
והיסטוריהמשפטהרהורים
המשחררת"·"הגלהאגב

פתיחה . 1

התחומימבשנינוגעהמשחררתהכלהיהושעא'ב'שלספרו

הואריבלין,יוחנןהגיבור,ומשפט,אקדמיה-שליהמקצועיימ

בצורהבחולשותיואותומציגיהושעב''ואלהיסטוריה,פרופסור

ראוישאכןכפימשעשעת,בצורההאקדמיהואתנעימה,סלחנית,

למשל,משעשעת,בצורהמוצגהאקדמיהניהולגמלפעמימ,לעשות

א'ב'גזלתמ,מפניתקנימעללשמורחוג?ראששלתפקידומהו

שיצאהחוג,ראשמקומאתלמלאנקראשריבליןמספריהושע

ריבלין ,בארצות-הבריתנוספתלתקופהונשארבמיאמילכינוס

והרקטורשהדיקןכךעלובעיקרהחוג,ענייניעללהשגיחנתבקש

אתממלאאכןריבלין ,במחלוקתשנויתקןחצימהחוגיגזלולא

הנדרשימהכישורימומה ,ונגזללאהתקןוחציבאמונההתפקיד

האקדמי,בתחומולהתענייןולהפסיקנמרץלהיותעליומרקטור?

העברית,האוניברסיטהשלהרקטורעללנומספריהושעב''א

עברוהואחדשות,נוסחאותלהמציאכוחושתשנמרץ,מתמטיקאי

 , 2אקדמיבמנהללעסוק

בעיןמוצגתלעומתו,היא,שופטת,היאריבלין,שלאשתוחגית,

הקוראימ,כיאמבעלה,בעיניביקורתיתלאכמעטונערצה,אוהבת

הואהמשניותהדמויותאחתאחרת,לסבוריכולימחלקמ,ודאי

ריבלין,שלהמקצועיימבחייומרכזיתדמותטדסקי,קרלופרופסור

הכלהבמיוח.דמשעשעתבצורהמוצגוהואריבלין,שלהתחומאבי

סקרןמהציבורנכדבחלקוודאימפתח,לרומןנחשבהמשחררת

הוא IIטדסקי IIהשממסויממגילמשפטןכללגבימי,מיהולדעת

המשפטיתהאקדמיהאבינחשבטדסקי(גוידו)גד ,קדוששמכמעט

שהגיעמתבוללת,למשפחהבןבספר,שמסופרכפיהוא, ,בארצנו

טדסקיכילינאמר , 3השנייההעולממלחמתבעקבותמאיטליה

מניחהאניומכאןהסופר,שלהוריוביתלידבזמנוגרהאמיתי

 6.12.01ביוםתל-אביבברטיטתבאונישניתנההרצאהשלמורחבתגרטההואהמאמר

א'ב'שלטפרוצאתלכבודעבריתלטפרותהחוגידיעלשנערןעיוןרבעבמטגרת

טומ.ןששוןפרופישמי.רזיוהפרופילאו.רדןפרופיהעיון:בערבהשתתפויהושע.

הושע.יא'ב'וכןפרימנחם 'פרופ

להודותמבקשתאני .ביתל-אבברטיטתאונימשפטיםלההפקולטפרופטור,פרו-רקטור, ••

לחובטקי,אטףר"ודחריטרוןד"רתל-אביבברטיטתבאונילמשפטיםבפקולטהמיתילע

ד.הילכתבהעינייםמאירותהערותיהםעלהמשפטמערכתברילחוכן

 6המשפט

נימ,תוהעיקוראילכללפחותכידוע,טדסקי,אתהכיריהושעשא'ב'

האמיתי,טדסקישלמדמותוהמדומהטדסקישלדמותונגזרהלא

המזרחן,טדסקיאינוהמשפטןטדסקי

הביוגרפיתהסיבהומהמי,מיהוהשאלותדבר,שללאמיתואך

חשובה,אינהאחר,אוכזהבאורמישהולהציגהסופראתהמניעה

א'ב'שלהביוגרפיהאתבעתידשיכתובמישללצרכיואוליאלא

עשירמרתק,ספרהואהמשחררתשהכלההואשחשובמהיהושע,

מירוןדןהיצרבזמנו,הכלל,וברמתהפרטברמתמחשבהומעורר

ב"אני"הסתגרותמשדרתהעכשוויתהישראליתשהספרותכךעל

אנושעמןהכדבות,הקולקטיביותמהשאלותומתעלמתהפרטי,

אגב-התופעהכנגדיצאהוא , 4שעהשעהיומ,יוממתמודדימ

ספרוזעקה,בקול-אותהמשקפתרקשהספרותכללית,תופעה

וביןהפרטרמתביןמלהיבחיבורשיוצרספרהואיהושעא'ב'של

ההתרחשויותדרךוגמהפרטימ,שלסיפורמדרךהכלל,רמת

משביבייותראךהישראלי-פלשתיני,הסכסוךהרומןברקעהגדולות,

שלהאוטונומיהשלבפתחהאנושכן-לעברנומנצנצימתקווה

אנומרתק,סיורבספרעורכימאנוובתחומיההפלשתינית,הרשות

כיומ?התקווהעמומה-עצמנואתושואלימקוראימ

וניפוצם,טראוטיפים O-הדמויותהצגת . 2

ופריצתםגבולות

מבקשריבליןפרטית,אמתאחרריבליןשלחיפושוהסיפורבמרכז

הואהסודבלש,להיותהופךהואממנו,שמסתירימסו,דלפענח

כמו ,לכלתובנוביןכביכול,המאושרימ,הנישואיןשלניפוצמסיבת

כולקודמבהמ,מאמיןהואבנישואין,ריבליןמאמיןטובבורגניכל

בדרךיפימחגיתאשתוושלשלוהנישואיןחייהאישי:מניסיונו

לאנובעשחלקותסכול,ישושמפהכלל,בדרךומספקימכלל

ריבליןהכובלת:אוהמשעדבתמהאישהאלאהמשחררתמהכלה

קשיחעבודהללוחצמודהחגית,אשתו,בידיו,שעתותיוחוקרהוא

בעיקרשנראות,משימותריבליןעלחגיתמטילהלכןהמשפט,בבית

אולמיניהןביתעבודותכגוןומשונות;מיותרותולקוראת,לקורא

בחירתלצורךבגדימלחנותמאמריקהשהגיעהגיסתושלליוויה

הגווןשלמרותהיאהתחושה ,משפחתיתלחתונהשמלה

מכונה,שהדמותבכךלביטוישבאגווןהדמויות,שלהסטראוטיפי

אוממלאתשהיאבתפקידאלאהספציפי,בשמהלאפעמ,מדי



 ) 1896 (פדראליהוציור:

הערבייהשופטתיהחייל,הפרופטור, ,המזרחןנושאת:שהיאבייצוג

לעתיםישזאת,למרותהוותיק,היורד ,הצעירהקצין ,היהודיהאורח

היצמדותאוליאומהטטראוטיפהיחלצותאותפקידיםהיפוך

הבית,ניקיון-נשייםתפקידיםמבצעריבליןאחר:לטטראוטיפ

טידורהמיותר,והשלכתחגיתשלהבגדיםמיוןלגיטתו,בגדבחירת

בארוןאשתושלהבגדיםטידור , 5בעבודתהבמגירותיההבלגן

(אםמחו"לחזרתהעםלכביטהשלההמלוכלכיםהבגדיםוהשלכת

הואאיןכביכול,לטדר,ממנהדורשהואשלההרחצהתיקאתכי

נשיתשהיאחגית,אשתו,ואילו .) 6עצמועלשנטלמהתפקידמרוצה

הטטראוטיפלפי"גבריים"אפיוניםעצמהעלנוטלתבהווייתה,

להשתחררבאפשרותה"איןכיעליהלנומטפרים :החדשהנשי

באחריותהםתיהבועניינילעבודתה,רתוקהשהיאמכאן ;תיה"ומחוב

לפנילמשל,כ,ךברצון:זאתעושהשהואזאת,עםנראה,בעלה.

לשמועכדימקצועיממטעשחזרהאשתו,אתלקחתללודיציאתו

היאהמצלצלתהטלפון.מצלצלמפוקפק,מרגלשלבמשפטועדות

לדברומתעקשתחדש,אבקשואבלמכורהמבקשתרותימכטוכנת

זמןלריבליןשאין"ואףיהושע:ב''אלנומטפרוכך .הגברתעםרק

הפמיניטטיתהמהפכהבשםבטוכנתונוזףמתאפקלאהואותר,ימ

מאליומובן . 7I1הגברת'עםורקהגברת'עםלדברמחפשתשהיאעל

כעבורואכןהבית,במכשיריחדשמהלראותשמחבעצםשריבלין

רצהריבליןשכביכולאףהמכשיר,אתלהציגטוכןמגיעיום-יומיים

אךהמכשיר,פלאיאתשומעיםואשתוריבלין .בטלפוןרקיחהש

אותו.ולנטותאותולדבוקשחשזההוא

רחמיםטפוגמתלבט,מתייטר,רגיש,שריבליןבעוד :לכךומעבר

איזוןלשופטתבטיטית,חייםושמחתנועםמתוךכיאם ,םייעצמ

רצוןאידבהאיהכיעליה,מטפרבעלה .מלאיםנפשיתובריאות

כזכור, . 8המשפטבביתלפניהבוכיםשאחריםשהתרגלהמאזלבכות

אושרתחושתעלמעידמחג,שבא"חגית"השם .חגיתלהקוראים

תכונותמאפיינותבוודאידעת.זחיחותגםואוליושלווהפנימי

לאמעולםונדודי-שינהחרדהשוםבה"אין .שלנוחגיתאתאלה

הנפשימהרפרטוארחלקאינםאשמהאוהתייטרות . 9I1להיכלו

 ~ .נכנעכללדברךוריבליןרוצה,שהיאמהשיעשואוהבתהיאשלה.

 . 366 , 365 ) 2001 (המשחררתהכלהיהושעא'ב' . 1

 . 492בע'שם, . 2

 . 1939בשנתארצההגיעטדסקיגד , 498-497בע'שם, . 3

אפריקה,בצפוןהמושבותערביישלבעיתונותמעייןריבליןשבו 125בע'שם,השוו . 4

כאילועולהוהשירההפרוזהדבריומתוךשנרצח,העילוישלמשפחתומידישקיבל

שלבנפשואלאהכללבענייניעסקולאהמולאחריההשנייההעולממלחמתבזמן

וכפר.טבעבתיאוריאוואבלקינהידידות,אהבה,-הפרט

 • 300- 298בע'שם, . 5

 . 275-274שם,בע' . 6

 . 273בע'שם,.ד

 . 127בע'שם, . 8

 . 157בע'שם, . 9

והמשפט
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טטראוטיפימ:שניביןכאןלחברבחריהושעא'ב'כילומרניתן

דברךשהציגנפוץדימוי-השתלטניתהאישהשלהטטראוטיפבין

אוהדימוילביןפנימה,בביתןהמטורתיבתפקידןנשימכלל

בתפקידימהעוטקתהפמיניטטית,האישהשלהחדשהטטראוטיפ

הביתעבודותאתמטילהוהיאבלדבלגברימשמורימהיושבעבר

אלאהפרטיהמרחבעלרקלאאפוא,משתלטת,האישהבעלה.על

ן. oהציבוריהמרחבעלגמ

לושאיןפנימידחףפרימשימה,עצמועלנוטלריבליןובכן

השופטתאשתו .בנונישואיהתפרקומדועלהביןעליו .עליושליטה

להניחמוכנימאנוהיה.שהיהמהמבחינתהאותו.מבינהאינה

אינהלכךהטיבהאךהנישואין,כישלוןעלצערעמהנושאתשהיא

ההתחבטות,קץכאלהנישואיןלטוףמתייחטתהיא .אותהמטרידה

הנישואין .לפרשהטוףששמהשיפוטיתבהכרעהמדוברכאילו

להטתכליש .נפשלחיבוטיטעמאין .בעברלנבורטעמאיןהטתיימו.

לדעת-מתאפיינתריבלין,שעורךהחקירה .בוולהתרכזהעתידעל

היאכ,ךעלנוטףעצמית.ובהשפלהתכליתיותבחוטר-השופטת

צדשאינומיהואהאמת,לחקרלהגיעשמבקש ,בעלהמדגישה,

האמתמהייודעהטתמשמןהגרוש,הבןלעניין,שהצדבעודלעניין;

ישהאב.שלבהתערבותוכללמעונייןאינולעצמו,לשמרהושואף

 .הגבולותאתלפרוץאיןהבן.שלהאוטונומיהעללשמור

מיחטמהגיבורימשלהשונותההתייחטויותאתלהביןיכולימאנו

הזיכרוןמהוריבליןאתחגיתשואלתכאשרהבן:שלחתונתולעניין

ריבליןשואלוכאשרעופר.שלהחופה :עונההואשלו,המאושר

לי"יש :ובהתרטהבאי-נעימותעונההיאשאלה,אותהחגיתאת

לפנישהתרחשואלובמיוחדמאושרים,זכרונותהרבהכל-כך

להיותהפכוגירושיו,גמכמועופר,שלנישואיו .ןאותך"ןשהכרתי

חייהאתחיהאינההיאחגית.אצלכןלאריבלין.שלהאישיעניינו

וגבולותעצמהגבולותעלשומרתהיאאחרימ.שלחייהמבאמצעות

אחרימ.

והואהגבולות,אתלפרוץרוצההיההטפרכללאורךריבלין,

לפרוץרוצההיההואבהצלחה.חלקמזה,בכיווןניטיונותעושה

לקטמנמשךהואלשווא.אך ,קובעתשאשתוהמיניימהטדרימאת

מצליחוהואהמתעלפת,לנזירהטמאהר,שלאמהלעפיפההמזרח,

זאתעושההואתלמידתו.שלדודהבןראש,דשללמיטהלהיכנט

שהמיטהובוודאוביודעוזאתעושההואאךתלמידתו,שלבביתה

בחדרמבלההואתלמידתועמומראשד;מאמהמתלמידתו,ריקה

טיפורימבשמיעתלה,מחוצהוהואבמיטתהכשהיאשלה,השינה

הבורגנישהאתיקטהגבולותאתלפרוץמצליחכןהואיריימ.'אלג

נכנטהוא .לשעברכלתושלמשפחתהעמליחטימהנוגעבכלמטיל

העריותגילויבוצעכנטען,שמ,מחותניו,שלהפנטיוןבמרתףלמיטה

הואבנו;שלהפרטיותגבולותאתפורץהואלגירושין;שהוביל

בענייןעליומטילהשאשתוהמגבלותאוהאיטורגבולותאתפורץ

גבולותאתפורץגמוהוא .בענייןלנבורעליואוטרתהריהיאזה:

שלפריצותאינןאלהכלאךהאוטונומיה.ברחביבמטעוארצו

 8המשפט

אינמשהגבולותכשמנמצא,הואשבו ,הבורגניהעולמשלממש

ממש.שלמגבלותמציבימ

מטוימות.חריגותעמטטראוטיפיגווןישהדמויותשבציורציינתי

האליטותעלהבורגנות;שלוהידועימהמוכרימלעולמותמציצימאנו

שעליהןאליטותלהן,מובהקביטויודאיהואריבליןששבטהישנות

המהזוגבניושלטונן.אחיזתןאתמאדבותהןכילנומטפרימ

נישואיןחייבחיימ:להמ"הטתדר"הכולכמעטמטודרימ,משכילימ,

מעניינימ,וגממכודביממקצועיימעיטוקיממוצלחימ,ילדימיפים,

הצרפתי.בכרמלחדשהלדירהעברועתהזהטביר,כלכלימצב

התזמורתתרבותיימ:בעיטוקימגדושותשלהמהפנאישעות

שלהמרשימהההצגה-מתקדמאפילותאטרון,הפילהרמונית;

ויוחנןחגיתשלהמורחבתמשפחתמוילך"."ויאמרירושלמירינה

באחותוהאישה,מצדנעימימובגיטהבגיטפוגשימאנוטבירה.

שלאחותושלבעלהנעימ,לאבגיטכיאמריבלין,שלהאהודה

מוצלחתכלהלהמהייתהכימבינימואנו .לשעברלגיטשהפךריבלין,

נימ.בליהרימשלשפיראףהכלכלישמצבמבורגנימ,שלבת-

רקלאנטרפוהקלפימהקלפימ:אתוטרפוהגירושיןבאווהנה

אףאלאומוצק,טובחומריובטיטוטובהיפהכלהשאידבלבן,

חושבבמיוחדכך-והמהתערער,מעטהבורגנישעולממלהורימ

הקטומבפנטיוןבירושלימימיהמאתלבלותיוכלולאגמ-האב

התגרש,כשבנודווקאכן:עליתרלהמ.אדבהעדןגןהמחותנימ.של

אתמשיאימאנושבובגילאנוהרי-חתונותבשפעריבליןמוצף

בחתונתתלמידתו,טמאהרשלבחתונתהמשתתףהוא-ילדינו

הנכדימתמונותאתרואההואהעוזרת,שלהבןבחתונתגיטו,קרובי

 .ונחמץדואבולבומקנאוהוא-לחוגעמיתושל

מנוחתואתטורדלכן,קודמשנימחמששהתרחשוהגירושין,עניין

כשאנוזאת,עושהוהואהאמת.לחקרלרדתמחליטהואריבלין.של

כדיהטפרדפיאתגומעיםאנו .ומתחטקרנותמתוךאותומלווימ

לפחותזהבענייןיכוליממאתנושחלקאףטקרנותנו,אתלטפק

לרדיפהוכיחשוב,אינושהענייןשטוברתחגית,עמבקלותלהזדהות

וטרחני.פתטיגווןישהטודאחרי

ומשפטהיסטוריה-האמתוחקרשיפוט . 3

לאינטימיותשותפימאנוהטפר.שלהמרכזיהזוגהמוחגיתריבלין

המבהווייתמאבלומשכנע.חיזוגוהמצדדיה,כלעלבחייהמ

המקצועישתפקידןדמויותשתיהמוחגיתריבלין .טמליממהווימ

מהאתלחשוףהואהשופטתשלתפקידההאמת.וחקרשיפוטהוא

ניתןראיותאילוהקובעימידועימכללימפיעלבעברשהתרחש

הדיןאתולהכריעעודבתיימ,ממצאימעליהןלהשתיתכדילקבל

בראשהואגמהאקדמיה,אישהחוקר,שלתפקידוזאת.טמךעל

מדוברלאמבוקרימ.מדעיימכלימטמךעלהאמתגילויובראשונה,

כפילקבוע,שתפקידוהישן),(מהזןבהיטטוריוןאלאחוקר,בטתמ

באמת",הדברימפניהיו"איךהתשע-עשרה:במאהציין Rankeש-



קובעממצאיוסמךעל . Wie es eigentlich gewesen"12 "ובלשונו:

כאישבתפקידוכן:עליתרההיסטוריה.משפטאתההיסטוריון

שלמחקריושיפוטבשיפוט:מתמידבאופןריבליןעוסקאקדמיה

זוכיםאנווכך-קביעותלהםלהעניקאםההחלטהלצורךעמיתיו

ד"רהצעירלעמיתוקביעותלהענקתהתהליךשלמעניינתלחשיפה

עולמואתלערערהמבקש-פוסטמודרניסטהיסטוריון-מילר

ראו-תלמידיושלעבודותיהםשיפוט ; 13ריבליןשלהמקצועי

ריבליןכך,עלונוסףסמאהר.שלעבודתההערכתשלהתהליך

הוטלשבובמקרהלמשל,כמו,משמעתי,בשיפוטלעתים, ,עוסק

שאפשרה-סמאהראותה-אחתבתלמידהלנהוגכיצדלהכריעעליו

כמוכמעטריבלין,מפגיןושבובשמם,שלהעבודהלהגישלחבריה

אכןוהואיוחנן,הואהפרטישמובמקרהלא . 14סלחנותתמי,ד

המקצועישתחומןוחגית,ריבליןהדמויות,שתיוהנה .וחנוןרחום

החיפוששללנושאלחלוטיןשונהגישהמבטאותהאמת,חיפושהוא

 .האמתאחר

אותומעמידהשלעתיםבלשית,חקירהמבצעההיסטוריון,ריבלין,

בפנסיון-אשתולהמלצתבניגוד-מבקרהוא .מגוחךמעטבאור

ומבקרמוסיףהואלשעבר.מחותנומותעלהמשפחהאתלנחםכדי

 .לכלתולכתובבנואתמעודדהוא .אצלם
קליו-ריהטויסההמוזת

 .אובססיביאוההסודבפענוחהעיסוק

שאנוהעודבהנוכחפתטינראהגםאווה

ריקנותמסמלשהואחשים

ריבליןאקדמי.ותסכולאינטלקטואלית

שאליוכביכול,פרטי,"היסטורי"כרמוצא

אתהאופףהמעשמחוסרלברוחיכולהוא

המחשב .מקרטעספרוהמקצועיים.יוחי

גיסובאיםכאשרתעסוקה.נטולשלו

הוא ,משפחתיתלחתונהלביקור,וגיסתו

חדראתלעזובנאלץשהואכךעלכועס

אבל,והיפה,החדשהבדירתועבודתו

נוסףתירוץלונותןהזההביקורלמעשה,

שמשקפיומה,במובןשמח,הוא .לברוח

כיחגית,לביןבינואלימהבתקריתנשברו

לבטלה.מוחלטתלגיטימציהלוניתנהכך

שלחיטוטיואתרואהאשתו,חגית,

היאביותר.ביקורתיתבעיןבעלה

היא .בעבודתהשקועההיא .תכליתית

האלימה,התקריתמיותר.שהענייןסבורה

ריבליןשלמשקפיואתחגיתשוברתשבה

ביניהםהגדולהוויכוחסביבמתעוררת

הסודאתלחקורלאאוכןאםבשאלה

 .הבןגירושישל

שלהשונותהגישותמסמנותהאם

לחיפושהשונותגישותגםהספרגיבורי

לסלקותפקידהשופטת,היא"אמאלבנו:ריבליןאומרהאמת?של

בשביליהואוהעברהיסטוריון,אניואילוסופי,בגזר-דיןהעבראת

ושלדמויותשלהשתקפויותרוויהספרן. Sעמוק"מכרהתמיד

ריבלין-המרגל),סמאהר-גליה,ריבלין-הנדל,(יהודים-ערבים,תופעות

שבהן.הבולטותאחתהיאלהיסטוריהמשפטביןהניגודיתוההקבלה

במטרתה,המשפטיתהאמתמןההיסטוריתהאמתשונההאומנם

האמתאתמחפשמיהשגתה?לשםהעומדיםובכליםבמהותה

ההיסטורית?האמתאתומיהמשפטית

היסטוריתאמת-בדיקהנשוא . 4

דבריכותביהיוההיסטוריהבמשךההיסטורית.באמתנפתח

עמדתואתששיקפוחצר,היסטוריוני-המקריםבמרבית-הימים

עצמו,מטעםשכתבהרודוטוס,ההיסטוריה,אביכןלאהשליט.של

שלספריואך . 16מרשימיםהיסטורייםספריםאיש,שלמטעמוולא

בגדרנחשבוכולה,ההיסטוריתהכתיבהלמעשהכמוהרודוטוס,

כך:עללתמוהאיןסיפור).הריהו , histoire(בצרפתיתספרות

 ~האלים,אביזיאוס,שלבתםקליו,המוזההיאההיסטוריההורת

O היא :הציבוריהמרחבעלחלקיתהשתלטותזוהי .ו

-הגבריס-חבריהביןמיעוטרבעתנותרת

להרכב.

 . 393 'בעו,הערהלעיליהושע,ראווו.

תשמ"ז)א,(כרןהיסטוירתחשיבהוינרבא'ו. 2

זועמדתועלםיהחולקישכינראהבהמשן ; 1 2

אירלדעתניתןאםהשאלה,לגבי Rankeשל

שלמטרתהאכןזוואםבאמת,הדבריםפניויה

f .ראולפולמוסההיסטוריה: P. Novick Thal Nob/e 

"' 1 . bridge, 1988); J.H. App1eby & L ןDI'ealll (Can 

" 
" lIlh abolll H istolY תיing I/,e ווHunt & M. Jacob Te 
' l , 

New-York, 1995); R.Jן enseןס . Evans 1n D e ( , 
I ) 1997 , HisIOIY (London . I 

I 3 455 , 398- 394 'בע ,והערהלעיליהושע,ראו .ו -

I 459 . 

ו. 27בע'שם, , , ו. 4

ו. 62 'בעשם, .ו 5 , "

 .) 1998 (היסטוירההרודוטוס . 16

אםזו.במתודהכריםינשינוייםחלושמאזמובןו. 7

ההיסטוריהמחקראתלדמותשאיפההייתהבעבר

ההיסטוריהמחקרנמצאהיוםהטבע,במדעילמחקר

קאר 'ה'אראולחברה.הרוחמדעישביןבתווןיותר

 . 82- 68ו) 986 (מהיוהיסטיירה

 9המשפט
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מומטןההיטטוריוןכילכן,מובן, .הזיכרוןאלתמנמוטינה,הטיטאניתו

נובלפרטאין(כידוע,לטפרותנובלפרט 1902בשנתקיבל

ההיטטורית.בתויכתעל 1953בשנתצ'רציילוכמוהובהיטטוריה),

מדעיתלדיטציפלינהההיטטוריההפכההתשע-עשרהבמאהרק

 • 17ההיטטוריתהחקירהשלהמתודהנקבעהגםואזעצמאית,

החקירהמכוונתלמהחקירה"."ביווניתמשמעותה ""היטטוריה

האדם,לבנישאירעוהאירועיםכללהיאהיטטוריהטטורית?יהה

הכלכלייםהתנאיםלרבותהאירועים,התרחשושבהןהנטיבותוכלל

האנושיהעברהיאהיטטוריההאדם.בניפעלושבהםוהתרבותיים

אירועהואדהואלמאןהנוגעמקרהכלאלהדבריםפיעל .כולו

לבנישאירעמהכלשלהרחבהלהגדרהנכנטהואשהרי ,יהיטטור

בחקירתמקצועיענייןישכהיטטוריוןלריבליןלכאורה,לכן,האדם.

בנו.לגירושישהובילהאירוע

המתרחששהוא,אירועשכלהדעתעלמתקבלהאםכך?האומנם

כןאםמההיטטורי?לאירועייחשבשלנו,השכןאצלאצל,ךאצלי,

אירועהואהיטטוריאירועובכןהיטטורי?לאירועייחשבבאמת

השמיניהנרישלרצונולכן . 18כולוהציבורעלהשלכהלושיש

-אינטימיפרטיגווןישכזהשלאירועאף-נשותיואתלגרש

עופרשלגירושיואבלהיטטוריים.אירועיםהם ,לגירושיןוהטיבה

היטטורית.קהידבהמחייבהיטטורי,אירועאינםהנדלמגליהריבלין

נושאיםשאינםאנשים,שלחייםכילהטיקניתןמכאןהאם

לגיטימינושאלהוותיכוליםאינםלעולםציבוריים,בתפקידים

במיליםלהזכיראותימחייבתלכךהתשובההיטטורית?לחקירה

 Lucienו- Marc Blochשלמייטודם Annalesה-אטכולתאתקצרות

Febvre , ,הפשוט,האדםאלאהשליט,דווקאלאוהאדם,שלפיה

אתלענייןשיכולזההואהחברה,אתדברשלבעיקרונהוהב

Emanue . 19ההיטטוריון l Le Roy Ladurie , ממייצגיהאחד

שלהתהליךאתלתארביקש , Annalesה-אטכולתשלםייפיינוהא

 .הכופריםשרידיעלהארבע-עשרהבמאההקתוליותהשתלטות

הכפרתושבישלבחייהםשהתרכזכךידיעלזאתעשההוא

Montaillou הצרפתיים.בפירנאיםLe Roy Ladurie חקירהעשה

עלהכפר)עלףימקתיעודשמרה(האינקוויזיציהכוללתוניתיארכ

שלהם,המחיהמקורותאתתיארהואהכפר.תושביהאיכריםכל

כלעלהביתשלהמרכזימעמדואתגםאבלהשלטון,עםיחטיהם

וחייהמיןחייהאיכרים;שלרכושםעבודתם,אמונותיהם,היבטיו:

 • 2סהנערותוחייהאהבהיחטישלהם,ןיאוהניש

הנדלמגליהריבליןעופרשלגירושיויכוליםזהמבחןלפיהאם

לאירועחשיבותלשוותהמאמציםלמרותהיטטורי?אירועתולהו

גליהלהיטטורי.האירועאתיהפוךלאזהמבחןשגםנראהזה,

לחקורמבקשיםאורחותיהשאתמקבוצה,חלקמהוויםאינםועופר

אתלענייןצריךשוודאיאירועזהו . Zeitgeistה-אתלהביןבמטרה

חקירההמצדיקאירועאינוזהאךהמשפחה.אתוגםלוהצדדים

היטטורית.מידהבאמתשבוהאמתודביקתהיטטורית

יכוליםהאתמולאירועי .הזמןבממדגםנבחןהיטטורירועיא

 10המשפט

היטטוריתבאטפקלריהלבחנםיהיהנכוןאךלהיטטוריה,להיחשב

רביםאצלמזרחן.הואריבליןזמן.תקופתעבורלאחררקממרחק,

 • 2וההיטטוריהןהיוםמאורעותביןהגבולקומטושטשמהמזרחנים

המתרחשיםהיוםלאירועיפרשניםהמשמשיםמהםישבכדילא

אתחוקרעצמוהואהזו.לבעייתיותמודעריבליןהתיכון.במזרח

אגבהחמישים-השישיםשנותשלהאלג'יריהלאומיהמאבק

מתחקייםבמחקרוהתשעים.שנותשלבאלג'יריההדמיםמאורעות

והנובעהאישיים,בחייוגםהקייםמתחאותולהווה,העברבין

טרייםהבןגירושיזו,ראייהנקודתמתוךגםבנו.גירושישלמהטוד

היטטורי.אירועיחשבוישמכדי

אישגםכמוואוהב,חםבעלגםכמוחם,אבאהואריבליןאך

האירוע,חקירתעללהתפשרניתןלאומבחינתוואכפתי.חומלחם,

הצדקהיששלריבליןבכךדיכוללת.היטטוריתהצדקהלואיןאםגם

לחקירה.משלוהיטטורית-פרטית

משפטיתאמת-בדיקהנשוא . 5

האירוע?שללחקירתומשפטיתהצדקההישהמשפטי?הצדלגיבומה

נפגע,צדשהואדין,בעלמחפשהמשפטיתהאמתאתכעיקרון,

לבעלותטועןאחדכלבטלית.אוחזיםשנייםאינטרט.בעלמעוניין,

הטלית.מגיעהיולמבאמתקרהמהשידבוקבמנגנון,צורךישעליה.

כמואינטרט,הנפגעלצדישפרטים,שניביןבטכטוךמדוברכאשר

בשאלהכולקודםשיכריעכדימשפטלביתתביעהלהגישזכות,גם

לביתענייןלהביאאינטרטישלמדינהלעתיםבאמת.קרהמה

האזרחי,להליךדבומהאךציבורי.אינטרטנפגעכאשרוזאתמשפט,

עלהמיוצגהציבור,ביןטכטוךטכטוך:עלבנויהפליליההליךגם

הצדקמכונתאתלהניעחייבלטכטוךצדהנאשם.לביןהמדינהידי

מכונת .בריבוצדקמהצדדיםמיותקבעהאמתאתתפענחשזוכדי

מעצמה.נעהאינההצדק

 .טכטוךקיים-ועופרגליה-הצדדיםביןשלנו?במקרהומה

בחרולאהםאך .היהבאמתמהבשאלהמחלוקתביניהםקיימת

באמתדבקאחדכלמשפטית.להכרעהביניהםהטכטוךאתלהביא

בנטיבותלאור.האמתשלהוצאתהמבקשאינומהםואיששלו,

אמותיהם,דבל"תקבורהאוחשוכהתישארכימעדיפיםהםהעניין

האמתאתנמצא:חיצוניים.שיפוטאולהכרעהרצוןכלללא

האמתאתזאת,לעומתהמעוניין.כללאורלהוציאיכולההיטטורית

שהאמתלטכטו,ךצדשהואמילאורלהוציאיכולהמשפטית

 .ענייןבעלשהואמירק ;אליומתייחטת

חשהוא .ענייןבעלעצמורואהעופר,שלאביו ,שריבליןאלא

ריבבעלשאינומיהיכולבנו.הואעופראכפתי.הואלעופר.דאגה

בעלותואת"ריבלין"השםמטמלהאםחברו?שלריבואתלתבוע

ילדיו,שלהריבבעללהיותאבהיכולעופר?שלריבועלריבליןשל

בוגרים?הםאפילו

 .לתבועאינטרטבעלשאינומישללזכותורבהבקצרהנתייחט



כתנאיאינטרס,למעשה,עמידה","זכותעלהמשפטניםדיברובעבר

ביתהרחיבהיוםהשלטון.מרשויותרשותכנגדבבג"צלתביעה

ולמעשההאינטרס,מבחןאתביותרמשמעותיתבצורההמשפט

לואיןאםגםהשלטון,כנגדתביעהלהגישאכפתיאזרחלכלאפשר

התהליך:אתחשיןהשופטמתארוכך . 22ממששלאינטרסעצמו

אוהבוקרעיתוןאתלידואדםנוטלשכיוםנאמר,ההפלגהדרך"על

צדהשעינועדהשונות,הידיעותביןמרקדומבטוהצהרים,עיתון

קומוחבריו:אלהואקוראשמצאמהומשמצאפלונית.ידיעה

פתוחיםהציבוריבמישור . 23העליון"המשפטביתאלציוןונעלה

שאפשרההרומית, actio popularisל-דבומהפונה,כלבפניהשערים

ישיר.אינטרסלוהיהלאאםגםתביעה,להגישאזרחלכל

ניתןהאםלגירושין.הנוגעפרטיבענייןמדבריםאנוכאןאך

עברנוזהבענייןגםבנו?גירושיבגיןלתבועאבשלבאינטרסלהכיר

המתוארתכזופטריארכלית,בחברה .ומשפטיתחברתיתדרךכברת

מכן,לאחרגםארוכהתקופהלאורךהמוכרתוכזוהמקרא,בסיפורי

ראשהוא paterfamiliasה-האב,ילדיו.עלמוחלטשלטוןישלאב

-הביתבניויתרוילדיואשתובשםלפעולרשאיהואהמשפחה,

משלהםרכושלאולילדיולאשתואיןלמעשה,ושפחותיו.עדביו

נחשביםוהילדיםהאישהכן:עליתרעצמאיות.תביעהזכויותולא

לכן . 24רוחועלהעולהככלבהםלעשותיכולוהואהאב,לרכוש

צומכוחאמנם-יחידובנואתלעולהלהעלותאברהםהיהיכול

להעלותהיהיכוליפתחואילודבר,שלבסופומומששלאאלוהי

מופיעיפתחבתשלסיפורה . 25שנדרהנדרפיעללעולהבתואת

 • 26בכדיולאוילך","ויאמרבהצגההביקורבמסגרתבהרחבהבספר

שלאחותהבתהילה,החש,דלפימממש,גליה,שלאביההנדל,מר

עלהעולהככלובבתלעשותהאבשלהקדומהזכותואתה,יגל

שלאביוריבלין,מר-הדבלותאלפיאלףלהדביל-ואילורוחו,

לעמדתבניגודגםבנועללהגןהאבשלזכותואתמממשעופ,ד

משמע.תרתיפטרנליזם,מתוךזאתהבן,

יחסיתמאוחרשלבעדאמנםהאב.זכויותצומצמוהשניםבמשך

אפשרשלאבכךהאפליםהמשפחתייםהסודותעלהמשפטשמר

חסימהאך . 27פלילייםבמשפטיםרעהוכנגדאחדלהעידמשפחהלבני

המשפחהסודות . 28אחרותועברותאלימותעברותלגביהוסרהזו

סיפוריםובילדים,זוגבבנותהתעללותעלוהסיפוריםלאור,יוצאים

והדברלהם.כראויחריף,משפטילטיפולזוכיםאותנו,שמזעזעים

בהצגההתאטרוןבמזנוןהמוכר :המשחררתבהכלהביטוילידיבא

אותושפטההיאשכןחגית,אתמכירפרץ,אמנוןוילך","ויאמר

 • 29ובבנותיובאשתוהתעללותעלמאסרשנותלשתים-עשרה

היתרזכויותאתביטלוהילדיםושלהאישהשלהאדםזכויות

כיאםבילדיו.להתעללרשאיאינואבועניין.דברלכלהאבשל

שבתוהעודבהנוכחעברייןכאללהנדללהתייחסהיהניתןאםספק

מוסרית.אלאגרידאמשפטיתאינההשאלהאך . 30קטינהאינה

עודיכולאינוגםשתהיינה,ככלטובותכוונותיוותהיינהאב,

עלהוריםשלאפוטרופסותםהבגירים.ילדיושלענייניואתלנהל

מעמדלהיותיכוללאולריבליןשמונה-עשרה,בגילמסתיימתילדיהם

לעופרכימשמעועופרשלהאדםכבודעופר.בנו,שלבריבומשלו

מגיעהואכך.עלעומדעופרבענייניו.להחליטהמלאההאוטונומיה

שרוצהובוג,דמרגל"שתלטן,לאביוקוראהואאביו.עםלמשבר

גםאנוהמשפט.בשםבאאינושריבליןמובן . 3לנשמתי"ןלחדור

לדאוגמפסיקיםאינםהוריםהכול.חזותאינוהמשפטכייודעים

האקדחאת(זכרווהאהבההדאגהבשםבאוריבליןהבגירים,לילדיהם

הנובעשלוהאישיהעלבוןבשםגםאבלעופר),שלבמגירההמאיים

 ...מאו.דלוחרדשהואענייןבכבודו,מהפגיעה

 . 5- 4בע'ו, 2הערהלעילוינרב,ראו .ו 8

 . 253בעישם,ו. 9

20 . ) 1978 , L.R.L. Emmanuel Monfaiiioll: The Proll1ised Lalld o[ EI'ror (New-York . 

 L.R.L. Emmanuelהשם:תחתו 984בשנתשובהאננל,תבנרטתופורטםזהטפר

) 1984 , 1h ןnondswo ןi iage (Har וVMOllfaiiioll: Cafhal's and Cafhoiics in a FI'ench • 

זמננו.בתהיטטוריהשלבקיומהנםמתבטאהנבולותטשטוש . 2ו

 . 389(תש"ט)חפליליםבית-משפט"ממשלה,כנטת,השפיטות:נבולותעל"א'מעוז . 22

/48בנ"צ . 23 החקירהידעתיייש-נראשהעלייןהמשפטיבתנישאבכדרניגלברט 2ו 94

 . 600,573 ) 3מח(פ"דשמגר,מאירהשיפטבחברין.הטבחאיריעלידבקת

באשתושפנעשלישיצדלתבועהיהיכולשהאבבכךלביטויהדברבאהאננל,במשפט . 24

 per quodו- per quod servitium amisitשנקראותביעותהרכושו.היומשל,ובילדיו,

nisit ןconsortium a מהבעלשללהבילדיםאובאישההמזיקהשהפניעהכך,עלהתבטטו

גרםכהןנ'ראולפירוטו. 982בשנתרקבוטלוהללוהתביעותעבודה.וכוחשירותים

 • 25ו 249,9-7-(תשמ"ו)חחההפרת

ו.-78ו 7ו(תש"ט)ירשתיגםהצרחתפרידמןד'ראולפרשנות . 25

 .ו 42-ו 4ובע'ו,הערהלעיליהושע,ראו . 26

 8yן narriage the husband and wife are oneכי:הייתההאננל,במשפטלכךההנמקה . 27

l Law ןperson i . 479א"עראוהישראל,במשפטולדתייתהלהנמקה/ ניאפלשיטין 60

 . 695- 694 , 682טופ"דאהריני,

הראיות).פקודת(להלן:ו 97ותשל"א-חדש],נוטח(הראיותלפקודת 5-3טעיפים . 28

 .ו 40-ו 39בע' ,והערהלעיליהושע,ראו . 29

להנןנועדיתהמשפחהבתחוםהמוטרעברותו:-977תשל"זהעונשין,לחוק 35וטעיף . 30

קטינים.לע

 . 375ו,בע'הערהלעיליהושע,ראו . 31

 11המשפט
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ומתודהמפגש-ומשפטטוריה Oהי . 6

החקירהנשואילעומתההיסטוריתהחקירהנשואיאתבקצרההצגתי

הצדק,ואלתו,יקלההיסטוריה,מוזתןיבהפגישהוהיכן .המשפטית

 ?יוסטיציה

שאחדמשוםלמשל,היסטורית,חשיבותבעליהםרביםמשפטים

שהואלחשובניתןלעתים,כי,אםהיסטורית.דמותהואהצדדים

מעמדואתהעציםהמשפטכיאו ,לכזההמשפטבעקבותדווקאהפן

ישושלסוקרטס,שלמשפטםאתלהזכירדיהיסטורית.כדמות

מצביעיםאלהמשפטיםווייל.דאוסקרושלארק'דז'אןשל ,יהנוצר

האמתאתבהכרחתואמתאינההמשפטיתשהאמתכןעל

שהייתהכפיהאמתאתתואםאינושהמשפטמשוםאםדבתית,והע

מגובשיםבסיסםשעלאז,שלשהערכיםמשוםאםאוכתו,יערבעת

 • 32אופייםאתשינוהשיפוטיתוהאמתהמשפטיכלל

היסטורית,אמתמהיבשאלה,להכריעאפשרותלמשפטשיה

מובןחיובית.התשובההיסטוריות?דמויותמעורבותשבמשפטבלי

המשפטביתשלהכרעתו-אחרמקרהבכלכמו-זהשבמקרה

אתהמחייבתמשפטיתאמתזוהיסטורית.אמתבהכרחאינה

משפטאןבעתי,דמתדייניםגםלחייבעשויההיאוכתקדיםהצדדים,

הכותב.נגדהרעלשוןבגיןתביעההגישוהחטיבהחייליפעלו.

המשפטשביתכןמעמדתו,העבודהכותבבוחזרהמשפטבמהלן

ידיעלשנערכהבדביקה . 38הקורהלעובילהיכנסצריןהיהלא

החוקרבידישהיוהראיותכינקבע,מכןלאחרחיפהאוניברסיטת

שלשאלהעלתהשבומקרהלפנינויהרמסקנתו.אתהצדיקולא

המשפטביתנפגע.מעונייןצדידיעלמשפטבביתהיסטוריתאמת

ביתשלהכרעתוהייתהזאת,עושההיהלוהקורה.לעובינכנסלא

המשפטביתהיסטורית.אמתולאמשפטיתאמתבבחינתהמשפט

היהיכולמכן,לאחראחרותראיותנמצאותהיולוהיסטוריון.אינו

 .המשפטביתשלמאלהשוניםממצאיםעליהןלהשתיתהיסטוריון

והיסטוריוןלהשתנות,עשויההיסטוריהמשפטשגםמאליומובן

לשנותם.אוקודמושלממצאיואתלהפרידיכולמאוחר

דייווידהשואהמכחיששללמשפטומתייחסתאחרתדוגמה

דייווידפינגווין.הספריםוהוצאתליפשטטדבורהנגדאירווינג

בטענהפינגוויןהוצאתואתליפשטטדבורהאתתבעאירווינג

השואה,היהשנושאופינגווין)בהוצאתלאור(שיצאשכתבהשבספר

שואה,מכחישאמנםהוא :כהיסטוריוןרעשםעליוהוציאההיא

מחקריופיעלהשואהשכןמקצועי,כהיסטוריוןזאתעושההואאן

 • 39נתקיימהלא

אינה(שאמנםהחקירהועדתזכורה .נהושלהיותעשויסטוריהיהה

מיבשאלהשדנהחזקים),שיפוטייםסממניםלהאן ,משפטבית

יוםבמלחמתשדנהרהיהחקועדתאו 33ארלוזורובאתרצח

כפופיםשהיוהצדדיםאתמחייבותשלהןההכרעות . 34הכיפורים

ההיסטוריה.אתלחייביכולותאינןהןאן ,לסמכותן

משפטבבתיוןילדלעלותכמובן, ,יכוליםהיסטורייםםייניענ

משפט . 36קסטנרובמשפט 35אייכמןבמשפטנידונההשואה .םירגיל

חטיבתחיילישלזההואהיסטוריענייןמכברלאזהשעורר

היסטורית,שאלהעלתהזהבעניין . 37כץתאיחורננדאלכסנדרוני

הערבייםבתושביםטבחערכואלכסנדרוניחטיבתחייליהאםוהיא

תאודורשהגישמוסמןבעבודת .השחרורמלחמתבמהלןטנטורהשל

הכלהשלההתרחשותממקומותאחדחיפה,לאוניברסיטתכץ

כןהחטיבהשחיילי-היסטוריתכאמת-קבעהוא ,המשחררת

 12המשפט

ההיסטוריתהקורהלעובילהיכנסצריןהיההאנגליהמשפטבית

שלהדיבהתביעתאתשמטבכןהתרחשה.אמנםהשואהכיוקבע

אמתשהיאסבוריםגםשאנומשפטית,כאמת-וקבעאירווינג,

אמת,שדבריההיסטוריוניתהיאליפשטטדבורהכי-היסטורית

בניגודעומדיםשדבריושואה,מכחישהואאירווינגדייווידואילו

ההיסטורית.לאמת

משפטביתאןמשפט,בביתלעלותיכוליםהיסטורייםעניינים

בסכסוכיםולאמעשיותהשלכותבעליחיים,בסכסוכיםעוסק

השאלהאתלדבוקענייןמשפטלביתכיוםאיןלכןתאורטיים.

בעיהשקיימתכןעלנוסףקיסר.יוליוסאתברוטוסרצחהאם

מעשית.השלכההזהלמאורעאיןהראיות,שלבאיתורןמעשית

 .חד-פעמייםכללדברןאירועים,לדביקתבנויהמשפטבית :ועוד

להקשרעמוקבאופןלהתייחסיכולהאינההמשפטשלקתוידב



הדביקהאתעושהההיסטוריה,בוחנתשאותוהכללי,ההקשרהכללי,

זאת,לעומתעמוקה,צבעונית,מסועפת,מורכבת,ההיסטורית

דבמויותניכרגמהדברוחד-ממדית,שטוחההמשפטשלדביקתו

שטוחה,חד-ממדית,היאצבעוני;מורכב,הואוחגית:ריבלין

ההיסטוריוןתפקידתהלייכם,היוצריממ,מאירועיבנויהההיסטוריה

ולתהליכימלמאורעותפירושלתתאלאבלדב,כרוניקהלתאראינו

הסימניממהמבודקריבליןכולל,הקשרבמסגרתמתארהואשאותמ

לטרורהאלג'ירית,השחרורמלחמתבשנותשהיוהמוקדמימ,

שמחקרובהנחה,גמהתשעימ,בשנותבאלג'ירהמתחוללהמטורף

שאיןמאו,דממושכתבעבודהמדוברמקרטע,היהלאריבליןשל

המשפטי,הצדקזמןשלהמידהבאמתאותהלאמוד

שמנגנוןבעודלמשפט:היסטוריהביןנוספתהבחנהלפנינווהרי

כלאתלהקדישההיסטוריוןעשויומהירות,יעילותעלבנויהצדק

לאט,טוחנותהצדקטחנותכימציינימכאשרדביקתו,לנשואחייו

זאת,לעומת ,למתדיינימעוולבכךנגרמכילומר,בעצמ,מבקשימ,

להיותיכולהלאולאישלאט,לטחוןההיסטוריהטחנותיכולות

שלהאיטיתחקירתושבגיןלטדסקי,רקאוליכ,ךעלתרעומת

לזכרו,אולכבודוהיוצאהיובללספרלתרומריבליןיוכללאריבלין

ישהעבראתהעבר,בשחזורעוסקימשניהמומשפטהיסטוריה

בשניבמשפט,וכךבהיסטוריהכךמהימנות,ראיותסמךעללשחזר

מהבשאלה,חד-משמעיתלמסקנהלהגיעקלתמידלאהמקרימ

חגית , 40מסתברותבראיותמסתפקימהמקרימבשני ,נאמתקרה

ראיותשאיןלה,ברורהיהכיהמרגל,את-יחידדבעת-זיכתה

אמבתמיהה,אותהשואלריבליןוכאשרלהרשיעו,כדימספיקות

תזלזלאלפורמלית,כן, f1לו:עונההיאפורמלית,לראיהזקוקההיא

41בזה f1 , מרשעשהמהעלפורמליותראיותולבנולריבליןההיו

כשאביהתהילה,שלהעירומגופהאתראהעופרבתהילה?הנדל

שהנדלוידויהנדל,שלוידויואתמפואדשמעהגליהבמרתף,נמצא

שלמותולאחרלגליהעליוסיפרשפואדאךפוא,דבפניהתוודה

הוא?גממשתכנעהיההמשפטביתהאמהשתכנעה,גליההנדל,

דיהאממעשה?בבתועשהשהנדללכךפורמליותראיותאלההאמ

הנדלכשאתהנדל,ממרזאתששמעמפואדחגיתששמעהבמה

זוהשמועה;מפיעדותסתמאינהזולשאול?יותרניתןלאכבר

הייתההאמבענייןדנהחגיתהייתהלו , 42השמועהמפישמועה

נותרתהייתהואוליעברה)?מהווהשמעשהו(בהנחהאותומרשיעה

מזכה?יחידדבעת
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לדברהעתהגיעהוכרעיה,כאישהמעטריבליןחגיתעלדיברנו

המשפטבישראל?שופטתמתגלמתכיצדמקצוע,אשתכעלעליה

אלמונימאשימימשבוסודי,משפטהואהשופטתעסוקהשבו

 ",עודב-מדינה f1כהמתוארהקטגור,שליזמהפריהואהמשפטבריגול,

 , 43f1אלמונינאשמאותוכנגדשיזמהמסעומתוצאותמעצמומרוצה

בדעתתהיהחגיתזה,בענייןמחלוקתקיימתההרכבשופטיבין

להרכב,חבריהאתלשכנעמצליחהאינהשהיאוהעודבהמזכה,יחי,ד

שתמידמפנירקלא f1שינהלנדודידופן,יוצאבאופןלה,גורמת

יישארושהפעממשומאלאמתקבלת,לאדעתהכאשרלה,קשה

הנוגעבענייןמיעוטעמדתנוקטתהשופטת , 44f1חסויימנימוקיה

 ..ואומץ,ביטחוןעלהמעידדברהמדינה,לביטחון
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 ,מקצועימפגשאינוזהאומשפט,בביתהשופטתאתפוגשיםאנו

טידורלצורוכביכול,בשבת,המשפטלביתמגיעיםוריבליןהיא

הואזה:בביקורגבולותפורץריבלין ,ריבליןידיעלשלהתוהמגר

גבולותפריצתזוהיאוהמשפט,כטעליושבואףלמגרותיהחודר

שלתחושהלונותנתהיאילדים,משחקמעיןהמטמלתטתמית,

צרכיהאתלטפקבאהדבראותיה,למגרוהגישהידי(עלבהשליטה

ושניהםהמשפט,בכטרגעיתשליטהלונותנתגםוהיאהמעשיים),

ביתכותליביןלפרוץגםמבקשהוא ,במשחקשמדובריודעים

הצלחה,ללאכרגיל,ביניהם,המיניהמשחקכלליאתהמשפט

חגיתשלפניהאתהמשפטבביתהביקורחושףדברשללאמיתו

בעלה,שלכשופטתאלאהציבורשלכשופטתלאאוכשופטת,

כלפיהעברהואכילמדההיאשממנהלבעלה,חקירהעורכתחגית

יושבתהיאשעליהןלעברותבמקבילמוטרית,בגידהשלעברות

עליושהטילההאיטוראתלהפרהעזריבליןשלה,הטודיבמשפט

להטיפרלאאףהואמזאת,וחמור ,בנוגירושישלהחקירהבעניין

נותרתהיאטלחנית,היאהמרגלשלשבמשפטבעודאוכו,על

להיש ,ומחמירהתקיפהעמדהמגלההיאכאןמזכה,מיעוטדבעת

מענישהוהיאחטאיו,עלומתוודהמודהריבליןלכו:פורמליותראיות

שלהלידרואיםאנומשקפיו,אתושוברתלריבליןטוטרתאיהמי.ד

הממשל:רשויותכלאתהשופטתמגלמתשבווחטכוני,מהירצדק

עלהחליםהכלליםאתקובעתהיאישהרהמחוקקת,הרשותהיא

אתוהמטילהדביןהמכריעה-השופטתהרשותהיאועליה;ריבלין

החקירה,הלידאתמבצעתהיא-המבצעתהרשותגםהיאדין;הגזר

 , 45ידהעלהמושתהעונשאתמבצעתגםוהיא

בטוהנשואיםזוגבניביןריביתרהבחומרהלשפוטאיןודאי

חריפהאינהתיחגשלהאלימהתגובתההאםאבל,באושר,לוהכ

עקרתהאישהשלהטטראוטיפאתיהושעא'ב'ששבראחרי ?מעט

יהושעא'ב'מבקשהאםלבית,מחוץהיוםכלשעודבוהבעלהבית,

המשוחררתהאישהברוחהמכההבעלשלהטטראוטיפאתלשבור

אדם?בניהםשופטיםגםכילנולטפרמבקשיםואולי ?והמכה

שתלטנית,אישהלהיותהמעברחגיתעליודעיםאנובאמתומה

היאלה,זרהקנאהרגשבעלה?ידיעלואהובהמוערכתת,יפיקח

בן-אדם!ל,ך"התמזל :לבעלהלומרנוהגתהיאלמשל, ,דעתחתוזח

המשפטי,לפטרונהדואגתהיא , 46לו"שישלמהראוילאאתה

הדיןעורכיבקרבגםכבודמעוררתהיא , 47בחוליוגםגרנות,

רודףהטובמזלה , 48אצלהמפטידיםהםאפילובפניה,םיהמופיע

משאהבהיותרריבליןאתדווקאאהבהכלתהאבל , 49מקוםלכלאותה

וזהטימפטי,לאיצורשהיאבילדותהלהאמרהודודתה , 50אותה

5אותההמם במפגשגםלביטויבאטימפטיתלגמרילאשהיאזה , 1

לתשלוםכלפיהםשהוגשהתביעהעללהשטיפרהטורדני,הזוגעם

החולים,ביתשלבמקררשנפטר,האישהאביהקפאתבגיןפרזומ

שישעונההיאשלהם,הטיכוימהחגיתאתשואליםהםכאשר

והיא ,בבהלהשואליםהםלמה, ,הטוהרלביתלהיכנטטיכוילהם

כללדברואיה , 52נאורותעודףבגלל :מופלגנועםבחוטרעונה
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גבולותיהוייטדקויזדעזעושמאפוחדתגם"ואולילרקודמטרבת

היאכיעליה,מעידריבלין , 53בחברהעליזההיאאבלהמשפטיים",

שופטיםהשתלמותבמטגרתהשתתפהכיפטיכולוגיים,חושיםבעלת

 , 55אחריםשלחלומותלפענחאוהבתוהיא 54לפטיכולוגיהבקורט

היאטובהבורגניתכמואבללקונצרט,הולכתהיאטובהכבורגנית

לדמותואנטי-תזהמהווהשחגיתמתרשמים,אנו , 56בונרדמתגם

עקשןלכבודו,החרדפטפטןחם,ילדותי,ריבליןבעודבעלה,של

דבומהכיאם ,ומאופקתבוגרתהשופטתעצמיים,רחמיםוטפוג

בהבלים,לעתים,שקועה,היאגםבהרבה,פחותהבמידהאולבעלה,

איחורלממש"כדישלההאיפוראתומתקנתחוזרתהיאלדוגמה:

 , 57לנשיותה"אצילותשמוטיףקבוע,קטן

שלהמקצועיתחומהעלאוכאישה,חגיתעלהרבהיודעיםאנו

לשפוטמתקשיםאנודברשללאמיתוהרבה,יודעיםאיננוחגית

רואיםאיננוכמעטהפנימי,עולמהואתהמקצועיתיכולתהאת

כול,היודעהמטפראתמעטיקהאינהעבודתהבעבודתה,אותה

דיןעורכילמשל,הטביבה,שלחיצוניתהתרשמותמתוואלא

מהםעולמה?השקפתמהיאו ,אותהומכדביםלהשמחמיאים

איננואותרבות,צרכניתהיאחייה?אתהמעצביםהרעיונות

כמוטודי,הואכןאםאלאעשיר,הפנימיעולמהכימתרשמים

לרמוזמבקשיםהאםבנה,שלגירושיווכמועוטקתהיאשבוהתיק

אמתביןפרטית,אמתביןהשופטת,שלבקרבתהשהאמתלנו

במחשכיםאותהרואיםשלעתיםחבויה,אמתתמידהיאמקצועית,

כילנולומרמבקשיםהאםכלל?לראותהשלאבוחריםולעתים

 ? 58לראותלאכדיעיניהקושרתחגיתגםיוטטיציה,הצדק,אלתכמו

ובהיסטוריהבמשפטכמטרהאמת . 8

מטרההואהאמתאחרהחיפושהאםהשאלה:עולהומכאן

כשמדובריותרקלההתשובהובהיטטוריה?במשפטכשלעצמה

שלמתפשרתהבלתימטרתההואהאמתחיפושבהיטטוריה,

שתפיטתנכוןהקלאטית,ההיטטוריתהתפיטהלפיודאיההיטטוריה,

מביניםאנו , Leopold von Rankeשלימיומאזהשתנתהההיטטוריה

שאירעמהלגבירקלאקייםזהקושיהאמת,לחקרלהגיעקשהכי

רקלא ,הרחוקבעברשאירעמהלגביובמיוחדאלאהקרוב,בעבר

שמקשהתרבותי,מרחקקייםאלאישירות,מראיותאנושרחוקים

היא,ההיטטוריתהאמתהנחקרת,התקופהרוחאתלהביןעלינו

במשולבהמוגשתשאירע,מהלגביראייתית,חקירהשלתוצראפוא,

שלמטרתה ,עולמותפיטתועםאותהשחקרמישלתרבותועם

שחוקריאלאהעבר,שלהאמתחשיפתכאמור,היא,ההיטטוריה

בקביעתההיטטוריוןשלמעמדובכו,הכרוולקושיעריםההיטטוריה

שאליהןהעודבותמבחירתהחלמשמעותי,כההואההיטטוריה

האומריםישכיעדבהערכתן,וכלהפרשנותן,דרועבורמתייחט,הוא

ההיטטוריוןשלזמנובתהיטטוריהלמעשה,היא,היטטוריהכלכי

בשאלה,ההיטטוריוניםביןנוקבויכוחגםקייםלכן , 59אותההחוקר



לעסוקעליהמולהבהרתו,העברלתיאורלהגיעהמאמץעלנוסףאמ

שאופיימערכיימשיקולימבהפעלתהכרוכהמשפט,בחריצתגמ

הקושיאתקארא'ה'בוחןמהיהיסטוריהבספרוסובייקטיבי,

ההיסטוריוןשללדבריומתייחסוהוא , Rankeשלגישתושמציבה

לעסוקרשאיאינו"ההיסטוריוןלפיהמ , David Knowlesהבריטי

 , 60שופט-תליין'"שאינווודאישופט'אינושכןאלהמעיןבהערכות

מעורבימ,ההיסטורית,הסיבתיותשלהשאלהבקביעתשני,מצד

הערכותלביןעובדותביןוההפרדהערכיימ,שיקולימגמלעתימ,

 , 61מלאכותיתאףולעתימקשההיא

מההכרההנובעהיסטורית,לאמתלהגיעביכולתהמקנןלספקהד

ההיסטוריה,תפיסתעלההיסטוריוןשלהמכרעתהשפעתודבבר

"מההעודבתיתהשאלהלגבידווקאלאוהמשפט,בשדהגממצוי

נורמהלפרשראויאיךהמשפטית:השאלהלגביאלאבאמת",קרה

כלללכללמדעדבומהכיסברושבעברבעודחוק,למשל,משפטית,

רבימכיומהמחוקק,בכוונתהמעוגנתאחת,נכונהפרשנותמשפטי

שלהשקפתודבר,שללאמיתוהיא,החוקפרשנותכיהסוברימהמ

הדברבולטבמיוחדהנוהג,הכלללהיותראוימהבשאלההשופט

 , 62וצדקסבירותלב,תומכמו"פתוחות"בנורמותמדוברכאשר

כשלעצמהמטרההואהאמתאחרהחיפושהאמלכך:ומעבר

היאהמשפטמטרתיותר,עודמורכבתלכךהתשובהבמשפט?

ערךודאימ,מסוימיחברתיימערכימיסודעלחברתיסדרהשכנת

ערךנדחהלעתימהיחי.דאינוהואאך , 63מהמאחדהואהאמת

חוסמימהראיותדיניכאשרלמשל,אחרימ,ערכיממפניהאמת

אתולקרבהמקרהעלאורלזרותעשויותשהיוראיות,שלהגשתן

מופעלימאלהחוסמימכללימבאמת,שהייתהכפילמציאותהשופט

גילוישלהערךעלעדיפימלעתימ,שנחשבימ,ערכימעללהגןכדי

דתכהןדין,עורךרופא,מחייבימאיןכעיקרוןלמשל,כ,ך , 64האמת

חיסיון , 65לקוחמלביןבינמלקשרהנוגעבענייןלהעידפסיכולוגאו

נושאיאומקצועבעליביןאמוןיחסילטפחשישבהכרהמקורוזה

לקוחותיהמ,לביןמסוימימתפקיד

במיוחדלפשרותלהגיעהצדדימאתמעודדימהמשפטבתיועוד:

רשאיאדמוכלממונות,דיניעללהתנותניתןכספיימ,בסכסוכימ

במשפטגמקיימהפשרותעידודאך ,הכלכליחשבונואתלעשות

לחשובהיהניתןכאןנפשות,דינישהמעונשין,דביניהפלילי,

במשפטהוא,כךלאאךעליון,ערךלהיותצריכהלאמתשהחתירה

המדינהמגיעהשבהןטיעון","עסקאותשלהמוסדמוכרפלילי

איזהובשאלההעברה,אתביצעאמבשאלההנאשמעמלפשרה

עסקאותלכדבחייבימאינמהמשפטבתיעליו,לגזורראויעונש

שהערכימכן,אמאנו,רואימ , 66כללדברךזאתעושימהמאךטיעון,

חשובימ,החברתי,הסדרויציבותהסכסו,ךסיומהדיון,סופיותשל

שאתההבנהמתוךגמאולילאמת,החתירהשלמהערךלעתימ,

 , 67זהקושימדגימרשומוןסיפורלאתר,קשההאמת

התנגשותשלבמקרההנצחיבוויכוחמשתקפתזהבענייןהדילמה

 ~אלאלעודבות,כלל,דברךמתייחס,אינוזהויכוחליציב,אמתבין

המיתולוגיהשלהצדקמדימויילשאובאםאירוני,היפוךכאןעוברתהשופטתשלדמותה . 45

לפוריות,קרובההייהרהרציונלית,הצדקאלתלאתנה,קרובהמשהיאיותרהיוונית:

םמכויותאתמידיהןוהפקיעהאתנהבאהאשרעדהצדק,במנגנוניששלטוהנקם,אלות
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כלליאתלשנותהמציע , 475 ) 1987 (יזמשפיטםהמשחקים"עונתאתלטייםהעת
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בשאלהכרוןוהואמטוימות,עודבותעלהחלהמשפטיהכלללנכונות

היא,השאלהאחרות,במיליםלתקדים.מחייבערןלייחטישאם

אםגםקודם,משפטביתידיעלשנפטקמשפטיכלללכדבישאם

נכון.אינוהכללכיטבורמכןלאחרלפטוקשנקראהמשפטבית

לעתיםהאמת,ערןעדיףלעתים .חד-משמעיתאינהלכןהתשובה

 • 68היציבותערן

האמת,חיפושלענייןלהיטטוריהמשפטביןלהבחנהנחזוראם

כללאינהליציב,אמתשביןבפניה,ניצבשהמשפטהדילמהכינציין

מושפעתהמשפטיתהאמתשקביעתבעודההיטטוריה.שלמעניינה

יכולגבוהמשפטביתורקהמשפט,בתישלההייררכימהמבנה

שדהמכן.משוחררתההיטטוריתהאמתשלו,מתקדימיולטטות

כבילותללאהקיימתההיטטוריתההבנהלשינויפתוחההיטטוריה

 • 69פורמליותהייררכיות

והבנתהעודבותאיתורהואההיטטוריהשלעניינה ,כאמורועוד:

דיטציפלינהכולקודםהיאהיטטוריהבהן.הכרוכיםהתהליכים

פוליטיים,שימושיםבהלהיעשותיכוליםאםגם .אינטלקטואלית

המשפטכיאףזאת,לעומתההיטטוריה.שלתכליתהבהכרחהםאין

כליהיאהמשפטשמערכתהריאינטלקטואלית,דיטציפלינההוא

החברתיים.והיציבותהטדרהיאהמרכזיתשמטרתו ,פוליטי-חברתי

האמתלחקרעילהגההיטטוריוןלרשותהעומדיםשהכליםציינו

האמתשלבגילויהמדוברכאשרגםכןלמעשה, .מוגבליםהם

מודעותומתוןהאמת,לחקרלהגיעהקושינוכחכאמור, .המשפטית

מעודדיםהאמת,מהלקבועשמנטהמישללפתחוהאורבותלטכנות

דווקאכן:עליתרנפשות.דביניגםהצדדיםביןפשרההמשפטבתי

שראינוכפיהחברתי,בטדרלפגועעלולההאמתאחרחתירה

 • 70לאמיתהאמתעלשהושתתקולהאז,מיכאלשלהנואשממאבקו

מטבכתהיאםילפעממשחררת.האמתתמיד"לא :מציינתחגיתאכן

 • 7ןיותר"עוד

 : 72נאמרוכןהפשרה.אתמעודדיםהםגםחכמינו?אומריםומה

ומשפט'אמת :שנאמרלבצוע,מצווהאומר:קרחהבןיהושע '"ר

-משפטשישבמקוםוהלאטז]ה,[זכריה,בשעריכם'שפטושלום

משפטאיזהואלאמשפט.אין-שלוםשישובמקוםשלום,ןאי

פשרה,חלוקה,כלומר , 73ביצוע"זה :אומרהוי-שלוםבושיש

במשפט.השלוםאתמגשימה

גליהשלבמקרההגירושיןפטקהמשפטשלמבחינתוכן,כיהנה

עלנעשההואהפרשה.אתחותםהדדיתבהטכמהשנעשהועופר,

הואשהיהבמהחיטוטוכלעליו,שומרהואהחברתי,הטדרפי

אינהזהבמקרההכרוכההאמת .לריקמשאביםבאדבןוכרוןמיותר

מהנושאהצדדיםאתמשחררתלפרשהקץששימתגםנראה .חשובה

הכאוב.

יוסטיציה?אוקליו-המשחררתמיהי . 9

בכלבעצםמשפט,טיוםבכלכילומרניתןיותר,כלליבהקשר

 16המשפט

טוקרטטביקשהתרעלה,מכוטששתהלאחרמשחרר.יטודיש ,טיום

מי . 74אטקלפיוטהרפואה,לאל-תרנגולקרבןלהקריבלשכוחלא

היהלאטוקרטטקרבן.לאטקלפיוטלהקריבנהגממחלהשהחלים

מהלחלוטין.בריאהיההואמחלה.משוםהחליםלאהואחולה.

לחייוהתייחטהטתםמןהרפואה?לאלקרבןלהקריבביקשטעם

ביקשכןועלהחיים,מחלתממחלתואותושחררמותומחלה.כאל

המוותכיאפוא,לנו,לומרמבקשטוקרטט . 75לאלקרבןלהקריב

מדיעגומותבמטקנותלשקועלנואלאןהמוחלט.השחרורהוא

מטיומוהנובעבשחרורנתרכזבטפר.הטבועהלאופטימיותהמנוגדות

עיניו.לנגדחייםהרואהמשפטשל

חוטרשלבמצבנמצאיםהנאשםאוהצדדיםהמשפטלטיוםעד

יתנהלוכיצדברורלאהמשפט.ביתיתרשםכיצדברורלאודאות.

הדיןוגזרהדיןפטקיהיה.מהברורלאהמשפט.לאחרהחיים

אי-הוודאות.מיטודהצדדיםאתומשחרריםהפרשהאתחותמים

לכאן.אולכאןברוריםיהיוחייהםואילןמכאן

ברודבפועלאינוהואפורמלי.שחרורהואהמשפטיהשחרוראבל

הכעטים .מנותקשחרורהוא .רגשיברודבפועלאינוהוא .עמוק

זראשמה""רגשותהמונחהשופטת:שללדמותהנחזורנשארים.

מפיהתפלוטלאהיאמרוטנת,היאמאופקת,היאנבונה,היאלה.

נכוןאלימות.פורצתמשתחררת,היאכאשרוהנהשטות.דבר

עלכועטתהיאשהריבאמת,מדבקותהדווקאנובעתשהתפרצותה

כתוצאהלחייהםשהחדירהשקרעלהאמון,חוטרעלריבלין,

מאתנומבקשהמחבראבל .בנוגירושישלהכפייתיתמהחקירה

גדולה.אמתחשיפתשמטרתובעיניו,קטןלשקר,בטלחנותלהתייחט

זה .חלומותלפענחיודעתכנראהוהיאפטיכולוגיה,למדהחגית
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