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ההיסטוריה של המשפט הישראלי: עיון מתודולוגי

עניין להיסטוריון להעמיד בלי הרף במבחן את המיונים שלו כדי 
לשוב ולבדוק אותם, אם יש לכך מקום, ובעיקר להגמיש אותם. 
ובייחוד שמטיבם הם נוחים להשתנות דווקא. הנה, לשם דוגמה, 
'ההיסטוריה של המשפט'. ההוראה וספרי הלימוד, שאין אמצעים 
יפים מהם לגרימת הסתיידות וניוון, השגירו מושג זה בפי כול. 

אך מה פירושו בעצם?1

מבוא
במאמר שהופיע לא מכבר בכתב־עת זה תיאר ניר קידר את לבלובו של שדה המחקר היסטוריה של 
המשפט הישראלי בשני העשורים האחרונים, ועמד על תרומתו להבנת התפתחותה ומאפייניה של 
הדמוקרטיה הישראלית.2 עלייתו של השיח המשפטי, נוכחותם של משפטנים בפוליטיקה, בתקשורת 
ובחיי היום־יום ובולטּות המאבקים הקשורים בדמותו של בית המשפט העליון, אינם צריכים עוד ראיה. 
עם ההתרחבות המרשימה שחלה במספר המסגרות האקדמיות המעניקות תואר במשפטים והגידול 
המעריכי )אקספוננציאלי( במספר עורכי הדין שנלווה לכך, התרחב מטבע הדברים גם הדיון הציבורי 
ובייחוד הצמיחה המחודשת  בהיסטוריה של המשפט הישראלי. תרמו לכך מגמות במחקר העולמי 
בתחום ההיסטוריה של המשפט בארצות־הברית וכן — אולי בעיקר — כמה חוקרים בולטים שהצליחו 
להדביק באהבת ההיסטוריה של המשפט עמיתים וסטודנטים ולכונן מסגרות פעולה שיאפשרו את 
שגשוגו. ביניהן יש למנות את הכנס השנתי של 'הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט', המתקיים זה 

למעלה מעשור ב'יד יצחק בן־צבי'. 
ההיסטוריה של המשפט, כפי שהראה אסף לחובסקי, עוברת, כמו תחומי חקר אחרים, תקופות 
ייתכן שהסיבה לעניין המחודש בתחום בישראל בשנות השמונים  ותקופות דעיכה. לדבריו  פריחה 
הפוסט־ הביקורת  של  בהופעתה  שיסודו  חריף,  זהות  משבר  הייתה  העשרים  המאה  של  והתשעים 
תחום נשא — ונושא במיוחד  ציונית.3 אם נכונה השערתו, הרי היה זה משבר יצירתי, שכן המחקר ּבַ
בימים אלה — פירות רבים. מאז 2012 ובפרט בשלוש השנים האחרונות ראו אור בכתבי־עת אקדמיים 

אני מבקשת להודות לפרופ' אסף לחובסקי, לד"ר משה אלחנתי ולד"ר אביטל מרגלית על הערותיהם על טיוטות   *
 מוקדמות של מאמר זה וכן לקוראים האנונימיים מטעם המערכת על הערותיהם הבונות. תודה גם לפרופ' פנינה להב 
על תגובתה על המאמר בערב עיון שנערך במכון למשפט והיסטוריה ע"ש דיוויד ברג ולמנהל המכון ד"ר דוד שור. 

המאמר התקבל לפרסום בפברואר 2016 ומשום כך לא נכללים בסקירתי ספרים שראו אור לאחר מכן.

מ' בלוך, אפולוגיה על ההיסטוריה או מקצועו של ההיסטוריון, תרגמה צ' זמירי, ירושלים תשס"ב, עמ' 163.  1
נ' קידר, 'המשפט ומקומו המרכזי בהיסטוריה הישראלית: על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי ותרומתה לחקר   2

ישראל', קתדרה, 150 )טבת תשע"ד(, עמ' 155–180.
A. Likhovski, ‘Comments on David Rabban’s Law’s History’, JRLS, 1 (2010), pp. 93–95  3
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באנגלית ובעברית שפע מחקרים על ההיסטוריה של המשפט הישראלי, ונוספו למדף הספרים העברי 
ספר אל הקורא הישראלי המשכיל יש לה משמעות שונה  ספרים לא מעטים שזה עניינם. הפנייה ּבְ
מזו של דיון בין מומחים המתפרסם בכתב־עת אקדמי. ספרים אלה — או מוטב מחבריהם — מבקשים 

אפוא להשתתף בדיון הציבורי הרחב באופייה של המדינה ובמהותה של הישראליות. 
בקרב היסטוריונים של המשפט — בין שהם משפטנים בהכשרתם העוסקים גם בהיסטוריה ובין 
שהם היסטוריונים העוסקים בין היתר בחקר המשפט או חוקרים בתחומים משיקים — מתקיים דיון 
סוער ויצירתי באשר למהותה של הדיסציפלינה היסטוריה של המשפט )legal history(. בדיון זה — 
המעיד כאלף עדים על פריחתו של השדה — ניכרת מודעות הולכת וגוברת של כותבים למתודולוגיות 
זה אני מבקשת להציג ספרים חדשים על ההיסטוריה של המשפט הישראלי  של כתיבתם. במאמר 
ולחשוף את ממדיהם המתודולוגיים. החיבורים שאדון בהם כאן משמשים גשר בין ההיסטוריה של 
תחומי  רק  לא  זו  היסטוריוגרפיה  עם  חולקים  והם  בכללותה,  הישראלית  להיסטוריוגרפיה  המשפט 
דיון כי אם גם מתודולוגיות. איני מתכוונת לעסוק כאן בעיון תיאורטי אלא להתמקד במתודולוגיות 
המשמשות בספרים המונחים לפני. דיון זה מצומצם אפוא, ולא יבואו בו לכלל ביטוי רוחב היריעה, 

מגוון המתודולוגיות ועושר הנושאים שהתברכה בהם הדיסציפלינה בכללותה.4 
הטקסט  אם  בשאלה  היסטוריונים  בין  ויכוח  פרץ  הפוסט־מודרנית  ההגות  של  עלייתה  בעקבות 
ההיסטורי הוא בגדר חלון המשקף את העבר — גם אם בשל הטיותיו של ההיסטוריון החלון אינו 
שקוף לגמרי — או שמא הטקסט שחיבר ההיסטוריון הוא רק בגדר ציור של חלון על קיר. טקסט שהוא 
ציור כזה מבטא רק את דרכו ואת מחשבותיו של ההיסטוריון עצמו ולא את העבר ואולי אף — בגרסה 
קיצונית — מסווה אותו.5 החיבורים שאדון בהם כאן מתעלמים ברובם מן הוויכוח הזה. הסיבה לכך 
היא ככל הנראה נקודת המוצא המשותפת — והמובלעת — של מרבית הכותבים, שכולם בעלי הכשרה 
אין  גילוי האמת.6  יש כלים אובייקטיוויים המאפשרים את  משפטית — שלהיסטוריה כמו למשפט 
בכך כדי לומר שכלל הכותבים חפים ממודעות עצמית ליסוד הטנטטיווי של הנרטיב שהם שוזרים 
ולהטיותיהם שלהם. לכל חוקר וחוקרת הכותבים היסטוריה יש מתודה שונה מעט, המייחדת אותם, 

 M. Lobban, ‘The Varieties of Legal History’, Cleo@Themis, 5 (2012), pp. 1–29; C.L. Fisk & R.W. Gordon,  4
 ‘Forward “Law As…”: Theory and Method in Legal History’, UCILR, 1, 3 (2011), pp. 519–541; E.M. Wise,
 ‘Legal History’, D.R. Woolf (ed.), A Global Encyclopedia of Historical Writing, II, New York 1998, pp. 551–552; 
R.W. Gordon, ‘Critical Legal Histories’, SLR, 36 (1984), pp. 57–125; ראו גם: ל"מ פרידמן, 'ההיסטוריה המשפטית 
על   .24–13 עמ'  תשנ"ט,  ירושלים  והיסטוריה,  משפט  )עורכים(,  מאוטנר  ומ'  גוטוויין  ד'  והווה',  עבר  האמריקנית: 
ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי ראו: ר' חריס, א' לחובסקי וא' קדר, 'בין משפט להיסטוריה: על ההיסטוריוגרפיה 
‘Israeli Legal History: A Bibliography’  של המשפט הישראלי', עיוני משפט, כו )תשס"ג(, עמ' 351–389. ראו עוד: 
(https://en-law.tau.ac.il/sites/law-english.tau.ac.il/files/media_server/Law/Research/NewLegalHistory 

 R. Harris et al. (eds.), :ינואר 2014( של הביבליוגרפיה שפורסמה בתוך( זו גרסה מעודכנת — Bibliography2014.pdf)
The History of Law in a Multi-Cultural Society: Israel: 1917–1967, Aldershot 2002. הביבליוגרפיה כוללת מקורות 
העות'מאנית,  התקופה  בשלהי  בארץ־ישראל  המשפט  של  בהיסטוריה  שעוסקים  ראשוניים  מקורות  וכמה  משניים 

בתקופת המנדט ובמדינת ישראל עד שנת 1967.
א' וינריב, 'פתח דבר', הנ"ל )עורך(, פוסטמודרניזם והיסטוריה: מבחר מאמרים, תרגמו מ' גולן וא' טננבאום, תל אביב   5

תשס"ג, עמ' 5–6.
א' וינריב, היסטוריה — מיתוס או מציאות: מחשבות על מצב המקצוע, תל אביב תשס"ג, עמ' 56.  6
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ולאופן  המחקר  בשדה  למקומו  למלאכתו,  החוקר  של  העצמית  המודעות  אצבעות.  טביעת  מעין 
ההתבוננות המובחן שלו בעבר היא חלק חשוב מטביעת אצבעות זו. 

משפטי  עיון  בין  אבחין  א  בחלק  אחדים.  בכלים  אשתמש  המתודולוגי  השדה  את  למפות  כדי 
באירועים מן העבר ובין מה שניתן להגדיר כהיסטוריה של המשפט. בחלק ב אדון במחקרים מתחום 
בלוך  שיצר מארק  בכלי  ג אשתמש  בחלק  היסטוריות.  תובנות  להעמיד  והחברה שבכוחם  המשפט 
ואציג את אחד הזרמים העיקריים בתחום חקר זה, ההיסטוריה של המשפטנים. בחלק זה אדון בדמויות 
מפתח מתחום המשפט7 ואעסוק גם בהיסטוריה של מנהיגים ובחלקם בעיצוב משטרּה ומשפטּה של 
המדינה. בחלק ד של המאמר אתמקד במקרה מבחן אחד, המחזיק מגוון מתודות היסטוריות העשויות 
שאיננה   — המשפט  של  ההיסטוריה  בכתיבת  המתעניינים  לחוקרים  מתודולוגית  תשתית  לשמש 

ההיסטוריה של המשפטנים או המנהיגים. 

א. בין מחקר היסטורי לנרטיב משפטי
היסטוריונים,  ובין  בעבר,  לעיון  והפונים  למשפט,  הפורמליסטית  בגישה  המחזיקים  משפטנים  בין 
ובכלל זה היסטוריונים של המשפט — שגם הם רובם משפטנים בהכשרתם — יש הבדל מתודולוגי. 
ואילו  החברתי,  להקשר  קישורם  ללא  המשפט  כללי  של  פנימי  בתיאור  להתמקד  נוטים  משפטנים 
אותו.8 בחניכה  ַהקשר שבין המשפט לחברה המכוננת  היסטוריונים עומד  במוקד תשומת הלב של 
הקובעות   — ומשתמעות  סמויות  ורובן  מפורשות  חלקן   — הנחות  גלומות  בכללותה  המשפטית 
אילו רכיבים עובדתיים רלוונטיים לצורך הדיונים שבהם נוצרת המשמעות המשפטית. הנחות אלו 
ידי כלל המשפטנים כחלק מהִחברות המקצועי שלהם.9 משפטנים, כמו היסטוריונים  מופנמות על 
זה היסטוריונים של המשפט — מתבוננים באירועים שהתרחשו בעבר  מאסכולות שונות — ובכלל 
ומכוננים נרטיב, אך אופן הדיון שלהם בעבר שונה לחלוטין. שונּות זו באה לידי ביטוי הן בבחירת 
העובדות הרלוונטיות לדיון הן בתכניו. היסטוריונים יעסקו בנסיבות האישיות, הפוליטיות, הרגשיות, 
התרבותיות, המקריות, המגדריות, המעמדיות או הרעיוניות, ויספקו לעיתים קרובות תיאור גדוש של 
האירועים מאחת הפרספקטיבות הללו או מאחדות מהן; משפטנים יסתפקו בתיאור מצומצם ובציון 
הנסיבות המובילות לתוצאה מכרעת. היסטוריונים כמשפטנים מגלגלים את הסרט לאחור. אך שלא 
כמו משפטנים, שעניינם בדוקטרינה ובאופן שבו התפתחותה בעבר משפיעה על ההווה, מוקד עניינם 
אלא  ערכיו  ושונּות  שונותו  לעוצמת  רק  לא  מודעים  והם  כשלעצמו,  בעבר  נעוץ  היסטוריונים  של 
גם לצורך להנהיר את השונות הזאת לקוראיהם. שלא כמו היסטוריונים, הרגישים לעושר הפרטים 

בלוך )לעיל, הערה 1(, עמ' 164.  7
וינריב )לעיל, הערה 6(, עמ' 57–58. ראו גם: מ' מאוטנר, 'המשפט כתרבות: לקראת פרדיגמה מחקרית חדשה', הנ"ל,   8
אביב  תל  רוזן־צבי,  לאריאל  הזיכרון  ספר  ויהודית:  דמוקרטית  במדינה  רב־תרבותיות  )עורכים(,  שמיר  ור'  שגיא  א' 
תשנ"ח, עמ' 545–587. ההבחנה שאני עושה בין משפטנים ובין היסטוריונים של המשפט אינה מצביעה על הכשרתם 

המקצועית; אלה ואלה מלמדים לרוב בפקולטות למשפטים.
ד' גוטוויין ומ' מאוטנר, 'משפט והיסטוריה: מחקר, פוליטיקה ותרבות', הנ"ל והנ"ל )לעיל, הערה 4(, עמ' 8.  9
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הכרוכים בהקשרו של האירוע שבו הם דנים, משפטנים העוסקים בעבר אינם נזהרים מאנכרוניזמים, 
הנוגעים לא רק לזמן כי אם גם לתרבות. שיקוליהם בבחירת הפרטים שמהם ירכיבו את הנרטיב שלהם 
שונים מאלה של היסטוריונים. גם כאשר הם דנים באירועים פוליטיים במהותם, הם נטועים בתוך 
עולם המשפט, וממנו נושאים עיניהם אל הפוליטיקה — ועל כן הנוף שיראו שונה לגמרי מן הנוף 
שהיסטוריונים לגוניהם יציגו לקוראיהם, שכן היסטוריונים יכולים לשאת מבט מן המשפט החוצה אל 
הפוליטיקה אך בה בעת מן הפוליטיקה או התרבות אל המשפט. גם מסכת העובדות שבה מתעניינים 
היסטוריונים רחבה בהרבה מזו של משפטנים ותלויה הרבה יותר בשיקוליהם הפרשניים ובמתודות 

שבהן הם בוחרים להשתמש.10 
העכשווית,  הכתיבה  את  הלכה למעשה  ואינה משקפת  מדי  סכמטית  זו שהצעתי  הבחנה  ואולם 
ועל כן אני מציעה למְתנּה. צמיחתה של אסכולה משפטית בשם לימודי משפט ביקורתיים,11 כניסתן 
של מתודות מגוונות מתחום מדעי החברה אל חקר המשפט וכן הִמפנים בחקר ההיסטוריה עצמה — 
במישור החברתי, הלשוני, התרבותי והרגשי — הרחיבו את תחום העיון של משפטנים ושל היסטוריונים 
והותירו חותם בעבודתם.12 על כן מוטב להציג את הפער שבין היסטוריונים של המשפט למשפטנים 
המתבוננים בהיסטוריה על רצף ולא כניגוד בינארי. גם היסטוריונים של המשפט מתעניינים בהווה, 
וגם משפטנים עשויים להתעניין לעיתים בהיסטוריה יותר מכפי שנדרש להצגת הטיעון שלהם. לפיכך 
בהבחנות להלן בין משפטנים ובין היסטוריונים איני מבקשת לקבוע מסמרות אלא להצביע על המתח 

בין שני הקטבים הללו ועל מקומם של חיבורים מסוימים על הרצף הזה. 
אדגים הבחנה זו בין משפטנים להיסטוריונים של המשפט באמצעות עיון בספרו של המשפטן 
דניאל פרידמן 'לפני המהפכה', שראה אור בשנת 2015, ושנועד להשלים את המהלך שהחל בספרו 
להוכחת  משמשים  יחדיו  אלה  חיבורים  שני   13.2013 בשנת  אור  שראה  והחרב',  'הארנק  הקודם, 
טענתו שירידתה של המערכת הפוליטית בעקבות מלחמת יום הכיפורים לוותה בהתעצמות של בית 
המשפט העליון, ושהתחזקות זו וכמוה התערבותו הלקויה של בית משפט זה בהחלטות שאמורות היו 
לדעת פרידמן להיוותר בחזקתה הבלבדית של הזירה הפוליטית, פגמו באיתנותה של הדמוקרטיה 
הישראלית.14 טענה זו יש לה זיקה היסטורית, שכן פרידמן מזהה מהפך בעמדתו של בית המשפט 
היסטוריונים,  כמו  שלא  אך  סיבותיו.  את  למצוא  ומבקש  העשרים  המאה  של  השמונים  בשנות 
ובשל היריעה הרחבה שהוא פורס בחיבוריו, ממעט פרידמן להשתמש בתעודות מקוריות )כמצופה 

וינריב )לעיל, הערה 6(, עמ' 118–124; גוטוויין ומאוטנר )שם(, עמ' 8–9.  10
’R. Harris et al., ‘Israeli Legal History: Past and Present, הנ"ל ואחרים )לעיל, הערה 4(, עמ' 2; פיסק וגורדון )לעיל,   11

הערה 4(, עמ' 521; וינריב )שם(, עמ' 59.
וינריב )שם(; מאוטנר )לעיל, הערה 8(.  12

המהפכה  והחרב:  הארנק  הנ"ל,   ;2015 אביב  תל  התמימות,  בעידן  ופוליטיקה  משפט  המהפכה:  לפני  פרידמן,  ד'   13
המשפטית ושברה, תל אביב 2013.

אחת הביקורות היצירתיות על גישתו של פרידמן קושרת את עמדותיו של בית המשפט בתקופת המהפכה החוקתית   14
גוטוויין,  ד'  ראו:  הכלכלי־החברתי.  בתחום  להתפתחויות  משפטים,  כשר  כיהן  פרידמן  כאשר  הנגד,  מהפכת  ובזמן 
 ,)2008( א  משפט,  מעשי  הישראלי',  ההפרטה  משטר  של  המשפטי  ההיגיון  נגד":  ל"הפיכת  חוקתית"   'מ"מהפכה 

עמ' 47–62.
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פרידמן, לפני המהפכה )לעיל, הערה 13(, עמ' 211.  15
ש' פרידמן וע' רדזינר, חוקה שלא כתובה בתורה )מחקר מדיניות, 69(, ירושלים תשס"ז, עמ' 21–24.   16

פרידמן, לפני המהפכה )לעיל, הערה 13(, עמ' 83, 209–215.  17
 O. Rozin, ‘Forming a Collective Identity: The Debate over the  ;)16 )לעיל, הערה  ורדזינר  ראו למשל: פרידמן   18
Proposed Constitution, 1948–1950’, JIH, 26 (2007), pp. 251–272; נ' קידר, בן־גוריון והחוקה: חוקתיות, משפט 

ודמוקרטיה במשנתו של ראש הממשלה הראשון, אור יהודה תשע"ה, עמ' 12–13. 

מהיסטוריון(; מבטו נותר ממוקד בהווה. לשם דוגמה, בפרק שבו דן פרידמן בפרשת אי חקיקתה 
של חוקה הוא נוהג כמשפטן ומסביר לקוראיו מהי חוקה ובאילו נושאים היא אמורה לדון, מפרט 
ומדוע, ומתאר את הרקע שעליו צמחו אבות האומה  מה נכלל ומה לא נכלל בחוקה האמריקנית 
הרקע  את  לקוראיהם  מסבירים  היו  זו  השוואה  עורכים  שהיו  היסטוריונים  לעומתו  האמריקנית. 
השונה לשתי החלטות אלה, מה ניתן ללמוד מן ההשוואה, אך גם 
מה הן מגבלותיה. פרידמן אף מציין שבישראל לא נחקקה חוקה 
עד היום,15 ורק לאחר מכן הוא פונה לתאר את הכרזת העצמאות 
על  מדלג  הוא  חוקה;  לחוקק  בה  שנכללה  ההתחייבות  ואת 
התקופה שבה דנה ועדת החוקה חוק ומשפט שהוקמה במועצת 
המדינה הזמנית בהצעת החוקה של יהודה פנחס )ליאו( כהן — 
טיוטת  על  ביותר  המשמעותית  העבודה  נעשתה  שבה  תקופה 
בעובדות  אין  בכנסת.  שהתקיים  בדיון  ומתמקד   — החוקה16 
גילוי של עדויות או  שפרידמן מתאר כל חידוש מחקרי — לא 
נתקבלה  שבהן  לנסיבות  חדשה  פרשנות  ולא  חדשים  מסמכים 
ההחלטה. מטרת הדיון של פרידמן לשרת את הנרטיב התולדתי 
)מלשון תולדה( שהוא משרטט באשר לאופן שבו התהווה משטר 
קוצר  על  זמננו  בת  ביקורת  למתוח  הדיון  נועד  וכן  המדינה; 
היה  פרידמן  פי הערכתו של  על  בן־גוריון — שגם  הראות של 
תומכיו  ושל   — ההיסטוריה  לנו  שזימנה  הטובים  המנהיגים  מן 
חסרה  שלבן־גוריון  סבור  פרידמן  חוקה.  לחוקק  שלא  שבחרו 
חשיבה מעמיקה באשר לבעיות היסוד שצפויות להתעורר סביב 
שורה של  העלה  הגם שהוא  הרשויות.  והפרדת  השלטון  מבנה 
ובעיות  הצנע  ההמונית,  העלייה   — בן־גוריון  של  'אשמתו'  את  להפחית  שבאות  מקילות  נסיבות 
ביטחוניות — ההחלטה אינה נשפטת לאור דיון מעמיק בנסיבות קבלתה והיא מוזכרת בנשימה אחת 
משוקע  היסטוריונים שמבטם  לגמרי.17  שונות  בנסיבות  בארצות־הברית  ההחלטה שהתקבלה  עם 
1950, ושהמירה את ההתחייבות  בעבר, ואשר חקרו את החלטת הררי — שנתקבלה בכנסת ביוני 
לחוקק חוקה בחקיקת חוקי יסוד — התמקדו בנסיבות השעה שבהן התקבלה החלטה זו.18 אך אצל 
ותכליתו השלכתה של  אנליטי,  הדיון  עיקר  היסטורי,  ולא  הפועל בשיח מחקרי משפטי  פרידמן, 
החלטה זו על העתיד. הדוגמאות שמביא פרידמן כדי להוכיח את קוצר הראות של בן־גוריון אירעו 

הצעה לחוקה 
למדינת ישראל 
שנכתבה על ידי 

ליאו כהן ושנדונה 
בוועדת החוקה של 

מועצת המדינה 
הזמנית, תש"ט
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פרידמן, לפני המהפכה )לעיל, הערה 13(, עמ' 215.   19
פוליטיקה,  בן־גוריון',  דוד  של  הבריטי  הדגם   — לישראל  'חוקה  אהרונסון,  ש'  למשל:  וכן   ;18 הערה  לעיל,  ראו   20 
2 )תשנ"ט(, עמ' 9–30; הנ"ל, דוד בן־גוריון: מנהיג הרנסנס ששקע, קריית שדה בוקר תשנ"ט, עמ' 299–315; ב' נויברגר, 
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, יחידה 3: סוגיית החוקה בישראל, תל אביב תשנ"ח; נ' ינאי, 'המעבר למדינת ישראל 
 ללא חוקה', ו' פילובסקי )עורכת(, המעבר מיישוב למדינה 1947–1949: רציפות ותמורות, חיפה 1990, עמ' 24–25; 
ג' גולדברג, '"כשנוטעים עצים אין צורך בחוקה" — על בניין מדינה וכינון חוקה', מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 

38 )תשנ"ג(, עמ' 29–48. 

של  חסרונה  את  מדגים  הוא  למשל   — 1950 בקיץ  הררי  החלטת  לאחר שהתקבלה  ארוכות  שנים 
הגמישות שבהיעדר חוקה ב'חוק מופז', שהתקבל בכנסת בשנת 19.2009 פרידמן אינו תורם להבנת 
תולדות  את  מתאר  הוא  התקופה.  רוח  להבנת  או  בעבר  שפעלו  הדמויות  את  שהנחו  השיקולים 
התפתחותה של שיטת המשטר הישראלית כך שהשיטה עומדת במוקד ולא הנסיבות המרתקות של 
היווצרותה. בראייה של היסטוריונית הדיון בפרשת החוקה, שאכן הייתה אירוע מפתח בהיסטוריה 

של הדמוקרטיה הישראלית, ושנכתבו עליה תילי תילים, עבר רדוקצייה חריפה.20 
כאמור בעין הסערה של שני הספרים הללו עומדת המהפכה החוקתית־השיפוטית שחוללו מאיר 
שמגר ואהרן ברק, ושהובילה לשינוי בתפקידו של בית המשפט העליון בדמוקרטיה הישראלית. גם 
עתה היא משמשת קו פרשת מים. היא ממלאת תפקיד זה לא רק כאירוע היסטורי־משפטי שלאורו 
נחלק העבר ְלמה שהיה — ככותרת ספרו של פרידמן — 'לפני המהפכה' ולמה שאחריה, אלא גם כקו 

מחלוקת בקרב חוקרי המשפט ובתוכם ההיסטוריונים של המשפט. 

ב. משפט, תרבות וחברה
שני הספרים שאדון בהם בחלק זה אינם ספרי היסטוריה, שכן המניע לכתיבתם לא היה הרצון להבין 
את העבר ולפענח את צפניו, אלא לעמוד על יחסי הגומלין שבין חברה למשפט או בין תרבות למשפט 
לאורך ציר הזמן. עם זאת הם שופכים אור חדש על דיוקן העבר, ומתוך כך עולות בהם כמה תובנות 

היסטוריות. 
החזיר', משנת  חוקי  בראי  ותרבות  מדינה  דת,  אחרות:  וחיות  'חוקים  ברק־ארז  דפנה  ספרה של 
2015, עוקב אחר חקיקתם ויישומם של חוקים האוסרים גידול חזירים, החזקתם ונחירתם )המתה לשם 
אכילה( בישראל. גישתה של המסורת היהודית לחזיר כממשות וכסמל ואימוצה לתרבות הלאומית־
העשורים  בשני  החזיר  חוקי  לחקיקת  וכתשתית  מוצא  כנקודת  זה  במחקר  מוצגת  החדשה  הציונית 
הראשונים לקיומה של המדינה. הספר מגלם הנחת יסוד המשוקעת בחקר ההיסטוריה של החקיקה — 
שחוק אינו רק מחרוזת מילים שנוסחה בידי פוליטיקאים ומשפטנים, ושנועדה לפתור בעיה חברתית 
היא  זו  יסוד  הנחת  רחבות.  תרבותיות  יסוד  הנחות  מייצגת  זו  שמחרוזת  אלא  נתון,  ברגע  מסוימת 
נחלתן של קבוצה או קבוצות הגמוניות בחברה או — כבמקרה שלפנינו — מבטאת הסכמה היסטורית 
המגשרת על מחלוקות. עם השתנות הנסיבות ההיסטוריות ובכלל זה הנסיבות הפוליטיות חלו שינויים 

גם בחוק ובמשפט. 
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ד' ברק־ארז, חוקים וחיות אחרות: דת, מדינה ותרבות בראי חוקי החזיר, ירושלים ורמת גן 2015, עמ' 35–40.  21
שם, עמ' 78–81, 83–84.  22

שם, עמ' 111–115.  23
שם, עמ' 144.  24
שם, עמ' 146.  25
שם, עמ' 153.  26

אופייה של הסקירה של ברק־ארז כרונולוגי. תחילה 
של  העממיים  התרבותיים  הביטויים  אחר  עוקבת  היא 
איסור החזיר בקרב יהודים בארץ ומחוצה לה, משלום 
עליכם עד אידה פינק ומברל כצנלסון עד נתן אלתרמן.21 
בשנות  החזיר  חוקי  של  חקיקתם  שבעת  מראה  היא 
שותפים  היו  העשרים  המאה  של  והשישים  החמישים 
אם  כי  דתיים  רק  לא  החקיקה  ביסוד  שעמדו  להנחות 
)מפלגות  ו'חרות'  מפא"י  משורות  בעיקר  חילונים,  גם 
לחוקים(.22  התנגדו  העבודה'  ו'אחדות  מפ"ם  השמאל 
השמונים  בשנות  שנעשו  ניסיונות  מתארת  היא 
להרחיב את הסדר החוקי שהתארגן סביב חוקי החזיר, 
ולבסוף את התמוטטותו של סדר זה בשנות התשעים. 
התמוטטות זו התחוללה לדברי ברק־ארז בעקבות כמה 
ובהם המהפכה החוקתית שנולדה  ותהליכים,  אירועים 
 :1992 בשנת  חדשים  יסוד  חוקי  שני  חקיקתם של  עם 
חופש  יסוד  ו'חוק  וחירותו'  האדם  כבוד  יסוד  'חוק 
העיסוק'; השינוי שהתחולל במערכת הפוליטית לאחר 
והעלייה  ממשלה,  לראש  הישירה  הבחירה  חוק  החלת 
וכן בשל התפתחות  בדרישה לבשר החזיר בשל העלייה הגדולה ממדינות ברית־המועצות לשעבר 

תרבות הצריכה והזיהוי של צריכת מזון חדש בבית ובמסעדות עם שפע וניעות חברתית.23 
ברק־ארז טוענת שכיום, שלא כבתקופה שבה נחקקו חוקים אלה, 'יישום החקיקה, שמקורה תרבותי 
ודתי, נדון באופן שבמרכזו עומדים שיקולים כלכליים וסביבתיים, ולא פחות מכך שיקולים שעניינם 

טובת החזירים עצמם'.24 
ברק־ארז מציעה מספר הסברים לשינוי שחל בחברה הישראלית ובמשפטה בעניין איסור החזיר. 
אותם  תופסים  רבים  כיום  אך  לאומית,  סמליות  כבעלי  בעבר  הובנו  עצמם  החזיר  איסורי  לטענתה 
כמבטאים בעיקרו של דבר מצווה דתית בלבד.25 ההסבר השני הוא חברתי בעיקרו — בשנות החמישים 
משלה בכיפה הממלכתיות, אך התפרקותה של החברה הישראלית לקהילות שחקה סמלים משותפים 
וחידדה את הצורך לבחור בין 'להיות דתי' ל'להיות חילוני', והחילוניות משמעה כיום דחייה קטגורית 
של נורמות דתיות.26 ההסבר השלישי הוא חברתי ומשפטי — תפיסת העולם הקולקטיביסטית ששלטה 

 מודעה בדבר 
העברת 'חוק החזיר' 

בקריאה ראשונה 
בכנסת וקריקטורה 

של אדר דריאן 
 בנושא, 'מעריב', 
18 בדצמבר 1985

)באדיבות המוזיאון הישראלי 
לקריקטורה ולקומיקס(
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שם, עמ' 160–161.  27

שם, עמ' 161–163.  28
שם, עמ' 162.  29

נ' זיו, מי ישמור על שומרי המשפט? עורכי דין בישראל בין מדינה, שוק וחברה אזרחית, תל אביב תשע"ה, עמ' 49–90.  30
 1947–1938 בשנים  הציוני  במאבק  יהודים  עורכי־דין  של  השתלבותם  היורידית":  '"המחתרת  ארז־בלום,  ש'   31

בפלשתינה־א"י', עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביב, תשע"ב.

בראשית ימי המדינה נשחקה, וכיום התחזקה ההכרה בזכותו של כל אדם לבחירה אישית, ותפיסה זו 
הובילה לעליית מעמדן של חירויות הפרט.27 ההסבר הרביעי והאחרון לקוח מארון הספרים של מדע 
המדינה — במשך כמה עשורים, טוענת ברק־ארז, תוארו החיים הפוליטיים בישראל כמתקיימים על פי 
הפרדיגמה של דמוקרטיה הסדרית, דהיינו דמוקרטיה המבוססת על שיתוף פעולה, משא ומתן ופשרה, 
אולם תרבות פוליטית זו, תרבות של פשרה, כבר אינה קיימת; בהיעדר מפלגה פוליטית שמעמדה 
המשפטית  והתרבות  המשפט,  בתי  של  סיפם  אל  מגיעות  ומדינה  דת  בנושא  המחלוקות  הגמוני, 

המבוססת על הגנה על זכויות מאפשרת הכרעה בהן.28
ברק־ארז רואה אפוא בתרבות מערכת של סמלים, הנחות יסוד ופרקטיקות, הבאים לכלל ביטוי 
בזמן מסוים ובקבוצות מסוימות. היא סבורה שכיום אי אפשר לדבר עוד על מערכת תרבותית אחת 
התרבות  לדעתה  כן,  על  יתר  שונות.  קהילות  של  מגוונות  תרבותיות  מערכות  אותה  החליפו  שכן 
של  לערכיה  עוד  קשובה  אינה  החזיר,  לחוקי  הקשור  בכל  עצמו  המשפט  בבית  ביטוי  לידי  הבאה 
הקהילה המדומיינת הלאומית — שהתפרקה — וליסודות החקיקה, או לערכים של רבות מן הקבוצות 
ברק־ארז  של  השימוש  שלה.  לערכיה  קשובה  זו  מערכת  כיום;  הישראלית  החברה  את  המרכיבות 
אותה  מובילים  שבחרה  המבחן  ממקרה  העולים  והממצאים  ותרבות  משפט  הפרדיגמה  של  בכלים 
למסקנה שכיום בית המשפט לא רק שאיננו משקף טוב כללי, אלא שהוא מערכת תרבותית עצמאית, 

הדנה במקרים המובאים לפתחה על פי ערכיה שלה.29 
וחברה  מדינה, שוק  בין  בישראל  דין  עורכי  על שומרי המשפט?  ישמור  'מי  זיו  נטע  ספרה של 
אזרחית', משנת 2015, הוא מחקר סוציולוגי על עורכי הדין ועל מקצוע עריכת הדין בישראל. החיבור 
דן באתיקה ובפוליטיקה של הפרופסיה. בבסיסו ניצבת שאלת ההסדרה )הרגולציה( של המקצוע וזהו 
צירו המארגן. המחקר כולל גם שני פרקים סוציו־היסטוריים שעניינם תהליך מיסודה של הפרופסיה 
בארץ־ישראל בתקופת המנדט ובתקופת המדינה.30 הפרופסיות, מסבירה זיו, מבדילות עצמן מהגדרתן 
כעיסוק בטענה שהן ממלאות תפקיד ציבורי החורג מקידום האינטרסים של חבריהן, ולפיכך אתוס 
הם  שבה  החברה  של  הערכים  סולם  עם  אחד  בקנה  לעלות  אמור  דין  עורכי  של  הציבורי  השירות 
זיו משתמשת בקטגוריות של תרבות — והשפעת הקולוניאליזם — כאשר היא בוחנת את  פועלים. 
השפעת המשפט האנגלי על העיסוק בעריכת הדין, ובקטגוריות של זהות כאשר היא בוחנת את יחסם 
של עורכי הדין היהודים לאידיאלים של הציונות — ובתוך כך היא דנה במאמץ למנות שופטים יהודים, 
לתרגם את ספרי המשפט לעברית ולהשתמש בעברית בבית המשפט. היא אף מצביעה — על סמך 
עבודת הדוקטור של שמעון ארז־בלום )שטרם פורסמה( — על חלקם של עורכי דין כפרטים במאבק 
הלאומי על עלייה ורכישת קרקעות.31 אך עיקר מחקרה — שבו גם גלומה הביקורת שלה — בדומה 
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ישראל,  עיונים בתקומת  ובשנות האלפיים',  בישראל בשנות החמישים  'ההסתדרות הרפואית  דוידוביץ,  ונ'  רוזין  א'   32 
19 )תשס"ט(, עמ' 56–92.

זיו )לעיל, הערה 30(, עמ' 55–58.  33
שם, עמ' 59–61.  34

למחקר הפרופסיה הרפואית,32 נוגע במאבקם של עורכי הדין על גבולות שדה הפעולה של הפרופסיה, 
שמשמעותם כוח וכסף, ועל כן ההיבט הבולט במחקר הוא הכלכלי־המעמדי. כך למשל מראה זיו שעל 
נמנעה  הדין  עורכי  המנדט, הסתדרות  בתקופת  הלאומי  אחרות למאבק  פרופסיות  תרומתן של  אף 
מקצועיות  נורמות  של  ביטוי  במשפט  שראתה  פורמליסטית  בגישה  ודבקה  פוליטי  כגוף  מלהופיע 
לא לאומיות. היא טוענת שעורכי הדין לא ראו את תרומתם להתחדשות הלאומית היהודית ביצירת 
מערכת משפטית־ערכית ייחודית או אוניוורסלית. גם בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בשנים 
1941–1942, המשיכה הסתדרות עורכי הדין היהודים להתעמת עם כותבי הבקשות מזה ועם רואי 
חשבון שביצעו פעולות משפטיות מזה, והביעה דאגה לנוכח ריבוי עורכי הדין בארץ.33 גם בראשית 
ימי המדינה התקשו עורכי הדין למצוא את מקומם בחברה הישראלית — האתוס האינדיווידואליסטי 
שעמד בבסיס המחויבות העליונה של עורך הדין ללקוחו היה מנוגד לאתוס הקולקטיביסטי הרווח; 

והלבוש המהוגן והמהודר של עורכי הדין לא תאם את ערכי הפשטות של הצנע.34 

שופטים יהודים, 
ערבים ובריטים 

במערכת המשפט 
המנדטורית, מאחורי 

כנסיית 'השילוש 
הקדוש' במגרש 

הרוסים, ירושלים, 
שנות השלושים של 

המאה העשרים. 
יושבים: שני משמאל 

השופט יוסף משה 
ולירו, חמישי משמאל 

השופט העליון גד 
פרומקין 

)אוסף ולירו, ארכיון 
התמונות, יד יצחק בן־צבי(
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שם, עמ' 66–67.  35
שם, עמ' 72.  36

לדוגמה היא מראה שאיסור החזיר הוביל לשינוי בזהות של הדמות המרכזית בספר של אריך קסטנר בעת תרגומו לעברית   37
בשנת 1965: 'החזיר אצל הספר' הפך ל'תיש אצל הספר'. ראו: ברק־ארז )לעיל, הערה 21(, עמ' 41, 190, הערה 87.

https://www.youtube.com/watch?v=lfgJk4BFez4 )נצפה ב־11 ביולי 2015(. לאחר התמוטטות זאת היה דינור מאושפז   38
בבית חולים תקופה ממושכת. ראו: ח' יבלונקה, מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן, תל אביב 2001, עמ' 126–127.

את עורכי הדין העסיקה סוגיית המעמד והכבוד הראוי למקצוע, וכדי לקדם את מעמדם הפרופ־
סיונלי — כלומר להגדיר את תנאי הכניסה למקצוע ואת תנאי ניהולו, ובכך לבסס את כוחם ומעמדם 
זיו מותחת ביקורת חריפה על דאגתם של עורכי הדין  הכלכלי — הם פעלו לעיגון מעמדם בחוק. 
לביסוס כוחם במתן הסמכה לעורכי דין חדשים ולהכפפתם לאגודה מקצועית אחת, בעוד מחויבותם 
לריבונות מקצועית לא לוותה במחויבות לשליחותם החברתית כמתבקש מהגדרתם כפרופסיה ולא 
כעיסוק.35 היא טוענת ש'רוב עורכי הדין לא נטלו חלק בבניית מדינת הלאום, אך גם לא עשו שימוש 
חלשות  אוכלוסיות  או  מיעוט  אוכלוסיות  עבור  לסנגר  או  המדינה,  של  כוחה  את  לאתגר  במשפט 
הוגבל  תפקידם  מתהוות,  לאום  במדינות  משפטיות  פרופסיונליות  להתארגנויות  בדומה  אחרות. 
לקידום הליברליזם וערכי האינדיבידואליזם, הפרדת רשויות והבטחת שלטון החוק במובנו הפורמלי, 

לרבות שמירת עצמאות הרשות השופטת'.36
בבית  כיום שופטת  ניכר שברק־ארז, שהיא  אל תרבות העבר.  רק הצצה  וזיו מספקות  ברק־ארז 
המשפט העליון, מתעניינת מאוד בתפקידו של המשפט בחברה ובאופן שבו הוא משרת — או נמנע 
מלשרת — את כלל הצרכים של האזרחים, ובאיזו מידה הוא משרת את עצמו. זיו מחזיקה בנקודת 
מבט ביקורתית־עכשווית על תפקידם של עורכי הדין, ומתעניינת בשליחות החברתית שאמורה הייתה 
להתלוות למקצוע עריכת הדין כפרופסיה. אף שאינן היסטוריוניות, במובן שהעבר כשלעצמו והאופן 
שבו ניתן להציגו או לחשוב עליו אינם עומדים במוקד עבודתן )אם כי גם היסטוריונים מתבוננים 
לעיתים בהווה(, שתיהן מספקות תובנות היסטוריות. ברק־ארז מציגה תמונת עבר מרתקת, המאפשרת 
לראות באיסור החזיר לא רק מוקד למאבק פוליטי אלא גם מוקד שסביבו נרקם שיתוף פעולה פוליטי, 
ושהוא מופת לציות חברתי וולונטרי.37 זיו מצליחה לשרטט קווים לדמותם של עורכי הדין הבורגנים 
בתקופת היישוב ובשנות המדינה הראשונות, ובין היתר היא מראה עד כמה מעמד הוא עדיין קטגוריה 
רלוונטית לחקר ההיסטוריה הישראלית. שתיהן לא רק חושפות טפח מתמונת העבר, אלא גם מכוונות 
את הקוראים להתבונן באופן ההבניה של עבר זה בכתיבתן, כלומר הן מזמינות את הקוראים להתבונן 

ולחשוב גם על הפריזמה המחקרית שבה בחרו. 

ג )1(. ההיסטוריה של המשפטנים
התמונות הידועות ביותר של שופט בית המשפט העליון — ולימים נשיאו — משה לנדוי הוסרטו בעת 
משפט אייכמן. הקטע שנצרב בזיכרון החזותי הקיבוצי של הישראלים הוא זה של עדותו והתמוטטותו 
של יחיאל דינור, הידוע בכינויו הספרותי ק' צטניק, באולם בית המשפט.38 בקטע זה מופיע אב בית 
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ברונר הראה כי העדויות חשפו מבעים רגשיים ותכנים רבים שלא היו כלל בשליטת התובע או השופטים. ראו: ז' ברונר,   39
'משפט אייכמן בין היסטוריה לגנאלוגיה', זמנים, 98 )2007(, עמ' 77–81.

מ' שקד, משה לנדוי: שופט, תל אביב 2012, עמ' 191.  40
 T. Bennet, ‘The Exhibitionary Complex’, N.B. Dirks, G. Eley & S.B. Ortner (eds.), Culture/Power/History:  41 

A Reader in Contemporary Social Theory, Princeton, NJ 1994, pp. 79–80
א' חלמיש, 'העידן הביוגרפי בהיסטוריוגרפיה הישראלית', קתדרה, 150 )טבת תשע"ד(, עמ' 239–262; וראו למשל:   42 
א' שפירא, בן־גוריון: דמותו של מנהיג, תל אביב תשע"ה; א' חלמיש, מאיר יערי: האדמו"ר ממרחביה — שנות המדינה, 
תל אביב תשע"ג; הנ"ל, מאיר יערי: ביוגרפיה קיבוצית — חמישים השנים הראשונות, תל אביב תש"ע; י' גולדשטיין, 

גולדה: ביוגרפיה, באר שבע תשע"ב. 

הלב  תשומת  את  לכאורה.  שולי  בתפקיד  לנדוי  הדין 
 — התובע  לבנה,  בחליפה  העד  לוכדים  המצלמה  של 
שהצלם  האוזנר,  גדעון  לממשלה  המשפטי  היועץ 
הוקסם מגבותיו הכהות המורמות ומעיניו הממושקפות 
עזות המבע, הנאשם ורק לבסוף השופטים, שבמרכזם 
לנדוי. אף על פי כן מבטו של לנדוי שנשתמר בסרט 
שבו  האופן  מן  שלו  הנחת  חוסר  העדות,  של  הערוך 
נמסרת העדות, שבא לידי ביטוי למשל בעובדה שהוא 
מן  תביעתו  ולבסוף  במהלכה,  אצבעותיו  את  ממולל 
העד המתקשה לתפקד במסגרת כללי המשפט הפלילי, 
להקשיב לתובע ולהשיב על שאלותיו, מדגישים אולי 
יותר מכול את האנומליה האנושית המובנית באיפוק 
היובשני של המשפט. הרגע הזה חושף את הפער בין כללי סדר הדין המשפטי, שלכאורה אינם מאפשרים 
 להכיל את הכאב, ובין החוויה הפנימית של העד.39 לשבריר שנייה נפתחים הקלעים של בימת המשפט — 
העד התמוטט, הקהל רוגש, ולנדוי נראה נבוך. אך בה בעת המשפט נמשך. לימים אמר לנדוי על הרגע 
הזה כי היה בגדר 'מחזה בתוך מחזה'.40 הדרמה הזאת לא החלישה את המעשה המשפטי, כי אם דווקא 
חיזקה אותו, שכן המשפט בגלגולו המודרני הוא אתר פתוח, ופומביות הדיון היא מעקרונותיו החשובים 

ביותר. אך בה בעת למי שאינם משפטנים זהו גם אתר סגור, ששפתו וכלליו נהירים רק ליודעי ח"ן.41
ואת  הפעולה  גיבורי  את  להציג  בדרכו  אחד  כל  מבקשים  זה  בחלק  לדיון  העומדים  החיבורים 
הדרמות של עולם המשפט כפי שהתגלמו בפרשיות היסטוריות שונות; הם מבקשים להרחיב עוד 
יותר את ההיבטים הפתוחים־הפומביים של הדיון המשפטי ולהנגיש לקהל הקוראים כמה מן ההיבטים 
הסגורים שלו. אדון כאן בשלושה ספרים: 'משה לנדוי: שופט', מאת מיכל שקד, שיצא לאור בשנת 
2012; ספרה של דינה זילבר מאותה שנה, 'בשם החוק', על תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ועל 
דיוקנם של האישים שכיהנו בתפקיד זה; וספרו של נתן ברון 'משפט, יצרים ופוליטיקה', שיצא לאור 

בשנת 2014, ושעניינו מערכת השיפוט בסוף ימי המנדט ובראשית ימי המדינה. 
ביוגרפיה  בכללותה.42  הישראלית  בהיסטוריוגרפיה  כבוד  של  מקום  תופסת  ביוגרפית  כתיבה 
עומק  ממנו  תובעת  אך  פרשני,  מרחב  לחוקר  מאפשרת  והיא  לספרות,  בסגנונה  קרובה  היסטורית 

שופט בית המשפט 
המחוזי משה לנדוי 
במשפטו של אדולף 

אייכמן, מחזיק 
בתצלום ששימש 

כראיה במהלך 
המשפט, בית העם 

בירושלים, מאי 1961 
)לע"מ(
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בהיסטוריה  עיונים  לו:  ומעבר  העבר  )עורכים(,  ואחרים  הורוביץ  א'  לעשות?',  ביוגרפים  מנסים  'מה  חלמיש,  א'   43
ובפילוסופיה: שי לאלעזר וינריב, רעננה תשס"ו, עמ' 220.

שם, עמ' 220–222.  44
שקד )לעיל, הערה 40(, עמ' 124–125.  45

שם, עמ' 184.  46

אומנם  הוא  שקד  של  ספרה  האדם.43  טבע  ועל  החברתי  הסדר  על  עמוקות  ותובנות  דמיון  רגשי, 
ביוגרפיה משפטית — ולא ביוגרפיה היסטורית, המעמיקה לדון גם בפרטים מוכמנים מחייו של נשוא 
המחקר44 — אך היא עשירה בתיאורים ספרותיים; תיאורים אלה מעניקים לביוגרפיה עומק חושי, 
ובין  ביותר על הפער שבין ההיגיון הפנימי הטכני של המשפט  ולטעמי הם מגשרים באופן הטוב 
אולם בית המשפט והדמויות הססגוניות המאכלסות אותו. כך למשל בוחרת שקד ללוות את תיאור 
ראשית כהונתו של לנדוי בבית המשפט העליון בסקירה מפורטת של שעות העבודה של השופטים 

ושל התנאים החומריים שבהם פעל בית המשפט העליון:

]...[ אז יצאו להפסקה, שהיתה אמורה להיות   11.00 הרכב השופטים שמע תיקים באולם מ־8.30 בבוקר עד 
בת חצי שעה אך לרוב נמשכה יותר. במהלכה גם כתבו השופטים את פסקי הדין הקצרים ]...[ אז חזר ההרכב 
לצהריים.  עד  נמשכו  התיקים  ביתר  והדיונים  בהפסקה,  שנכתבו  הדין  פסקי  את  קרא  ההרכב  ראש  לאולם, 
את עבודת המחקר, כתיבת פסקי הדין הארוכים יותר ולימודי התיקים הקבועים לדיון לימים הקרובים, עשו 
השופטים גם ובעיקר לאחר שעות העבודה ]...[ )ו(מלאכת לימודם והכנתם נעשתה על־ידי השופטים בבתיהם, 
בערבים וגם בלילות. בניהם ובנותיהם של השופטים התלוננו דרך קבע כי אבי המשפחה עובד כל הזמן ]...[ 
בשתי  ירושלים,  של  בעיבורה  הרוסים  במגרש  שכן  העליון  המשפט  בית  ספרטניים.  היו  הפיזיים  התנאים 
'הגדול'  האולם   ]...[ צליינים  של  אכסניה  בעבר  ששימש  קומות  שלוש  בעל  בניין  של  העליונות  הקומות 
קולוניאלי, עם  אנגלי  אולם משפט  היה  זה  היה מרשים.  גדול, אבל  כל־כך  היה  לא   )1 מס'  הדיונים  )אולם 
קירות מחופים עץ כהה, ספסלי עץ קשיחים, ומדפים שעליהם סדורים כרכים של פסקי דין זרים ]...[ כיסאות 
השופטים היו עצומים בגודלם וקשים במיוחד לישיבה, כמיטב המסורת הבריטית של נוקשות וחוסר נוחות. 
 ]...[ שופטים עם בעיות גב סבלו מן הישיבה הלא־נוחה, ושופטים קטני־קומה כמעט שנעלמו בכיסאותיהם 
החימום בחורף היה צנוע — בתנורי חשמל ובתנורי נפט. תנורי החשמל גרמו מדי פעם לקצרים; סביב תנורי 

הנפט, לעומת זאת, התפתח פולקלור של ממש, כי הפקידים נהגו לצלות עליהם לחם ופיתות.45

קטעים אלה ושכמותם מביאים את הקוראים אל אולם המשפט ברוחם. הם מחיים את תמונת העבר 
שקד  את  המשמש  נוסף  אמצעי  ולטמפרטורה.  במקום  ששררו  לריחות  הגוף,  לתנוחות  בהתייחסם 
בציור תמונת העבר הוא מטפורות בעלות כוח הסברי עז. השופט לנדוי, כך היא מעריכה, נבחר לשמש 
בתפקיד אב בית הדין במשפט אייכמן בשל כישוריו כמנצח תזמורת, מפני שכדי להוביל את המשפט 
דין,  עורכי  שונים:  ובאנשים  ומנוגדים  שונים  משפטיים  כלים  של  גדול  במספר  לשלוט  עליו  היה 
עדים וקהל, מסמכים רבים מאוד, תרגום סימולטני, פרוטוקול, הדין המהותי וסדרי הדין של המשפט 
הפלילי. היה צורך בכל אלה, מסבירה שקד, כדי לתת למשפט מתכונת ברורה וכדי להקים מחסום 
בפני הסכנה שהמשפט יהפוך לעיסה חסרת צורה.46 לנדוי הופך בתיאור שלה לרב־מג המנהל תהליך 
שאיננו מוכר לקוראים — כפי שמי שאינו מוזיקאי איננו בקי בדיוק בעבודת המנצח בעת החזרות — 

אך מושג התזמורת הופך אותו זר הרבה פחות.
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א' וינריב, חשיבה היסטורית, א: פרקים בפילוסופיה של היסטוריה, תל אביב תשמ"ז, עמ' 25.  47
שקד, )לעיל, הערה 40(, עמ' 146, 152, 158–159.  48

הקושי הגדול ביותר הניצב בפני מי שכתיבתם ההיסטורית על המשפט היא ביוגרפית הוא כאמור 
היועץ המשפטי לממשלה  או  נושא המחקר — השופט במקרה של שקד  הגיבור  בין  לתווך  הצורך 
במקרה של זילבר — ובין העקרונות המשפטיים הנישאים שהוא מכונן ומקיים. חיבורה של שקד נוגע 
לבית המשפט  הורד  וכן בתקופה שבה  בית המשפט העליון —  לנדוי כשופט  בעיקר בתפקידו של 
המחוזי לשמש אב בית דין במשפט אייכמן. בצד ניתוח מלומד של הנסיבות שבהן הכריע בפסקי דין, 
משמשות עבור הקוראים המשכילים אישיותו של לנדוי ובייחוד עמדותיו כאדם יהודי, חילוני ולאומי, 

גשר לעולם הפנימי של המשפט, ובאופן דומה נוהגת זילבר.
תובנות  אפוא  מספקות  וזילבר  שקד  ההיסטוריונים  בגילדת  חברות  שאינן  ביוגרפיות  כמחברות 
פרשניות מן התחום האישיותי למהלכים שנקטו גיבוריהן. הן לומדות ממקורות שונים על התנהגות 
הדמות שהיא נושא חקירתן, וממנה הן מבקשות להסיק על מצביה המנטליים של אותה דמות גם 
פניות,48  וחסר  יבש  דיוקנו של לנדוי כשופט מקצועי,  באירועים אחרים.47 כך לאחר שהציבה את 
מתאמצת שקד להתמודד עם הביקורת המרכזית שנמתחה על משפט אייכמן — הכללת עדויות רבות 
וארוכות, שרבות מהן לא תרמו כלל להוכחת אשמתו של אייכמן. מבחינה עניינית, קובעת שקד, צדק 
רוברט סרווציוס, סנגורו של אייכמן, בהתנגדותו לעדויות שלא היו רלוונטיות להוכחת האשמה של 
לקוחו. אם כן כיצד ניתן ליישב את הסתירה שבין קביעתה שלנדוי התנגד בכל מאודו לדרמה וביקש 
לשמור על כללי הדיון המשפטיים המקובלים, ובין העובדה שהוא ִאפשר לתובע לפרוס יריעה רחבה על 

שופטי בית המשפט 
המחוזי בנימין הלוי, 

משה לנדוי ויצחק 
רווה בעת משפטו 

של אדולף אייכמן, 
 בית העם בירושלים, 

מאי 1961
)לע"מ(
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שם, עמ' 210–211.  49
ד' זילבר, בשם החוק: היועץ המשפטי לממשל והפרשות שטלטלו את המדינה, אור יהודה תשע"ג, עמ' 38–39.  50

אודות השואה, יריעה שלא הייתה 
האשמה?  להוכחת  כלל  נחוצה 
הוא  זו  להחלטה  שקד  של  ההסבר 
מערבת  והיא  משפטי,  לא  אנושי, 
את האינטואיציה שלה כדי לפרש 
כחמישים  גיבורּה  של  מעשיו  את 
שנה קודם לכן. 'משפט גדול אינו 
היא  עקבי',  לגמרי  להיות  יכול 
בסיסית,  'באינטואיציה  קובעת, 
הדעת לא היתה יכולה לשאת אילו 
הוא  אפילו  מישראל,  יהודי  אדם 
רציונליסט ושופט, לא היה מאפשר 
מעשי  את  ועולם  עם  בפני  להציג 
הזוועה שביצעו הגרמנים בבני עמו 
לאפשר  ההחלטה  ממשותם'.  בכל 

קונפליקט  גם  ואולי  שניות  חושפת  האשמה  להוכחת  ישירות  קשורות  היו  שלא  העדויות  מתן  את 
אצל אב בית הדין. מצד אחד לנדוי היה שופט, ובתפקיד זה הוא נדרש לשמור על גבולות המשפט, 
היא מסבירה. 'מצד שני לנדוי היה בין ראשוני שופטי בית המשפט העליון, ובתור שכזה הוא היה 
חלק מן הפרויקט העצום, הקשה והשביר של בניין המולדת'. ההיסטוריה זימנה לו אפשרות לעסוק 
באירוע שהיה גדול מן המשפט, והוא ביקש לאזן בין הצו המוסרי וההיסטורי, לאפשר לעדים לספר 

את סיפורם ובין הצו הפרופסיונלי לנהל הליך פלילי תקין.49 
זילבר נאבקת באורח דומה כדי ליישב את הסתירות במעשיהם של גיבוריה — היועצים המשפטיים 
שבנו וכוננו מוסד זה ואף צלחו סערות קשות. אחד המקרים המורכבים שעימם היא מתמודדת הוא זה 

של חיים כהן, שעליו היא כותבת: 

דמותו הציבורית ]...[ בשנים המאוחרות של הקריירה המשפטית שלו, שונה לחלוטין מדימויו הציבורי בשנים 
היה  הוא  הראשונות  בשנים  לממשלה.  משפטי  כיועץ  המדינה  בשירות  המשפטית  פעילותו  של  המוקדמות 
עושה דברו של הממסד, שירת את ראש הממשלה דוד בן גוריון בקנאות, עיוורון ונחרצות. בין כהן הצעיר 
בראשית דרכו לבין 'מר זכויות אדם', הקול הליברלי הגדול, הלוחם הקיצוני לביסוס זכויות הפרט בישראל — 

לכאורה, אין כל קשר. קשה להאמין שמדובר באותו אדם.50 

נעוץ  בין כהן הצעיר לכהן המבוגר מגוונים. הסבר אחד  זילבר להבדלים הקיצוניים  ההסברים של 
במעבר מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, האמור לספק הגנה למדינה, לתפקיד שופט עצמאי בבית 
המשפט העליון. היא מביאה את דברי שמגר שכל מי ששימש קודם למינויו לבית המשפט העליון 

היועץ המשפטי 
לממשלה חיים כהן 

)בראש השולחן 
משמאל(, לימים 

שופט בית המשפט 
העליון, בישיבת 
ועדת חוקה, חוק 
ומשפט בראשות 
חבר הכנסת יזהר 

הררי )מימין לחיים 
כהן(, 1952
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שם, עמ' 39–42.  51
שם, עמ' 49.  52

נ' ברון, משפט, יצרים ופוליטיקה: שופטים ומשפטנים בסוף המנדט ובראשית המדינה, תל אביב 2014.   53
וינריב )לעיל, הערה 6(, עמ' 71–72.  54

ברון )לעיל, הערה 53(, עמ' 136–139.  55

יועץ משפטי לממשלה והכיר צד אחד של המדינה כְמשרתּה, יכול היה בכובעו האחר כשופט עליון 
למתוח עליה ביקורת נוקבת. היא מביאה גם את עדותה של רעייתו של כהן מיכל זמורה־כהן, שטענה 
גמורה.  ובשינויים דרמטיים — למשל מדתיות אדוקה לכפירה  אופיינו בטרנספורמציות  חייו  שכל 
ולבסוף היא מציגה מכלול הסברים התנהגותיים המקובלים בחקר ההיסטוריה: שינוי העיתים, אובדן 
התמימות, שינוי בהשקפת העולם, ריכוך שבא עם הבשלה ושינויים בחייו האישים והסביבה האנושית 
שלה נחשף.51 כמו ביוגרפים רבים אחרים זילבר מדגישה יסודות בביוגרפיה של כהן הצעיר שהבשילו 
למרות   — בהחלטתו  המוקדמות  ומקוריותו  עצמאותו  את  מדגימה  היא  למשל  בבגרותו.  במלואם 
תפקידו כראש התביעה הכללית — שלא לפתוח בחקירה ולא להגיש אישומים פליליים כנגד יחסים 
הומוסקסואליים המתקיימים בין בגירים בהסכמה ובצנעה. כאשר חקיקה שנועדה לבטל את האיסור 
הפלילי על יחסים אלו נדחתה על ידי הממשלה, הוא הפעיל את סמכויותיו הִמנהליות ומנע שימוש 

בכלים הפליליים בתחום זה.52 
בכתיבה  מאשר  יותר  ובפוליטיקה  ביצרים   — כשמו   — עוסק  ברון  נתן  של  המאמרים  קובץ 
ביוגרפית־היסטורית־ספרותית הנוברת בנבכי נשמתו של המשפטן. במוקד הקובץ עומדות בעיקר 
פרשיות הנוגעות לגיוסם של שופטים ופיטוריהם בתקופת המנדט ובראשית ימי המדינה.53 בעבודתו 
של ברון ניכרות שתי תכונות של כתיבה היסטורית. מצד אחד הוא היסטוריון הנוהג כצייד־לקט, 
המוצא עקבות ושרידים ושואל לסיבותיהם, וכבלש, המגלה את מה שביקשו להסתיר וטורח לחבר 
את פיסות המידע וליצור באמצעותן מערך הסברי חדש. מצד אחר הוא נוהג כ'ַחמר זגזגן' בהגדרתו 
הציורית של אליעזר וינריב — על פי 'טריסטרם שנדי' של לורנס סטרן; סגנונו של ברון איננו כשל 
כדברי טריסטרם, אדם שניחן  ושמאלה, אלא  ימינה  בלי להביט  קדימה  דרכו  פרדות המישיר  נהג 
'בקורטוב של נשמה, יהיו לפניו חמישים בררות לסטות מן הדרך הישרה ]...[ שבשום פנים לא יוכל 
להתעלם מהן'. ובין הסחות הדעת שמנה טריסטרם, ושספרו של ברון נתברך בהן, 'יהיו לו חשבונות 
לפרוע; אנקדוטות ללקט; כתובות לפענח; סיפורים לשזור בסיפורו שלו'.54 למשל ברון דן במשבר 
1936, על רקע המרד הערבי, למשבר עמוק במערכת היחסים שבין הנציב  משפטי שהוביל בשנת 
העליון ארתור גרנפל ווקופ לזקן השופטים מייקל פרנסיס ג'וזף מקדונל. בסוף הפרק, ברון, שניכרת 
 בו חדוות הגילוי של מה שביקשו גיבוריו להסתיר — חדווה שמקורה מן הסתם בעברו כעיתונאי — 
היישוב  ראשי  עם  ווקופ  העליון  הנציב  של  האישיים  קשריו  על  מעט  ומספר  להתאפק  יכול  אינו 
היהודי גם לאחר סיום שירותו בארץ, ואף רומז לנטיותיו המיניות ומצביע על כמה מהקשרים שרקם 
זמורה משמש כדי לדון לא רק בהשקפת  יומנו של משה  גברים צעירים ממנו.55 בדומה לכך  עם 
שמתה  לאחר  ולימים,  מאהבתו  עם  ובייחוד  רבות  נשים  עם  בקשריו  גם  אלא  השיפוטית  עולמו 
אשתו, רעייתו. בעוד שקד וזילבר מדגישות בעיקר את החוזקות של גיבוריהן, ברון מתעניין מאוד 
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לדוגמה הוא דן בנשים האחרות בחייו של נשיא בית המשפט העליון משה זמורה. ראו: שם, עמ' 460–462.   56
 ‘Where once biography was devoted to setting up marble statues, it is now devoted, in Andre Maurois’ words,  57
 to “pulling dead lions by the beard"’ (B.W. Tuchman, ‘Biography as a Prism of History’, idem, Practicing

History: Selected Essays, New York 1981, p. 90)
לדיון במשפט אייכמן ראו: זילבר )לעיל, הערה 50(, עמ' 81–120; שקד )לעיל, הערה 40(, עמ' 169–238; על פרשת   58
על   ;532–507 עמ'  )שם(,  שקד  ראו:  לנדוי  ועדת  ועל  זו  פרשה  על  מעט   ;234–193 עמ'  )שם(  זילבר  ראו:  השב"כ 
 הקשרים שונים של רצח ארלוזורוב ראו: ברון )לעיל, הערה 53(, עמ' 13–91; על המהפכה השיפוטית ראו: שקד )שם(, 

עמ' 449–505.

בחולשותיהם.56 בפרפרזה על דבריה של ברברה טוכמן ניתן לומר ששתי הראשונות בונות במידה זו 
או אחרת פסלי אבן של גיבוריהן, ואילו ברון גורר כמה מן האריות המתים, שהם גיבוריו, בזקנם.57

שלושה חיבורים אלה פותחים צוהר אל האישים שכוננו את מערכת המשפט, אל מאחורי הקלעים 
שעימם  המרכזיים  האירועים  מן  כמה  בהם  נדונים  שלהם.  הערכים  עולם  ואל  ופועלם  מינוים  של 
התמודדה מערכת המשפט המנדטורית והישראלית: ממשפט אייכמן ועד פרשת השב"כ וועדת לנדוי 
ומרצח חיים ארלוזורוב ועד המהפכה החוקתית.58 ממרחק הזמן מאירה הגישה הביוגרפית בהיסטוריה 

השופטים )מימין 
לשמאל( יוסף משה 

ולירו, אוון קורי, 
אוליבר פלאנקט 

ועלי חסנה במשפט 
רצח ארלוזרוב, 
ירושלים 1934

)צילום: צבי אורושקס 
]אורון[, אוסף משה ולירו, 
ארכיון התמונות, יד יצחק 

בן־צבי(
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פ' להב, ישראל במשפט: שמעון אגרנט והמאה הציונית, תל אביב תשנ"ט. דוגמה לביקורת שלה ראו: שם, עמ' 321–327.  59

של המשפט את השבריריות היצירתית של המערכת המשפטית, שאמורה הייתה לכאורה להיות בנויה 
על מערכת כללים, ושלמעשה נבנתה וניצבת במידה רבה על כתפיהם של האנשים המכוננים אותה. 
אף שמחברי שלושת הספרים הללו השתמשו בכלים ביוגרפיים, קיים שוני בסיסי בין גישתן של שקד 
חברתי,  מבנה  יש  שאומנם  היסטורית  יסוד  מהנחת  מּונעות  וזילבר  שקד  ברון.  של  לגישתו  וזילבר 
תרבותי, פוליטי ומשפטי המבנה ומגביל את פעילותם של היחידים, אך ליחידים שבהן הן עוסקות 
היו כוח ואגנטיות )agency(, יכולת פעולה עצמאית, והיה ביכולתם לחולל שינוי, וכוח זה בא לידי 
ביטוי במהלך אירוע ששינה את הסדר המשפטי הקיים. היינו לא האירוע מעצב את הסדר החדש, אלא 
הגיבורים הם המעצבים אותו. ברון, כך נראה, מייחס חשיבות לפעילות של גיבוריו אך יותר מכך הוא 
מייחס חשיבות לגורמים המוציאים מידיהם את השליטה: הגמוניה פוליטית )מבנה נוקשה ורב כוח( 
המכתיבה את ההתפתחויות בתחום המשפט, והשפעתן הניכרת של חולשות האנוש ותשוקותיו על 
פעולותיהם של גיבוריו — במקום יוזמה, כישורים אינטלקטואליים והשראה מוסרית המכוונים את 

גיבוריהן של שקד וזילבר. 
הגם שדמותו של לנדוי מתווכת על ידי שקד, שהכירה אותו, והגם שהביוגרפיה אינה מרוחקת דיה 
ממושאה — וראוי היה שתאמץ גישה ביקורתית יותר, כפי שעשתה למשל פנינה להב בביוגרפיה של 
שמעון אגרנט59 — היא מספקת תמונת עבר שאת חלקה לפחות ניתן לייחס לתחושת המציאות של 
לנדוי ובני דורו. הצלחתה של זילבר בהעמדת תמונת העבר פחותה — היא פותחת חלון אל אחדים 
מן האישים שבהם היא דנה, אך לא בזמן אמת. הישענותה הנרחבת על ראיונות אישיים מנכיחה את 
ההווה של הריאיון והרבה פחות מכך את העבר כשלעצמו. עם זאת היא מעמידה תזה היסטורית בדבר 
תהליך היווצרותו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, התבססותו וירידת כוחו. ההבדל בין ספריהן 
נובע מכך ששקד אכן מתעניינת בלנדוי האיש, ואילו זילבר מתעניינת במוסד, כלומר בקונספצייה 
מופשטת, שמעבר לאדם הממלא את התפקיד. ברון מּונע מכוחם של זיכרונות אישיים וגם מחשבון 
היסטורי־ביוגרפי הנוגע לחלקם של אנשי האצ"ל והלח"י בהיסטוריה הישראלית. הוא מתעניין בעבר 
כ'סיפור טוב', ומשבץ בספרו פניני זיכרונות משלו. בפתח ספרו הוא מבטיח לספר את הדברים 'כפי 
שהיו' בלי להטריח את קוראיו בתזות ובתיאוריות. אבל דווקא משום כך המנגנונים ההסבריים שהוא 

מעמיד חלקיים בלבד. 
המשפטנים  של  ההיסטוריה  של  והמרכזיות  החיוניות  על  מעידים  יחדיו  הללו  הספרים  שלושת 
— ושל האישיות בהיסטוריה — לחקר ההיסטוריה של המשפט. הם גם מאירים את הדקדוק הפנימי 
של הגילדה — המשפט מוכרח להיות עיסוקם של אנשים מכובדים; המכובדות היא תכונה חשובה 
לעורך הדין וחיונית לשופט וליועץ המשפטי לממשלה. בעוד שקד וזילבר מרחיבות במידת יכולתן 
את גלימת הכבוד, ברון קורע אותה. מבחינה זו כתיבתם שונה מזו של רוב ההיסטוריונים, המשתדלים 

לגלות אמפתיה כלפי גיבוריהם ולבקר אותם בחריפות בעת ובעונה אחת. 
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וינריב )לעיל, הערה 5(, עמ' 63.  60

קידר )לעיל, הערה 18(, עמ' 14.  61
רוזין )לעיל, הערה 18(.  62

קידר )לעיל, הערה 18(, עמ' 93–103.  63
שם, עמ' 12–13.  64

ג )2(. האב המייסד, החוקה והמשטר 
הרגע שבו התקבלה ההחלטה שלא לחוקק חוקה ותחת זאת לחוקק 'חוקים יסודיים', שיתאגדו יום 
אחד לחוקה, היה, כפי שכבר נזכר כאן, רגע משפטי מכונן. ספרו של ניר קידר 'בן־גוריון והחוקה', 
שיצא לאור בשנת 2015, מאיר באלומת אור עזה את הרגע ההיסטורי הזה. קידר מאט את מהלך הזמן 
ומתעמק בחלק הראשון של ספרו בשעה היסטורית אחת ובאדם אחד, בתפיסת עולמו, ברעיונותיו 
חלקו  רק  )למעשה  קידר  של  ספרו  אחד  במובן  קונקרטית.  ותרבותית  פוליטית  במציאות  ובפועלו 
הראשון של הספר( מבטא תפיסת עולם משפטית, שבמסגרתה אירוע אחד נדון ומנותח משלל זוויות 
ראייה;60 במובן אחר ספרו משקף מבט של היסטוריון, שכן — כפי שקידר גם מעיד על עצמו — הוא 
חוקתית־אזרחית  לפרספקטיבה  פנים־משפטית  לגליסטית  מפרספקטיבה  המבט  נקודת  את  'מרחיב 
רחבה יותר, שמאפשרת מבט נרחב על התנהלותם של אישים ושל מוסדות השלטון'.61 המתודולוגיה 
של  והיסטוריה  פוליטית   — ביוגרפיה  מעין  ואף   — היסטוריה  בתוכה  מאגדת  משתמש  הוא  שבה 

רעיונות. 
מתאוותו  נבעה  לא  חוקה  לחוקק  שלא  בן־גוריון  של  שהחלטתו  בספרו  להראות  מבקש  קידר 
אותו  מחייב  המכונן  מנהיג  ּכַ שתפקידו  היטב  הבין  בן־גוריון  שנטען;  כפי  ראותו,  מקוצר  או  לכוח 
להתמודד עם הדילמות והקשיים הכרוכים בהקמת מוסדות פוליטיים, מנהליים ומשפטיים ובעיצוב 
חברה אזרחית דמוקרטית ופעילה. הוא מראה שבן־גוריון אכן ייחס חשיבות לשלטון החוק ולמערכת 
הוא  כן  פי  וזכויות האדם בחוק כתוב. אף על  ואף תמך בעיגון עקרונות המשטר  משפט מתפקדת 
סבר שאין לחוקק חוקה בשעה ההיסטורית ההיא. ארבעת הפרקים הראשונים בספר מוקדשים לדיון 
בנימוקיו של בן־גוריון כנגד חקיקת חוקה. בכל פרק חוזר קידר על הנימוק שהעלה בן־גוריון, מפתח 
לטעמי  העיקריות  החוזקות  אחת  ההיסטוריות.  הנסיבות  את  בהקשרו  ושוזר  שביסודו,  הרעיון  את 
בדברי בן־גוריון, שבהקשרה פורס קידר יריעה היסטורית רחבה, היא הטיעון התרבותי — לצורך גילוי 
נאות אודה שכתבתי על עניין זה.62 לנוכח המאבקים האידיאולוגיים הסוערים שניטשו אז, הגיע בן־

גוריון למסקנה שחקיקת חוקה עלולה ללבות מלחמת תרבות ולסכן את המטרה החשובה של בניית 
מדינת חוק דמוקרטית. בעיות התרבות והזהות הרגישות לא נועדו להיפתר לדעתו בדרך משפטית 
קונסטרוקטיוויים  במהלכים  החוקתיים  המאמצים  את  להמיר  בן־גוריון  בחר  זאת  ותחת  פורמלית, 
שיכוננו בישראל משטר מתוקן. קידר מציג ראיות לכך שעמדה זו מבטאת המשכיות היסטורית, ושזו 
הייתה הלכה למעשה המדיניות הציונית מאז ימי חובבי ציון והרצל.63 ולפיכך הוא סבור שאף שבמבט 
ראשון הצעד של בן־גוריון נראה אופורטוניסטי, הוא 'נועד לבטא בסופו של דבר את הגשמת אמונותיו 

האזרחיות והחוקתיות הבסיסיות'.64
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שם, עמ' 131–135.  65

שם, עמ' 157–158.  66
שם, עמ' 161.   67

שם.  68
S. Hook, The Hero in History: A Study in Limitation and Possibility, New Brunswick & London 1992, p. 1  69

ההחלטה  בנטיעת  הוא  מתודולוגית,  כבחירה  והן  עניינית  מבחינה  הן  שבספר,  החשוב  החידוש 
שלא לחוקק חוקה בתוך רצף החלטות פוליטיות וביורוקרטיות שהובילו לבסוף לכינונם של מוסדות 
)reverse engineering( את אופן בניית  מתפקדים במדינה דמוקרטית. קידר משחזר כמהנדס סקרן 
מוסדות המדינה. הוא בוחן את תוכניות הבניין של בן־גוריון, את האופן שבו ראה לנגד עיניו את 
לפרשת  קידר  של  בגישתו  החידוש  הכרעה.  צומתי  של  שורה  אחר  התחקות  באמצעות  המוסדות, 
החוקה כורך יחדיו צורה ותוכן. במושג צורה אני מתכוונת לעיסוק בצומתי ההכרעה, ובמושג תוכן 

אני מבקשת להצביע על הצמתים שנבחרו לדיון ובמסקנות העולות מבחינתם. 
ההחלטה שלא לחוקק חוקה היא אפוא רק הצומת הראשון שבו דן קידר. הספר פורס לפנינו הן את 
מעשיו הפוליטיים של המנהיג והן את הרעיונות שקידר מחלץ מדבריו, והמצטרפים למסכת רעיונית 
אחת. כך כאשר דן קידר בכינונו של צה"ל הוא חוזר אל שתי 'מרידות' של ראשי האגפים בצה"ל — 
הראשונה בעקבות פיטורי ראש המפקדה הארצית )הרמ"א( של ה'הגנה' ישראל גלילי באפריל 1948 
והשנייה בתקופת ההפוגה הראשונה במלחמה, כאשר בן־גוריון הוציא לפועל את תוכניתו לבסס את 
הפיקוד הצבאי על יוצאי צבאות סדירים ובייחוד על יוצאי הצבא הבריטי; וכן הוא חוזר אל פירוק 
ומדגיש את  נפתולי חקיקת חוק השיפוט הצבאי  65.1948 קידר מתחקה אחר  מטה הפלמ"ח בסתיו 

החשיבות שייחס בן־גוריון למערכת השיפוט הצבאית של צה"ל. 
סבלה  זו  מערכת  העצמאית.  הישראלית  המשפט  מערכת  לבניית  קידר  מקדיש  חשוב  פרק 
מפוליטיזציה פחות ממוסדות המדינה האחרים. חלקו של בן־גוריון בבניית מערכת זו לא היה גדול, 
מודה קידר, והוא לא עסק באופן פעיל ושוטף בענייני משפט. אף על פי כן הוא הטיף בכל הזדמנות 
לימין  ומלא  החלטי  באופן  עמד  חשוב  הכרעה  צומת  ובכל  החוק,  שלטון  עקרונות  על  לשמירה 
שלטון החוק ותרם לביסוסו.66 ההכרעה הראשונה שקיבלו הוא ועמיתיו הייתה להשאיר את המשפט 
המנדטורי על כנו, החלטה שתרמה ליציבות ולביטחון משפטיים וחברתיים. ההחלטה השנייה הייתה 
שיש לדאוג שמערכת המשפט המנדטורית תמשיך לעבוד בצורה יעילה וטובה. 'ואכן, כבר בשבוע 
הראשון להקמת המדינה ובמקומות מסוימים אף בבוקר יום ראשון, 16 במאי, 1948 — כ־40 שעות 
עומד  קידר  ובתי המשפט המחוזיים'.67  בתי משפט השלום  רוב  נפתחו  לאחר הכרזת העצמאות — 
במידה רבה של צדק על מה שנדמה להיסטוריונים ישראלים כמובן מאליו, ושלכל מי שעוסק במבט 
משווה על העידן הפוסט־קולוניאלי אינו מובן מאליו כלל ועיקר. הוא שופך אור על מה שהיום נדמה 
בנלי — שבעיצומה של מלחמה קשה קמו שופטים ופקידים בבוקר והלכו להיכל בית המשפט לשרת 
את הציבור; שבמרשמי התאגידים נרשמו תאגידים, ושבמרשם הפטנטים וסימני המסחר בתל אביב 
ובתפקודה של  בכינונה  בן־גוריון  דווקא משום שקידר ער לתפקידו השולי של  נרשמו פטנטים.68 
מערכת המשפט, קשה שלא להעיר שהוא קושר לעיתים לבן־גוריון כתרים שאינם מגיעים דווקא לו.69
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קידר )לעיל, הערה 18(, עמ' 165–170.  70
שם, עמ' 172.  71

שם, עמ' 180–213.  72

שם, עמ' 143–144.  73

שם, עמ' 148–151.  74

שם, עמ' 176–177.  75

קידר עוסק בספרו גם בכינון עצמאותה של מערכת המשפט. הוא שב אל פרשות ידועות כפרשת 
גם   — בן־גוריון  של  תרומתו  את  מדגיש  ובאמצעותן  פחות,  ידועות  פרשות  אל  ואף  טוביאנסקי 
לממשלה.70  המשפטי  היועץ  של  עצמאותו  לכינון   — פוליטית  מבחינה  לו  נוח  היה  לא  כשהדבר 
השופטים'  'חוק  חקיקת  את  שקידמה  היא  בן־גוריון  של  שממשלתו  לקוראיו  ומזכיר  שב  הוא  וכן 
בשנת 71.1953 קידר גם דן בהרחבה בהקמתו של מנהל ציבורי מתקדם וממלכתי בישראל; הוא עוסק 
במאבק בפוליטיזציה של המנגנון ובתרומתו של בן־גוריון לחקיקתם של חוקי שירות המדינה. כמו 
כן הוא עוקב אחר מאבקו הכושל של האב המייסד להמיר את שיטת הבחירות היחסית בשיטה רּובית־
אזורית.72 על אף ההערכה הניכרת שקידר רוחש לראש הממשלה הראשון, כהיסטוריון המחויב גם 
במבט ביקורתי הוא עומד על הפער שבין עקרונותיו ותפיסת עולמו של המנהיג ובין הפשרות שעשה 
בשל צרכיו הפוליטיים. הוא אינו חוסך את שבטו ממנו וממפלגתו, ומגנה למשל את קיומה הסודי 
של 'המחלקה למגויסים' במפא"י, מחלקה שעשתה נפשות למפלגה, ואת השתתפותם של קציני צבא 
בחוגים מפלגתיים ואף באספות בחירות.73 הוא דן גם בפער שבין הזעזוע שהביע בן־גוריון ממעשי 
ובין אי העמדתם לדין של כלל העבריינים, וחמור מכך — בחלקו במסמוס  זוועה של חיילי צה"ל 
בדווימה  צה"ל  שביצע  הטבח  מעשה  את  קידר  מונה  שבהן  קשות,  פרשיות  של  החלקי  או  המלא 
במהלך מלחמת העצמאות ואת הרג האזרחים בפעולת קיביה בשנת 74.1953 גם בדיונו בעיצובה של 
מערכת המשפט מונה קידר את הפשרות הבלתי טהורות של בן־גוריון, שביקש כדבריו לאחוז במקל 
בשני קצותיו — הוא מזכיר את השימוש שעשה בצווי חירום כדי למנוע מעקורי אקרית וברעם לשוב 
לאדמותיהם בעקבות פסיקת בג"ץ ואת הרס בתיהם וכן את השימוש במוסד החנינה לעבריינים שונים, 

וביניהם איסר בארי בפרשת טוביאנסקי, נאשמי הטבח בכפר קאסם ורוצחיו של ישראל קסטנר.75 
ההסדרים,  'כמכלול  רחבה  פוליטית  משמעות  חוקה  למושג  העניק  קידר,  מפרש  כך  בן־גוריון, 
החלות  והפוליטיות  המשפטיות  ההגבלות  ואת  המשטרי  הסדר  את  המבטאים  והנורמות,  המוסדות 
בחירתו  זה  במובן  למושג.  הבן־גוריונית  הפרשנות  את   — ַמבנה  גם  ושמא   — מאמץ  וקידר  עליו', 
המתודולוגית לטעת את הדיון בהחלטה שלא לחוקק חוקה בהקשר היסטורי רחב — בחירה יצירתית 
כשלעצמה — מאמצת אף היא במידת מה את הביוגרפיה של בן־גוריון, שכישרונו נמדד לא מעט 
ביכולתו לקבל לעיתים מזומנות את ההחלטה הנכונה. הגם שמחקרו אינו ביוגרפי, קידר נוקט מתודה 
המבקש  כביוגרף  פעם  פעמים:  שלוש  הכרעה  בצומת  ולהביט  לעמוד  מבקש  שהוא  בכך  ביוגרפית 
רעיונות  של  כהיסטוריון  פעם  מובלע(,  זה  שהיבט  פי  על  )אף  מחקרו  מושא  של  בחוויה  להיטמע 
המבקש להבין את הרקע ההיסטורי של מהות ההכרעה, ופעם כמבקר של גיבורו. אף שהוא מונה את 
אין הוא שוכח לבקר את המשפט שהתעצב בתקופת שלטונו  הישגיה של הדמוקרטיה הישראלית, 
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שם, עמ' 178.  76
הוק )לעיל, הערה 69(, עמ' 151–152.   77

ספרו הקודם: נ' קידר, ממלכתיות: התפיסה האזרחית של דוד בן־גוריון, קריית שדה בוקר וירושלים תשס"ט.  78
הוק )לעיל, הערה 69(, עמ' 3.  79

]...[ והסווה היררכיות ויחסי כוח ושליטה לאומיים, מגדריים, כלכליים  של בן־גוריון, ואשר 'שימר 
ועדתיים'.76

במדינה דמוקרטית, כתב סידני הוק, המנהיג הטוב הוא מי שאינו מנצל לרעה את כוחו, מי שאינו 
הופך לדמות נערצת בתקופת שלטונו ומי שאינו מהסס להתפטר.77 את כתיבתו של קידר, שזה ספרו 
השני העוסק בבן־גוריון, מניעה תהייה עמוקה על העומק וההיקף של החותם שהטביע האב המייסד 
המשפט,  המודרנית:  הממלכה  כלי  התעצבו  ובצילו  עמדו  זאת שעה שלרשותו  הצעירה.78  במדינה 
המקיף את כל תחומי החיים מן העריסה ועד הקבר, ומערכות החינוך, הצבא והביורוקרטיה, שיצקו 
נוגע  קידר  של  ספרו  הראשון  בעשור  בישראל  לדיון  מעבר  ולחברה.79  למדינה  ותואר  דמות  כולן 
בסדרת שאלות יסוד על אודות האגנטיות והיוזמה של המנהיג, על אודות עמדתו המוסרית, על אודות 
שאיפותיו ויכולתו לצבור כוח, ובייחוד הוא דן בסיטואציות שמזמנת ההיסטוריה לגיבורה ובאופן שבו 

הוא משכיל לנצלן. 

ד. מבחר מתודולוגיות לחקר ההיסטוריה של המשפט
ספרו של רון חריס 'המשפט הישראלי — השנים המעצבות: 1948–1977', משנת 2015, הוא היחיד 
מכלל החיבורים שהוצגו כאן המבקש לשרטט קווים לדמותו של המשפט ובתוך כך להתבונן במהותה 
של כתיבת ההיסטוריה. פרקי הספר מבוססים ברובם על מאמרים שפורסמו בעבר. בפתח הספר קורא 
בכתיבת  בהן  להשתמש  שניתן  סוגות  שבו,  הסוגות  מעושר  להתרשם  ולחוקרים  לסטודנטים  חריס 
היסטוריה משפטית. מטרה אחרת של הספר היא להשיב תשובה חדשה על שאלתו של בלוך שבה 
נפתח מאמר זה ולכונן גשר בין שתי הדיסציפלינות היסטוריה של המשפט והיסטוריה. הספר מציג 
אפוא בפרקיו השונים מבחר מתודות לחקר ההיסטוריה המשפטית, וניכר בו המאמץ לחרוג מגבולות 
הדיסציפלינה — ההיסטוריה של המשפטנים כפי שהגדירּה בלוך. העושר המתודולוגי מעיד, כך נדמה, 
על התפתחותו של חריס כהיסטוריון לאורך כחמש עשרה שנים. הספר משרטט קווים חדשים לדמותו 
של המשפט הישראלי ולדמותן של המדינה ושל החברה הישראלית בשלושת העשורים הראשונים, 
ועוקב באמצעות שורת מקרי בוחן אחר כמה מהשסעים ומהתהליכים הבולטים המאפיינים את החברה 

הישראלית. 
בפרק הראשון שואל חריס: כיצד אירע שמשפט המנדט, שהיה שנוא כל כך, הפך לבדו למשפט 
המדינה, והמשפט העברי, שהיה אהוד לפחות על שתי קבוצות משפטנים בולטות, נדחה אל מחוץ 
למשפט המדינה? וכיצד קרה שהדין הדתי בתחום האישי, שבשנות העשרים יצאו ההסתדרות הציונית 
וחיים וייצמן נגד הבלעדיות שביקשו הבריטים להעניק לו, הפך לדין שהכול כפופים לו בלא אפשרות 
יציאה? ובכן התשובה הקצרה שמשיב חריס על שאלה זו היא שהדברים קרו די במקרה. שדה המשפט 
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 R. Shamir, The Colonies ;29–28 'ר' חריס, המשפט הישראלי — השנים המעצבות: 1948–1977, תל אביב תשע"ד, עמ  80
 of Law, Cambridge 2000, pp. 30–32, 108–125, 163–167; A. Likhovski, Law and Identity in Mandate Palestine,
Chapel Hill, NC 2006, pp. 122, 130–132, 151–152; א' לחובסקי, 'המשפט המנדטורי ומורשתו', י' בן־אריה )עורך(, 
ירושלים בתקופת המנדט: העשייה והמורשת, ירושלים תשס"ג, עמ' 266–267; ר' סלע־שפי, 'ה"יקים" בשדה המשפט 
להסבר   .315–314  ,301 עמ'  )תשס"ד(,   13 ישראל,  בתקומת  עיונים  המנדט',  בתקופת  בורגנית  תרבות  ודפוסים של 
 A. Likhovski, ‘Failed Jewish Legal Revolution of 1948’, :תרבותי בדבר הסיבות לאי קליטתו של המשפט העברי ראו

A. Mermelstein et al. (eds.), Jews and the Law, New Orleans, LA 2014, pp. 377–383
על ההבחנה ראו: וינריב )לעיל, הערה 6(, עמ' 401, ובייחוד הערה 61.  81

היה התחום הזנוח ביותר מבחינת תרומתו לבניין האומה בתקופת המנדט ונשלט על ידי הבריטים. 
שלא כשדות פעולה תרבותיים אחרים, לאחר דעיכתם של בתי משפט השלום העבריים שוב לא ביטא 
המשפט את רוח האומה.80 ההכנות בתחום המשפט לקראת הקמת המדינה התקדמו באיטיות יחסית 
לשדות פעולה אחרים. המועצה המשפטית, שהחלה להכין את משפט המדינה, הייתה גדולה מדי, ולא 
קיבלה הנחיות מתאימות לפעולתה מדב יוסף, שעמד בראשה. השפיעה במיוחד בעניין זה המלחמה, 
שיצרה נתק בין הירושלמים לתל אביבים, ושפגעה ביכולת העבודה של ועדות המומחים. בצד שרטוט 
השדה שבתוכו פועל המשפט, כלומר השדה של המשפטנים ומפגשו עם הפוליטיקאים, ובצד גורמים 
אחרים תופסות מקום מרכזי בפרק זה המלחמה, ודרכה ובאמצעותה המקריות — וככל הנראה כוונתו 

האינטואיטיווית של חריס במקרה זה למקריות כאוטית ולא למקריות אקראית.81 

רישיונו המנדטורי 
של חיים אהרן 

ולירו לשמש כעורך 
דין, 1942 

)אוסף משה ולירו, ארכיון 
התמונות, יד יצחק 

בן־צבי(
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ג' כ"ץ, 'הקרע מן העבר במחשבתו של יעקב קלצקין', הורוביץ ואחרים )לעיל, הערה 43(, עמ' 462.   82
על מיפוי החומר האפל ראו: ע' אפרתי, 'מאות מדענים יצרו מפה ששופכת אור על החומר האפל של היקום', הארץ, 15   83
באפריל http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2614198( 2015, נצפה ב־17 ביולי 2015(. לדיון מפוכח 
בבלתי צפוי ראו: א' קונפינו, 'נסים ושלג בפלשתינה ובישראל: טנטורה, היסטוריה משנת 1948', זמנים, 121 )2013(, עמ' 16.

נ' כהן, 'גורל ומשפט', הפרקליט, מט )תשס"ז(, עמ' 23.  84
שפירא הציעה הסבר קרוב אך אחר, וטענה כי 'כמו בהרבה מקרים ההכרעות הגורליות ביותר התקבלו כמעט בבלי   85
דעת, מבלי שמישהו נתן דעתו על חשיבותה של החלטה זו או על השפעותיה ארוכות הטווח' )א' שפירא, 'בין יישוב 
למדינה — המרכיבים שלא עברו', ג' שמעוני, י' שלמון וי' ריינהרץ ]עורכים[, לאומיות ופוליטיקה יהודית: פרספקטיבות 

חדשות, ירושלים תשנ"ז, עמ' 260(.
צ' טריגר, 'יש מדינה לאהבה: נישואין וגירושין בין יהודים במדינת־ישראל', א' בן־נפתלי וח' נוה )עורכות(, משפטים   86
על אהבה, תל אביב תשס"ה, עמ' 196–212; א' הכהן, 'נישואין כדת משה ו)מדינת( ישראל', ד' הכהן ומ' ליסק, צומתי 

הכרעות ופרשיות מפתח בישראל, קריית שדה בוקר תש"ע, עמ' 40–87. 

המקריות, שאיננה אופנתית בהיסטוריוגרפיה הישראלית, אמורה הייתה להיות מלכת ההיסטוריה 
אינה  שהיא  מכיוון  זאת  כך.  הדבר  אין  אך  הדברים,  מהלך  על  להשפיע  מרבה  שהיא  מפני  שלנו, 
מתמסרת להמשגה ולכימות, ומעבר להיותה משעשעת ומפתיעה לעיתים, היא מנכיחה את קוצר ידנו 
כבני אדם. גאווה אינטלקטואלית והניסיון המתמיד של היסטוריונים למצוא דפוסים בעולם התופעות 
גורמים להעדפה של הסברים שמקורם בנו, החוקרים, ובדפוסי החברה שסביבנו.82 ייתכן שהמחשבה 
הציונית, שביקשה להשיב לידי היהודים את השליטה בגורלם, תרמה לכך אף היא בבלי דעת. המקריות 
היא אפוא החומר האפל של ההיסטוריונים — ושמא מוטב לקרוא לה המלכה האפלה — ואולי כמו 
החומר האפל היא רחבה וגדולה בהרבה מן החומר הנראה. אך בניגוד לפיזיקאים, שבאחרונה דווח כי 
מיפו את החומר האפל ביקום — ההיסטוריוגרפים הישראלים מרבים להתעלם ממנה או לאזכר אותה 
בחטף.83 המקריות מנוגדת מעצם טבעה למשפט. 'גורל', טענה נילי כהן, 'מבטא את מה שנגזר מראש 
בידי כוח עליון מבלי שלנו, בני האדם, יכולת להשפיע על כך. ואילו "משפט", מניח עולם תבוני, שבו 
הפרט לוקח את גורלו בידיו'.84 חריס — במקום לחפש אשמים, כפי שעושה למשל ברון בהקשרים 
אחרים — מראה כיצד קרסו המהלכים של המועצה המשפטית, וכיצד נוסחה 'פקודת סדרי השלטון 

והמשפט' בדוחק ובפרק זמן קשה, ולא הייתה מוכנה במועד ההכרזה על הקמת המדינה.85 
פרק זה על טענתו המקורית מקנה משמעות חדשה לגמרי לחוק שבא להשלים ולתקן את 'פקודת 
ההקשר   .1953 משנת  וגירושין(',  )נישואין  רבניים  דין  בתי  שיפוט  'חוק  והמשפט',  השלטון  סדרי 
הפוליטי, שקשה להתעלם ממנו במה שנוגע לחוק זה, שהוא חוק שנוי במחלוקת, ֶהקשר ששורשיו 
בהסכם הקואליציוני בין מפא"י ל'פועל המזרחי', וַהקשר ההדוק בין חוק זה ובין חקיקת 'חוק שירות 
לאומי' באותה שנה — חוק שלא יושם, בניגוד ל'חוק שיפוט בתי דין רבניים' — כל אלה הופכים טפל 
ולא עיקר. חקיקת 'חוק שיפוט בתי דין רבניים' הוצגה במחקר כהקרבה של הנשים והחילונים בכלל 
סדרי  ב'פקודת  הליקויים הקשים  טכני של  תיקון  רק  זהו  חריס  פי  על  אך  הקואליציה,86  מזבח  על 
ב'פקודת  למעשה  נקבע  כבר  הרבניים  הדין  בתי  בלעדיות  עקרון  חריס  לטענת  והמשפט'.  השלטון 
סדרי השלטון והמשפט', ומשנקבע, אף שנדמה היה שקל לערוך בו שינוי, למעשה קשה היה לשנותו. 
החשיבות של הפרק הזה אפוא כפולה — בחשיפת הנסיבות שהובילו להכרעה שהתקבלה ב'פקודת 
סדרי שלטון ומשפט' ויותר מכך בהצבעה על שרשרת האירועים שהתרחשה אחר כך ועל העיקרון 
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חריס )לעיל, הערה 80(, עמ' 54.  87
שם, עמ' 68, 81–82.  88

בלוך )לעיל, הערה 1(, עמ' 160.  89

ההיסטורי שהם מבטאים. חריס קובע כי 'את שיכלו להשיג תומכי המשפט העברי ומבקשי צמצום 
]...[ הם התקשו מאוד  סמכות בית הדין הרבני בקלות בטרם התקבלה פקודת סדרי שלטון ומשפט 
להשיג בעשורים הבאים. הם התקשו בכך משום שלמבנים משפטיים, נורמטיביים ומוסדיים, גם אם 
נוצרו בהיסח הדעת, יש דינמיקה פנימית משלהם. הם לא רק משקפים מציאות. לעיתים, כמו במקרה 

שלנו, הם גם יוצרים אותה'.87 
עיקרון זה נכון כמדומה לא רק לשדה המשפט אלא גם לאופן בניית המוסדות הפוליטיים, נושא 
שחריס נוגע בו בפרק השני. עניינו של פרק זה הוא בניית מוסדות המדינה וזרועות השלטון והמשפט 
בתוכם. חריס שואל מה נמשך מן התקופה הקודמת ומה השתנה, מה התמסד ונתקבע ומה היה בסיס 
לשינויים — האם ניתן לאפיין תקופה מסוימת במאפיינים מסוימים אם לאו? ותשובתו על כל השאלות 
הללו מורכבת. ממצא אחד ברור עולה מן הפרק והוא המאפיינים שנתקבעו: היעדרה של חוקה כתובה; 
עיצוב מערכת היחסים בין הרשות המחוקקת, שהיה לה מעמד בכיר להלכה, לבין הרשות המבצעת, 
שהייתה רבת עוצמה למעשה; כינון הסדרים חשובים בעניין השליטה על הקרקע והאזרחות בישראל; 
הקמת בית המשפט העליון ובחירת דור השופטים לעשורים הבאים; קבלת החלטות תקדימיות במגוון 

תחומי משפט.
מבחינה מתודולוגית חריס מבקש לקשור בין האירועים הגדולים של העשור הראשון — העלייה 
והכלכליים  הביטחוניים  הקשיים  החמישים,  שנות  באמצע  אפריקה  צפון  יהודי  ועליית  ההמונית 
והמציאות הפוליטית — ובין משטר המדינה המתהווה ומשפטה. הוא מתמקד בייחוד בהיבטים של 
חקיקה ושל פסיקה, ומסקנתו צנועה מאוד, ואף היא שיעור טוב להיסטוריונים — ונראה שהוא שמע 
של  הניסיון  אף  על  זה.  מאמר  בפתח  המופיעה  קטגוריות,  של  מחודשת  בחינה  בדבר  בלוך  בעצת 
שנחוץ  סבור  חריס  קולקטיביסטית,  מול  לאינדיווידואליסטית  החקיקה  את  לקטלג  אחרים  חוקרים 
מחקר נוסף כדי לקבוע דברים ברורים באשר לאוריינטציה של החקיקה בעשור הראשון. ובדומה לכך 

ואפילו יותר הוא נזהר באפיון הפסיקה בבית המשפט העליון.88 
בפרק השלישי דן חריס במתח המעמדי, שראשיתו עוד בתקופת המנדט, ושהתעצם מאוד בעשור 
הראשון למדינה. הוא תוהה מדוע מפא"י, שזכתה להגמוניה פוליטית מיום הקמת המדינה ועד מועד 
חקיקת 'חוק ההוצאה לפועל' בשנת 1967, ושהחזיקה לפחות לכאורה בעמדות סוציאליסטיות, לא 
ביטלה את מאסר החייבים אף שהיה בידה לעשות כן. וכאן הוא שוכח — ככל הנראה במתכוון — את 
העיקרון שעליו עמד בפרק הראשון, שלאחר שנקבע עיקרון משפטי קשה לשנותו. מן הסתם בשל 
הקושי להיגמל מן הדחף האנושי לחפש דפוסים, משמעות ואחריות חריס תר אחר גיבורים ונבלים 
ובייחוד מחפש אשמים; וכנגד מהלך זה כבר הזהיר בלוך את ההיסטוריונים: 'כמה קל ונוח לצעוק "אל 
הגרדום"!'.89 עתה מבקש חריס להאמין שהשלטון אחראי למעשיו, ושלאידיאולוגיה אמורה להתלוות 
מחויבות. אלא שאידיאולוגיה נשחקת, וממשמעות נשארות לעיתים רק סיסמאות ריקות, כפי שמראה 
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חריס בהעמידו את מפא"י על המוקד ובעיקר בהוקיעו את המשפטנים הבולטים בשורותיה. הפרק 
התרחב.  כולו  בישראל  הביניים  שמעמד  בשעה  כקבוצה  הדין  עורכי  של  כוחם  עליית  על  מצביע 
מפא"י  של  הקושי  את  והמעמדית.  הפוליטית  בהיסטוריה  כאן  נשזרת  המשפטנים  של  ההיסטוריה 
לחרוג מעצותיהם הרעות של חבריה עורכי הדין ושל הסתדרות עורכי הדין מסביר חריס בין היתר 
בהתברגנות של חבריה ובוחריה. יש אפוא זיקה מעניינת בין מחקר זה ובין עבודתה של זיו. עם זאת 
מפליא שחריס, שהוא היסטוריון כלכלי, לא בחן בהקשר זה את הבעיות שעימן התמודדו המשק וכן 
מוסדות שהיו קשורים במפא"י לנוכח המיתון בשנים 1966–1967 ואת ההיתכנות של ירידה במוסר 

התשלומים בעטיו.90 
בפרק הרביעי חריס סוקר את המערכות המשפטיות שבהן לקחה חלק התנועה הפוליטית הערבית 
העצמאית 'אל־ארד', והחידוש החשוב ביותר בפרק זה הוא בהצבעה על האגנטיות של התנועה הזאת. 
המעורבות של השופט לנדוי בשורת פסקי הדין שבהם הייתה התנועה צד, ושהידוע בהם הוא פסק 
דין ירדור, שנאסר בו על התנועה לרוץ כמפלגה בבחירות לכנסת השישית, זוכים לפרק גם בספרה 
של שקד. כיום, כשמתרבים ההיסטוריונים החברתיים והתרבותיים, מרבים לכתוב על יכולת הפעולה 
היזומה של יחידים וקבוצות מוחלשים. ובפרק זה 'אל־ארד' הופכת מקורבן אומלל ונדכא לגיבורה 
היסטורית פעילה ורבת תושייה. הייחוס של כושר פעולה עצמאית למי שהצטיירו במחקר הפוסט־
את  בוחן  הפרק  כמותו.91  מאין  חשוב  היסטוריוגרפי  תיקון  הוא  קול  וחסרי  כמוכפפים  קולוניאלי 
הנסיבות הפוליטיות שהובילו לצמיחתה של 'אל־ארד' ואת העמדות של מתחרותיה בציבור הערבי 
בישראל, פורס יריעה רחבה של היריבויות בעולם הערבי ושל חלקה של ברית־המועצות בהן, ויורד 
לדקויות העדינות ביותר באשר לתפיסותיה המדיניות של התנועה; בכך הוא מופת להעמדה של רקע 
וגוף )background and foreground(, וממחיש כיצד יש לבחון סוגיה היסטורית, ואיזו יריעה רחבה 

יש לפרוס כדי להבין את העובדות.
מני לשופט  מינויו של השופט אליהו  ביקורת על  נדון השסע העדתי באמצעות  בפרק החמישי 
זה  חלק  כי  אם   — ביוגרפי  הוא  בחלקו  משולבת:  מתודולוגיה  על  מבוסס  הפרק  הראשון.  הספרדי 
מביא בעיקר מידע על אודות האיש בלי לרדת לצפונותיו — ובחלקו השני והעיקרי הוא מבחן כמותי; 
בעקבות מבחן זה פוסק לבסוף חריס כי השם הרע שיצא לשופט מני כמי שחותם על פסקי דין 'אני 
ניתוח   — הכמותיים  הממצאים  לחיזוק  משמשת  שלישית  מתודה  עובדות.  על  מבוסס  היה  מסכים' 
טקסטואלי של פסקי הדין בשלוש פרשיות מפתח; במסגרת ניתוח זה חריס בוחן לא רק את פסקי 
הדין של מני אלא גם את התייחסותו לאלה של עמיתיו.92 הוא מראה שמני חשש לחלוק על שופטים 
מובילים, וכי במשך זמן נטה פחות לחלוק על עמיתיו ויותר להסכים עימם ולבטל את דעתו מפניהם. 
הניתוח הכמותי חושף שהוא עשה כך בשליש האחרון של כהונתו )1972–1977( הרבה יותר מאשר 

על המיתון ראו: י' גרינברג, פנחס ספיר: ביוגרפיה כלכלית פוליטית 1949–1975, תל אביב 2011, עמ' 257–281.  90
מטרות  ומורדים,  משת"פים  ומפעילים,  סוכנים  בישראל:  והערבים  הישראלי  המודיעין  טובים:  ערבים  כהן,  ה'  ראו:   91
 Sh. Robinson, Citizen Strangers: Palestinians and the Birth of Israel’s Liberal Settler ;ושיטות, ירושלים תשס"ו

 State, Stanford, CA 2013
חריס )לעיל, הערה 80(, עמ' 191–196. פסקי הדין האמורים הם שליט )1970(, מרדכי )1972( וסדובסקי )1973(.  92
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שם, עמ' 198–199.  93
שם, עמ' 199.  94

י' שחר, ר' חריס, מ' גרוס, 'נוהגי ההסתמכות של בית־המשפט העליון — ניתוחים כמותיים', משפטים, כז )תשנ"ו(,   95 
עיוני  כמותיים',  ניתוחים   — בבית־המשפט־העליון  ומחלוקת  שיח  'אנטומיה של  והנ"ל,  הנ"ל  הנ"ל,   ;217–119 עמ' 

משפט, כ )תשנ"ז(, עמ' 749–795.
לאחר מכן עדכן ופיתח את טענותיו. ראו: מ' מאוטנר, משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת, תל אביב   96

תשס"ח, עמ' 124–128, 149–168. 
זילבר )לעיל, הערה 50(, עמ' 144–174.  97

בשליש הראשון )1962–1967(.93 חריס אינו תולה זאת במוצאו הספרדי ובטענה שבשל מוצאו הושתק 
המשפטיות  היכולות  את  לו  אין  וכי  מוצדק  היה  לא  'שמינויו  חש  שמני  טוען  אלא  עמיתיו,  בידי 
נורמות השיטה  לעיצוב  הולמת של התפקיד השיפוטי, שיתאימו  או תפיסה  או השאיפות האישות 

המשפטית שהיו לעמיתיו הנפילים'.94 
המתודולוגיה הכמותית יעילה מאוד בהתחקות אחר נוהגי ההסתמכות של בית המשפט העליון 
ושכיחות אזכוריהם של פסקי דין, כפי שנעשה במחקרים אחרים שבהם היה חריס שותף.95 עם זאת 
לטעמי מתודה זו הופכת לסד קפדני כשמדובר באדם יחיד, שכן היא איננה מביאה בחשבון נסיבות 
אישיות. האם לא ייתכן שהשופט מני היה מדוכא, ומשום כך הרבה להסתגר בחדרו ומיעט להתרועע 
עם השופטים האחרים? אולי באופיו לא נועד לשמש דוגמה ומופת לאחרים כשופט הספרדי הראשון 
בבית המשפט העליון? הרי סביר להניח שלא הכול יכולים לשאת בנטל הכבד הזה, שגברים לבנים — 

שלא כנשים וכמזרחים — לא היו צריכים להתנסות בו. 
בפרק האחרון של הספר, הדן במשפוט הסֵפרה הציבורית, מציע חריס תיקוף חדש לתופעה שתיאר 
לראשונה מנחם מאוטנר בספרו משנת 1993 'ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי',96 
חריס  בית המשפט העליון בפרט בשנות השמונים.  ושל  והיא התעצמותו של שדה המשפט בכלל 
מקדים תופעה זו לעשור השלישי של מדינת ישראל. הוא פורס שורה של הסברים לתופעה — חלקם 
אינם תלויים זה בזה או נובעים זה מזה, אבל התקיימותם בעת ובעונה אחת מעצימה עד מאוד את 
כוחו של המשפט במדינה ובחברה. למשל ההרחבה הטריטוריאלית של ישראל עם כיבושה של הגדה 
המערבית במלחמת ששת הימים הובילה בהכרח להסדרי חקיקה מגוונים בשטחים, והמרכזי שבהם 
חקיקה באמצעות הרשות המבצעת ולא זו המחוקקת מצד אחד ופתיחת בג"ץ בפני תושבי השטחים 

מצד אחר. 
התגברות כוחו של היועץ המשפטי לממשלה בתקופה זו הייתה מקרית או לפחות פרסונלית; היא 
קשורה בבחירתם של שמגר וברק לתפקיד, ונבעה מתפיסותיהם, מאופיים ומכישוריהם, כפי שהראתה 
גם זילבר.97 כמה פסקי דין חשובים ששינו את כללי המשחק נמנים בפרק זה: פסק דין סאיטקס משנת 
1975, שהפך היבט של יחסים בין הרשות המנהלית לאזרח ליחסים משפטיים, ופסק דין ברגמן משנת 
'חוק ועדות חקירה',  נוסף על אלה נחקק בעשור השלישי למדינה  1969, שביטל חוק של הכנסת. 
ובעקבותיו הפכו ועדות החקירה המועצמות לגורם מרכזי בשיח הציבורי הישראלי, ובראשן כמובן 
ועדת אגרנט. החוק נחקק בתקופה זו באופן מקרי, בשל ספיחי עסק הביש, שהחל להתגלגל בשנת 
1954, הפך לסערה רבתי בשנים 1960–1961, ושנותרו ממנו גחלים שהתפרצו מדי פעם לאחר מכן, 
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מאוטנר )לעיל, הערה 96(, עמ 171.  98
חריס )לעיל, הערה 80(, עמ' 223.   99

סיבתי  קשר  על  להצביע  יכול  ההיסטוריון  אין  לעיתים   .1964 בשנת  סוערות  אפיזודות  כמה  כולל 
בין אירועים שונים, אבל חבירתם יחד משנה את הזירה. המלכה האפלה מהפרק הראשון, המקריות, 

מציצה אפוא מבעד לסדקים בפרק האחרון.
לאחר סיור מרחיב דעת ביקום ההיסטורי חריס חוזר בסופו של הפרק אל ההיסטוריה של המשפטנים, 
וטוען שעלייתו של המשפט בחברה היא פרי התחזקותה של קבוצת מומחים — המשפטנים. הוא חולק 
של  התגוננות  אמצעי  היה  לא  בישראל  הציבורית  הסֵפרה  שמשפוט  וקובע  מאוטנר  של  התזה  על 
האליטה האשכנזית הליברלית אשר הודרה מהפוליטיקה לאחר המהפך בשנת 1977 ופנתה בשל כך אל 
הרשות השופטת, שאינה נבחרת.98 אך גם הוא סבור שעליית המשפט אכן קשורה לשקיעת ההגמוניה 
של תנועת העבודה, שאותותיה ניכרו עוד לפני המהפך. פרשת לבון החלישה לא רק את בן־גוריון 
אלא את תנועת העבודה בכללותה, אף שחלף למעלה מעשור עד המהפך. גם הקמת ההתנחלויות 
תנועת  של  הפוליטית  דעיכתה  בתהליך  חשובה  ציון  נקודת  היא  אמונים'  'גוש  ידי  על  הראשונות 
העבודה.99 וכך בעוד שבמעבר מיישוב למדינה, טענה אניטה שפירא, התחזקה קבוצת הפוליטיקאים 
המשרתות  והאליטות  טבנקין,  ויצחק  כצנלסון  ברל  כמו  חברתיים  מנהיגים  חשבון  על  המקצועיים 

ועדת אגרנט 
לחקירת מחדלי 

מלחמת יום 
הכיפורים בראשות 

השופט שמעון 
אגרנט. משמאל 

לימין: פרופ' יגאל 
ידין, השופט משה 

לנדוי, השופט 
שמעון אגרנט, 
מבקר המדינה 

יצחק ארנסט נבנצל 
ורב אלוף במיל' 

חיים לסקוב, 
נובמבר 1973

)צילום: יעקב סער, לע"מ(



קתדרה183ההיסטוריה של המשפט הישראלי: עיון מתודולוגי

שפירא )לעיל, הערה 85(, עמ' 258–259.  100
להסבריו ראו: מאוטנר )לעיל, הערה 96(, עמ' 169–226.  101

נדחקו הצידה,100 מדגיש חריס כי לאחר מלחמת ששת הימים חלה תזוזה איטית מן הפוליטיקה אל 
המשפט; תזוזה זו התעצמה, כפי שהראה מאוטנר, בשנות השמונים והתשעים.101 

חריס הוא היסטוריון המודע למלאכתו. הוא רגיש ליסוד הטנטטיווי של הטיעון ושל המתודה. 
הגם שטענותיו משכנעות, הוא מלא ספקות. הוא מציב לפנינו שורה של אפשרויות, זגוגיות צבעוניות 
בחלון ההיסטוריה, שדרכן הוא ַמבנה פיסות של עבר; הוא מעמיד שורה של תיאורים ומצביע על 

אירועים, על תהליכים ועל יחסי סיבתיות חדשים.

סיכום 
יהיו  עיקר מעייניו של המחבר  הוא שבעת הכתיבה  היסטוריה  ביותר בכתיבת  בעיני הכלל החשוב 
משוקעים בתכונות של העבר כשלעצמו ולא בזיקתו להווה. אף שחלק ניכר מהספרים שסקרתי כאן 
אינם עומדים בכלל הזה, בכוחם לשפוך אור חדש על שדה פעולה עתיר כוח, השפעה ויצרים, שמידת 
השפעתו על החברה, המדינה והתרבות בישראל רק הולכת ומתחוורת. ניכר בספרים המאמץ הגדול 

מינוי חוסני אלזועבי 
לקאדי על ידי 
 הנשיא יצחק 

בן־צבי בצריף 
 הנשיא, ירושלים, 

7 בינואר 1963
)אוסף דוד ברטוב, ארכיון 
התמונות, יד יצחק בן־צבי(
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חריס )לעיל, הערה 80(, עמ' 12.  102

דין  פסקי  של  חשיבותם  את  ולהנהיר  המשפטיים  המושגים  את  רחב  לקהל  להנגיש  הכותבים  של 
מכריעים; הדיון הביוגרפי, חקר הממשק שבין המשפט לחברה — בהקשרים המעמדיים של המשפט 
ושל המשפטנים וכן בהקשרים התרבותיים של המשפט — מכוונים כולם להעמדת המשפט כשדה חקר 

היסטורי שווה ערך לצד הפוליטיקה, התרבות, החברה והכלכלה. 
המשפט מעוצב במידה רבה על ידי תהליכים ומתחים חוץ־משפטיים, גם אם יש לו גם מידה של 
אוטונומיה, סבור חריס.102 לפיכך כאשר המשפטנים מבקשים לכתוב היסטוריה שתמשוך את ליבם 
של היסטוריונים מן השורה, היא צריכה לגעת בממשק שבין הפנים לחוץ ובביוגרפיה של השחקנים, 
שהעמידה  הרבגוניים  לכלים  זיקה  לה  שתהיה  טוב   — חריס  ובעיקר  הכותבים  רוב  שהראו  וכפי 
לא  הם  חריס  של  העשיר  ספרו  ובייחוד  כאן  שנסקרו  מהחיבורים  רבים  ההיסטורית.  הדיסציפלינה 
רק דגמים לחקר עברו של המשפט, אלא גם מציגים מגוון מתודות היסטוריות וסוציו־היסטוריות. 
בנושאיהם ובמתודות שלהם הם מהווים גשר רבגוני ונוח לחציה מעל השסע — המצטמצם והולך — 
זו הנדפסת  ובייחוד  בין שתי הדיסציפלינות, משפט והיסטוריה. ההיסטוריה של המשפט הישראלי 
בספר העברי אינה מתדפקת עוד על שעריה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית ואינה מבקשת שיינתן 
לה להיכנס. בעשרים השנים האחרונות צמח תחום היסטוריוגרפי חדש בישראל, והוא עתה חלק חשוב 

מן ההיסטוריוגרפיה הישראלית, חלק שבלעדיו אין עוד דרך להבין ולפענח את עברנו. 


