמנהיגקיומואתהתודעהמןלדחוקמיועדת ,"מנאש"ה

לגיטימילאמעשהוביצעשסרחשאפשרמנהיגגמאמ-יולגיטימ

 ."נאשמ"שלו"מזרה"זרהאלמונית,זהותבמקומהולהציב-

תיעשנה , 42ואמואביולושנתנובשמ " 1ל"נאשמהחריגותההפניות

אשר,קישוריפה,רעייתו,שלבסיפורהייקשרשסיפורושעהברגיל

החוץ-פליליתזהותועלדברלהוסיףמיועדאינו , 43מידשנראהכפי

הזוגיות.חייבמסגרתגמכפליליתלקבעהלהפך,אלא, " 1נאשמ"של
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הגישואיןממייתמוגות . 2.2.2

לנומספר , 44להינשא"והחליטוזה,בעיניזהחןמצאוואריה"יפה

ועלזו?בעיניזהחןנשאוכיהמשפטביתיודעוכיצדצמח.השופט

אפשרזו?בעיניזהחנמשנישאלאחרנישאוכילנומסופרמהשומ

התאהבותממושכת,היכרותלאחרנישואיןשביןהזרותשומעל

לבין-הנאורבעולמנוכמקובל-אחרימאמיצימרגשותובניית

שומעלגמואפשרזו;בעיניזהחן""מצאושרקאנשימביןנישואין

כברמינו:אתמיןמצאשהריזו"בעיניזהחן"מצאוכיתמהשאין

לשכנעדרעיויפהאריה"מצליחימכזוג,המשותפימחייהמבשחר

ייתכןלאכלומר, . 4Sדירה"בקנייתלהמלסייעורדרברהזוגבניאת

בקנייתולחתנההמאומצתלבתמלסייעחפצוורדרברהזוגבניכי

שרקחושכנועמזימתשליוצאפועלאלאאינוזהוסיועדירה,

לב.מועלשלמסדעלביתמאתמקימימהמשכךכאח,דהשניימ

מהמאמצימ"כחלקכיומפרטהשופטמוסיףלחכימא,דילאואמ

לוקחהצעיר,לזוגסיועלהושיטורדרברהזוגבנילבעללדבר

אומרכךנחוץ,הדברדולר.אלףנימ-עשרשבסךמשכנתא 1נאשמ

איסרבעיני'פרזיט'יראהלא 1שנאשמ,כדי 1לנאשמפישלהרב

פיזיתמעבודהשהתקיימעמלאישאיסרהיהכאמור,ורדרבר.

 • 46קשה"

אנוכךשהריעורב,אצלזרזירהלךלחינמלאכן,עלואשר

לרכוששהצליחוולאחרזו,בעיניזהחןשמצאולאחרכילמדימ

-ידבמועללאעדייןבסיפורזהבשלבכיאמ-לבבמועלדירה

השלטוןממנעמינהנימיפה,גמאלא " 1"נאשמרקלאכילנונמסר

בתקופה[כי]ללונדוןבעיקרלארץ,לחוץחופשמ"נסיעותובמיוחד

הביקורימאגב[וכי]לניו-יורקפעמיממספרויפהאריהנוסעימזו

עורכתכיס']'דמימהממקבלתהיאאזי-ורדרברהזוגבני[אצל

בדבראותנוליידעהשופטטורחזהומדוע . 47בניו-יורק"קניותהיא

בכתבתהמדובראיןהכולככלותשהרידרעי,הגברתשלקניותיה

משוממסתמא- ?" 1"נאשמשלדינובהכרעתאלאבעיתוןרכילות

שעהנוקט,שהואהסיפוריתהטקטיקהמןחלקהמאלהשפרטימ

שלבומובילו ," 1"נאשמשלחייובנפתוליהקוראאתמוליךשהוא

ואריהיפהכייודעיממשאנועתה, .הדרמטיימשיאיואלשלב,אחר

ממנעמינהנימכאחדשניהמכיבכדי,ולאזובעיניזהחןנשאו

הזולתחשבוןעלהחייממ""פרזיטיהמכאחדשניהמהשלטון;

למסעותויוצאימשלל,ממנומוציאימשולל,אותומוליכימהעמל,

גמנלמד-חולימביקורשלשוואבתואנתבחו"לוקניותעינוגימ

ישראל:לעניימתנותציבור,עודביאצלכמקובלהיו,לאאלהשקניות

וישמשוהדין,הכרעתבהמשךתפקידישחקוהדירהוהןהקניותהן

בג'קוזי,תצוידתמוזג,מלא,ריהוטתרוהט"הדירהכך,בערבוביה.בה

מרכזיתאבקשואבבמערכתסניטריימ,בכליממגוונימ,חשמלבכלי

מרץבחודשבניו-יורקיפהקנתהאותמ ...מפלסיהעלדבירהמבונה

 • 4Sהחולימ"בביתורדרבראיסרלאשפוזשנקשרה,בנסיעה 1989

המשפטיהסיפורשיוצרהזיהוינועדו?אמבלתייחדיושניימהילכו

בפסקאחרימבמקומותגמהמתקיימזיהוירעייתו,לביןהבעלבין
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אי-דבבר 1נאשםשלטענתואתדוחההשופטכאשר(למשל,ןיהד

יוטיף , 49זמןחוטרמפאתהאישוםכתבבתקופתבהליכיםתוורבומע

שמרה, ...דרעייפהאשתוגםאלא ''עטוק 1נאשםרקולא" :ויאמר

רוצה . 50המאומצת'"'הבתשהיאאף ...מהראיותמרחק ,לדבריה

לטפלזמןדי-ותילהצריךוהיה-היההשרלבעלהאםלומר,

נועדבזמן)משופעתהייתהשאשתווחומרקלמשפטו,בענייני

עלללמודתןינהאחדוממעללי ,הםאחתמקשהכילקוראלומר

המשפט,ביתידיעלמתואריםשהםכפי ,ישותהכלמעשיה,כל :יהשנ

 ," 1"נאשםשלוזהותואישיותו ,מעשיואתהמדגישהקואלאאינם

 .נכלוליבאורומאירו

זריםבשדותחרשוהואבשדותהלרהוא . 2.2.3

במטגרתהצמח ,המפלגתיתהפוליטיקהתוךאלנולדאולמרטדואה

והריהו ,המדיניתההנהגהלצמרתהגיעכישוריוובזכותטבעי,באופן

העםובתפוצותהמדינהרחביבכלנודעשמו ...הציבורעלנטר"פ

 • 52ממשלה"לראשיויעץטייעטו,ד"אישוהוא , 51היהודי"

הפוליטיתפעילותואת"החלמודריק,השופטמטפראולמרט","

בנתיבאותוכויהולכישוריו . 20כבןטטודנטבהיותול"גחבמטגרת

כךאגבגח"למטגרתבתוךלמדיבכירמעמדואלהכנטתאלמהיר

אולמרט,שלכישוריו . 53כעו"ד"כשרווהלימודיוחוקאתהשלים

אלהכישוריםשלו:הפוליטיתהקריירהלהבנתהמפתחהםכן,אם

ההתמחותתקופתאתלעבורלימודיו,חוקאתלהשליםלומאפשרים

זו,עודבהבפוליטיקה.עיטוקוכדיתוךדיןכעורךמוטמךיותהול

לדמיין,נקלעלשניתןאלאהאישום,לכתברלוונטיתשאינהרקלא

לעמודיכולההייתהדיןכעורךהכשרתודווקאאחר,בנרטיבכיצד

 ~הנותניםהםאולמרטשלכישוריוהאישום.כתבבהקשרלרועץלו

 . 3הערהליעלמלצר, . 34

35 . 43 , W. Shakespeare Ronleo and JII!iet 11, ii . 

 . 116ה)"(תשמזדלהישידשם"ישאישלכל"זלדהשלהידועשירהראו . 36

 A. Gross "RigI)ן s and Normaliza(ion :למשל:ראובמשפטלזהותשםשיבןהקשרלעניין . 37

nan Righ(s Case Law on (he Choice and Change ןA Cri(icai Study of European HU 

269 ) 1996 ( . an Rights J וofNames" 9 Harv. HlIn ; 'שם"ישאישה"לכלקמירא

 • 327(תשנ"ז)כזמשפיטם

 . 5בע' , 2הערהלעילאולמרט,עניין . 38

צמח.השופטשלדינולפטקאפטקה , 1הערהלעיל ,דיערעניין . 39

/3573ע"פהעליון,המשפטבביתדביוןכי ,זהבהקשרלצייןיש . 40 פ"דמי",נידערי 99

ה"נאשם".בכינויולאבשמולדרעימתייחטהמשפטיבתדריע),ע"פ(להלן: 791 ) 2נד(

 . 5בע' , 2הערהלעיל ,אולמרטעניין . 41

צמחהשופטשלבטיפורוהפליליתהזהותהבנייתביןההשוואהמעניינתזהבהקשר . 42

ידיעלמטופרתשהיאכפי ,דרעי"לביתה"אגדהפיעלהמיתיתהזהותהבנייתלבין

שלושההמשפחתית,המטורתפיעל ...בטערהנולדדרעימכלוף"אריה :ניריואל

גדול,זכר,בןברחמהנושאתשהיאשמיימיתהבטחהאמוקיבלההלידהלפניחודשים

שלנוטףבגלנבלעהשלו,הקדמוניתהראשונית,המחאהצווחת ...מיוחדובעיקר

הכוכבים ,הלילהבאחת.פטקההטערהפתאומית.דממהואחריו-ורעמיםברקים

נוצריםכך . 30-29 'בע , 12הערהלעיל ,ניר ,ראוהשקט"כמוטהורים,בהירים,נראו

ה"עממי"הטיפורמולהפושעעלהמשפטיהטיפורלזה:זהצהוביםטיפוריםשנילהם

שמנותקכמימדומיינת"ל"קהילההפונההרשמיהטיפורייתפטוממילאהצדיק,על

"העם".שללבומרחשי

 . 2.2.2תת-פרקלהלן,ראו, . 43

צמח.השופטשלדינולפטקגפטקה , 1הערהלעילדערי,עניין . 44

שם.שם, . 45

שם.שם, . 46

שם.שם, . 47

שם.שם, . 48

 . 2.4.2בפרקלהלן,ראו,זהלענייןועוד '.''ןמזלויאין- 1"נאשםכב:פטקהשם, . 49

שם.שם, . 50

 . 5בע' , 2הערהלעילאלומרט,עניין . 51

 . 91בע'שם, . 52

שם.שם, . 53

 29המשפט

 <כ::::
 .oכ:
~ 

c:; 
r: 
ע
2: 
t-
 ב:$

:>i ,.,. 
c:; 

rו
 ב:$
 ב:$
 ו<:
;t: 

 ב:$
Cו
c:; 
 .כ:
r1 o 
 ....,Cו
כ
r
t-
2; 
r: 
r: 
 ו<:
rc: 
r: 
r: 
יכ
r1 
 .oכ:

2:: 
ע "
r-
 ....,Cו
~ 

o 
r: 
 ו<:

 ....,rו
" 
;t: 

i' 
 ...., ב:$
 <כ::::

 ו=;
c:; 
:>i 
;t: 
r: 

יכ
r1 
 .oכ:

2:: 
" 
ע
r-
r: 
r: 
 ו<:
rc: 
r: 
r: 
r1 
r-
~ 
 ...., .,.,ע
c:; 
2:: 
ע
r-
 ..כ
 ך:;
t
r: 
 ו<:

 ....,!נ
" 
t,.... 
? 



המטה,ראשועםהממשלהראשעםקייםשאולמרט"בשיחותכי

אתינצלשהואבחו"ל,תרומותבגיוטלעטוקימשיךשהואנקבע

ישמשבדבובדההטברהבמערכתיכולתוככוללפעולכדיכישוריו

ורב-פעליםכשרונותברוךאיששלדמותומצטיירתכ,ך . 54כגזבר"

להשליםוהןהפוליטיבשדהדרכואתלפלטהןבעת,בההמטוגל,

ובהתרומותבגיוטלעטוקהןדין;כעורךוהכשרתולימודיוחוקאת

בעלמא,תרומהולאההטברה.למערכתולתרוםכגזברלשמשבעת

המרציםלאחדנחשבהואההטברהבאגףבכיר"כחברשהרי

 • 55הליכוד"מטעםביותר,המבוקשים

הללוהתפקידיםבכלנושאאולמרטכילמדיםאנוזו:אףזולא

הטיפורהשעה.ולצוהתנועהלצוהואנענהשליחות;תחושתמתוך

מקיומםמתעלםאינווהשופטוחד-ממדי,תמיםטיפוראינוהנטווה

שלצמיחתובהליכיברגילנעדריםאינםשבוודאייוקרהשיקולישל

אולמרטראהכןעלמחו"לתרומותבענייניהתרכז"אולמרט :מנהיג

ולאהיוקרהשלאאלא , 56 " •••שדבברהיוקרהמצדהןבכ,ךלעטוק

שעיקרםחייםשלטבעי,נלווה,פועלהןהעיקר.הןלחו"ל,הנטיעות

וחרףבמטירותבהנושאשמבצעהחשובה,ציבוריתתרומההוא

והטילולאולמרטפנווארנט"שמירכילמדיםאנוכךאישי:מחיר

בלילכךנעתרהואבחו"לי.הליכודשלהכטפיםיגייטלהיותעליו

מרצו.במלואלפעולהחלעצמו,עלהדבראתמשקיבלאךחמדה.

כימערכתהמוגדרתחודשיםכארבעהשלבתקופהכימטתבר

הואהתפקידאתואכן, . 57בחו"ל"ימים 40שהההואהבחירות',

גדולכוחוכי"הטתברביותר:הטובהצדעלהדברים,מטבעממלא,

כגייט ...ובתפוצותבישראלהפרונטליתההטברהבתחוםבמיוחד

במשימותקרובותלעתיםכן,אםנשלח,אולמרט ...מעולהכטפים

נטיעותוכך"יוקרה"כ,ך . 58הליכוד"עבורכטפיםוגיוטהטברה

הטעםלהןנלווהלאשלילי;באורמובנותאינןלחו"לתכופות

השליחלהפך:אםכישליחותשלבמטווההציבורניצולשלהחמוץ

"נענה"הואשהריאישיתהנאהמשוםבכךאיןחמדה";"בליפועל

המעולים.כישוריובזכותלבקריםחדשותעליוהמוטליםלתפקידים

ששהואאיןכגזבר,לשמשעליומוטלכאשרכילמדיםאנוגםכך

הוא:נהפוךבו,לחפורקרדוםבורואהאינוובוודאיהתפקי,דאלי

שהדברחששהואהזה.המינוינגדהשגותלדבריו,העלה,"אולמרט

השגותיו ...בחו"לכטפיםלגיוטשקייםהאינטנטיביתבפעילותיפגע

 • 59נדחו"

הואומכלכלו;הציבוראתהזןהואהמנהיג,הואהציבור""פרנט

עדתוראשהואהחומריים;לצרכיווהדואגהרשויותבפניהמייצגו

מוצגאולמרטאםואכן,בעלמא.הציבור""עודבהואאיןונכדבו;

ידיעליוצג " 1"נאשם-כישוריובזכותשהתקדםכמיבפנינו

לקשת"נענה"הראשוןאםקשריו;בזכותשהתקדםכמיצמחהשופט

מתוךלעצמומבקשםהשניחמדה";"בליעליוהמוטליםהתפקידים

האישיותההנאהטובותהואלפעילותוהמרכזיהמניעכאשרחמדנות,

משרת,הואאותוהציבוראתמזיןאולמרטאםמכך;לוהצומחות

כתינוקכמוהו , 60עצמותיולשדאתממנו"יונק"ממנו,ניזון " 1"נאשם

 30המשפט

פועלוכלהמניקה,באםתלויקיומוכלדבר,לייצריכולשאינו

היניקה.בפעולתמתמצה

אנודרעי,שלצווארוטביבנכרךהנרטיבישהחבלשעהואכן,

כישוריםבזכותולאקשריםדרךהפוליטיקהאלהגיעהואכילמדים

הטעםהםיוטףעובדיההרבעםקשריוכלשהם:ערכיםאו

וגוברההולךתיאבונואתלממשמנתעלנחוצהוזולהתקדמותו,

ממלכתיותבכהונות 1נאשםמצא"בינתייםשבצדה:ההנאהלטובות

משרתאתלעצמומבקשהואזה.בטולםלעלותחפץוהואטוב,כי

בדאגהצופהפרץ,הרבהפנים,שרהפנים.משרדשלהכלליהמנהל

 ...הגזירהרועאתלדחותהוא[ו]מנטה ...[ה]נאשםשלהגוברבכוחו

כמנהל 1בנאשםמעוניןאיננושהואגליברישלומריכולאיננוהשר

הרבשלמקורבוהוא 1שנאשםהואשיודעכיווןבמשרדו,כללי

אלאהגזירה","רועאתלהטירמצליחלאפרץהרב . 61יוטף"עודביה

לארבעהלצה"ל"מתגייטדרעיבמהלכםחודשים,במטפרלדחותהרק

 .מדינהעובדשללמשרהלהתמנותכשירשיהיהכדישירותחודשי

כמזכ"לתפקידואתלמלא 1נאשםממשיךבצה"ל,שירותובתקופת

משרדשלכללילמנהלמתמנההואהצבאי,שירותותוםאחר ...ש"ט

זמנית:בומישוריםבמטפרלפעולמצליחכאולמרט,דרעי, . 62הפנים"

אקדמייםלימודיםהשלמתבמהלךפוליטיתקריירהשילבאולמרט

הצבאישירותואתמטייםישיבה,בוגרדרעי,דין;כעורךוהכשרתו

אולמרטעלשהטיפורשבעודאלאש"ט,כמזכ"למכהןשהואשעה

המוכריםבשביליהדרכוהעושהבאדםשמדוברתחושהאצלנומבנה

באדרעיעלהטיפורוביעילות;בכישרוןהפוליטיתההצלחהשל

מושחתהואלולאלצמרותדרכומפלטהואבוהאופןכילומר

שלדעתואתלהניחמנתעלרקמשכנתאשלקחכשם :מיטודו

רקאלאלשמושלאבצה"לישרתכך"פרזיט",אינוכיורדרבראיטר

הפוליטיבטולםיטפטוכךמדינה,כעודבהכשרתעודתלקבלמנתעל

 , 63עיניו"נפקחוממלכתיים,לתפקידים 1נאשםש"בהגיעמשוםרק

הכלל"למעןציבורית"פעילותאכן,בהן.הכרוכותההנאהלטובות

"נאשם . 64כ"אליבי"ישתמשובהמתהדרהואבה"אצטלה",אלאאינה

זה,באופןהמתחילהפוליטית,וקריירה"פרזיט",ביטודוהוא " 1

לפטגותשתגיעהואוטבעהנפתלבאופןשתתפתחהיאודאי

נהנתנותעםמתקשרהדיןבפטקחו"לשלאזכורכל :שחיתות

הפתרוןשולחיו,לבעיותפתרוןמוצא 1שנאשםשעה ; 65מושחתת

הנוגעיםהממשלהבמשרדיקשריואתמנצל 1ש"נאשםמכךנובע

פליליהקשרומחזקיםמנכיחיםואחריםאלהוקשרים ; 66דבבר"

הנאשמיםוזה,נהנה,- 1נאשם"זה,בחינתהנאשמים,יתרלביןבינו

"נאשםשבההנקודהלמןבהדרגה,מתפתחזהקשר . 67חטר"לא-

יתרשלתלותםאתהמגבירובאופן , 68הישיבה"מןלינוקמוטיף 1

[לתת] ...דרישותיוולפיצרכיו"לפילהם,וגורם 1בנאשםהנאשמים

רום"לפי , 70בשיעורין"אלא-אחתבבת"לא , 69כטפים" 1לנאשם

לנאשמים"משיגמצדו,הוא . 71הגובר"חפצוולפי 1נאשםשלמעלתו

ממלאהואאיןובמשורה.במשקלכןעושההואאךהנאה,טובות

וניזוניםבותלוייםנשאריםהנאשמים .מחטורם ...כלאתאחתבבת



זו,איטיתשיטתיותכילצייןלמותרלא , 72תקוותם"הואמידיו,

נעלמהידידיעלהמונעומחטורתלותשלטבעי""מחזורהמאפיינת

דרואתגםתאפייןכול,ויודעתבחוטיםהמושכתזואר

 , 74חוקריועםיהלובה 73ה"חתחתים"

צע,דשלאחדאזכורולוצמחהשופטשלדינופטקבתמציתאין

ש"ט :חיוביתלהערכההזוכהדרעישלאופי,קואופעולהשלב,

ממייטדיה,אינודרעיחברתית";"תנועהחלילה,לא,"תנועה",היא

וממילא , 75עולה"פוליטי"כוחולחלופיןהבולטים";"מפעיליההוא

ויעץטייעטו,ד"איששכןכללאלפניו";הולו"ששמומיהואאין

והשופט ,"ול"נאשםטבעיתאינהכזועמדהאכן, , 76הממשלה"לראש

באירוניהכןעושהמרכזימעמדלומייחטשהואאימתכלצמח,

 ;"ונאשםשלמעלתורום"לפישלילי:קישורומתורמובהקת

שרעוזרלתפקידדרעימשמתמנההחדש";הרםלמעמדו"כיאה

גולם, , 78יוצרו"עלקם"הגולםאףאו , 77"לגדולה"עולההוא ,םיהפנ

ההנהגהבשמיהחגכנפייםומוטתמעוףבעלפרפרולארעב,זחל

שלהמוחלטתהדחייהאתלאששמטרתהזו,אירוניההפוליטית,

ונאשםשלגרטתושלרקאינההדחייהשכן ,ידרעשלטיפורו

שהואמיכלהואהנדחההטיפורהאישום;כתבנשואלאירועים

לפעול,טועןהואולמענושבשמוכלמייצג;שהואכלדרעי;אריה

וזובוטה,להנמכהגלוי,ללעגהופכתלעתיםזו,אירוניתהגבהה

הנאשםדבריאתמצטטשהשופטשעהבמיוחדביטויהאתתוצאמ

בלשוןעושיםשהםהקלוקלהשימושעלהמצביעבאופןדברושיווע

 ,העברית

לשוןחורצים . 2.2.4

המשופעתלמהדרין,כשרהבעבריתכתובצמחהשופטשלדינופטק

מובאותיהעלזו,צחהכתיבה ,היהודייםהמקורותמןבמובאות

להביאבוחרהשופטאשרלציטטותחריףבניגודעומדתהתרבותיות,

ואליהםעיקריים,טוגיםמשנילהיותנוטותהללו,אומרן,בשם

 ,ההיפוטתית""הציטטהאותושנכנהאחר,מיוחדטוגנוטף

הקשוריםעדיםאוהנאשמיםבהןאלוהןאחדמטוגציטטות

ארצותועמיבוריםשלעבריתקלוקלת;בעבריתמדבריםםיהאל

הרוח,גטות ,הוולגריותנוטפהבורותםשעלאלהושלהטוב,במקרה

כיהמצטטהשופטמצייןהללו,המקריםבכל ,פחותהטובבמקרה

נפלהטופרטעותכיחלילהנחשובלבלבמקו,רהואהלשוניהליקוי

הדין,בפטק

אומרחרדייהודיאומרתזאת'"מה 3נאשםמצוטטלמשל,כ,ן

בהלשנה,איוםזהמהיודעאתה .. ,לעיריהבמקור]כר[ריילאני

נמצאים,אנחנואיפה ,מביןלאאנימבין,לאאניחרדים?יהודיםאצל

להטבירהמנטהרייצ'ר,העדגםכר , 79לגוי?"במקור][כריילראני

יבואשאניהאתיקה,נגדשזהחושב"אני : 80המוייטר"מת"איאת

עלמעידשמולביץ'העדזה,בהקשרועוד , 8להעיד"ו ]במקור[כר

 ] 3[נאשםואה"': 3מנאשםששמעהכפי"מוייטר"דיןשלהפרשנות

אמתלהגידחובהשוםאין ..מהמדינה,לקחתשמותרליאמר

מטפיקמקבליםלאשהציבורכמוכזהמשהוהיהההטברכילרשויות

 , 82במקור]'"[כרכזאתיבצורהגםלקחתהיתרישוממילאתקציבים

הישראליתשהחברהטוגיות-רודף"ו"דיןמוטר""דיןטוגיות

בהקשרזרעי,לענייןקודםטפורותשניםלהןהתוודעהבכללותה

הנושאהן-עמיריגאלשלומשפטורביןיצחקהממשלהראשרצח

וטבוכותבעייתיותהטוגיותהללו,הציטוטיםמושמעיםשבהקשרו

במישרין;המדינהחוקעםההלכהאתמעמתותשהןמשוםדביוק

בהחלטעשויהזווהכרעההיטו,דנורמתלגביהכרעהדורשותהן

חלקשהיאדילמה-אמיתיתדילמההמאמיןהאדםבפנילהעמיד

שלמהגדרתהונגזרתהישראליתההוויה-לגדרמעברולא-מן

אףאודיוןלכלזוכהאינהזודילמהודמוקרטית",כ"יהודיתהמדינה

משתמששהשופטהאירוניהכידומההוא,נהפורהדין,בפטקלהכרה

חמורהאיןשמענו,כר'מוייטר',של"טטיגמהלמשל,זה,בהקשרבה

 ~זווהכחשהוכואב,טבורבנושאשמדוברלהכחישנועדה , 83ממנה"

 .וו 6בעישם, • 54

 . 94בע'שם, . 55

 . 39בע'שם, • 56

 . 92בע'שם, • 57

שם.שם, . 58

שם.שם, . 59

שלדינולפמקג,פמקהוהערהלעילדערי,ענזוןמהישיבה",לינוקמומיףונאשם" . 60

צמח.השופט

שם.שם, . 6ו

שם.שם, , 62

ב.פמקהשם, • 63

ג.פמקהשם, . 64

שם.שם, . 65

שם.שם, . 66

ב.פמקהשם, . 67

 .גפמקהשם, • 68

שם.שם, . 69

O ט.פמקהשם,.ד

ג.פמקהשם, .וד

שם.שם,.ד 2

כו.בפמקהאףומופיעחוזרזהביטוי"חתחתים";ה:פמקהכותרתשם,למשל,ראו,.ד 3

והתביעהבפרטהחוקריםלביןזרעיביןהיחמבנושאלדיוןכא;פמקהשם,למשל,ראו,ד. 4

 . 2.4תת-פרקלהלן,ראו,בכלל,

ג.פמקהשם,.ד 5

 . 95בע' , 2הערהליעלאלומרט,ענזוןד. 6

 .צמחהשופטשלזינולפמקג,פמקה 1הערהלעיל ,דיערענזוןד.ד

י.דפמקהשם,.ד 8

 .יאפמקהגםראוי;פמקהשם,.ד 9

יח.פמקהשלכותרתהשם, • 80

יז.פמקהשם, . 81

יח.פמקהשם, . 82

שם.שם, • 83
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משמעותכלנפשבשאטדוחההשופט,הכפשה:שלבטקטיקהנעזרת

המדובראיןלדידו,המאמין;לאדםהמוטר""דיןדילמתשלערכית

אויביממילאהםבההנתוניםשקר;ולעדותלהדחהבתירוץאלא

לאטוציאציותערהשופטכיטפק(ואיןוהאמתהחוקנה,יהמד

הקולקטיביבזיכרוןמוטר"ו"דיןרודף""דיןממושגיהמהדהדות

בדה-מלווההדילמה,הדחקתתהליךרבין).רצחמאזהישראלי

שלרטוריתטקטיקהעלנטמךהעמדה,עצםשללגיטימציה

חטריועילגים;בוריםהםלבוז;ראוייםהללוהאנשים"הנמכה":

יהודיתתרבותשלכמייצגיהלהיחשביכוליםאינםובוודאיתרבות

ההוכחההוא-דוקטורואףימזרחדתי,שופטצמח,השופטוהרי-

כמוטמךזו,תרבותשלהאמיתיכמייצגהלהיחשביכוללמיהחיה

לכאורהטתירהאףמעלהשאינובאופןמוטר"ו"דיןרודף"דין"לפרש

להודאהנדרשתאינהשאףכטמכותהמדינה,לדיןתורהדיןבין

דילמה.שלבקיומה

הואומיהתרבותאישהואלמיבאשרטפקכללהטירמנתעל

לאבוואיןשקר,הווייתוכלומיהאמתאישהואמיהמתחזה;

בשאטדוחהשהואתוך-צמחהשופטמצטטארץ,דרךולאתורה

עלהגנתו,שלהמרכזיתהתזהאתךנאשםהציגבוהאופןאתנפש,

ממשפחתשקיבלהכטפיםעלבטיפורואמתשלגרעיןישאםפיה

-דיבור'''נהיפלגלעשותאפשר'אי"אמת:הטיפורכלורדרבר,

-דיבורא]"פלגינן ל"צ["מרובעים:בטוגרייםמוטיףוהשופט

אנחנואחריםרבבריםאבל ...לומאמיניםאנחנובזהולהגיד"ולחתוך

 .דרעינכשלבארמיתגם :נשכריםיצאנווכך . 84מאמינים'"לא

ללעגהשמותאלוהןהדין,בפטקהמשובצותשני,מטוגציטטות

הנוהגתבשפהלהשתמשהנאשמיםשלניטיונותיהםאתולקלט

"נאשםכ,ן .בהםיהמקובלדימוייםעללהישעןאוהחילוניתבתרבות

ולעשותלהתעשר,מקווההואומהםהוא,גדולפרויקטיםבבוח 2

לכטף,חשבוןשהועשלאטיפוט'כהואמתואר ...כלשונו 'גדולה'מכה

להתחקותמצליחהואכימתפארנאשםאותוכ,ן ; 8S "רב'בפיזורחי

אנשיםמיניכלעםשלנוהקשריםדרך I "המשטרהפעולותאחר

החקירה,אתלהפטיקלהשמוטבהמשטרהאתמזהיראו , 86 "'כ"בשב

יחליטשהשלטון"'ברגעשכןאישימחירחוקריהישלמוכןשלולא

לומה . 87אחרת'"ביחידהבבטיטג..שיהיהאחדכללוטובלאשזה

שכןכללאבפרויקטים, ?גדולים""פרויקטיםלחבבישיבהלאיש

טכנולוגיותאנשי ,עטקיםאנשיעוטקים ,להתעשרמקוויםמהםאלה

ולהוויההישיבהלאישלומה ;יזמיםומנהלאנשימתקדמות,

דברתורםהואאיןזולהוויהוהריישראל?מדינתשלהביטחונית

להטתפחמעזהואאיךלשב"כ;ולאג"השלתורנותלאדבר,וחצי

פה?בהבלולואליהם

האתוטאלההטתפחותממצעדנפקדלאךנאשםשלמקומוגם

בעולםמהלכיםלושישכמיעצמואתדימה 2נאשםאםהישראלי:

לשמושלאשירותששירת,לאחרךנאשםוהביטחון,הצבאת,ומזהי

אימצוורדרברוגזה"בנישהריממש,קיבוץכבןעצמומשיםל,"בצה

כהגדרתו ,'בקיבוציםכמקובל Iפורמלילאאימוץיפהרעייתואת
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להידמותרצונושכלכזה,אדםודוק:באצילים!הואגם . 88דרעי]"[של

מניעיוהםהםאליהם,להטתפחוהרצוןבהםשהקנאההארץ,לשועי

מהפכהשלמנהיגהלהיותבאמתיכולאינוממילאהאמיתיים,

טפרדית.חברתית

אינהוהאמתאומנותושתורתותרבותבןאמיתי,מנהיגעלוכיצד

לד"ר ?ולדברלנהוגביומו,יוםמעשהמרגליותהמפיקמפיומשה

זןהשלישי,הטוגמןמציטטהכעולההמלך","דרךמרשם,ישצמח

אללפנותהיהךנאשםעלהיפוטתית"."ציטטהשלומיוחדנדיר

"הגב'האלה:כדבריםלהולומרנרגשת"ב"פנייהורדרבראטתר

יפה,אתאימצתםגדולה,מצווהתםיעשהמנוחואיטראתורדרבר,

עתהרחבה.בידמממונכםעלינוהעתרתםומאזאותה,השאתם

נפתחהלנו.שהענקתםהכטפיםבשלגדולהצרהעלינוהתרגשה

העינייםכלבטכנה.-ועתידיכהונתיהמשךנגדי.משטרתיתחקירה

האחרוןחטדךאתעמנוהיטיביעתהפיך.ולמוצאאלייךנשואות

 • 89ישראל"משטרתלפנילהופיעהואילי .מהראשון

בהמרכזיתטכניקההיאלהלן,שנראהכפיהיפותזות,בניית

מודריק,השופטלאאך-יודעכולכמטפרצמחהשופטמשתמש

הנאשמיםשלטיפורםבבניית-ראיותעלהנטמךשיטתיכמטפר

 .שלפניו

(פואטית)השראהשלדיאלקטיקה ; 9נומו>ס . 2.3

(אתית)והרשאה

H זH מיטצמחיעקברI לצבII גסבסגכוןתמוכותרI שלסתה

כיקוסשל 'ורבס lאלכסיסשלומעלליוו IIח'בבובוליכה

חשוכיכיצולי-שואהשלהכפשיסוריכוספיםלכך ...כצקיס lק

יתומהשלבאימוצהויהוזירגשיאפיקלהםשחיפשו ,םיילז

 . H \9כלההככסתמצוותובקיום

אולם ...יהתרשמות'פיעלאמוןממצאילקבועשופטבידי"הזכות

מודריקהשופטאומרמלאכתי"זובמשפט,עורבהממצאיקביעת

המאפיינתטדורהבשיטתיותמתבצעתזומלאכה . 92אילמרטבעניין

פרטניתהנמקהמבחינתוהןטכמתימבנהמבחינתהןהדיןפטקאת

מאפשרתהמבניתהטכמתיותעדות.כלשלדחייתהאוקבלתהלגבי

רלוונטיות;בלתישאלותולטלקהמוץמןהתבןאתלבורלשופט

מצדרמיזותלדחותלומאפשרתעדותכלשלהפרטניתהבחינה

שלאאך-מעלהשהיאלטפקותבכלל,אםולהתייחט,התביעה

 .אולמרטעםהמיטיבותחלופיותהשערותלהעלאתכבטיט-הוכחו

ענייןבכל ...העדויותכלאת"למנותכיצמחהשופטמוטרמנג,ד

מהודחינושקיבלנומה"קיבלנו ,כןעלואשראפשר",אי-ועניין

המטקנהאתמאששותאכןשהעובדותבהנחהגם . 93שדחינו"

 .במרכזואינןוהןהשיטתית,הצגתןעלבנויאינוהדיןפטקהמשפטית,

לבוולבהדיןפטקשלעיקרואינההמובניתהשיטתיותהוא,נהפוך

פיעלשיאואלהמתקדםדרמטי,נרטיבשלמעגליתבנייההוא

במערכההשולחןעלמונחשהיהאקדחכיהידועה,המקטימה
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 . 3הערהלעילמלצר, . 91

 . 85- 84בע' , 2הערהלעילאולמרט,עניין . 92

צמח.השופטשלדינולפטקכזפטקה , 1הערהלעיל ,דיערעניין . 93

עמ"משחק"הואכידרעיכנגדלטעוןהשופטמןמונעתאינהזורטוריתבחירה . 94

דברעיהמוטחתההאשמהעלכו;בפטקהשם, ,משחק"אינו"המשפטבעוד ,המשפט

רצינימהליךבהדבל "ב"משחקמדוברכאילוהמשפטיההליךאלמתייחטהואכי

וזכרוןפוליטימשפט ,ידרע :מאשימ''"אניבילטקיליראו, ,האמתאתלחשוףשמטרתו

 . 295- 289 , 279בע' , 12הערהלעילהישראליו,תאתברש"מקולקטיבי"

אהיה"אני : 1 88ט)"(תשמניפהכמובפתחתההכרהתתך"שלהאידאהיה"אניוולך 'י . 95

בכלאותותאפזרברמזימחייךאתאמלא ...ביותרהעמוקהפנימיהחלקשלךהאיד

 ."באמתבאמתשאנישתדעטויממבמקומעקבותאשאירקוממ

טשטושעלהמורההואמ"מעשה"בהדבלמעשה"-פוריט"הביטויעצמבעבריתאכן, . 96

וגו"לידיעהדעהשבין ;למשמעותהעודבהשביןהגבול

צמח.השופטשלדינולפטקגפטקה , 1הערהלעילדיער,עניין . 97

שמ.שם, . 98

שמ.שם, . 99

שמ.שם, . 100

 " 10 "תצלומצילומ:דרעי.היאר

שהואותוך , 94השלישיתבמערכהשימושבוייעשההראשונה

השלמההאחת, :מרכזיותטכניקותבשתיבהמש,ךכמפורטמטתייע,

פיתוחהשנייה,ולרגשות;למניעימהנוגעימחטרימשלטפקולטיבית

 .נאשמישלהפליליוטבעוהרעיצרואישוששעיקרןהיפותזות

השלמת-הלבהרהורידרי : 95שלר"האידאהיה"אגי . 2.3.1

ולרגשותלמגיעיםהגוגעיםמטרים

 :שלמותואתהמעשהלטיפורהמקנההואהדמויותשלנפשןהלך

אירועימהשתלשלותרצףולהציגשלמ,להיותיכולהעודבותטיפור

לטיפור-עודבותטיפורדומהשאיןאלאבלעדיו,אףוהגיוני,כרונולוגי

באמינותושאתביתרלהאמיןדווקאלנוגורמהאחרוןשזה , 96מעשה

מטוימות,דמויותעממזדהימאנו :"מציאותי"בהיותוהטיפור,של

מאטימותמיוהרתן,מאחרות,נרתעימאנוחששותיהן;אוטבלןעמ

מקרובזהארחי-פרחימי,אימפניחוששימכולנולמשל,כ,ךלבן.

עמבקשרימניטיונוחוטרעלהמחפהבא,

מעמדעליאיימואשרעלינו,הממונימ

יאפילעבודתנו,במקומעמלדבילנושרכשנו

השופטכאשרכן,עלאשראותנו.וייתרעלינו

למעמדו;חששפרץהרבכילנומטפרצמח

נאשמשלהגוברבכוחודבאגה"צופההואכי

שנאשמחשהואהפנימ,במשרדוגמבש"טן

ודוחקועליומאפילצעדיו,אתמצרן

אלהפחדיועמלהזדהותלנוקל , 97לפינה"

להביעחששועמגמכמופרץ,הרבשל

את"לדחותניטיונועממזדהימאנואותמ.

חששהואהאונימחוטרעמ , 98הגזירה"רוע

עודביההרבשלמקורבו"נאשמיהיותנוכח

מטייעהזדהותשלזהרגשימהלך . 99יוטף"

-החומטה"רע",בתפקידדרעיאתלמקמ

בטמוךמידלנומטופרשהואשעהבמיוחד

בכהונותנאשמימצא"בינתיימכילתובנה

בטולמלעלותחפץוהואטוב,כיממלכתיות

תוצג~אחרבנרטיבכיייתכןוהרין. OOזה"

 .כגפטקהשם, . 84

 .גפטקהשם, . 85

טו.פטקהשם, . 86

כ.פטקהשם, . 87

ז.פטקהשם, . 88

יא.פטקהשם, . 89

90 . , a live ·,·ו R. Cover "Nolnos and Narrative" Na 
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עודביההרבשלתמיכתורב;כישרוןשלכפריהמטאוריתהתקדמותו

וביכולתובכישרונוהמכירמנהיגשלנבונהכהחלטהדברעייוטף

במקומוכימאחרימ,יותרטובבאופןהתנועהמטרותאתלקדמ

היהבש"ט,מטוימימחברימאצלמעורראולישדרעיבפחדלעטוק

ש"ט.בתנועתהמינויבהליכילדוןמקומ

מניפולטיביכשאפתן,דרעיאתהמאירבטיפורזאת,עמחדי

הללוהתכונות .מיאוטמחמתמוקצהלעשותוכדידיאיןוחמדן,

נתפטותוהןחריגות,אינןהןאן ,כחיוביותנתפטותאינןאמנמ

פוליטית.בקריירהשבחרואלהשלבמיוחדרבימ,שלחוקמכלחמ

למעילההשוח,דלעברתהמניעאתלהביןכדיידאלובתכונות

לגדרמחוץדרעיאתלהעמידכדיבהןאיןאןהציבור,באמון

מבקשימשהיינוכשמממנוירחקנפשוששומרכמיהמוטרית,

ליצורמנתעלחמורה.בהתעללותאוברצחשנאשמממילהתרחק

 1נאשמשליחטיוטיפורנוטף.מהדבברצורןישזומעיןרתיעה

מטפקצמח,השופטידיעלמטופרשהואכפיורדרבר,הזוגעמ

 .זאת

איטר .שואהניצוליעריריימ,-הזוגבניורדרבר.ואטתר"איטר

 .בניו-יורקעורמעילילייצורבמפעלעורותכחותןלפרנטתועדב

שינהחדרבתדבירההתגוררוהזוגבניבית.עקרתהיתהאטתר

כאמור, ...בניו-יורקריגו-פארקבשכונתמשותףבביתטלוןואחד

ורדרברהזוגבני ...קשהפיזיתמעבודהשהתקיימעמלאישאיטרהיה

בנימחשוכיכאמור,המ, .דרעיהזוגבניעמחמבקשרמעוניינימ

 • 101להמ"טובההצעירלזוגוהקרבה

נטמכתדרעישלהגנתושכןהדין,לפטקחיוניימורדרברהזוגבני

זאת,עמיחד .לרשותוהעמידושלטענתו,הכטפיימהמקורותעל

לביןשבינופהיהחרוההנגדה-אליהממתוודעימאנושבופןוהא

המשפטי;למהלןחיוניימאינמזה,בהקשרדרעימוצגשבוהאופן

טיפורהעיקרית,בעלילההמשני""הטיפוראתטווימאלהפרטימ

הנבל.ומיהצדיקמיהטבל;גורמומיהקרבןמילחלוטיןברורשבו

צנועהדירההשיגו,אשרהמעט .יומקשיעמלאנשיהמהזוגבני

שפרלאמזלמקשה.פיטיתעבודהשלפריהואבניו-יורק,בפרבר

מה-רצונמחרף-מהמנמנע ,"עריריימ"המבחייהמ:עליהמ

החיימכטעמומקודש,עליוןכערןהישראליתבחברהשנתפט

ה"קרבן"שואה","ניצוליהממשפחה.בית,הקמת :ותכליתמ

מתייחטימאנוכאלהאנשימאלהלאומית.בתודעההאולטימטיבי

האפשר,כמידתלהמתיק,רוצימאנוובחמלה.בצערויקר,בכבוד

חפצימאינמחייהמ,בערובאלהאנשימ ,זואףזולאגורלמ.מראת

בחומאנושית,בקרבההואחפצמכלחומריימ;חיימבמנעמי

 .ימשפחת

הזוגאלמתוודעימאנובוהאופןביןהניגודהואבולטכמה

הפרזיטזהי:דרעהזוגאללראשונההתוודענובוהאופןלביןורדרבר

החומריקניינוהגדלתהואחפצושכלזהאחרימ;שלמכפמהאוכל

בתדבירהחיימ(שכאמורורדרברהזוגיבנבכטפישמשתמשזה-

בשכונתחדרימשלושהבתדירהלקנותכדיבלדב)חדרימשני
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הראייהמזוויתכי,עתהכברלנובריצעיר"."זוגבהיותועודרמות

כטףחומ;תמורתממוןפשוטה:בעטקהעטקינןדרעי,הזוגשל

עליית"עמואכן, . 102ומשפחתיותקרבהשלאשליהתמורתומתנות

הכטפיותהמתנותשלחשיבותןפוחתת , 1נאשמשלמעמדו

ללמדנומנתעלמטתמא,נאמרימ,הללוהדברימ . 103לאירועימ"

לכןומהלמתנות.רגשיתחשיבותכלדרעי,הזוגמבחינתשאין,

מזהדרעיהזוגמוצגבההקוטביותהאישומ?כתבנשואולעברות

הקולקטיביתהטראומהאלהיישראותנומובילהמזהורדרברוהזוג

אןלטבח.כצאןורדרברהזוגבנימובלימשובכילנווברישלנו,

בריאותו"מצבומפרט:מוטיףצמחוהשופטלחכימא,דילאכנראה

הפנימ,שרבהיותו- 1נאשמ 1990ינוארבחודשהחמיר.איטרשל

ביקורעורןהואאיןלניו-יורק.זהבכלללארה"ב,בתפקידנוטע

 • 104 " 1990במרץ 12ביומבייטורימנפטראיטראיטר.אצלחולימ

בייטוריממתאיטרכיצמח,השופטיודעהכיצדתוהימאנואין

לקבללנומאפשרהנרטיבהאישומ.לכתבאלהייטורימענייןומה

ביקורוכיבייטורימבמוותהטתיימואכןאיטרשלהייטורימשחיי

מפלצתהיהלולאאיטר,אתבולכדבצריןהיהשדרעיהחולימ

עליוומקלנעילה""שעתמנעימייטוריו;אתמקטיןהיהמוטרית,

האחרון.הדיןיומאת

העריריתהשואהניצולתהאלמנהעמכזהאישינהגוכיצד

המפעפעתהחמלהטוףטוףבותתעוררכלפיהאוליעמו?שהיטיבה

מעטלהלהעניקתחת .האישזהלאאןארוכות?דקותכברבנו

אתאליהשולחהואהעצובימ,חייהאתהמטיימבפרקחטדרגעי

וכיצדלטובתו.להעידלחצימעליהשיפעילומנתעלדברועושי

חתנהשלחמדנותונוכחאףבחרימטוימת,ברמהאטתר?מגיבה

שמעתאי-פעמיייהאממרכאות:בתוןמצטטצמחוהשופטהמאומץ,

מהממשלהאחדאףפאר,דירתלעצמושיעשה ...בישראלששר

השופטטגי,לאבכןאן . 105לוקטוט'"לעצמועשהלאבישראל

אטתר,שלבלבההמפעמלשרירהואהופןולב,כליותבוחןצמח,

והפעמלנו,לטפריודעהואהכיצדכן,שלולאלבה,מהרהורילהרהור

"אטתרכיאומרתן,בשמדבריממביאהואאיןמשמעמרכאות,ללא

צרותאמהיא,אומרתמחיי,מותיטוב .נאנקת .ידיוביןמפרפרת

 • 106חיימ"לילמהלאריה,שגמלנומהעלראשיעלמתרגשותכאלה

ניצל"הואשליחימ, 1נאשמבהמשטהטובה,להלגמולתחתוכ,ן

 ; 107השואה"מתקופתפחדיהואתאלמנותה,אתדבידותה,אתלרעה

ו"בא ; 108בעיניה"אותמושיקץישראל,משטרתבנציגיאותה"שיטה

"הלחצימכיבריממילא . 109דעתה"אתלגנובכדיבמרמהלאטתר

 • 110בתוכה"וקרועהשבורהאטתרהייתהבעטייממנשוא.קשימהיו

פיעל"מטיליממודריק,השופטלנומזכירפלילית""אחריות

אחריותוואכן, . 111לב"הרהוריאוההיפותזהדרןעללאראיות.

צמח,השופטשלאלהלבבהרהוריתעוגןלאדרעישלהפלילית

כטפימטכומיכידרעי,שלגרטתודחייתעלכראוי,תכונן,אלא

ביניהמ,הקרבהיחטימכוחורדרברהזוגבניידיעללוניתנוניכרימ

הואכיברורהבאמירההשופטהטתפקלאמדועאן .אמינהכבלתי



רבותאומהאמינה?בלתיהיותהבשלדרעישלגרטתואתדוחה

בהם?להרהרצמחהשופטבוחרומדועאלה?לבבהרהורילנו

מרחיקכהבאופןחטריםלהשליםהדין?פטקדפיעלאותםלהעלות

גיטא?מאידךלהכרעהךיצרושאינוגיטא,מחדלכת

ההיפותזהדרר : 112 "חופשיתובב oמאגוופר O"ה . 2.3.2

אינודרעישלבעניינוהדיןהכרעתטיפורכימעלה,כהעדהקריאה

כולכמטפרצמח,השופטהעודבתי,הענייניםמהלךאתאךמכיל

לבומהרהורירגשייםחלליםבוממלא ,זהמהלךעלמוטיף ,יודע

הנבחרתההיפותזהכאשרהיפוטתיים,והשכלמוטרטיפוריבוושוזר

האפשריתהיחידהההיפותזהאינהלעולםאךאפשרית,תמידאיה

כיההיפותזהכךככזו,מוצגתרקהיאהעניינים,מהלךלהטברת

שללמינויוהתנגדותלהביעפחדבשעתו,הפניםשר ,פרץהרב

ההיפותזהכך ;יוטףעודביהלרבהאחרוןזהשלקרבתולנוכחידרע

דירתולקנייתמשכנתאלקחתבחרדרעיבגינהלטיבההנוגעת

הנרקמיםהיחטיםלטיבהנוגעותשונותהיפותזותוכךהראשונה,

ואטתראיטרמיטיביהם,לבין-ושלוחיהם-דרעיהזוגבניבין

הרעההרוחהלכיעללנוהמטפריםאלהבטיפוריםואם ,ורדרבר

להיותהיונחזיםשהםכפימקום,ומכללא,ואוליהיושאוליכפי

צרי,ךהיהמהלנוומטפרהשופטמוטיף ,טגילאצמחהשופטיבעינ

לנהוג,ידרעעלהיהשבוהאופן-היהולא-להיותראויהיהמה

וכלהעודבות;לטיפורהשלמהבבחינתהםכולםהטיפוריםוכל

נעדרתכיאםכב,דמוטריצל " 1"נאשםעלמטיליםכולםהטיפורים

בהדרגהוגדלהולךזהצל ,הפלילילאישוםבאשרמטקנהבטופם

שלאחריוזהבו,הגלוםהדרמטיהפוטנציאלאתמממששהואעד

המגיעהזו,עלטהגמורה,חשכהאםכילוצאורשלעולםעודיןא

בהדרגה,מתכוננתהיאאףורדרבר,אטתרשלמותהבטיפורלשיאה

שבדרכה:השטןלביןהאמתמצעדביןהמתחוללבמאבק

שהוכחהוכפיהוא,שיודעהכפיהאמת, ,לאמתהמפתחהיא"

הנוטפיםהעתקטכומיבענייןגרטתואתמפריכהבראיות,אחר-כך

אטתרמפיעדות ,ורדרברהזוגבנישלגבםעללטבלםהואשביקש

כזועדות ,לעושרותמיםהטברלמתןטיכויואתלטמיוןתוריד

החששכעוצמת .. ,לתיקוןניתןיהיהלאנזקהדברכו,כשטןתתייצב

 .. , 1נאשםשעשההמאמציםעוצמתכךאטתר,מפיזועדותמנזק

 , l13ישראל"משטרתבידיחקירתהאתמחירבכללטכל

שלבנווינברג,שמואלשלמאמציועללנומטופרמכן,לאחר

 ; 114כזבתצהירעלאטתראתלהחתים ,וינברגאריההרב , 3נאשם

להדיחההנגדניטיונותועלבאמת,זולאחבניטיוןה"יפרפור"על

מוצאתמהזמן"כעבור :לישנאכהאימטתייםזהמאבק ,ןן Sשקראלי

אתתקום,לאממנהדרכים,בתאונתהטראגימותהאתאטתר

נאשםחפץלאזובאמתהאמת,לעולםעמהאטתרלקחההאמת

האדרכים,בתאונתמותהאתמצאהורדרבראטתרלכאורה, , 116 " 1

היהלאזובאמת"אמת",בתוכהאצרהזושאישהאלאלאו,ותו

לעולםהשקרעולםביןמקשרנראהיבלתחוטמעוניין, 1נאשם

ניזונההשורות,ביןמהדהדתאךהעיןמןטמויההיפותזההאמת,

ומשלימהכהעדבטיפורשנשזרההרגשיתהשרשרתשלמלולאותיה

 ,אותו

בטיכומיהכללהשהתביעהכךכלהחמורהחשדאםיודע"אינני

ראייתיבטיטחטרהואאםנפשךממההמשך,בלילהוותריכול

האםממש,בוישואםלהעלותו,מקוםהיהלאלכאורי)(אפילו

"חומרתשהרי,מודריק,השופטתמה , 117בו?"לחקורשלאניתן

שלזומדרךהנגרמתהנוחותאיכןחומרתהוכגודלגדולההטענה

היפותזהכללדחותמקפידהשופטואכן, , 118ראיה"ללאאשםהטחת

משלו,היפותזההשופטמעלהאףלעתים, , 119התביעהשמעלה

הענייןאתתאירדווקאוזוהתביעה,מצדדומהלניטיוןכתגובה

מצדהיפותזותשמועלותאימתכלככלל, , 120אולמרטשללטובתו

השופטמבכראולמרט,שלנפשובנבכילחפורותחתהתביעה,

להטקתמכאן ..המפורש,בשםנקטלאמדועעמו"טעמיולומר:

 , 121הדרך"מאודרבשתיקה,הטכםאותו

תכלת,שכולהכטליתמוצגאינוהדיןפטקאורךלכלאולמרט,

ודם"בשרב"נאשםהרי-תמוהותשאמירותיויש ;כשליםלויש

אנושי,אישי,ש"גורלמשוםודווקאבשטן,ולאבקדושלאעטקינן,

דוחהאניאחד"ענייןלומר:השופטיקפידהמאזניים",כףעלמונח

יורהכשהיאניכרעצמיבריטוןמחויבתשהתביעהלינדמה ..מי.ד

עודבות(ולועודבותהרילא ..עבר,לכלחמורותהאשמותמיני

ערטילאיתמחשבהכהרימשפט,אגבהמטתברותלכאורה)

 ~היפותזה(אפילוהיפותזהבאיזוהואהיחידשעיגונה(טפקולציה)

שמ,שם, , 101

 . 2.2.2תת-פרקליעלראו . 102

צמת.השופטשלזינולפסקגפסקה , 1הערהלעיל ,דיערעניין . 103

 .שמשם, . 104

יד.פסקה.שם, 105

 .שמשם, , 106

יא.פסקהשם, . 107

שמ.שם, . 108

יב.פסקהשם, . 109

יד.פסקהשם, . 110

 . 102בעי , 2הערהליעלאלומטר,.עניין 111

 . 114(תש"ס)ציריתחופשי"מסתובבאגו"הסופרוולךי' . 112

 .צמחהשופטשלדינולפסקיא,פסקה 1הערהלעילדיער,עניין. 113

יד.פסקהשם, . 114

יט.פסקהואףשמ;שם, . 115

 .ידפסקהשם, . 116

 . 90בע' , 2הערהליעלאלומרט,עניין . 117

 . 39בע'.שם, 118

 . 107בע'שם, . 119

 . 131בע'שם, . 120

 . 107בע'שם, . 121
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ואלמזהוהתביעההחקירהמערכתאלהיחסואכן, . 122אפשרית)"

ואלפלילי,למשפטהעומדאדםשלחווייתואלמזה,הנאשמים

העולהלזהראיתמונתמשקףאילמרטבענייןעצמו,ההליןמהות

זו.נקודהמפתחלהלן . 2.4תת-פרקדערי.בעניין

לגרשחושןבאגו . 2.4

H זH בפלמעייןאומרצמחרD החרזים,שבעיני ,ק-הזין

המזינה ,איתםק Dלהתענאלצוהמשפטוביתשהמשטרה

 ...ומזלותכוכביםעובזישלבקטיגוריהכלוליםזותיה Dומו

בפרטיםהמשפטאתלהטביעהנאשמיםשליון Dלנ'

השלכהישמשמע)תרתי Jהמשפטביתעלולהערים

 DHשפעיליאימצוההכרעהשלפניבימיםכבר .תרבותית

לכאןשיובאהרלטיביזםברוח ,אופנתיתתרבותיתעמזה

מיפרוטוקול!שלעמוזיםאלףושניים'ארבעיםמאמריקה.

 • 123Hאמרו :נכון?מהלזעתבכלליכול

בהםשנעשהספציפייםפרוצדורהוכלליהגנותשלבמטרתםלדון

זאת,תחת .השימוששלהלגיטימיותשאלתשעולהשעהשימוש,

מטרתכיומעמיק,פרטניניתוחללאלהצהיר,צמחהשופטבוחר

כידוע,ובאלה, , 125הצדק"ועשייתהאמת"ברורהיאהפרוצדורהכללי

מלחמה,שלבעיצומהמצוייםואנוהואילאכן,הנאשם.חפץלא

ידיעלודווקאתיתפס,הנאשם,מצדפרוצדורליתדווקנותדווקא

"יאחזודברוועושישהואהנאשםלהזרתנוספתכעילההמשפט,בית

היומשל , 126פלילי"במשפטהדיוןובכלליבפרוצדורהדבקדקנות

המזבח.בקרנותאוחזים

חושןבבגיאורבגימלחמתקרב:כזירתהמשפט . 2.4.1

"אסרצמח,השופטאומרכנגדו,ההאשמותאתלהסביר""תחת

הפרקליטותונגדהחקירהבמהלן-המשטרהנגדמלחמהךנאשם

איןכןעלואשרבמלחמה,כמו.ובמלחמה, 127המשפט"במהלן-

אשפתאת .טקטיקותעלכולהבנויההנאשםהגנת"בפועלכיתמה

בכליובמגנים,בחציםךנאשםמילאהגנתו

תמרונים,הכללרוב.הגנהובכליתקיפה

תעשהבתחבולותיכיותחבולות.תכסיסים

למנותם .)וכד:(משלימלחמה'לן

 • 128אפשר"איולמצותם

והיטבהוא,מלחמותלמודעםישראל,

ובנישבוייםנופליםבמלחמהכייודעהוא

בשלטוןדרעישלזובמלחמתוערובה.

זו,לסכנהחשופיםעצמםהדיניםהחוק,

ערובהבניהיוהדין"סדרישהרי

בשניםישראלמלחמותאת . 129בידיהם"

צבאכנגדמנהליםאנואיןהאחרונות,

וקבוצותגרילהלוחמינגדאלאמאורגן,

דרעינוהגיםגםכןמחתרתיות.טרור

ש"בהתקשרויותעמוהקשוריםוהאנשים

הנאשמיםנהגוובדיווחיםההדדיות

בקודים,דברוהםמחתרת.מנהגועדיהם

זו,;מחתרת 130סתרים"ובשפתבכינויים

מסן"מאחריואכןוסודית,מוסוויתפעילותהמחתרות,שלכדרכן

הסתתרהשתיקהמאחורי ...עניפהפעילותהסתתרההשתיקה

13לארץ"ובחוץבארץהיטב,מאורגןפרוייקט 1 • 

 ; 132ממדים"רחב"מבצעהיאהצדק,במערכתדרעישלמלחמתו

כזביםמ"תעשייתחלקהמהווההיטב"מאורגן"פרוייקטהיא

"פרוייקטהתיבה, . 133היטב"ומתואמתמתוכננתמתוחכמת,

ומרחקמאורגן","פשעהתיבהמןרחוקהאינה 134מאורגן"

 135ה"חבורה"בראשכילמדיםשאנושעהמתקצר,זהאסוציאטיבי

וזאתבו,כולוידבכולידואשר , 136מעורער"בלתי"בוסעומד

עושיםאיןדבר.ישקפיו"עלולפיכ,ן , 137הארוכה""זרועובאמצעות

ככל . 138ברכתו"בלא-ולמצערהסכמתו,בלאגדולהאוקטנה

הארץארכיוןמתון.עידראריה

מובנהדרעיאריהשלבעניינווהמשפטהחקירהמהלכיסיפור

במרדףהמצוייםהאורכוחותביןמתנהלתהמלחמהמלחמה.כסיפור

לביןהחוק,שלטוןעללהגןבניסיונםהאמתאחרנלאההבלתי

שהםתון-המשפטיההליןעללהשתלטהמנסיםהשחורכוחות

-לרשותםמעמידזהשהליןהאמצעיםאתציניבאופןמנצלים

זובמלחמההחוק.שלטוןאתולקעקעממסלולולהסיטומנתעל

דרעיואריהאח,דמצדהמשפטוביתהתביעההמשטרה,עומדים

להבנותכמובן,ניתן,שני.מצדדינו,עורכיובכללה , 124ו"החבורה"

לראותניתןסביר:פחותולאשונהבאופןהפליליההליןפוריסאת

הפרוצדורהובכלליהמשפטיותבהגנותעושהשהנאשםבשימוש

ראוי,ואףניתן,הגנתו;במסגרתלגיטימישימושלרשותוהעומדים
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השולחתהיטב","מאורגןודוק:מאורגן,פשעכנופייתשל"בוס"

גלובליים,פשעקרטלישלכדרכםלהומחוצהבארץתמנוןזרועות

ככל ; 140החקירה"בהגה .."אחז, ; 139בחוטים" ..משר,"ממקומודרעי

איריודעהואבוס,;ככל 141דברו""עושישליחיםלויש"בוס",

ולאתאוותםכלאתאחתבבתממלאהואו"איןדברו,בעושילנהוג

ימיובשחרפחד:מעוררהוא"בוס"ככל ; 142מחסורם"כלאת

ורדרבראסתראתלימים,פרץ;הרבאתכזכור,הפחי,דהפוליטיים,

אתאףכילמדים,שאנושעהלשיאומגיעזהמוטיב ,אחריםועדים

 1נאשםמבהירשליחיוידי"עלכאשרלהפחידמהיןהואהמשטרה

המרהגורלואתהשלטוןבמעררידועוצםואתכוחואתלחוקרים

 , 143לו"להתנכלהמהיניםשל

על , 144כספים""מגלגלישלחבורהכזכור,הם,ה"בוס"שלנתיניו

שחלומםואחרים , 145גדולים"פרוייקטים"חובבאחדנמנהחבריה

שהכולה"בוס"עםמקיימיםשהםהקשרים , 146מכה""לעשותהוא

השופטשמעידכפיחברות,קשרילהיותמתחזיםרקדבברונעשה

שהפכההנאשמים,יתרלבין 1נאשםביןהאישית"הידידותצמח:

ידידות ,השוחדליחסיתמימהחזותתשמשדבבר,התלויהלידידות

כאלהטענות .. , 1נאשםיטעןכראחת,בכפיפהגריםאינםושוחד

ציבוריתפעילותשללאיצטלהנוסף ..אישית,ידידותטענות-בכללן

שראינוכפיאכן, , 147 " 1לנאשםיאליבי'מעיןישמשועודהכלל,למען

 , 14S"החבורה"שפתיעלהנישאהואהרעות""שירלאלעיל,

המאורגןהאיוםמולהמשפטי,בשיחהמתחרההמחתרת,שיחמול

כסלעהמשטרהעומדתשלנו,והנאורהדמוקרטיהמשטראושיותעל

אתגלבועמשנהניצב"מילא :ידיהאתמחזקהמשפטוביתאיתן,

המשטרה"התנהגות ; 149ובתקינות"בעיניניותבמקצועיות,תפקידו

המשטרה,;חוקרי 150לשבח"דווקאאלא ..לביקורת,ראויהאינה

מאמציםולהשקיערבאדםכוחלהקצות"נאלצהאשרמשטרהאותה

"מודהלהניחהיההנאשםועלמתפקידה,זהאיןמשל- 151 "כבירים

אתשמענוסניגורים,בידיקצףבשצף"נחקרו-לפתחהאני"

זהאיןמשל-כראוי"תפקידםאתמלאושהםנוכחנועדויותיהם,

מולוכר,המשטרה,חוקריאתלחקורהנאשםהגנתשלמתפקידה

 ,במשימתה"דבקהבאון,המבצעתהרשותלהעומדתהמאפיה,כוחות

פיעלנוהגתהנדרשהלבובאומץ , 152נמלים"עבודתעשתההיא

בנסיבותעבודתה, , 153יז)"א:(דבריםאיש'מפניתגורוילאהאמור:

היא,קודשעבודתהעניין,

שלדינולפסקבצמידותצמחהשופטשלדינובפסקהמעיין

צבור""עודבאותודווקאזההכיצדלתמוהעשוימודריק,השופט

אולמרט,הצבור","פרנסואילויכול,כול 154"סנדק"מעיןבפועלהוא

אוליוליכולותיו,לכוחוגבולישהממשלה",לראשויעץה"סייע

ו"אחריודם""בשרהוא-מדרעיבהבדל-שאולמרטמשום

(שמונהפנים"ארבעהמודריק,השופטשמצייןכפיהכול",ככלות

ליכולתגבוליש ..יחזקאל,של(כרובים)למלאכיםרקהיועיניים)

שפעילותהנמנעמן"לאלכן, , 155הנאשם"מןהנתבעתהריכוזית

הואשאולמרטמשוםואולי , 156מוחלט"באופןממנונעלמה .. ,י,ב,מ

נמצאש"לאכמיבעדותולראותניתןשטן,ולאמלארלאודם,בשר

זעירהבסיסי,הגיונהפיעלמופרכתאמירהאובולטשקרדברבה

נכונה,ספקמדויקת,ספקתמוהה,אמירהעלהצבעתישםזעירפה

מרכזיתבסוגיהכרוכהאינההללו,הבודדותהאמירות,מןאחתאף

 , 157הנאשם"שלהמרכזיתבתזהאו

רב-אמנםשהואבנאשםשמדוברבשעהשונהממדישלזמןגם

בנאשםשמדוברושעהכאולמרט,ודםבשראנושי,עדייןארפעלים

אצלזוכה,אולמרטשלהאבודהזמןבעקבותהמרוץדרעי,שהוא

 ~"עתהכר,בהגנתו,לומסייעואףולאמפטיהלהבנהמודריק,השופט

 . 38בע'שם, . 122

 . 3הערהליעל.מלצר, 123

צמח.השופטשלדינולפסקגפסקה , 1הערהלעילדיער,עניין . 124

ה.פסקהשם, . 125

שמ.שם, . 126

שמ.שם, . 127

כג.פסקה.שם, 128

כו.פסקה.שם, 129

טו.פסקהשם, . 130

ו.פסקהשם, . 131

יג.פסקהשם,. 132

שמ.שם, . 133

ו.פסקהשם, . 134

טו.פסקה.שם, 135

ג.פסקה.שם, 136

כא.פסקהואףיא;פסקה.שם, 137

ג.פסקהשם, . 138

ו.פסקהשם,. 139

י.פסקהשם, . 140

יד.יג,פסקאותואףג;פסקהשם, . 141

ישברוןאליך("כולמבעתו""אוכלמלהמהנותןהואכילציין,למותרולאג.פסקהשם,. 142

יכול.הכולהקב"ה,הואכז)קד:תהלימבעתו",אוכלמלתת

כ.פסקהשם, . 143

ג.פסקהשם, . 144

שמ.שם, . 145

שמ.שם, . 146

שמ.שם, . 147

 . 2.2.4פרקליעלראו . 148

צמח.השופטשלדינולפסקכא,פסקה 1הערהלעילדעדי..עניין 149

שמ.שם, . 150

ו.פסקהואףשמ;שם, . 151

שמ.שם, . 152

 .שמשם, . 153

לשוניבאופןובמקור, ,זהשמהנושאהסרטמןעולהל"סנדק"האסוציאטיבית.ההפניה 154

 .ז he Godfatherיותר,אףמובהק

 . 103בע' , 2הערהליעלאלומרט,עניין . 155

 . 42בעישם, . 156

 . 113בע'שם, . 157
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 "זמן,סייגיחסרתהתובענית,הפעילותאתעינילנגדמשווהמשאני

ספקיעםהתקשרויותבחו"ל,פעילות ..לקיים,נאלץשאולמרט

עתותיוכלמשקיעאכןהציבורפרנסכיהציבורמבין , 158ענק"

הנכדבותלמטלותלסרביכולואינוובחו"ל,בארץהציבורבשירות

השופטשאפילוכךכדיעד ,לעתמעתעליושמוטלותהנוספות

לגזברלמנותהליכודראשילהםראומדועלהביןיכול"אינניתמה

מחוץלפעילותמוקדשלהיותעשויזמנושל .. ,ניכרשחלקמישהו

לעסוקשיתפנהממנולצפותאין-זהאיש , 159הכספים"למטה

ממדישניעלמתרעםהמשפטביתמנג,ד , 160יותרפעוטיםבעניינים

האח,דבאישיותו:פרכהמצאמשלביניהםוקושרונאשםאצלזמן

נשואהאירועיםקרותלעתחסתיהמתישלוהזמןהיעדרטענת

להשקיעפלאבאורחמוצאשדרעיהזמןהשני,האישום;כתב

עדותובמהלךונאשםגילהזמןילושיאין"למרות :הואבמשפטו

ענינורזיבכלהיטבהתמצאהוא .. ,הראיותבחומרמפליגהבקיאות

"פרנסאינוושנאשםמשוםהאם , 161ורגישויותיו"דקויותיועל

 , 162המאזניים"כףעלמונחאנושי"האישי,שגורלולהניחאין ,"הצבור

שהואכךעללהליןישואףשלו,בהגנתוזמןישקיעכילצפותואין

כן?עושה

ורב-פעליםעתירעסוק,אישאמנםהואאולמרטזו:אףזולא

"לעשותהמבקשתשולייםכנופייתשל"בוס"הואאיןאך ,כוח

רציניים,אנשיםכולםעמו,הקשוריםהאנשיםאיןובוודאי ,"מכה

השופטהוא,נהפוך ,דבברהתלויהאהבהמתוךאופחדמתוךפועלים

מובנתכעודבהלקבל"מוכןואינוהתביעהטענתאתדוחהמודריק

אומרלעצמו,אחדכלגמרו, ..הנכדבים,העסקיםשאנשימאליה

מיוחדתיראהמחמתאו ..אהדתם,משוםרקהמשפט,בביתלשקר

ראש , 163עסקיהם"להכריתעלולההפוליטיתשעוצמתומאולמרט

כמובן,יכולים,נכדבים,עסקיםואנשיהאמת,עירירושלים,עיריית

מאיימתאינהזוסטייהאךממסלולם,לסטותהישר,מדרךלסטות

עליההבאהחלופהבחינתאינההישר;דרךשלקיומהעצםעל

 ,לכלותה

לגור,ממההמשפטלמערכתלהאיןאולמרטכאהודנאשםמול

התביעה,מוגשתלבודבאבוןבצערהנאשם,עללהצרהוא,נהפוך

"מעידהלישנא:כהאיעצמהעללהעידהתביעהיכולהכןעלואשר

מדוברשכןאלה,שורותכותבתלהבצרהמאשימהיהתביעה:

בביתשנחשפההאמתזושלדאבונהרקחמורות,בהאשמות

דעתהאתכהגדרתה,בצערהביעה,"התביעהואף ; 164המשפט'"

הציעהאשרהמפלגתיתהמערכתניצבההללוהתשלומיםשמאחורי

החקירהמצדמאמץהשקעתדומה,באופן , 165שתיקה(!)"דמילפלד

האמיציםשומריושלקודשכעבודתהמשפטביתידיעלנתפסתאינה

מודריקשהשופטהאירונידבוקלהבחיןאףוניתןהחוק,שלטוןשל

מהנהלתאספו,החקירה"גורמישלה:הסרקמאמציפניעלמושך

(שלושים 3ססס,סהמקיףחומרי,,וב,מהליכוד'ינצחוןשלהחשבונות

ססורקבית-המשפטלתיקהוצגוזהמכללתשלום,הוראותאלף!)

כןעלההוראות,יתרעלהחתימותןילעניראיהכלאין .. ,הוראות
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הייתהאולמרטשלהגזבריתשהפעילותלקבועראייתיבסיסכלאין

החקירה,עמלהקשהכךכלמשמע, , 166ספורדית"פעילותמאשריותר

חרסהעלתהשהריגדולהכהלהשקעההצדקההייתהלאומסתמא

בידה,

שביןהיחסבנאותותאירוניספקמטילמודריקהשופטאם

אולמרט,נגדבהליךהחקירהגורמיהתנהלותבענייןלתשואההשקעה

ההליךשללהתפתחותוהאחריותמלואאתצמחהשופטמטיל

דרעי,שללפתחו 167תקדים"חסריענק"לממדי

לן Iהפלך Iההלשלפו,ו IOקה: I ,ועגלהמלאהעגלה . 2.4.2

כלזמןחלףוכילאיטהחורשתהפליליהמשפטשעגלתמאוד"חבל

מודריק,השופטמצר , 168בירורם"אלימגיעיםשהדבריםעדרבכך

עגלוןלהאיןמשללאטה,החורשתלעגלההמשולהפלילי,ההליך

משלו,אופיותכונותחייםמקבלמסוים,האנשהתהליךעוברמנווט,

אתאחריוהגוררוהואלהכעיס,אטילעתיםגםאםאקטיבי,הוא

אנשיםגםקיימיםמוחלטת:אינהזוהאנשהזאת,עםיחדהנאשם,

ואםהתביעה,זוובמיוחדהמשפט,מהלכיעלהמשפיעיםודםבשר

"הנאשםשהריבאחריותה,היאזוהתנהלותלאטו,מתנהלההליך

גורמישללהחלטההחלטהביןארוכותשניםבמשךתלויהיה

 , 170דין""עינויכךבשל,וסבל 169לדין"העמדתובענייןהפרקליטות

בהנושאיםוהםההליך,עלאחריותאולמרטשללפרקליטיוגם

הסניגורים","ראשישלסנגוריהכאשר-מאורגןובאופןכהלכה,

משתמשתוההגנה- 171ההגנהלניהולהאחראיראשמקוםוממלא

חפותאתלכונןכדיהפליליהמשפטבעגלתמוצאתשהיאבכלים

לטענתהתימוכיןלהביאמבקשתהתביעהכאשרלמשל,כ,ך ,הנאשם

להגנתהשופטיוצאמסוים,עדעםמדי"רכים"היוהסנגוריםכי

מותר .. ,העדיםלכלאחידהחקירהסגנוןהיה"לאכיוקובעההגנה

אתלהגשיםשבכוחהעדלכלספציפיתחקירהדרךלבחורלסניגור

 , 172הנגדית"החקירהמטרת

ההליךשלפסיביקרבןלעילהתיאורפיעלהואאולמרטאם

במשפטודרעישללקרבןעצמוהפליליההליךהופךבמשפטו,הפלילי

בדרךהמשפטאתואחרי-כןהחקירהאת .."יוליך,דרעי ,הוא

ונאשםהיהו"לאהואיל; 173לרעה"הדיןסדריניצולתוךחתחתים,

שלדברכויניחושלאמוקשישאירולא ..האמת,בברורמעוניין

ההליך ..ממסלולו,להטותויבקשולאשבומכשולולאהזה,ההליך

עליהםואיןהכלמותרלנאשמיםשבולמשחקבידיהםדמההפלילי

סדריהןרכיביו,גםאלאבכללההליךרקלא , 174מרסנת"מגבלה

זולא , 175דרעישפרשברשתנופליםהםגםהראיות,כלליוהןהדין

אתואף, 177העדויותאת , 176החוקריםאתהמתמרןהואדרעיזו:אף

יכפו ..דינו,עורכיכיונאשםיטעןגםמעשה"לאחר :דינועורכי

דרעישלדינועורכיאכן, , 178השתיקה"זכותאתכגיגיתהרעלי'

כיעלמליןוהשופטבחוטיהן,מושךשדרעיכבובותהםאףמוצגים

לדקויותירדהחקירתם ,החזיתכלעלנחקרורביםתביעהעדי"

שלקצפו , 179עדות"בכלפרטכלדקעדוטחנה,ושבהוטחנה,



העומדותבזכויותדרעישעושההשימושנגדגמיוצאצמחהשופט

הכשרות"הטקטיקות :פליליבהליךודמ,בשרנאשמכלכללו,

טקטיקההיאמהמפרטואינובאלואלוהשופטכורכן-והפסולות"

במהלךנאשמינקט"שבהן-פסולהטקטיקההיאמה ,כשרה

לחובתו ; 180וסיבכוה"החקירההאריכובפרשה,במשטרההחקירה

18השתיקהבזכותשעשההשימושנזקףידרעשל נזקפותולחובתו 1

שנקבעביומ"כבר :למשלכ,ך ,להעלותשההיןפרוצדורליותטענות

כיבמקומותנו,נדירהפורמלית,טכניתטענהנאשמיטעןןולטיע

התקנות,כמצוותמראשיומי 4לידונמסרלאהאישומשכתבןכיוו

לנאשמלואלמשל , 182ומ"יבאותויתחילשהמשפטמסכימאוהאין

שכלטענותופורמליות,טכניותפרוצדורליות,טענותלהעלות

היאמסתמא,זו,ואמתהאמת,במצעדמוקשלהטמיןהיאמטרתן

עלשלאלגלותה,שמאלהבנותה,אמורההמשפטשמערכתאמת

שליטתושליוצאכפועלכילמדימ,אנועוד ,הפרוצדורהכללידרך

והשתרעההסתבכההחקירה,התארכה"הפלילי,בהליךנאשמישל

התנהגותעקבהתנפחההפרשה .. ,וחצימשנתיימלמעלהיפנעל

עלהאשמאתלהניחישהנאשמשלולפתחו ; 183בה"הנאשמימ

שימושבהעושההיהשלולאהשתיקה,בזכותשעשהשוהשימ

איןהאמתמה,והקורא , 184ומקצרו"ההליךמייעלנאשמי"היה

ההליךעלשליטהכלעצמו,המשפטתיולבלתביעההחקירה,ילגורמ

עלהראשיאףאוהבלעדיהאחראיאוההנאשמהאמ ?יהמשפט

לייעלהואהנאשמשלתפקידוהאמ 185הדיון?מתנהלשבוהאופן

בעולמנלכדהישראלבמדינתהמשפטמערכתהאמההליך?את

 , 186החוק"?"בשערהסףשומרהואדרעישבוקפקאי

מסכמותהערותואחרות:אחרית , 3

H שבתמציתזומה!) D ,זקםק-הזיH להגכתצמחיעקבר

המערבמביכתהכמחים ,יים Dהקלאהמחשבהערכי

שישאמרהמש!(טתיבהאל'!, !'ו Dלקראתהמבולבל

 ,מוחלטתאלאית Dיחאיכהוrשאמתאמרגםהואאמת,

שליםתחתלהיקבראוע!(רעזלהישחקיכולהואיכה

 • 18ך Hזרע'שלחלקת-לשוכו ' D'Dרבמטראו ,!(רטים

 'הבאיםברוכים'כתובהביתשערעל"

 'אטורההכניטה'כתובממנוולמטה

188למהקדםמהלראותכדילהתקרבביחאני 11 , 

סיפורהואבעניינוהדיןמפסקהעולהאולמרטאהודשלסיפורו

אדמ,עדייןאךמעמ,מורמאמנמומקרבנו,מתוכנומוכר,אדמשל

אותנומצערתזואפשרותעברה,ולעבורלמעודעלולהאדמשכאחד

סיפורהואהזההסיפוראותנו,משמחלפיכך,העברה,מןוזיכויו

מהאלאלושאיןודמבשרשופטידיעללנומסופרהואו ,אנושי

בוחרמנג,ד , 189שלפניוהעודבותמתוךגימשושכלורואותשעיניו

בצלמ,נבראשלאדומהשגיבורוסיפורלנולספרצמחהשופט

כולמספרשלהראייהמזוויתלספרוהחירותלעצמונוטלוהוא

מיועדוהואמיתיסיפורהואזהסיפורולב,צפונותחוקריודע,

 ~מחדש,מכונןסיפורלהיות"תיקון";להוות

 . 4ובע'שם, .ו 58

 .וו 6בע'שם,ו. 59

וו. 9בע'שם,חשבונות,הנהלתכגוןו. 60

 .צמחהשופטשלדינולפטקכבפטקהו,הערהלעילדיער,עניין .ו 6ו

 . 5בע' , 2הערהלעילאלומרט,עניין.ו 62

 . 77בע'שם, .ו 63

 . 67בעישם,ו. 64

 . 90בע'שם,ו. 65

 . 95בע'.שם,ו 66

צמח.השופטשלדינולפטקכזפטקהו,הערהלעילדיער,.ענייןו 67

ו. 39בע' , 2הערהליעלאלומרט,עניין .ו 68

 .ו 40בע'שם, .ו 69

שם.שם,ו. 70

פיעלולאשמופיעלתכופותהמזוההעצמולנאשםדבומהכילציין,למותרלאו. 7ו

הםניגוריההתקוממה"במיוחדבשמם:מזוהיםטניגוריוגםבהלי,ןהמשפטימעמדו

שם,ארנון)",עורי-דיןהטניגורים,ראששלדברוכנראה,שהואיחידבלשון(הפעם

 . 26בעי

 . 39בע'שם,.ו 72

 .כופטקהואףצמח;השופטשלדינולפטקהפטקהו,הערהלעיל ,דיערענייןו. 73

עלהביקורתועלהדיןפטקבתמציתל"אמת"משחק""ביןההנגדהעל .הפטקהשם,ו. 74

 . 94הערהלעילבילטקי,ראולמשפט,פרפורמטיביתגישהשלראייהמזוויתזוהנגדה

דיער,ענייןהראיות",כלליושלהדיןטדריניצולתוי ...בידיוערובהבניהיוהדין"טדריו. 75

צמח.השופטשלדינולפטקכופטקהו,הערהליעל

שם,קצבה",אתהכתיבוגםלו,הרצוייםלכיווניםניווטההחקירה,בהגהונאשםאחז" .ו 76

י.פטקה

יא.פטקהשם,הגנתו",אתעליהןלייטדכדיבהןשחפץבעדויותשלטונאשם"ו. 77

ו.פטקה.שם,ו 78

כו.פטקהשם, .ו 79

שם.שם,ו. 80

שם.שם,גרטתו",אתבלבווצפןבמשטרהבחקירהונאשםשתקוחצי"שנתייםו. 8ו

שם.שם,ו. 82

כא.פטקהשם, .ו 83

 .כופטקה.שם,ו 84

ביקר , 830בע' , 40הערהלעילדערי,ע"פ ,בפרשההעליוןהמשפטבביתדביוןכי.יצוין,ו 85

כייצוין,עודהמחוזי.המשפטביתשללהליימהאחריותההתנערותאתהמשפטבית

הכרעתתמציתאתהמאפייןמזהביותרשונהבערעורהדיןפטקשלהרטוריאופיוגם

אתומאששענייני,באופןמנוטחהדיןפטקכאשרהמחוזי,המשפטביתשלהדין

אתלהפויבליבפליליםאדםשלמשפטיתלהרשעהלהגיעניתןגםניתןכיהטענה

 . 22הערהלעילגםראומוטרי.מיאוטמחמתלמוקצההאדם

 . 9הערהליעלקפקא,ו. 86

 . 3הערהליעל.מלצר,ו 87

 .)ן"שת(ואעבצותפתוחהדיפעםהיההאגרוףגםלכיש""חבלעמיחייי .ו 88

 . 6- 5בע' , 2הערהליעלאלומרט,עניין .ו 89
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נאשמהואאמגמ-האנושיהאדמאתהמאפיינתהנפשמורכבות

הליךבפועלעובר 1נאשמ , l91דרעישלנחלתואינה-בפלילימ

האולטימטיבי,ה"אחר"הואדמוניזציה,

יצרזולתדברמייצגאינוהואומדיח;מסיתהואכידוע,השטן,

הטוען-ציבורלייצגהמתחזהדרעי,כךלכלותנו,עלינוהבאהרע

מבקשותהןנפשואתרק"לאהצדקמערכותפיהשעלסרקטענת

חטאתזו"שאיןהיאהאמתאך- 192תנועתו"נפשאתגמאלא

 , 193היחיד"חטאתזוחטאת-ציבור,זוואיןקהלחטאתזואיןעדה,

"אךשהריאותוומזכהבפרץעומדהמשפטשביתזהציבורואשרי

הציבוראתהנאשמימלספסלעמולגרור .. , 1נאשמניסהלשוא

שאליההאליטהמןכךאממנודהדרעי , 194בראשו"עומדשהוא

לואיןלייצג,התיימראותהההתייחסותומקבוצתלהסתפחביקש

אותותקיאעמלדבייחדיולהשחוברהוהקהילהב"עמ",מקומ

להשתתףאותהמזמיןהמשפטבית ,מתוכהתוקיענומקרבה;

 ,אקסקומוניקציהשלבריטואל

מייצגכןדרעיהתרבויות,מרובתשבישראלעקאדע

 , l95והדרההזרהבתהליכיניסיוןבעלהואזהוציבורציבור,

שמייצגכמידרעיואתכקרבןעצמואתתופסהזההציבור

המיוצגהציבורשלמבחינתותקדימחסרתבהצלחה-

הזההציבורכקרבן,מעמדואתלשנותהניסיוןאת-

ציבוריממדאיןדרעישלשלסיפורולפיכ,ךסובר,אינו

אתלהדיחהמשפטביתניסיוןאתמזההוהואלגיטימי,

המערכתשלנוסףכניסיון-ומקרבמ-מקרבודרעי

הכוחותיחסיאתולשמרהזה,המהלךאתלהכשיל

 ,אלימותכמעשהלגיטימית,בלתיכוחכהפעלתהקיימימ;

סיפור;לוסיפרהמשפטביתכיתופסהזההציבור

אתהחברה,אתהעולמ,אתלהביןאחתדרךלוהציע

טובודביה;אמתשלהיסודמושגיואתהמשפטמערכת

הזו;הדרךאתדוחההזההציבור , l96ורשעצדיקורע;

סברוממנו 81 %ש-הציבור,זהתוכנה,ואתאופנהאת

-29%שהציבור,זהצדק;משפטנעשהלאלדרעיכי

בענייןהדיןפסקבגלל 1999בבחירותלש"סהצביעוממנו

תמונתבפניווישקףדרעייפנהשאליוהציבורזה , l97דיער

ודוק:מאשימ",ה"אניבקלטתהדיןבפסקהעולהלזוראי

ולאנשגב-המוסרילטבעוהןהמתייחסתראיתמונת

העמשלהעמ,עמהמזוהההאישלהיותווהן-נתעב

זכאי","הואדרעיאריהשלדידוהציבורזה , l98העמולמען

שלאוסףרק"אינומשפט,סיפורובכללו"סיפור",

היהניתןרטורי,בחירההליךמשקףהסיפור , 199מלימ"

אחר:באופןדרעיאריהשלבעניינוהדיןפסקאתלכתוב

בעברותהמתמקדעניינימשפטיסיפורלספרהיהניתן

סיפורלספרלחלופין,היה,ניתן , 200האישומכתבנשוא

ולהצטער,דרעישלהציבוריבפועלולהכירחמלה:של

שניאתלספרהיהניתן ,השוחדבעברתסרחכיעל

השוחדבעברותמתמקדתאינהצמחהשופטשלדינופסקתמצית

עלהיא,זוזהותבזהותו,אופיו,בזיהויאלא 1לנאשמהמיוחסות

ניגודושהואכלאתלתוכהמקבצתאישיותונתעבת:המסופר,פי

הואבסיסושעלהקולקטיביהזיכרוןשלהישראלי,האתוסשל

אתלבנותבאלאדרעישלפניו:המשותפתהמשימהושלנבנה,

אוסרדרעישואה;ניצוליעושקדרעיממנה;להיבנותאלאהארץ

שביןהתפרקואתמפוררדרעיהדמוקרטיה;מוסדותעלמלחמה

במשבצתדרעיאתלמקמניתןלא ,"דמוקרטית"לבין"יהודית"

אתבהלהציבקלשכהמשבצתאותה-מעמ""מורמשלהמוכרת

- 190העמ"כ"דל"בוזגלו",שלבשיכונולשבצוניתןולאאולמרט,

"להתגברצריךאינוהמשפטביתלכן,לשניהמ,מתחזהשהואאף

כאןאיןובאמת,נפש,לכלהשווהדיןלהחילמיעלאיןשהריכארי"

בתמציתשהפכנוככלהמאזניימ:כףעלהמונחאנושי"שי,יא"גורל

 , 1לנאשמהמיוחסתראויהאחתתכונהולובומצאנולאהדיןפסק

רוןאלוןצילום:

 40המשפט



הדיןהכרעתביןמקובלתרטוריתהפרדהתוךיח,דגמהסיפורימ

אתמשקפתזובחירהאחרת.דברךבחרצמחהשופט .הדיןלגזר

ציבורואתבכלל,הציבוראתלשכנעהשופטביקששבופןוהא

שלאצדקודוק:הוא,צדקמשפטהמשפט,כיבפרט,ש"סתומכי

וכמעטישיר,בשידורעדה,וקבלעמקבלנחשף,אףאלאנעשהרק

התקשורת.בכלידרעי""תסכיתשלתקדימ,חסר

צורךהוא,נהפוךפסול.איננוכשלעצמו,השכנוע,במלאכתהצורך

בצדקתהשופטימאתלשכנעמבקשימהצדדיממשפט:בכלקיימזה

אתוהןהצדדימאתהןלשכנעמבקשימוהשופטימוניהמ;יעט

שצורךוחומרקליסודה.דבין-פסיקתמכיהמשפטיתהקהילה

המשפט,לביתהמגיעהבפרשהציבוריענייןשיששעהקיימזה

נתפסותהפרשהשלהציבוריותשהשלכותיהשעהובמיוחד

בעצמאינולפיכ,ךהפסול,עצמה.המשפטמערכתעלכמאיימות

צמחהשופטבחרשבהמהרטוריימבאמצעימאלאלשכנע,הניסיון

דיןבפסקדילאכישראינו,כפיסבר,השופט .זולמטרהלהשתמש

אתעליהןומחיללאישומהרלוונטיותהעודבותאתהמפרטענייני

דרעי,שלאישיותוהוקעתסביבלבנותוישאלאהחוק,הוראות

-לתומו-הסוברהציבורלביןבינוחיץליצורנלווהניסיוןותוך

אתמשקפתצמחהשופטשלזובחירתולייצגו.ראויכזהאישכי

גבולותיה.אתמחדשלעצבוקיווההקהילהאתדמייןהואשבוהאופן

בעצמ-שדרעימהאיומהחרדהאתמבטאתזורהיבח

-מוכרתבמשבצתאותולקבעבאי-היכולתשלו;האמביוולנטיות

מןההתעלמותכיהתקווה,אתזובחירהמבטאתכןכמייצג.נתפס

אתתחזירהמעיין,אתתייבשהחרדה,אתהמנביעהמטא-נרטיב

ואת-אחתקהילהעמהמשפטביתשלזיהויוואתכנו;עלהסדר

ביתשלהרטוריתהבחירהאחרת,לשון . 20ןהאחרתאתתוידחי

תומכיו,וציבורשדרעישלוהלגיטימיותעלהאיוממןנבעההמשפט

תפוצהבעלנרטיבהולידהזואיומתחושתכמייצגימ.נתפסו

מסיתשהאיש,התומכימציבוראתלשכנעשביקשמקסימלית,

הזוהרטוריתהבחירהלתמיכתמ.ראויאינוטיבו,פיעלומדיח

בכךרטוריות,מידהאמותפיעלנכשלההיאחרוץ:כישלוןנכשלה

פיעלנכשלההיאלשכנע;ביקשהאותוהציבוראתשכנעהשלא

הלגיטימיותבסיסאתוערערהשהוסיפהבכך ,טקטיותמידהאמות

והיאהמודרת;הקהילהשלהראייהמזוויתהמשפטמערכתשל
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