ניר קידר

יד י

צחק

בן־
בי
צ

150

טבת תש

המשפט
ומקומו המרכזי
בהיסטוריה הישראלית

ע "ד

על ההיסטוריוגרפיה של המשפט
הישראלי ותרומתה לחקר ישראל

המשפט ומקומו המרכזי בהיסטוריה הישראלית:
על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי ותרומתה
לחקר ישראל
זה כשלושים שנה ההיסטוריה של המשפט היא אחד מתחומי המחקר המרתקים והדינמיים באקדמיה
בשער המאמר:
החצר הפנימית של
הישראלית .מטרתו של מאמר זה כפולה :ראשית ,אני מבקש להציג את תולדות ההיסטוריוגרפיה של
בניין בית המשפט
העליון בירושלים
המשפט בארץ ולפרושׂ תמונה עדכנית של המחקרים בתחום; ושנית ,אני מבקש לעמוד על התרומה
בתכנונם של
של הדיסציפלינה לחקר החברה הישראלית ,ובעיקר על התרומה של ההיסטוריוגרפיה של המשפט
האדריכלים
כרמי־מלמד
עדה
להבנת התרבות האזרחית המודרנית של החברה היישובית והישראלית.
ורם כרמי ()1997
(צילום :עמוס בן גרשון,
לאחר סקירה כללית של ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי ושל תולדות תחום המחקר ,יתמקד
לע"מ)
המאמר בתרומה אחת מסוימת של תחום הידע הזה לחקר ישראל :הבנת החברה הישראלית כחברה
למטה מימין —
שופטי בית המשפט מודרנית .חברה מודרנית בהקשר זה היא חברה שמחזיקה ברעיונות הפוליטיים־האזרחיים שהתפתחו
העליון המנדטורי
במערב בעת המודרנית ,ושרואה במערכת משפט הפועלת לאור עקרונות שלטון החוק מוסד חברתי
על גג בניין בית
המשפט העליון
מרכזי וחשוב 1.כמובן ההיסטוריה של המשפט אינה התחום היחיד המלמד על אופייה המודרני של
במגרש הרוסים
החברה שהתפתחה בארץ במאה העשרים .אולם מכיוון שהמשפט הוא מערכת הנורמות העיקרית
בירושלים ()1925
של החברה — כלומר את מערכת הנורמות העיקרית בכל חברה אנו מכנים משפט — ברור שמערכת
למטה משמאל —
שופטי בית המשפט
המשפט ,הנורמות המשפטיות ,מידת הציות לחוק וההבחנות השונות שעושה הדין ,מלמדות רבות
העליון הישראלי
ועוזריהם על גג
על חברה מסוימת; וברור גם שעיסוק בתולדות המשפט וברעיון שלטון החוק מרכזי להבנת תרבותה
בניין בית המשפט
של אותה חברה .המחקרים בהיסטוריה של המשפט הישראלי שופכים אור חדש על החברה בארץ
במגרש הרוסים
()1992
לפני עזיבתו
כחברה מודרנית בעלת תודעה לגליסטית מפותחת ,כלומר חברה המקפידה על כללים ,הליכים
(צילום :זיו קורן ,לע"מ)
וטקסים משפטיים מתוך הבנת חשיבותם של המשפט ורעיון שלטון החוק לקיומה של חברה הוגנת
ואיתנה .בתוך כך מחקרים אלה תורמים להבנת חוסנה היחסי של החברה הישראלית ולהבנה מורכבת
ומלאה יותר של המתחים בחברה הישראלית ושל הצללים המעיבים על מדינת החוק הישראלית,
כלומר של הקיפוח ,האפליה והאלימות הקיימים עדיין בחברה הישראלית על אף שלטון החוק
והדמוקרטיה.
למאמר שלושה חלקים :בחלק הראשון אתאר את ההיסטוריה של ההיסטוריה של המשפט — אציג
את תולדות ההיסטוריוגרפיה של המשפט בישראל ובעיקר את צמיחתו המרשימה של התחום מאז
שנות השמונים של המאה העשרים; בחלק השני אסקור בקצרה את כיווני המחקר בתחום הדינמי הזה;
אני מודה לליטל נזרקביץ על עזרתה במחקר.
1

ברור ש'החברה הישראלית' הוא ביטוי מופשט לקולקטיב המורכב מקבוצות שונות ,שחלקן אינן מחזיקות ברעיונות
הפוליטיים־האזרחיים של המודרנה (למשל קבוצות דתיות מסוימות ,יהודיות ולא־יהודיות) .ענייני כאן בממצאים
שאפשר ללמוד על החברה הישראלית בכללותה.
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ובחלקו השלישי של המאמר אעמוד על דמותה של החברה הישראלית כחברה לגליסטית מודרנית,
כפי שהיא עולה מממצאי המחקר ההיסטוריוגרפי של המשפט בארץ.

א .תולדות ההיסטוריוגרפיה של המשפט בישראל
ההיסטוריה כתחום מחקר מניחה שינוי והתפתחות ,כלומר היא מניחה שמושאי מחקרה משתנים
בהתאם לתנאי הסביבה ובהתאם לתפיסות ולמנהגים המקובלים במקום ובזמן מסוימים .לעומת זאת
מושא המחקר של ההיסטוריוגרפיה של המשפט ,קרי המשפט ,מקדש את היציבות והוודאות .אסכולה
חשובה במשפט ,אסכולת המשפט הטבעי ,אף רואה בעקרונות היסוד של המשפט עקרונות נצחיים
ואוניוורסליים 2.ההיסטוריוגרפיה של המשפט ,בהיותה תופעה היסטורית בעצמה ,מושפעת במידה
מסוימת מן המתח הזה :בתקופות שבהן מתחזקת מסיבות שונות תפיסה סטטית־פורמליסטית של
המשפט 3,חקר ההיסטוריה של המשפט בדרך כלל מפותח פחות; ולהפך ,כאשר מודגש הפן הדינמי־
הראליסטי של המשפט ,מתפתחת יותר גם ההיסטוריוגרפיה של המשפט4.
גם צמיחתה המרשימה של ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי ברבע האחרון של המאה עשרים
קשורה בהתפתחותן של תפיסות דינמיסטיות של החברה ,התרבות והמשפט .מדובר במפנה התרבותי
( )cultural turnבמדעי האדם ,שהפך בולט בשלהי שנות השישים של המאה הקודמת ,ושהתבטא
בצמיחתם של מדעי התרבות וההרמנויטיקה המודרניים .תפיסות חדשות אלה תבעו להשלים את
מדעי החברה והרוח במדע פרשני המבקש להבין את רשתות המשמעות ,הזהות והתרבות שטוו להם
אנשים וחברות במהלך ההיסטוריה.
בחקר ההיסטוריה סימן המפנה התרבותי את לידת ההיסטוריה התרבותית החדשה או ההיסטוריה
הנרטיבית; זו מבקשת לבחון את הקטגוריות הקוגניטיוויות שבני תקופה מסוימת תפסו באמצעותן
את המציאות ,ואת תהליכי היווצרות התרבות והתפתחותה .חשוב לא פחות ,המפנה התרבותי
חיזק את ההיסטוריה כתחום־על החולש במידה רבה על חקר האדם ,החברה והתרבות .התפיסה
התרבותית החדשה ביקשה להראות כי מרבית התופעות הקשורות באדם ובחברה — גם כאלה הנראות
טבעיות — הן היסטוריות במהותן ,כלומר הן נוצרו והשתנו במהלך ההיסטוריה על פי תנאי הסביבה
והשוני ברשתות המשמעות שיצרו בני האדם בתקופות ובמקומות שונים 5.כך גם המשפט שב והיה
2
3

4

5

השוו :ר' חריס וא' לחובסקי' ,לפקוח את עיניה של יוסטיציה' ,זמנים( 98 ,אביב  ,)2007עמ' .4
תפיסה סטטית של המשפט יכולה להתפתח ממקורות שונים :מתוך הדגשת היסודות האוניוורסליים־ה'טבעיים'
שבמשפט ,כפי שעשו למשל אנשי האסכולה הסטואית בעת העתיקה או חסידי הנאורות במאה השמונה־עשרה; מתוך
גישה פורמליסטית־מכניסטית הרואה במשפט מערכת נורמות אוטונומית שכמעט שאינה מושפעת מן ההיסטוריה ,כפי
שקרה למשל במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה; מטעמים של שמרנות דתית או חברתית.
על רקע זה יש להבין למשל את צמיחתן של תפיסות היסטוריות של המשפט בראשית המאה התשע־עשרה במקביל
לראקציה הרומנטית לרעיונות הנאורות באירופה .הידועה שבהן היא האסכולה ההיסטורית של המשפט שיצר בגרמניה
פרידריך קרל פון סביני ( .)von Savignyכך יש להבין גם את צמיחת אסכולת ויסקונסין בארצות־הברית לאחר מלחמת
העולם השנייה (ראו להלן ,הערה .)6
ראו :י' מאלי' ,העידן של זמנים :המהפכה התרבותית בהיסטוריוגרפיה החדשה' ,זמנים  ,)2007( 100עמ' .137‑126
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לתחום היסטורי הראוי לעיון ולמחקר .יתר על כן ,המשפט נתפס עתה כמאגר סמלי רחב ממדים
של נורמות ,הליכים ופרקטיקות החשובים מאוד להבנת החברה והתרבות .תפיסה זו הביאה בשנות
השישים לגל חדש בחקר הסוציולוגיה של המשפט (המכונה בארצות־הברית זרם המשפט והחברה
[ )]Law and Societyובחקר ההיסטוריה של המשפט 6.נוסף על כך המפנה התרבותי שב וחיזק בלימודי
המשפט המערבי את התפיסות הדינמיות־הראליסטיות יותר של המשפט .למשל באירופה סימן המפנה
התרבותי צעד נוסף בחזרה מן התפיסות הפורמליסטיות שראו במשפט מערכת כללים אוטונומית
נפרדת במידה רבה מן התרבות וההיסטוריה; 7ובארצות־הברית הביא המפנה התרבותי לחזרה מן
התפיסות הפרוצדוריאליות שהיו אפנתיות שם לאחר מלחמת העולם השנייה ,ושראו במשפט אוסף
של מוסדות והליכים רציונליים שדרכי פעולתם נגזרים מן התכליות החברתיות של המשפט להכווין
התנהגות ולפתור סכסוכים8.
צמיחתם של זרמים ביקורתיים פוסט־סטרוקטורליסטיים ופוסט־מודרניים ,שנולדו למעשה
מתוך התפיסות התרבותיות־הפרשניות החדשות ובמקביל אליהן ,חיזקה עוד יותר מגמות אלה של
היסטוריזציה ,בהדגישה ביתר שאת את הטענה שרבות מן התופעות הנראות לנו טבעיות או מדעיות־
דטרמיניסטיות הן היסטוריות במהותן .בארצות־הברית למשל הביאו תפיסות ביקורתיות אלה — ובתוכן
האסכולות הביקורתיות על המשפט ( — )Critical Legal Studies, CLSלהתעצמות המחקר והכתיבה
בהיסטוריה של המשפט בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים 9.התפיסות ההיסטוריוגרפיות
והאינטלקטואליות החדשות היו גורם מרכזי גם בתנופה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית ,ובתוך כך
סייעו בלידתה של ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי בשלהי שנות השבעים של המאה העשרים.
לפני אותה תקופה כמעט לא נכתבו עבודות בהיסטוריה של המשפט בישראל .יוצא דופן הוא
ספרו החשוב של השופט אליעזר מלחי 'תולדות המשפט בארץ־ישראל' ,שיצא לאור לראשונה בשנת
 10.1950אולם היה זה חיבור חריג .חוקרי מדעי החברה והיסטוריונים אמנם השתמשו בטקסטים
 6בארצות־הברית חיזקה תפיסה זו את אסכולת ויסקונסין ,מיסודו של ג'יימס וילארד הרסט ( ,)Hurstשהתפתחה
כבר בשנות החמישים .הרסט הרחיב את התפיסה הפרוצדורליסטית־התכליתית ,ששלטה אז בכיפה שם ,לתפיסה
פונקציונליסטית שראתה במשפט מכשיר חברתי ,ושלכן ביקשה לחקור את ההיסטוריה שלו מתוך ראייה חברתית
רחבה ,המביאה בחשבון לא רק את התפתחות הנורמות המשפטיות עצמן ,אלא גם ובעיקר את הדרך שנורמות אלה
נוצרות בה ,מובנות ומופעלות על ידי מוסדות המשפט ועל ידי החברה .ראו :ל' פרידמן' ,ההיסטוריה המשפטית
האמריקנית :עבר והווה' ,ד' גוטוויין ומ' מאוטנר (עורכים) ,משפט והיסטוריה ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' .13
 7תפיסות דינמיות־ראליסטיות של המשפט אמנם התפתחו באירופה בראשית המאה העשרים ,אך הן נדחקו לשוליים
בשנות השלושים של אותה מאה ,כשהמדינות הטוטליטריות באירופה עשו בהן שימוש על מנת לנגח את הסדר
האטית ,בעיקר בכתיבתם של
החוקתי־המשפטי של הדמוקרטיות ביבשת .המפנה התרבותי היה גורם חשוב בתחייתן ִ
פילוסופים וסוציולוגים דוגמת ז'ק דרידה בצרפת וניקלס לוהמן בגרמניה .ראו למשלN. Luhmann, Law as a Social :
System, trans. K. Ziegert, Oxford 2004
 8הדוגמה הבולטת ביותר לתפיסה זו הייתה אסכולת ההליך המשפטי ( ,)The Legal Processאסכולה דומיננטית במחשבה
המשפטית האמריקנית בשנות החמישים ובראשית שנות השישים .ראוH. Hart & A. Sacks, The Legal Process: Basic :
 .Problems in the Making and Application of Law, eds. W. Eskridge, & Ph. Frickey, Westbury, NY 1994גרסה
ראשונה של הספר יצאה לאור בשנת .1958
 9לתקופות השונות בהיסטוריוגרפיה של המשפט האמריקני ראו :פרידמן (לעיל ,הערה .)6
 10א' מלחי ,תולדות המשפט בארץ ישראל :מבוא היסטורי למשפט בארץ ישראל ,תל־אביב תש"י.
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משפטיים כבמקורות במחקריהם ,אך לא נבחנה ההיסטוריה של
המשפט 11.בעיני משפטנים העיסוק בהיסטוריה של המשפט נחשב
על פי רוב טפל למחקר המשפט עצמו .משפטנים אחדים אמנם כללו
בחיבוריהם גם פרקים היסטוריים המסבירים את גלגוליהם של מוסד,
נורמה או הלכה משפטית מסוימת ,אך אלה בדרך כלל לא עמדו בפני
עצמם אלא היו פרקי מבוא או העשרה קצרים בתוך החיבור המשפטי־
הדוקטרינרי 12.אולם בשלהי שנות השבעים החלו משפטנים ישראלים
לפרסם טיפין טיפין מחקרים שעיקרם ההיסטוריה של המשפט
הישראלי המודרני .יש לציין בייחוד את ספרו של אליקים רובינשטיין
'שופטי ארץ :לראשיתו ולדמותו של בית המשפט העליון בישראל'
ואת מאמריהם החלוציים של פנינה להב ויורם שחר 13.הגל החדש
בהיסטוריוגרפיה של המשפט הורגש כבר בשנות השמונים ,אך הוא
נתן את אותותיו ביתר שאת באמצע שנות התשעים ,כאשר דור חדש
של חוקרים ישראלים — שהוכשרו ברובם בהיסטוריה ובמשפטים
— סיימו את עבודות הדוקטור שלהם והחלו לאייש את הפקולטות
למשפטים כהיסטוריונים של המשפט.
בישראל ,אולי יותר מאשר במקומות אחרים בעולם ,קשורה צמיחתה של ההיסטוריוגרפיה של
שפוּ ט (או
המ ּ
שפוּ טה של החברה הישראלית מאז שנות השמוניםִ .
המשפט בתופעה נוספת — ִמ ּ
המשפטיזציה) של החברה הישראלית הוא התהליך שבו הפך המשפט לגורם בולט בפוליטיקה
ובתרבות בישראל ,ומוסדות המשפט הלכו ונעשו מעורבים יותר בתהליכי עיצוב המדיניות החברתית.
רון חריס אמנם הראה שתהליך זה החל כבר בשלהי שנות השישים של המאה הקודמת 14,אולם אין
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שער ספרו של
אליקים רובינשטיין
'שופטי־ארץ'

(הוצאת שוקן )© 1980

פסילת בית
המשפט העליון
את חוק מימון
הבחירות לכנסת
השישית בכותרת
העיתון 'ידיעות
אחרונות',
 6ביולי 1969
11
12
13

14

השוו :ר' חריס ,א' לחובסקי וא' קדר' ,בין משפט להיסטוריה :על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי' ,עיוני משפט,
כו (תשס"ג) ,עמ' .368
ראו למשל :ג' טדסקי וא' רוזנטל (עורכים) ,פקודת הנזיקין לאור תולדות התהוותה ותקוניה ,תל־אביב [חש"ד] .וראו גם:
חריס ,לחובסקי וקדר (שם) ,עמ'  ,363 ,351הערה  36והמובאות שם.
א' רובינשטיין ,שופטי ארץ :לראשיתו ולדמותו של בית־המשפט העליון בישראל ,ירושלים תשמ"א; י' שחר' ,מקורותיה
של פקודת החוק הפלילי' ,עיוני משפט ,ז (תשל"ט) ,עמ' P. Lahav, ‘Governmental Regulation of the Press: ;113‑75
A Study of Israel’s Press Ordinance,’ Israel Law Review, 13 (1978), pp. 230–250, 489–524
ר' חריס' ,משפוט הספירה הציבורית בעשור השלישי' ,צ' צמרת וח' יבלונקה (עורכים) ,העשור השלישי :תשכ"ח‑תשל"ח
(עידן ,)23 ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .268‑251
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ספק שהמשפוט התעצם והיה משמעותי בעיקר משנות השמונים .המשפוט התבטא בראש ובראשונה
במעורבות גדלה והולכת של בתי המשפט ,ובראשם בית המשפט העליון ,בתחומים רבים שרשויות
השיפוט הדירו מהם את רגליהן עד אז :מחיי המשפחה ועד עיצוב מדיניות ציבורית ושאלות חוץ
וביטחון .במקביל חלה עלייה הדרגתית במספר התיקים המוגשים לבתי המשפט השונים ,וכן הלך
וגדל מספר השופטים והפרקליטים והיקף הפקידות המשפטית .המשפוט התבטא גם בעליית
חשיבותם של היועצים המשפטיים בשירות הציבורי — האזרחי והצבאי — ובשוק הפרטי ,ובמעורבות
הגוברת גם של יועצים אלה בפוליטיקה ,בכלכלה ובתרבות .מעורבות זו הבליטה מטבע הדברים
את מקומו של המשפט בחיים הציבוריים ובתרבות :בכל כלי
התקשורת הופיעו מדורים המסקרים את בתי המשפט ,ועורכי
דין ושופטים הפכו לדמויות מוכרות (ולעתים אף לידוענים).
התגברות חשיבותו של המשפט הביאה גם לעלייה דרמטית
במספר הסטודנטים למשפטים ,הן בפקולטות למשפטים,
שגדלו מאוד ,והן בבתי ספר למשפטים שהוקמו מאז במכללות
פרטיות וציבוריות15.
המשפוט תרם לתנופה בחקר ההיסטוריה של המשפט משתי
סיבות .ראשית ,העלייה בחשיבותו של המשפט הגדילה את
היקף חקר המשפט ובתוך כך הביאה לתנופה בחקר תחומים
המשיקים לו :היסטוריה ,סוציולוגיה ופילוסופיה של המשפט,
ניתוח כלכלי או ספרותי שלו ,גאוגרפיה משפטית ותחומים
דומים .גידול הפקולטות למשפטים — במספרי הסטודנטים,
חברי הסגל ותכניות הלימוד — תרם כמובן להרחבת תחומי
המחקר הללו .מאמצע שנות התשעים מוקצים ברוב הפקולטות
ובתי הספר למשפטים תקנים למחקר ולהוראה של ההיסטוריה
של המשפט ,והתרחבה הפעילות בתחום .בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת תל־אביב אף פועל בשנים האחרונות מכון אקדמי
מיוחד למשפט והיסטוריה (מכון דיויד ברג).
שנית ,המשפוט קידם את ההיסטוריוגרפיה של המשפט משום שזו שימשה מעין דוברת של
התהליך :כמה מהעוסקים בהיסטוריה של המשפט תיארו את התהליך ההיסטורי של משפוט החברה
הישראלית ,הסבירו אותו ואף העניקו לו לגיטימציה .אין תמה שאהרן ברק ,נשיא בית המשפט העליון
לשעבר והמשפטן שזוהה יותר מכול עם תהליך המשפוט ,קרא להעמקת מחקר ההיסטוריה של
 15לניתוחים של תהליך המשפוט ראו :נ' קידר' ,המהפכה הפרשנית :עלייתה של שיטת הפרשנות התכליתית בישראל',
עיוני משפט ,כו (תשס"ג) ,עמ'  ;772‑765ע' אלמוג' ,מ"זכותנו על ארץ־ישראל" ל"זכויות אזרח" ומ"מדינה
יהודית" ל"מדינת־חוק" :מהפכת המשפט בישראל ומשמעויותיה התרבותיות' ,אלפיים( 18 ,תשנ"ט) ,עמ' ;107‑98
ד' גוטוויין' ,מ"מהפכה חוקתית" ל"הפיכת נגד" :ההיגיון המשפטי של משטר ההפרטה הישראלי' ,מעשי משפט ,א
( ,)2008עמ' .62‑47

קתדרה
טבת תשע"ד ,עמ' 180-155

המשפט ומקומו המרכזי בהיסטוריה הישראלית :על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי ותרומתה לחקר ישראל

המשפט הישראלי ויזם את הקמת 'מוזאון מורשת בתי המשפט' 16.במובן זה שונה ההיסטוריה של
המשפט מתחומי ידע אחרים ,כגון הניתוח הכלכלי או הספרותי של המשפט .גם במחקר בתחומים
אלה חלה תנופה עקב צמיחת האקדמיה המשפטית כחלק מתהליך המשפוט ,אך הם בתורם לא עסקו
בהליך המשפוט עצמו ,לא תיארו אותו ובוודאי לא ביקשו להסבירו או להצדיקו.
החיבור המבטא יותר מכול את הקשר שבין המשפוט להיסטוריוגרפיה של המשפט הוא ספרו
של המשפטן מנחם מאוטנר 'ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי' 17.ספר זה וכן
חיבוריו המוקדמים האחרים של מאוטנר ומחקרים של להב שרטטו סיפר־על על אודות קפיצת מדרגה
בהתחזקותו של המשפט בארץ בשנות השמונים של המאה העשרים.
לפי סיפר זה למשפט ולתפיסת העולם הליברלית המנחה אותו היה
תפקיד מוגבל בחברה היישובית והישראלית הצעירה ,אך תפקיד זה
הלך והתרחב עד קפיצת המדרגה שהתרחשה בשנות השמונים עם
תהליכי המשפוט שתיארתי לעיל .בהתאם לכך תוארו מערכת המשפט,
ובעיקר בתי המשפט ,כמערכות שהיו עד שנות השמונים פורמליסטיות
במידה רבה ,כלומר פעלו מתוך תפיסת עולם משפטית אוטונומיסטית־
מכניסטית צרה המבקשת ליישם את הדין הקיים ולהימנע מדיונים
ערכיים ומניסיונות לעצב מדיניות ציבורית כללית .על פי אותו סיפר רק
בשנות השמונים הכירו המשפטנים — או לפחות ביטאו את הכרתם —
בכך שהמשפט אינו מערכת כללים המנותקת מסביבתה החברתית־
הכלכלית־התרבותית ,אלא מערכת הספוגה תפיסות עולם וערכים
מתחרים ,ושלעשייה המשפטית השפעה רבה על עיצוב המדיניות
החברתית .הנרטיב של מאוטנר ולהב היה מרכיב מרכזי בדיון הישראלי
בתהליך המשפוט ,ובמקביל הצית דיון היסטוריוגרפי ער ופורה בדבר
אופיו של המשפט הישראלי והארץ־ישראלי ומקומו בחברה ובתרבות
בארץ .אף כי היחס לסיפר־העל הזה השתנה במהלך השנים ,בהתאם
ליחסה של החברה הישראלית לתהליך המשפוט עצמו ,הסיפור
ההיסטורי ששרטט מאוטנר ממשיך לשמש מסגרת מארגנת לדיון היסטוריוגרפי פורה גם בעשרים
השנים שחלפו מאז שהוצג לראשונה18.
 16ראו :חריס ,לחובסקי וקדר (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .352‑351
 17מ' מאוטנר ,ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי ,תל־אביב תשנ"ג .וראו גם :פ' להב' ,העוז והמשרה —
בית המשפט העליון בעשור הראשון לקיומו' ,עיוני משפט ,יד (תשמ"ט) ,עמ'  ;501‑479הנ"ל' ,יד הרוקם — יריעת
חרויות הפרט על פי השופט אגרנט' ,שם ,טז (תשנ"ב) ,עמ' .515‑475
 18אפילו בשנים האחרונות נכתבות עבודות מחקר המתמודדות עם הטענות של מאוטנר .ראו למשל :ש' נמני' ,אופי
הפסיקה וצורת ההנמקה של בית המשפט העליון בישראל במהלך חמש השנים הראשונות לקיומו :בין פסיקה
פורמליסטית לערכית ,בין פסיקה מרוסנת לאקטיביסטית' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ט; ר' אופלטקה,
'הנטייה האנטי פורמליסטית בתפישתם של השופטים ,זמורה ,זילברג וחשין בעשור הראשון לאחר הקמת בית המשפט
העליון' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת תל־אביב.2011 ,
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ההיסטוריוגרפיה החדשה של המשפט הישראלי נולדה אפוא בשנות השמונים במסגרת התמורות
בהיסטוריוגרפיה הכללית ובחקר המשפט; תמורות אלה התחוללו בעקבות המפנה התרבותי —
והזרמים הביקורתיים שנולדו במקביל אליו — ובעקבות תהליך המשפוט ,שהעלה את קרנם של חקר
המשפט והתחומים המשיקים לו ,ושנזקק להיסטוריונים כמספרי סיפור המסגרת המסביר את עליית
המשפט בשנות השמונים.

ב .חקר ההיסטוריה של המשפט כיום
בחלק זה אפרוש בקצרה תמונה עדכנית של העשייה בחקר ההיסטוריה של המשפט בארץ כיום .מאחר
שמדובר בתחום מחקר דינמי ומתפתח ,לא אוכל לסקור במאמר מצומצם זה את כל המחקרים בשדה
באופן שיטתי וממצה אלא רק לתאר את כיווני המחקר העיקריים ולהציג מספר מחקרים מייצגים19.
לא אעסוק כאן במחקרים שכתבו היסטוריונים ישראלים דוגמת ארנון גוטפלד ,רון חריס ורועי
קרייטנר על ההיסטוריה של המשפט המודרני במקומות אחרים בעולם ,במחקרים הדנים בהיסטוריה
של המשפט בעולם העתיק והטרום־מודרני ,או בכאלה שעניינם היסטוריה של ההלכה המשפטית־
הדתית היהודית או המוסלמית או של המשפט הקנוני.
סמל חשוב להתפתחותו המרשימה של התחום הוא 'הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט',
שהוקם לפני כעשור .הארגון ,שמאגד כ־ 250מתעניינים בתחום ,מקיים כנס שנתי ב'יד יצחק בן־צבי'
בירושלים ומהווה תשתית לפעילויות אקדמיות נוספות 20.שמו של הארגון מעיד שתחום ההיסטוריה
של המשפט רכש לו בשנים האחרונות מקום מרכזי בחקר ישראל וארץ־ישראל ונתכונן כתחום חקר
רחב; תחום זה בוחן לא רק את ההיסטוריה של מערכת המשפט במובנה הצר (למשל את ההיסטוריה
של מוסדות משפטיים או את התפתחותן של דוקטרינות משפטיות) ,אלא גם את המקום שתפסו
לאורך ההיסטוריה המשפט ,מערכת המשפט והרעיונות הפוליטיים והאזרחיים העומדים בבסיס
המשפט (למשל עקרון שלטון החוק).
מחקר ההיסטוריה של המשפט נערך באופן שיטתי בעיקר בפקולטות ובבתי הספר למשפטים,
אולם עוסקים בו גם חוקרים וחוקרות במחלקות להיסטוריה ובמחלקות אחרות במדעי הרוח והחברה
(למשל המחלקות ללימודי המזרח התיכון ,לגאוגרפיה ,לסוציולוגיה ,לכלכלה ולמדע המדינה) .יתר
על כן ,המחקר האקדמי אינו מתמקד בהיסטוריה של המשפט המודרני בישראל דווקא .קשרים ענפים
נרקמו בין העוסקים בהיסטוריה של המשפט הישראלי המודרני לבין חוקרים העוסקים בהיסטוריה
של המשפט הקדום והפרה־מודרני בארץ־ישראל ,במזרח התיכון וכמובן גם במקומות אחרים בעולם,
וכן עם מי שחוקרים את תולדות ההלכה היהודית והמוסלמית 21.מחקרים בהיסטוריה של המשפט
 19סקירה מפורטת (אף כי כמובן כבר לא מעודכנת) ראו :חריס ,לחובסקי וקדר (לעיל ,הערה .)11
 20על הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט ראו( http://www.law.tau.ac.il/heb/?CategoryID=742 :נצפה ב־ 30בינואר
.)2013
 21לקבוצת הדיון הישראלית של המתעניינים במשפט קדום וטרום־מודרני ראוhttps://groups.google.com/ :
( forum/?fromgroups=#!topic/ancientlawforum/sY1UIbjnWIoנצפה ב־ 30בינואר .)2013
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הישראלי מתפרסמים תדיר בספרים ובכתבי־עת מדעיים בתחומי המשפט ,ההיסטוריה וחקר ישראל;
וכמה מכתבי־עת אלה אף הקדישו כרכים או שערים מיוחדים למחקרים בהיסטוריה של המשפט22.
המחקרים בהיסטוריה של המשפט רבים ומגוונים :הם עוסקים בתקופות שונות ובסוגות מגוונות
ומשתמשים במתודולוגיות שונות .עיקר המחקר ההיסטוריוגרפי בארץ עוסק במשפט שנהג בארץ־
ישראל מאז המחצית השנייה של המאה התשע־עשרה ,כאשר החלה האימפריה העות'מאנית ,ששלטה
במנהל ,במשפט ובתחומים רבים אחרים ,ואז החלו גם
(תנזימאת) ִ
אז בארץ ,ברפורמות נרחבות ׁ
העליות הציוניות ארצה 23.במחקר המשפטי מקובל לחלק את התקופה שחלפה מאז לשלוש תת־
תקופות ,שנגזרות מזהות הריבון ששלט בארץ :התקופה העות'מאנית ,התקופה המנדטורית והתקופה
הישראלית .תיקוף (פריודיזציה) זה מקובל כמסגרת דיונית אף שמוסכם כי תיקוף הנגזר מזהות הריבון
אינו רלוונטי בדרך כלל לתיאור היסטורי של המשפט ,משום שהשינויים במשפט ִאטיים ומורכבים
ועל פי רוב אינם חופפים את השינויים הפוליטיים .למשל שלטונות המנדט שימרו עוד שנים רבות
את המשפט העות'מאני על כלליו ,מוסדותיו ותרבותו; וכך נהגה גם מדינת ישראל במשפט המנדטורי.
יורם שחר ואסף לחובסקי אכן הראו שהשינויים המשמעותיים במשפט הארץ־ישראלי אינם תואמים
את מסגרות התיקוף המקובלות שנגזרות מזהות הריבון בארץ 24,אולם כאמור תיקוף זה מקובל ככלי
עבודה ראשוני.
מכיוון שבתקופה העות'מאנית היה היישוב היהודי בארץ — 'היישוב הישן' ו'היישוב החדש',
הציוני — קטן ולא מפותח ,עסקו בחקר תקופה זו בעיקר היסטוריונים שהתמחו בחברה הערבית
ובאימפריה העות'מאנית 25.על תקופת המנדט הבריטי יש מחקרים רבים ומגוונים יותר :מחקרים
שעניינם מערכות המשפט ִ
והמנהל המנדטוריות והמשפט שיצר הריבון הבריטי 26,מחקרים על
22

23

24

25

26

ראו למשל :גוטוויין ומאוטנר (לעיל ,הערה R. Harris et al. (eds.), The History of Law in a Multi-Cultural ;)6
 .Society: Israel 1917–1967, Aldershot 2002כתבי־העת שהקדישו כרכים מיוחדים לדיון בהיסטוריה של המשפט
בארץ ראו :עיוני משפט; מחקרי משפט; זמנים; Israel Studies; Theoretical Inquiries in Law; Israel Studies Review
הגבולות המדיניים ואפילו התפיסה התרבותית־הגאוגרפית של ישראל ושל ארץ־ישראל השתנו כמובן במהלך השנים.
לעתים היה שטח זה חלק מיחידה מדינית או תרבותית רחבה יותר ולעתים חוּ לק בין כמה יחידות מדיניות או מנהליות.
לדיון בעניין זה ראו :חריס ,לחובסקי וקדר (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .360‑359
ראו :א' לחובסקי' ,בין "מנדט" ל"מדינה" :על חלוקת ההיסטוריה של המשפט הישראלי לתקופות' ,משפטים ,כט
(תשנ"ט) ,עמ'  ;721‑689הנ"ל' ,בין שני עולמות — מורשת המשפט המנדטורי במדינת ישראל בראשיתה' ,י' בן־אריה
(עורך) ,ירושלים בתקופת המנדט :העשייה והמורשת ,ירושלים תשס"ג ,עמ'  .286‑253וראו גם את דבריהם של י' שחר
וא' לחובסקי בעניין זה :ד' ברק־ארז (עורכת) ,משפטים ראשונים :שיחות בעקבות פסקי־דין של בית־המשפט העליון
בשנה הראשונה להיווסדו ,תל־אביב  ,1999עמ' ( 132‑129לחובסקי)( 143‑139 ,שחר).
ראו למשלI. Agmon, Family and Court: Legal Culture and Modernity in Late Ottoman Palestine, New York :
 .2006; A. Rubin, Ottoman Nizamiye Courts: Law and Modernity, New York 2011אבל ראו גם :נ' ברון' ,יפו,
 :1912הרב קוק ו"ששת טובי העיר" דנים בפרשת אונס נערה במאה שערים בירושלים' ,קתדרה( 142 ,טבת תשע"ב),
עמ'  .112‑75למחקרים על החברה היהודית המבוססים על עיון במסמכים משפטיים מבתי המשפט המוסלמיים שפעלו
באותה תקופה ראו את סדרת מחקריהם של כהן ועמיתיו על יהודי ירושלים במאות השש־עשרה‑התשע־עשרה ,למשל:
א' כהן ,א' בן־שמעון־פיקאלי וא' ג'יניאו ,יהודים בבית המשפט המוסלמי :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים
העות'מאנית :המאה השבע־עשרה ,ירושלים תש"ע .זהו לעת עתה האחרון בסדרת פרסומים זו על יהודי ירושלים,
שהחלה לצאת לאור בשנת .1976
ראו למשל :שחר (לעיל ,הערה  ;)13נ' ברון ,שופטים ומשפטנים בארץ ישראל :בין קושטא לירושלים,1930‑1900 ,
ירושלים תשס"ח; הנ"ל"' ,הטוב בנציבים" מול "שונא היהודים" — הסכסוך הגדול בין הנציב העליון ווקופ וזקן־
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ניר קידר

המשפט שיצר היישוב היהודי ועל מוסדות המשפט והשיפוט שלו (למרבה הצער אנו חסרים מחקרים
מקבילים על המשפט של החברה הערבית בארץ ,)27ומחקרים שבחנו את האופנים שבאמצעותם
תושבי הארץ יצרו ופירשו את הנורמות המשפטיות השונות שנוצרו על ידי המדינה או בקהילות עצמן
והשתמשו בנורמות אלה28.
המחקר הענף ביותר נערך על ההיסטוריה של המשפט מאז הקמת המדינה .זהו כאמור מחקר
מגוון מבחינת נושאיו ,המתודולוגיות שלו וסוגות הכתיבה .למשל מחקרים אחדים בחנו את תולדות
המדיניות המשפטית בתחומים מסוימים (כגון דיני המקרקעין או דיני המסים) 29,בעוד אחרים התמקדו
בהיסטוריה של הנורמות המשפטיות השונות ושל מסמכי היסוד המקבעים אותן :הכרזת העצמאות30,
החוקה הלא־כתובה 31,חוקים ופסקי דין חשובים 32.ראוי להזכיר בהקשר זה את כתיבתם הענפה של

27

28

29

30

31

32

השופטים מקדונל על רקע "הריסות יפו" ,'1936 ,מחקרי משפט ,כה (תשס"ט) ,עמ'  ;325‑285י' שגיא' ,למען הצדק? על
הקמתו של בית המשפט הגבוה לצדק' ,עיוני משפט ,כח (תשס"ד) ,עמ'  ;297‑225א' לחובסקי' ,תדמיות קולוניאליות
ומשפט אנגלי בבית המשפט העליון של ארץ־ישראל המנדטורית' ,זמנים ,)1996( 56 ,עמ'  .93‑86וראו גםD. Schorr, :
‘Forest Law in Palestine Mandate: Colonial Conservation in a Unique Context’, U. Luebken & F. Uekötter
)(eds.), Managing the Unknown (in press
אם כי ראו למשל :א' לחובסקי' ,כינון גבולות וטשטושם :משפט ,לאומיות ושיח קולוניאלי ערבי בתקופת המנדט' ,עיוני
משפט ,כז (תשס"ד) ,עמ'  ;654‑627הנ"ל' ,משפטנים ערבים וזהות צרפתית בארץ ישראל המנדטורית' ,מחקרי משפט,
כה (תשס"ט) ,עמ' .235‑213
ראו למשל;A. Likhovski, Law and Identity in Mandate Palestine, Chapel Hill, NC 2006, pp. 127–172 ,
ע' רדזינר"' ,המשפט העברי" בין "דתי" ל"לאומי" :הדילמה של התנועה הדתית־לאומית' ,מחקרי משפט ,כו (תש"ע),
עמ'  .178‑91על מוסדות השיפוט שיצר היישוב היהודי ראו להלן ,הערה .55
להיסטוריה הבוחנת את דיני הקרקעות ראו למשל :א' קדר' ,זמן של רוב ,זמן של מיעוט :קרקע ,לאום ,ודיני התיישנות
הרוכשת בישראל' ,עיוני משפט ,כא (תשנ"ח) ,עמ' Y. Holzman-Gazit, Land Expropriation in Israel: ;746‑665
 ;Law, Culture and Society, Aldershot 2007י' כץ ,והארץ לא תמכר לצמיתות :מורשת קרן קימת לישראל והחלת
עקרונותיה בחקיקה בישראל ,רמת־גן תשס"ב .להיסטוריה של דיני המסים בארץ ראו :א' לחובסקי' ,אימון באזרחות:
יצירת הציות לדיני המס בישראל של שנות החמישים' ,זמנים ,)2007( 98 ,עמ'  .57‑46להיסטוריה של דיני ההגבלים
העסקיים בארץ ראו :מ' שיצר־גל' ,חמישים גוונים לפורמאיקה :ריאליזם משפטי בדיני ההגבלים העסקיים' ,מחקרי
משפט ,כג (תשס"ח) ,עמ' .767‑709
י' שחר' ,הטיוטות המוקדמות של הכרזת העצמאות' ,עיוני משפט ,כו (תשס"ג) ,עמ'  ;600‑523הנ"ל' ,ישראל כמדינה
דו־הורית :היישוב העברי והתנועה הציונית בהצהרת העצמאות' ,זמנים ,)2007( 98 ,עמ' Y. Shachar, ‘Jefferson ;45‑32
Goes East – The American Origins of the Israeli Declaration of Independence’, Theoretical Inquiries in Law, 10
(2009), pp. 589–618
מבין מחקרים רבים ראוO. Rozin, ‘Forming a Collective Identity: The Debate over the Proposed Constitution, :
 ;1948–1950’, Journal of Israeli History, 26, 2 (2007), pp. 251–272ש' פרידמן וע' רדזינר ,חוקה שלא כתובה בתורה,
ירושלים תשס"ז; A. Radzyner, ‘A Constitution for Israel: The Design of the Leo Kohn Proposal, 1948’, Israel
 ;Studies, 15, 1 (2010), pp. 1–24ש' אהרונסון' ,חוקה לישראל — הדגם הבריטי של דוד בן־גוריון' ,פוליטיקה2 ,
(דצמבר  ,)1998עמ'  ;2נ' קידר ,בן־גוריון והחוקה (בדפוס).
למחקר על ההיסטוריה של כמה מן החוקים הראשונים ראו למשל :ע' רדזינר' ,יסודותיה הנשכחים של פקודת סדרי
שלטון ומשפט והמאבק הנסתר על הסדרי דת ומדינה' ,קתדרה( 136 ,תמוז תש"ע) ,עמ' G. Forman, ‘Liberal ;150‑121
Reform in an Illiberal Land Regime: The Land Settlement Ordinance Amendment of 1960’, Israel Studies, 15,
 ;1 (2010), pp. 47–72ר' חריס' ,מדוע לא בוטל מאסר החייבים בישראל בעידן הדומיננטיות של תנועת העבודה?',
גוטוויין ומאוטנר (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;430‑423צ' ענבר' ,התפתחות חוק השיפוט הצבאי' ,משפט וצבא( 14 ,תש"ס),
עמ'  ;58‑55ח' יבלונקה' ,החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם :היבט נוסף לשאלת הישראלים ,הניצולים והשואה',
קתדרה( 82 ,טבת תשנ"ז) ,עמ'  ;152‑135י' ויץ' ,החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ויחסה של החברה הישראלית
בשנות החמישים לשואה ולניצוליה' ,שם ,עמ'  .164‑153לדיון בכמה פסקי הדין המוקדמים החשובים ראו למשל :ברק־
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יחיעם ויץ ,חנה יבלונקה ,ליאורה בילסקי ואחרים שחקרו את ההיסטוריה של החקיקה והפסיקה
שעסקו בהתמודדות החברה הישראלית עם השואה ,ושתרמו בכך רבות גם להבנת ההיסטוריה
של המשפט בארץ 33.מחקרים אחרים עסקו במוסדות המשפט ובבעלי תפקידים חשובים במערכת
המשפט :שופטים ,עורכי דין והיועץ המשפטי לממשלה 34.עדיין חסרים לנו מחקרים על ההיסטוריה
והמנהל הציבורי ועל ההיסטוריה של האדמיניסטרציה המשפטית ושל רשויות
של חקיקת הכנסת ִ
משפט כגון מרשם המקרקעין או האפוטרופוס הכללי .בשנים האחרונות חזינו גם בריבוי מתודולוגיות
וסוגות כתיבה :מהיסטוריה אינטלקטואלית של המשפט ,דרך היסטוריה חברתית ,תרבותית וגאוגרפית
שלו ועד מחקרים אמפיריים בתחום 35.מדף הספרים של ההיסטוריה של המשפט התעשר בשנים
האחרונות גם בביוגרפיות — אקדמיות ולא־אקדמיות — של שופטים ומשפטנים 36ובמחקרים שבחנו
את מקומם של המשפט ושל רעיון שלטון החוק במחשבתם ובמדיניותם של כמה ממנהיגי המדינה37.
ההתעניינות בהיסטוריה של המשפט חורגת ממגדל השן האקדמי .מאמרים קצרים בתחום
מתפרסמים מפעם לפעם במוספי העיתונות היומית ובכתבי־עת לא־אקדמיים ,והכנסים האקדמיים
העוסקים בהיסטוריה של המשפט מושכים קהל גדל והולך .גם מערכת המשפט הפורמלית החלה
לתעד את ההיסטוריה שלה ,בספרים רשמיים או רשמיים למחצה שפרסמו מערכת בתי המשפט
ולשכת עורכי הדין 38.התודעה ההיסטורית המתפתחת במערכת המשפט הפורמלית באה לידי ביטוי

33
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36
37
38

ארז (לעיל ,הערה  ;)24להב ,העוז והמשרה (לעיל ,הערה  ;)17הנ"ל' ,זהות אישית וזהות קולקטיבית ,מודרניות ויהודיות
בפרשת שליט' ,מ' מאוטנר ,א' שגיא ור' שמיר (עורכים) ,רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית ,תל־אביב תשנ"ח,
עמ'  ;439‑409נ' קידר' ,על הפורמליזם המחנך של בית־המשפט העליון המוקדם :עיון מחודש בפסקי הדין בפרשות
בז'רנו ושייב' ,מחקרי משפט ,כב (תשס"ו) ,עמ' .423‑385
מבין מחקרים רבים מאוד ראו :י' ויץ ,האיש שנרצח פעמיים :חייו ,משפטו ומותו של ד"ר ישראל קסטנר ,ירושלים
 ;1995הנ"ל' ,משפט אייכמן כנקודת מפנה' ,דפים לחקר תקופת השואה ,יא (תשנ"ד) ,עמ'  ;189‑175ח' יבלונקה,
מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן ,תל־אביב L. Bilsky, Transformative Justice: Israeli Identity on Trial, Ann ;2001
Arbor 2004
ראו למשל :להב ,העוז והמשרה (לעיל ,הערה  ;)17הנ"ל' ,המשפט הישראלי :העשור הראשון' ,ד' חשין ואחרים (עורכים),
בית המשפט :חמישים שנות שפיטה בישראל ,תל־אביב תשנ"ט ,עמ'  ;23‑20רובינשטיין (לעיל ,הערה  ;)13נ' ברון,
'הכבוד האבוד של השופט העליון :פרשת אי־מינויו של השופט גד פרומקין לבית המשפט העליון בישראל' ,קתדרה,
( 101מרחשוון תשס"ב) עמ' ( 102 ;190‑151טבת תשס"ב) ,עמ'  ;186‑159הנ"ל' ,פרשת "מסמך השופטים החסוי" :מבט
נוסף על הקמת מערכת השיפוט הישראלית בשנת תש"ח ( ,')1948שם( 115 ,ניסן תשס"ה) ,עמ'  ;216‑195הנ"ל' ,שופט
במצוקה :פרשת מינויו של שניאור זלמן חשין לבית המשפט העליון (תש"ח‑ ,')1948זמנים ,)2006( 93 ,עמ' ;94‑82
נ' קידר' ,בן־גוריון והמאבק למינוי שופט ספרדי לבית המשפט העליון' ,מחקרי משפט ,יט (תשס"ג) ,עמ'  ;539‑515הנ"ל,
'הדמוקרטיה הישראלית ,שלטון החוק ועקרון אי־תלות השופטים בשנות המדינה הראשונות' ,א' גל ואחרים (עורכים),
בדרך הדמוקרטית :על המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית ,קריית שדה־בוקר תשע"ג ,עמ' ;560‑528
י' גוטמן ,טלטלה בשב"כ :היועץ המשפטי נגד הממשלה מפרשת טוביאנסקי עד פרשת קו  ,300תל־אביב .1995
ראו למשל :י' שחר' ,מרחב הסמך של בית המשפט העליון ,'2004‑1950 ,הפרקליט ,נ (תשס"ט) ,עמ'  ;69‑29הנ"ל,
'נוהגי ההסתמכות של בית המשפט העליון — ניתוחים כמותיים' ,משפטים ,כז (תשנ"ו) ,עמ'  ;217‑119הנ"ל ,מ' גרוס
ור' חריס' ,אנטומיה של שיח ומחלוקת בבית־המשפט העליון — ניתוחים כמותיים' ,עיוני משפט ,כ (תשנ"ז) ,עמ' .795‑749
ראו למשל :פ' להב ,ישראל במשפט :שמעון אגרנט והמאה הציונית ,תל־אביב תשנ"ט; מ' שקד ,משה לנדוי :שופט,
תל־אביב  ;2012ח' כהן ,מבוא אישי :אוטוביוגרפיה ,אור־יהודה תשס"ה; מ' בן־פורת ,מבעד לגלימה ,ירושלים .2010
קידר (לעיל ,הערה  .)31בימים אלה נכתבת באוניברסיטת תל־אביב עבודה על תפיסותיו המשפטיות והמשטריות של
מנחם בגין.
ג' שטרסמן ,עוטי הגלימה :תולדות עריכת הדין בישראל ,תל־אביב תשמ"ה; חשין ואחרים (לעיל ,הערה .)34
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בעיקר ב'מוזאון מורשת בתי המשפט' ,שהוקם בראשית שנות האלפיים
בבית המשפט העליון .לדברי אוצרי המוזאון ,המקום נותן ביטוי לכך
'שמערכת השיפוט והמשפט היא אחד מעמודי התווך בכל זמן ומקום.
היא זו המגדירה באמצעות פסיקותיה כללים וגבולות של התנהגות
החברה ,היא גם זו המאחדת ומלכדת חברה סביב עקרונות וערכים
משותפים' 39.אף אם הדברים הללו מנוסחים בפתוס מוגזם מעט ,ברור שהמשפט ,כלומר מערכת
הנורמות העיקרית של החברה ,אכן מלמד רבות על אותה חברה ,ומכאן שגם לחקר ההיסטוריה של
המשפט חשיבות בהבנת החברה בכללותה.

למעלה :שער
ספרה של פנינה
להב 'ישראל
במשפט :שמעון
אגרנט והמאה
הציונית'
(ספריית אפקים ,עם
עובד)2002 ,

משמאל :שער
הספר 'דע את
חקי ארצך' מאת
ד"ר פ' לוינשטין

(הוצאת ראובן מס,
ירושלים ( 1942ספריית
יד יצחק בן־צבי)

ג .תרומתה של ההיסטוריוגרפיה של המשפט להבנת אופייה המודרני
של החברה הישראלית
מן המחקרים בהיסטוריה של המשפט הישראלי עולה המסקנה שהחברה הישראלית היא חברה
מודרנית ,כלומר חברה שמחזיקה ברעיונות הפוליטיים־האזרחיים שהתפתחו במערב בעת המודרנית,
ושרואה במערכת משפט הפועלת לאור עקרונות שלטון החוק מוסד חברתי מרכזי וחשוב.
לכאורה זו טענה טאוטולוגית ,תופעה של היסטוריונים 'המחפשים את המטבע המשפטי מתחת
לפנס' .יטען הטוען שההיסטוריונים של המשפט בחרו מראש לעסוק במשפט ,או בצדדים המשפטיים
של החיים החברתיים ,ועל כן ברי שהם מצאו משפט בכל אשר פנו .יתר על כן ,מאחר שלכל חברה
 39לאתר המוזאון ראו( http://elyon1.court.gov.il/heb/museum_court/index.html :נצפה ב־ 30בינואר .)2013
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אנושית מערכת נורמות שאנו מכתירים בכותרת 'משפט' ,ברור שההיסטוריונים של המשפט מצאו
בכל מקום הוכחות לקיומם של נורמות ומוסדות משפטיים .אולם כמובן אינני טוען שההיסטוריונים
של המשפט הישראלי גילו כי לחברה בארץ־ישראל הייתה מערכת משפט .הדבר ברור מאליו .טענתי
כאן אחרת .אני מבקש להראות שהמחקר ההיסטוריוגרפי מלמד על תפיסה לגליסטית מפותחת למדי
של החברה היישובית והישראלית ,כלומר על הקפדה על כללים ,הליכים ו'טקסים' משפטיים מתוך
הבנת חשיבותם של המשפט ושל רעיון שלטון החוק לקיומה של חברה הוגנת ואיתנה .לכל חברה יש
מערכת משפט ,אולם לא כל חברה — גם לא בעידן המודרני — היא חברה בעלת תודעה לגליסטית
ואזרחית מפותחת .תודעה אזרחית־משפטית מתקדמת זו היא המקור המרכזי לקיומה של מערכת
משפט עצמאית ,מודרנית ויעילה — אף כי לא נעדרת פגמים — בישראל ,מערכת הפועלת על פי
עקרונות שלטון החוק.
ממצאים אלה אינם ברורים מאליהם .עמדה מקובלת בקרב הציבור הישראלי המשכיל ,שבאה
לידי ביטוי גם במחקר האקדמי 40,מדגישה דווקא את החולשה של התרבות האזרחית־הלגליסטית
בישראל; תרבות זו ,המעלה על נס את רעיונות הדמוקרטיה ,זכויות האדם ושלטון החוק ,היא המצע
להתפתחותה של מערכת משפט מודרנית עצמאית ומתפקדת .לפי עמדה מקובלת זו ,לא התפתחה
בחברה הילידית ,הערבית והיהודית ,בארץ תרבות פוליטית־אזרחית כזאת ,וגם המהגרים היהודים
לא הביאו אתם תרבות אזרחית מפותחת ,שכן רובם באו ממזרח אירופה ומן הארצות המוסלמיות —
אזורים שלא התפתחו בהם חברה אזרחית ,דמוקרטיה ומדינות חוק .מנגד ,כך מקובל לחשוב ,התעצמו
בארץ מגמות אנטי־לגליסטיות ,בשל החיים תחת השלטון העות'מאני והבריטי הזר ,ש'עודדו' אי ציות
לחוק מצד נתיניהם הערבים והיהודים ,וכן בשל האתוס החלוצי הדינמיסטי ,שהיה נתון במתח עם
תפיסת הלגליזם והסדר המשפטי ,ושביכר את העשייה וההגשמה על פני קידוש הפורמליזם המשפטי.
ולבסוף ,הסכסוך הלאומי הקשה בין היהודים לערבים בארץ ,המלחמה והטלטלות הדמוגרפיות
שבתוכן הוקמה מדינת ישראל אף הם תנאים שברגיל אינם מעודדים את צמיחתם של משפט מסודר,
דמוקרטיה ושלטון חוק ,אלא דווקא את התפתחותו של שלטון סמכותני המשעה את הדמוקרטיה ואת
ַהסדר המשפטי ,והמקדש את הביטחון ואת האינטרסים הלאומיים על חשבון הפרט .אף על פי כן מן
המחקר ההיסטוריוגרפי עולה כאמור תמונה שונה :תמונה של חברה המפגינה יחס של כבוד למשפט
ולשלטון החוק ,והמפעילה מערכת משפט בלתי תלויה ,מודרנית ויעילה .אין לכחד כי על שלטון
החוק בארץ מעיבים למרבה הצער צללים קשים — בעיקר אלה הנוגעים ליחסו המפלה — לעתים
בחסות החוק — של הרוב היהודי כלפי הערבים החיים בארץ ובשטחים .צללים אלה אכן מעידים על
גבולות שלטון החוק בישראל ומלמדים שגם בחברה אזרחית מפותחת ולגליסטית כמו זו הישראלית
יש להמשיך להיאבק כנגד מעשי אפליה ואכזריות.

 40לתפיסה מקובלת זו ראו למשל :א' שפרינצק ,איש הישר בעיניו :אי־לגליזם בחברה הישראלית ,תל־אביב תשמ"ו; להב
(לעיל ,הערה  ,)36עמ'  ;132‑128אלמוג (לעיל ,הערה  .)15לטענה מקבילה בדבר היעדר תרבות דמוקרטית בישראל
ראו :י' שפירא ,הדמוקרטיה בישראל ,רמת־גן .1977
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 .1תרומת השלטון העות'מאני והמנדטורי להתפתחות שלטון החוק
אחד הממצאים החשובים של ההיסטוריוגרפיה של המשפט הוא מקומו המרכזי של השלטון
העות'מאני ואחר כך הבריטי ביצירת מערכת משפט מודרנית ובהטמעת רעיונות הלגליזם ושלטון
החוק בארץ .גם מסקנה זו עשויה להיחשב ממצא לא מפתיע לכאורה ואף מובן מאליו ,שהרי המשפט
הוא כאמור מערכת הנורמות העיקרית בכל חברה ,ועל כן ברור שרשויות המדינה מפעילות מערכת
משפט .ואמנם החידוש במחקר ההיסטוריוגרפי אינו הקביעה שהשלטון העות'מאני והמנדטורי הפעיל
מערכת משפט ,אלא חשיפת התפיסות הלגליסטיות המודרניות שהיו מקובלות בדרך כלל על שליחי
אסתאנבול ולונדון בארץ ,ושהשפיעו על האופן שהללו עיצבו בו את מערכת המשפט והפעילו
אותה .היסטוריונים ישראלים הראו שאין לפטור את השלטון העות'מאני כשלטון מפגר ומנוון,
ושאין להתייחס אל השלטון הבריטי בצורה פשטנית כאל שלטון קולוניאלי שקידש את האינטרסים
הכלכליים והפוליטיים שלו על חשבון פיתוח החברה המקומית בארץ־ישראל.
איריס אגמון ואבי רובין ,שחקרו את מערכת המשפט באימפריה העות'מאנית המאוחרת — בארץ־
ישראל ובחלקים אחרים של האימפריה — עמדו (בנפרד) על תהליכי המודרניזציה המורכבים שעברה
(תנזימאת)
מערכת זו החל משלהי שנות השלושים של המאה התשע־עשרה ,במסגרת הארגון מחדש ׁ
של מערכות האימפריה .מחקריהם מלמדים כי במערכת המשפט העות'מאנית אכן היו תהליכים
עמוקים של מודרניזציה ושינוי ,שהיו עם זאת הדרגתיים ומותאמים לתרבות המקומית 41.המסקנה
החשובה העולה ממחקרים אלה היא שהרפורמות במשפט לא היו תהליכים פורמליים גרדא שנכפו על
תושבי האימפריה על ידי השלטון המרכזי באסתאנבול בלא שהופנמו על ידי הפקידות והאוכלוסייה
אמתיות שאכן ביטאו תהליכי עומק תרבותיים ,ובתוכם קבלת רעיון הלגליזם.
הרחבה ,אלא רפורמות ִ
התוצאה של רפורמות אלה הייתה כינונה ההדרגתי של מערכת משפט מודרנית הן מבחינת המבנה והן
מבחינת התרבות השלטת בה .אמנם מערכת המשפט העות'מאנית — לפחות בארץ־ישראל — הייתה
מפותחת פחות ממערכות המשפט שפותחו בימי המנדט והמדינה ,אך אנו יודעים כיום כי כבר בשלהי
התקופה העות'מאנית הונחו היסודות לקיומה של תרבות לגליסטית ולמערכת משפט מודרנית;
מערכת זו הייתה מורכבת מבתי משפט בלתי תלויים ,מפקידות משפטית מקצועית ואף מעורכי דין
מאורגנים ומתמיכה של אקדמיה משפטית ,הגם ששני המרכיבים האחרונים הורגשו פחות בארץ .נתן
ברון הראה שיסודותיה של מערכת בתי המשפט הישראלית מצויים לא בתקופת המנדט אלא במערכת
בתי המשפט העות'מאנית כפי שהתעצבה בהדרגה מאז שנות השישים של המאה התשע־עשרה42.
והמנהל העות'מאניות שופכת למשל אור
הבנת תהליכי המודרניזציה שעברו על מערכות המשפט ִ
על פנייתם המפורסמת של מספר חלוצים צעירים מארץ־ישראל — בהם דוד בן־גוריון ,יצחק בן־צבי,
ישראל שוחט ומשה שרת — ללמוד משפטים באסתאנבול בראשית המאה העשרים ,מתוך אמונה
שלימודים אלה יסייעו בידם להשתלב בעילית הפוליטית והמשפטית של האימפריה העות'מנית ובכך
 41ראו למשל :אגמון (לעיל ,הערה  ;)25רובין (לעיל ,הערה .)25
 42ברון ,שופטים ומשפטנים (לעיל ,הערה .)26
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מימין :יצחק בן־צבי (מימין) ודוד בן־גוריון
בעת תקופת לימודיהם בתורכיה ()1912
למטה :שער המג'לה ,קובץ דינים
אזרחיים עות'מאני ,שהיה הקוד האזרחי
של האימפריה בסוף המאה התשע־
עשרה ובתחילת המאה העשרים (הוצאה
שלישית ,ירושלם תשי"ב) .המג'לה
תורגמה לעברית על ידי השופט גד
פרומקין ויצאה לאור בכמה מהדורות.
בפינה השמאלית העליונה :הקדשתו של
המתרגם בשער הספר ליצחק בן־צבי
'לזכר תקופת קושטא'
(ספריית יד יצחק בן־צבי)

לקדם את ענייני התנועה הציונית בארץ־ישראל 43.לפני הרפורמות
העות'מאניות לא יכול היה המשפט להיתפס כאמצעי יעיל לשינוי
פוליטי ולהשגת כוח פוליטי באימפריה ,וספק אם בן־גוריון
וחבריו היו פונים לדרך פעילות זו.
ממצאי המחקר ההיסטוריוגרפי על תקופת המנדט מציירים
תמונה דומה למדי .שחר ,לחובסקי ,ברון ואחרים הראו כי יש
להבדיל בין נטייתם של הבריטים להישמר ממהפכות משפטיות
ולאפשר תחת זאת למשפט המקומי להתפתח 'מלמטה' ,ובין
הקפדתם על הלגליזם ועל שלטון החוק ומאמציהם לכונן
מערכת משפט מודרנית 44.הלגליזם הבריטי ,בדומה לזה
העות'מאני ,נבע לא רק מן הצורך לנהל את החברה והכלכלה
ביעילות ובהגינות ,אלא גם מתוך תפיסת עולם מודרנית
הרואה בלגליזם ובעיקר בשלטון החוק ערכי יסוד .תפיסת
עולם זו הביאה אותם לכונן בארץ מערכת בתי משפט
ואדמיניסטרציה משפטית עצמאיות ,מקצועיות ומפותחות,
45
להקים בית ספר למשפטים — מהלך חריג באימפריה הבריטית — ולהסדיר את מקצוע עריכת
הדין .תפיסה זו היא גם המקור להסדרה המשפטית העמוקה של החברה והכלכלה :מהסדרת השימוש
באוצרות הטבע והקרקע ,דרך ארגון עולם המסחר ועד משפוט החיים החברתיים והתרבותיים.
 43שם ,עמ' .129‑71
 44לחובסקי (לעיל ,הערה  ,)28עמ'  ;59 ,56ברק־ארז (לעיל ,הערה  ,)24עמ' .196‑148
 45ראו למשל :א' לחובסקי' ,החינוך המשפטי בארץ־ישראל המנדטורית' ,עיוני משפט ,כה (תשס"ב) ,עמ' .342‑291
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שער 'העתון הרשמי של ממשלת פלשתינה (א"י)' ובו
ההודעה על 'שעורי המשפט בירושלים' ומועד הבחינה
בהיסטוריה משפטית 1 ,בינואר ( 1930עמ' )11
(ספריית יד יצחק בן־צבי)

למטה :השופטים במערכת המשפט המנדטורי ועוזריהם,
תצלום קבוצתי במגרש הרוסים בירושלים ,שנות השלושים
של המאה העשרים
(אוסף משפחת ולירו ,ארכיון התצלומים ,יד יצחק בן־צבי)
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שורשיה המוסדיים של מערכת בתי המשפט הישראלית נטועים אל נכון בתקופה העות'מאנית,
אולם מערכת המשפט המוכרת לנו היום עוצבה בעיקרה בתקופת המנדט הבריטי ,על פי עקרונות
המשפט המערבי המודרני ,ובתקופה זו כאמור גם הועמק מאוד המשפוט של החברה ,כלומר ההסדרה
המשפטית של כל תחומי החיים .מדינת ישראל ירשה עם הקמתה לא רק תשתית למערכת משפט
יעילה ומודרנית (אף כי היה צורך להפעילה מחדש בעקבות עזיבתם של האנגלים והערבים) ,אלא
גם חברה וכלכלה מאורגנות ומוסדרות מבחינה משפטית ,וחשוב לא פחות — אוכלוסייה המורגלת
בחיים של חוק וסדר ,והמכבדת את שלטון החוק .לפני הנהגת המדינה הצעירה עמד האתגר לשמר
את היציבות המשפטית ואת התודעה האזרחית־משפטית של אזרחיה ולנסות להעמיקם ,וזאת על אף
המלחמה ,המשבר הכלכלי והטלטלות הדמוגרפיות.

 .2שלטון החוק ותודעה לגליסטית ביישוב
הצלחתה של מדינת ישראל לשמר את מערכת המשפט המנדטורית ואת הלגליזם והכבוד לשלטון
החוק על אף הנסיבות הקשות של הקמת המדינה צריכה להיזקף לא רק לזכותו של שלטון המנדט,
אלא גם ,אולי בעיקר ,לזכותו של היישוב היהודי ,שטיפח והטמיע תודעה אזרחית־משפטית עוד לפני
הקמת המדינה.
המחקר ההיסטוריוגרפי אכן מלמד שהיישוב היהודי היה
ממושפט ,כלומר לנורמות משפטיות ולמוסדות משפטיים הייתה
נוכחות משמעותית בחברה היישובית .דוד
דה־פריס וטלי מרגלית עמדו (בנפרד)
על תפקידו המרכזי של המשפט
הפורמלי בתנועת העבודה הציונית .על
אף האתוס החלוצי הדינמיסטי ,שהדגיש
את ההגשמה והעשייה המהפכנית,
אורגנו המסגרות של תנועת העבודה על
פי חוקות ותקנונים ,שהתקבלו על פי רוב
בדרך דמוקרטית ,והחברים במוסדות אלה
סרו למשמעת משפטית שנאכפה במסגרות
שיפוטיות חבריות46.
 46ראו למשל :א' מרגלית' ,היערות אשר בהם נרדה את הדבש — חוק ,ארגון
ומבנה תאגידי בחברת העובדים' ,עיוני משפט ,כו (תשס"ג) ,עמ' ;510‑451
הנ"ל' ,מדגניה עד גן שמואל — המאבק על נוסחה של חוקת הקבוצות',
מחקרי משפט ,כה (תשס"ט) ,עמ' D. De Vries, ‘The National ;178‑143
Construction of the Workers’ Moral Community: Labor’s Informal
’ ,Justice in Early Mandate Palestineחריס ואחרים (לעיל ,הערה ,)22
עמ' .74‑37
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שער החוברת
'חוקת עבודה כללית
לעובדי מוסדות
ההסתדרות' ובה
יג פרקים ושסה
סימנים ,הוצאת
הוועד הפועל,
תל־אביב.1950 ,
בעמוד השני של
החוברת הובא
כמוטו קטע ממאמרו
של ביאליק 'הלכה
ואגדה'
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תנועת העבודה לא הייתה יוצאת דופן ביחסה למשפט .אדרבה ,היא דווקא ביטאה את היחס
האופייני של החברה היישובית למשפט .המחקר מלמד שהחברה היישובית הייתה חברה מודרנית
מסודרת וממושפטת :היא נוהלה באמצעות מוסדות מנהליים ,שפעלו על סמך חוקות ,תקנונים
ונורמות משפטיות אחרות ,וניהלה כלכלה מודרנית באמצעות דיני החוזים ,הקניין ,התאגידים
והענפים האחרים של המשפט האזרחי .לחובסקי הראה בצורה משכנעת כי משפוט החיים החברתיים
והכלכליים נבע לא רק מדרישה בריטית שהגיעה 'מלמעלה' ,אלא במידה רבה היה גם פרי דרישה
שצמחה 'מלמטה' ,כלומר מקרב היישוב היהודי ובמידה פחותה מקרב הבורגנות הערבית 47.ואמנם
יוסי כץ ,מרגלית ,דה־פריס ואחרים הראו כי גם היחסים החברתיים הפנים־יהודיים עברו תהליכים של
פורמליזציה משפטית :מדיניות הקרקעות של 'קרן קיימת לישראל' ,מוסדות הכלכלה וההתיישבות
ומוסדות הבוררות ומשפט החברים של הסתדרות העובדים התנהלו כולם בדרך פורמלית משפטית,
באמצעות מסמכים ,נהלים ומוסדות משפטיים ועל ידי עורכי דין 48.מיכאל בירנהק עמד על השימוש
הגדל של היישוב היהודי בדיני קניין רוחני 49,ואדם חופרי־וינוגרדוב הראה את הדרכים היצירתיות
שמצאו אנשי היישוב כדי לרתום את מוסד הנאמנות לצורכיהם 50.במוסדות הלאומיים ,שנבחרו בדרך
דמוקרטית ,אף התפתחו מעין מוסכמות חוקתיות באשר לדרכי ההנהגה המקובלות ,ואלה השפיעו
אחר כך על מוסדות המדינה51.
מחקרים אלה עולים בקנה אחד עם מסקנותיהם של סוציולוגים והיסטוריונים שעסקו לאו דווקא
במערכת המשפט ,אך עמדו אף הם על מקומם המרכזי של המשפט ושל ערכים אזרחיים מודרניים
בחברה היישובית ,ועל המאמצים להסדיר את החברה בדרך משפטית ולטפל בבעיות חברתיות שונות
באמצעות נורמות והליכים פורמליים משפטיים־ביורוקרטיים .מאבקיהן של נשים לשוויון ולשותפות
אמתיים ,המאבקים לזכויות עובדים ועובדות והמאבקים לטיפול בנוער מוזנח היו כולם מאבקים
חברתיים רוויים בטיעונים אזרחיים ומשפטיים ,ופעמים רבות התנהלו בזירות משפטיות52.
הציבור היהודי בארץ אף ניצל את החשיבות שייחסו הבריטים לקיומה של מערכת משפט עצמאית
ומתפקדת ולשמירה על שלטון החוק ,כדי להניח תשתית למערכת המשפט של המדינה שבדרך .ארץ־
ישראל הייתה כאמור אחד המקומות היחידים באימפריה הבריטית שהוקם בהם בית ספר למשפטים
מטעם השלטונות ,וגם היישוב היהודי הקים ,באישור הבריטים ,בית ספר גבוה למשפט ולכלכלה
בתל־אביב .על אף הקשיים שבית הספר נתקל בהם — בעיקר מצד גורמים מתחרים ביישוב ולא מצד
47
48
49
50
51
52

לחובסקי (לעיל ,הערה  ,)28עמ' .74‑67
שם; י' כץ ,מחזון לחוזה :תולדותיו של חוזה החכירה של הקרן הקיימת לישראל עם ההתיישבות העובדת,1961‑1901 ,
ירושלים תשע"ב.
M. Birnhack, Colonial Copyright: Intellectual Property in Mandate Palestine, Oxford 2012
A. Hofri-Winogradow, ‘Zionist Settlers and the English Private Trust in Mandate Palestine’, Law and History
Review, 30, 3 (2012), pp. 813–864
ראו למשל :א' רובינשטיין' ,מיישוב למדינה :מוסדות ומפלגות' ,ב' אליאב (עורך) ,הישוב בימי הבית הלאומי
 ,1948‑1917ירושלים  ,1976עמ' .136
ראו למשל :ד' ברנשטיין ,נשים בשוליים :מגדר ולאומיות בתל אביב המנדטורית ,ירושלים תשס"ח; ת' רזי ,ילדי
ההפקר :החצר האחורית של תל־אביב המנדטורית ,תל־אביב תשס"ט .וראו באופן כללי :ד' הורוביץ ומ' ליסק ,מישוב
למדינה :יהודי ארץ־ישראלי בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית ,תל־אביב תשל"ח.
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השלטונות הבריטיים — הוא פעל עד הקמת המדינה
ואף לאחריה ,והיה בסופו של דבר אחד המוסדות
שעל בסיסם הוקמה אוניברסיטת תל־אביב53.
המחקר ההיסטוריוגרפי מצא גם שחלה התפתחות
מרשימה של מקצוע עריכת הדין בארץ בתקופת
המנדט הבריטי .למחקרו הראשוני של גבריאל
שטרסמן על תולדות עריכת הדין בארץ נוספו
לאחרונה מחקריהם של ברון ,אייל כתבן ושמעון
בלום ,שעמדו על צדדים חשובים בתולדות עריכת
הדין :מדיון בעריכת דין מגויסת לטובת ענייני
היישוב — למשל בקניית קרקעות ובהגנה משפטית
על המעפילים ולוחמי המחתרות — ועד המחסומים
בדרכן של נשים שביקשו לעבוד כעורכות דין54.
היישוב היהודי גם קיים מערכות שיפוט פורמליות
יותר ופחות .רונן שמיר וענת קדרון חקרו (בנפרד)
את מערכת בתי משפט השלום העברי ,מערכת
השיפוט הוולונטרית שהוקמה עוד בשנת ;1909
דה־פריס ושני בר־און חקרו את משפט החברים
של הסתדרות העובדים; עמיחי רדזינר חקר את בתי
הדין הרבניים בשנות המנדט; וענת שטרן עמדה על
הקשיים של ה'הגנה' לקיים מערכת שיפוט יעילה
והוגנת במיליציה וולונטרית55.
 53לחובסקי (לעיל ,הערה .)45
 54ראו למשל :נ' ברון' ,אז מי היה עורך הדין העברי הראשון בארץ ישראל?' ,הפרקליטים( 22 ,ספטמבר  ,)2008עמ' ;30‑22
א' כתבן ,ר' הלפרין־קדרי ות' טראו־ז'יטניצקי ,עורכות־הדין הראשונות בארץ ישראל ( ,)1948‑1930תל־אביב תשס"ט;
א' כתבן ור' הלפרין־קדרי :“The Feminist Proposal is really Ridiculous”' ,המאבק על זכותן של נשים לשמש עורכות
דין בישראל' ,מחקרי משפט ,כה (תשס"ט) ,עמ'  ;284‑237א' כתבן' ,לא עוד "פטרוזיליה לייפוי הסלט" :כניסתן של
נשים לתפקידי שיפוט ופרקליטות בארץ־ישראל ובמדינת־ישראל' ,עיוני משפט ,לב (תש"ע) ,עמ'  ;125‑69ש"א בלום,
'ה"מחתרת היורידית" :השתלבותם של עורכי־דין יהודים במאבק הציוני בשנים  1947‑1938בפלשתינה־א"י' ,עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,תשע"ב.
 55על בתי משפט השלום העברי ראוR. Shamir, The Colonies of Law: Colonialism, Zionism, and Law in Early :
 ;Mandate Palestine, Cambridge 2000ע' קדרון ,בין לאום למקום :הקהילה העברית בחיפה המנדטורית ,ירושלים
תשע"ב ,עמ'  .179‑162על משפט החברים בהסתדרות העובדים ראו :ד' דה פריס וש' בר־און' ,ב"מיטת הסדום" של
הפרופסיונליזם :עורכי־דין ועיצובו של משפט־חברים בהסתדרות בשנות העשרים והשלושים' ,עבודה ,חברה ומשפט,
ח (תשס"א) ,עמ'  .42‑15על ראשית ימיהם של הרבנות הראשית ובתי הדין הרבניים ראו :ע' רדזינר' ,הרב עוזיאל,
רבנות תל־אביב‑יפו ,ובית הדין הגדול לערעורים :סיפור בארבע מערכות' ,מחקרי משפט ,כא (תשס"ד) ,עמ' ;243‑129
הנ"ל' ,על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים" :סדרי המשפטים" ,תרפ"א' ,שם ,כה (תשס"ט) ,עמ' .75‑37
על המאמצים לכונן מערכת שיפוט ב'הגנה' ראו :ע' שטרן' ,בין מיליציה לצבא סדיר :התקנונים המשפטיים של ארגון
ה"הגנה"' ,עלי זית וחרב ,ו (תשס"ו) ,עמ' .52‑13

העמוד הראשון
של תקנות בתי־
משפט־השלום
העבריים בארץ
ישראל מתוך
החוברת 'משפט
השלום העברי,
שאלותיו להלכה
ולמעשה' ,הוצאת
משפט השלום
העברי העליון ,תל־
אביב תרפ"ה

(ספריית יד יצחק בן־צבי)
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מעבר לעוינות כלפי השלטון הזר ולשאיפות העצמאות ,הציבור היהודי בארץ שיתף פעולה עם
שלטונות המנדט בכל הקשור למערכת המשפט .למשל המוסדות הלאומיים והסתדרות העובדים
שיתפו פעולה עם מוסדות החקיקה המנדטוריים ועם רשויות המשפט האחרות — לדוגמה הסתדרות
העובדים השפיעה על הנוסח של פקודת האגודות השיתופיות .בדומה לכך הציבור היהודי כולו הביע
אמון בפועל בבתי המשפט המנדטוריים ,בהבינו את החשיבות שבקיומה של מערכת שיפוט פורמלית,
הפועלת על פי סדרי דין ברורים ,והאוכפת את פסקי הדין שלה באמצעות ההוצאה לפועל ורשויות
ממלכתיות אחרות .זו הסיבה שלשלוש מערכות השיפוט היהודיות העיקריות שפעלו בתקופת היישוב
(שתיים מהן הוקמו עוד בתקופה העות'מאנית) :בתי משפט השלום העברי ,בתי הדין הרבניים (שאמנם
היו חלק ממערכת המשפט הממלכתית) ומשפט החברים של הסתדרות העובדים ,היה תפקיד שולי
בלבד בחברה ובכלכלה של היישוב היהודי .אף שהשלטונות הכירו במערכות שיפוט אלה ,אנשי
היישוב ואפילו המוסדות הלאומיים העדיפו לפנות בעת הצורך למערכת בתי המשפט המנדטורית,
שפעלה על סמך עקרון שלטון החוק ,ושהבטיחה יציבות וודאות משפטיים ,ולא לטריבונלים יהודיים
שנוהליהם ושהדין שמכוחו פסקו לא היו ברורים .דפוס התנהגות זה חזר על עצמו לאחר הקמת
המדינה ,כאשר העילית הפוליטית והמשפטית דבקה בשמירה על שלטון החוק ועל היציבות והוודאות
המשפטיות גם במחיר של שימור המשפט המנדטורי הזר במקום יצירתו של משפט ישראלי מקורי56.

 .3שלטון החוק ותודעה לגליסטית לאחר הקמת המדינה
בעקבות קבלת החלטת החלוקה של האו"ם הוקמה בשלהי  1947ועדת המצב ,והוטל עליה להכין את
מוסדות המדינה שבדרך ,ובמסגרת הוועדה הוקמה מועצה משפטית ,שתפקידה היה להכין את מערכת
המשפט במדינה החדשה .המועצה המליצה על שימור המשפט המנדטורי ועל שורת צעדים שנועדו
לשמור על שלטון החוק ועל היציבות המשפטית 57.מטרה מרכזית של הנהגת המדינה החדשה הייתה
כינונו של סדר חוקתי דמוקרטי ויציב ,שבמרכזו מערכת משפט עצמאית ויעילה הפועלת על פי
עקרונות שלטון החוק .ברוח זו הצהיר שר המשפטים הראשון פנחס רוזן (פליקס רוזנבליט) מעל בימת
הכנסת' :עלינו לכבד את חוקי המדינה ,בין אם אלה חוקים שבאו אלינו מזמן המנדט ובין אם הם
חוקים שחקקנו בעצמנו ,אחרת ישרור במדינה תוהו ובוהו' 58.אחת התוצאות החשובות של מדיניות זו
הייתה דחיית חקיקתם של חוקה כתובה ושל קודקס אזרחי וקודקס פלילי ישראליים מקיפים .בצמרת
 56ראו למשל :נ' קידר' ,מבט חדש על הקמת מערכת המשפט' ,ישראל( 11 ,תשס"ז) עמ'  ;30‑1הנ"ל' ,למה לנו קודקס
אזרחי? על השורשים התרבותיים של הקודיפיקציה האזרחית בישראל' ,משפט ועסקים ,ז (תשס"ז) ,עמ' ;201‑169
ע' רותם (זלמן)' ,חקיקה פלילית בתקופות מעבר' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ט; לחובסקי ,בין מנדט
למדינה (לעיל ,הערה .)24
 57ראו :י' קרפ' ,המועצה המשפטית — ראשית עלילות חקיקה' ,א' ברק וט' שפניץ (עורכים) ,ספר אורי ידין :האיש ופועלו,
ב ,תל־אביב תש"ן ,עמ' .255‑209
 58מצוטט אצל ר' בונדי ,פליקס :פנחס רוזן וזמנו ,תל־אביב תש"ן ,עמ'  .453והשוו :לחובסקי ,בין מנדט למדינה (לעיל,
הערה  .)24אבל ראו גם :ר' חריס' ,הזדמנויות היסטוריות והחמצות בהיסח הדעת :על שילובו של המשפט העברי
במשפט הישראלי בעת הקמת המדינה' ,מ' בר־און וצ' צמרת (עורכים) ,שני עברי הגשר :דת ומדינה בראשית דרכה של
ישראל ,ירושלים תשס"ב ,עמ' .55‑21

קתדרה
טבת תשע"ד ,עמ' 180-155

המשפט ומקומו המרכזי בהיסטוריה הישראלית :על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי ותרומתה לחקר ישראל

משרד המשפטים ובקרב רבים בהנהגה הפוליטית התפתחה הבנה שחקיקתם של דברי חקיקה יסודיים
ומקיפים אלה תדרוש זמן ומשאבים רבים ותפגע במאמצים להטמיע את שלטון החוק והיציבות
המשפטית ולטפל בצרכים המשפטיים השוטפים .נוסף על כך ברור היה שדווקא משום שמדובר
במסמכים משפטיים בעלי סמליות רבה וחשיבות לזהות ולתרבות של החברה החדשה הנבנית כאן,
מהלך החקיקה שלהם יהיה כרוך בוויכוח פוליטי ותרבותי נוקב ,קולני ואף אלים ,שיבליט את
המתחים בין הקבוצות והתנועות השונות בחברה הישראלית ויפגע ב'נס' של הקמת ישראל כמדינת
חוק מתפקדת .מסיבה זו החליטה הכנסת לחוקק את החוקה הכתובה פרקים פרקים ,שיצטרפו בעתיד
למסמך שלם ('החלטת הררי') ,ובדרך דומה נהג משרד המשפטים בחקיקת הקודקס האזרחי59.
במובן זה ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי עולה בקנה אחד עם מחקרים שנכתבו על
ההיסטוריה הפוליטית ,הצבאית והחברתית של ישראל ,ושמלמדים על דרגת המיסוד הגבוהה של
היישוב והמדינה הצעירה ועל מחויבותה של החברה להליכים דמוקרטיים .אכן איתנותם של שלטון
החוק ושל הלגליזם בארץ היא לא רק תולדה של מערכת משפט עצמאית ומתפקדת ,אלא בעיקר
תוצאה של קיומה של תודעה אזרחית־פוליטית מפותחת .ישראל עוצבה כמדינת חוק במידה רבה
בזכות הצלחת מנהיגי היישוב היהודי והמדינה להכפיף את ה'הגנה' ואת צה"ל למרוּ ת ההנהגה
האזרחית הנבחרת ולמרוּ ת החוק; בזכות ההצלחה בכינון מערכת פרלמנטרית דמוקרטיתִ ,מנהל
ציבורי ממלכתי ומקצועי ומערכת לביקורת המדינה; ובזכות ההצלחה להטמיע בחברת המהגרים
שנוצרה כאן תרבות אזרחית־ממלכתית 60.ההיסטוריה של המשפט הישראלי מספרת חלק מסיפור
רחב יותר על אודות המאמצים — שלא תמיד הצליחו — לכונן בארץ סדר חוקתי־דמוקרטי (גם
בהיעדרה של חוקה כתובה) ,כלומר לעצב משטר דמוקרטי יציב הכולל מנגנונים פוליטיים ומשפטיים
מובנים שמפקחים על כוחו.
המהלכים בשדה המשפט נעשו בזיקה למהלכים האחרים שהוזכרו זה עתה .המחקר מלמד קודם
כול על עומק המאמצים להימנע ממצב של ריק משפטי ,כלומר ממצב של השעיית הסדר המשפטי
הקיים וניהול המדינה על פי צווי חירום ומשפטי שדה .אף על פי שהמדינה הוקמה בתוך מלחמת
אזרחים קשה שהתפתחה לכדי מלחמה כוללת שהתנהלה בשטח המדינה ,ושגבתה קרבנות רבים,
נשמרה מערכת המשפט הקיימת :המשפט המנדטורי הושאר על כנו בשינויים המחויבים מהקמת
המדינה; בתי המשפט והמוסדות המשפטיים האחרים (למשל מרשמי הקניין והתאגידים והפקידות
המשפטית בכלל) אוישו מחדש ונפתחו ברובם הגדול כבר בשבועות הראשונים לעצמאות; והחוקים,
 59קידר (לעיל ,הערה  ,)31פרק  ;5הנ"ל ,למה לנו קודקס (לעיל ,הערה .)56
 60ראו מבין מחקרים רבים :הורוביץ וליסק (לעיל ,הערה  ;)52ו' פילובסקי (עורכת) ,המעבר מיישוב למדינה :1949‑1947
רציפות ותמורות ,חיפה  ;1990פ' מדינג' ,התפתחות המערכת הפוליטית בישראל בשנים  ,'1959‑1948מ' ליסק (עורך),
מדינת ישראל — העשור הראשון (תולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל מאז העלייה הראשונה[ ,ז]) ,ירושלים תשס"ט,
המנהל הציבורי ראו :פ' מדינג' ,התארגנות הרשות המבצעת' ,פילובסקי (שם) ,עמ' ;45‑37
עמ'  ;633‑448על הקמת ִ
י' ראובני ,המינהל הציבורי בישראל ,רמת־גן  .1974על המאמצים להכפפת הצבא לרשויות האזרחיות ראו :י' גלבר ,למה
פירקו את הפלמ"ח :הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה ,ירושלים תשמ"ו; ע' בר־אור"' ,ציוולי המתעניין בעניינים
צבאיים" :בן־גוריון ,הקמת הכוח הצבאי הסדיר והפיקוח עליו' ,ד' הכהן ומ' ליסק (עורכים) ,צומתי הכרעות ופרשיות
מפתח בישראל ,קריית שדה־בוקר תש"ע ,עמ'  333‑301והמקורות הרבים שם; קידר (לעיל ,הערה  ,)31פרקים .10‑7
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הפרסום ב'עתון
רשמי' על 'הכרזה
על דגל הצי
המלחמתי' של
מדינת ישראל
(עתון רשמי מס' ,2
י"ב באייר תש"ח,
 21במאי )1948

(ספריית יד יצחק בן־צבי)

התקנות ,הצווים והחלטות חשובות אחרות שקיבלה המדינה פורסמו באופן רשמי ושוטף ב'עיתון
הרשמי' (כיום 'הרשומות') כבר מן השבוע הראשון להקמת המדינה 61.צבי ענבר ,שטרן ואחרים עמדו
על המאמץ הגדול שנעשה עוד בטרם עצמאות להכפיף את ה'הגנה' ואחר כך את צה"ל לשלטון
החוק ולהקים בצה"ל מערכות משפט ושיפוט מתקדמות 62.ולבסוף ,המחקר לימד גם על ההצלחה
בכינון מערכת משפט בלתי תלויה בארץ :בתי משפט עצמאיים ,יועץ משפטי לממשלה רב כוח
וסמכויות ופקידות משפטית עצמאית המוגנת במידה רבה מיחסי הכוח ומההייררכיות החברתיים
והפוליטיים63.
מערכות פוליטיות ,מנהליות ומשפטיות אינן פועלות בחלל חברתי ריק ,ויש להבין את פעולתן גם
בהקשר חברתי־תרבותי .המחקר אכן מלמד כי מערכת המשפט הישראלית פעלה בקרב ציבור בעל
 61קידר ,מבט חדש (לעיל ,הערה  ;)56הנ"ל (לעיל ,הערה  ;)32י' שחר' ,יומנו של אורי ידין' ,עיוני משפט ,טז (תשנ"ב),
עמ' .557‑537
 62ראו למשל :צ' ענבר ,מאזניים וחרב :יסודות המשפט הצבאי בישראל ,תל־אביב  ;2005שטרן( ,לעיל ,הערה  ;)55הנ"ל,
'מערכת השיפוט של צה"ל במלחמת העצמאות' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים.2010 ,
 63קידר ,מבט חדש (לעיל ,הערה  ;)56הנ"ל ,הדמוקרטיה הישראלית (לעיל ,הערה  ;)34ברון ,פרשת מסמך השופטים
(לעיל ,הערה  ;)34ד' זילבר ,בשם החוק :היועץ המשפטי לממשלה והפרשות שטלטלו את המדינה ,אור־יהודה .2012
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תודעה אזרחית מפותחת .למשל במחקריה של אורית רוזין על החברה האזרחית בשנות החמישים
משתקפות חברה שהייתה מודעת לזכויות האדם שלה ולא חששה להיאבק עליהן ,וכן הנהגה פוליטית
ופקידות שהיו מודעות לגבולות הכוח שלהן ולתרבות הפוליטית והאזרחית שפעלו בתוכה 64.מחקרים
נוספים שפורסמו בעשור האחרון מלמדים על חששם המשותף של מנהיגים פוליטיים ,שופטים ופקידים
רבה את התודעה
בק ּ
שהחברה הישראלית הצעירה אינה מחונכת דיה מבחינה אזרחית ,ושיש להעמיק ִ
האזרחית והלגליסטית .זו הייתה למשל דאגה כנה ועמוקה של בן־גוריון ושל אישים פוליטיים אחרים
וכן של נשיאי בית המשפט העליון הראשונים 65.לחובסקי הראה כי דיני המס המתפתחים שיקפו את
התרבות האזרחית המודרנית ואת רצונה של הנהגת המדינה לחנך את האוכלוסייה לאזרחות טובה,
המתבטאת בין השאר בכיבוד החוק ובתשלום מס אמת66.
חריס היטיב לסכם בסדרת מאמרים חשובים את התפתחותו של המשפט הישראלי בשלושת
העשורים הראשונים לאחר קבלת העצמאות .ממאמרים אלה עולה כי החברה הישראלית הצליחה
לכונן מערכת משפט מפותחת — אמנם על חשבון דחיית מפעלים גדולים כמו חקיקת חוקה כתובה או
 64א' רוזין ,חובת האהבה הקשה :יחיד וקולקטיב בישראל בשנות החמישים ,תל־אביב תשס"ח; O. Rozin, ‘The Austerity
Policy and the Rule of Law: Relations between Government and Public in Fledgling Israel’, Journal of Modern
Jewish Studies, 4, 3 (2005), pp. 273–290
 65נ' קידר ,ממלכתיות :התפיסה האזרחית של דוד בן־גוריון ,ירושלים וקריית שדה־בוקר תשס"ט; הנ"ל (לעיל ,הערה ;)31
א' בראלי ונ' קידר ,ממלכתיות ישראלית ,ירושלים תשע"א.
 66לחובסקי (לעיל ,הערה A. Likhovski, ‘Tax Compliance and Modernity’, Law and Social Inquiry, 32 (2007), ;)29
pp. 665–700
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מכתבו של מר
אשכנזי מבת־ים אל
שר האוצר אליעזר
קפלן מן ה־ 10ביוני
 1952בנושא מלווה
החובה שהטילה
הממשלה:
'הנני מקבל
את התוכנית
החלפת הכספים
בברכה 10% .מה
שהממשלה מורידה
בתור הלואה זה
בכלל לא הרבה .אני
רק מצתאר מאד
שלא היה לי הרבה
כסף בכדי לתת
לממשלה הלוואה
יותר גדולה [']...

(באדיבות מוזאון המסים,
משרד האוצר ,ירושלים)
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מהפכה נרחבת במשפט האזרחי והפלילי למועד עתידי — ויצרה מערכת משפט עצמאית ,מתפקדת
ויעילה; מערכת זו שמרה על שלטון החוק והעמיקה אותו ,ובמקביל סייעה בטיפול בבעיות הבוערות
של החברה הישראלית הצעירה :בעיות הביטחון ,קליטת עליית ההמונים והמצב הכלכלי הקשה.
התנהלות מדודה זו של מערכת המשפט ִאפשרה לה להתחיל בעשור השני בפיתוח נרחב של המשפט
הישראלי הציבורי והפרטי ,עם חקיקת חוקי היסוד והחוקים האזרחיים החשובים ,ובד בבד להתמודד
היטב עם המתחים החברתיים היסודיים שהתפרצו בחברה הישראלית לאחר מלחמת סיני והתייצבות
הכלכלה :הסכסוך הלאומי ,הפערים המעמדיים ,המתח העדתי וזה דתי .התפתחות המשפט הישראלי
בעשור השלישי לקיום המדינה התאפיינה בהעמקת המגמות הקודמות ובמשפוט גובר והולך של
החברה הישראלית משלהי שנות השישים .משפוט זה התבטא בין השאר במעורבות גוברת של
משפטנים ושופטים בעיצוב המדיניות החברתית ,בעלייה במספר התיקים המשפטיים ובהתבלטות של
המשפטנים והמשפט בחברה ובתרבות הישראליים 67.כאמור תהליכי המשפוט הללו תרמו בשיאם גם
לצמיחת ההיסטוריוגרפיה של המשפט בארץ .המחקר ההיסטוריוגרפי מצייר אפוא תמונה של חברה
הרואה בעקרונות הפוליטיים־האזרחיים של המודרנה יסוד חשוב בזהותה ,והמבקשת לעצב בהתאם
לכך סדר חוקתי מפותח שבמרכזו מערכת משפט עצמאית ויעילה.
הבנת דרכי החשיבה והפעולה של מדינת החוק המודרנית אפשרה להיסטוריונים של המשפט
להצביע לא רק על האורות אלא גם על הצללים שבדמוקרטיה הישראלית .היסטוריונים שעסקו
בתולדות המשפט בארץ היו מן המבקרים הרגישים והנוקבים של הסדר החוקתי הישראלי ,ועמדו על
כך שהמשפט אינו מבטיח צדק ,ושלעתים המשפט הפורמלי אף מנוצל לעשיית חוסר צדק .למשל סנדי
קדר ,אילן סבן ,ג'רמי פורמן ,אורן ברכה ואחרים עמדו על ניצול המשפט הפורמלי כמכשיר שליטה
של הרוב היהודי במיעוט הערבי ועל האפליה הנמשכת ,בחסות החוק ,של אזרחי המדינה הערבים
ושל תושבי השטחים שבשליטת ישראל 68.להב ,יפעת הולצמן־גזית ,כתבן ,רות הלפרין־קדרי ,יפעת
ביטון ואחרים הראו כיצד המשפט שימר הייררכיות ויחסי כוח ושליטה לאומיים ,מגדריים ,כלכליים
ועדתיים 69.דווקא הבנת דרכי פעולתם של המשפט המודרני ושל התרבות הלגליסטית האופפת אותו
 67ר' חריס' ,המשפט הישראלי' ,צ' צמרת וח' יבלונקה (עורכים) ,העשור הראשון :תש"ח‑תשי"ח (עידן ,)20 ,ירושלים תשנ"ח,
עמ'  ;262‑243הנ"ל' ,המשפט הישראלי :דרכי התמודדותו עם מתחי יסוד בחברה הישראלית' ,צ' צמרת וח' יבלונקה
(עורכים) ,העשור השני :תשי"ח‑תשכ"ח (עידן ,)21 ,ירושלים תשס"א ,עמ'  ;148‑125הנ"ל (לעיל ,הערה .)14
 68ראו למשל ,קדר (לעיל ,הערה A. Kedar & G. Furman, ‘From Arab Land to Israel Lands: The Legal ;)29
Dispossession of the Palestinians Displaced by Israel in the Wake of 1948’, Environment and Planning D:
 ;Society and Space, 22 (2004), pp. 809–830א' סבן' ,המשפט והמיעוט הערבי־פלסטיני בשלושת העשורים הראשונים
למדינה :מתכונת הפיקוח' ,מחקרי משפט ,כד (תשס"ח) עמ'  ;637‑565א' ברכה' ,ספק מסכנים ספק מסוכנים :המסתננים
ובית המשפט העליון  ,'1954‑1948עיוני משפט ,כא (תשנ"ח) ,עמ'  ;385‑333ר' חריס' ,דמוקרטיה יהודית ופוליטיקה
ערבית :תנועת אל־ארד בבית־המשפט העליון' ,פלילים ,י (תשס"ב) ,עמ' .155‑107
 69ראו למשל :פ' להב' ,כשהפליאטיב רק מקלקל :הדיון בכנסת על חוק שיווי זכויות האישה' ,זמנים  ,)1993( 47‑46עמ'
P. Lahav, ‘A “Jewish State… to be Known as the State of Israel”: Notes on Israeli Legal Historiography’, ;159‑149
 ;Law and History Review, 19 (2001), pp. 387– 434א' כתבן ,מ' שילה ור' הלפרין־קדרי (עורכים) ,חוקה אחת ומשפט
אחד לאיש ולאישה :נשים זכויות ומשפט בתקופת המנדט ,רמת־גן תשע"א; י' הולצמן־גזית' ,מאבק הקרקעות בארץ
ישראל :השלכות לעניין היקף הביקורת השיפוטית על הפקעת קרקעיות במגזר היהודי — ניתוח היסטורי' ,ש' לרנר
וד' לוינסון־זמיר (עורכים) ,ספר ויסמן :מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן ,ירושלים תשס"ב ,עמ'  ;114‑73כתבן
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טקס פתיחת שנת
המשפט ,ספטמבר
 .1989מימין לשמאל:
דב שילנסקי ,יעקב
רובין ,יצחק שמיר,
מאיר שמגר ודן
מרידור

(צילום :צבי ישראלי ,לע"מ)

אפשרו לעמוד נכוחה על הסכנה הקיימת במשפט המודרני כמנגנון פורמלי וכביכול ניטרלי ,שמסווה
את ההייררכיות ויחסי השליטה הללו ומעניק להם תדמית של יחסים הוגנים ,מותרים ולגיטימיים
מבחינה משפטית.
ההיסטוריה של המשפט בישראל מלמדת אם כן כי החברה הישראלית הייתה מראשיתה חברה
מודרנית המאמינה בדמוקרטיה ובשלטון החוק ,והמבינה את חשיבות המשפט לקיומה של חברה
צודקת; אך היא גם תחום המחקר המלמד רבות על גבולות המשפט בעשיית הצדק ועל הקיפוח,
האפליה והאלימות הקיימים גם במדינת החוק הישראלית.

סיכום
ההיסטוריה של המשפט הישראלי היא תחום מחקר דינמי ופורה .המחקרים הרבים והמגוונים בתחום
הוסיפו רבות לידע ולתובנות שלנו על החברה הישראלית ועל ההיסטוריה שלה .לאחר שתיארתי את
התפתחות ההיסטוריוגרפיה של המשפט בארץ מאז שלהי שנות השבעים של המאה הקודמת ופרשׂ תי
תמונה של המחקרים בתחום ,הרחבתי את הדיון במסקנה מרכזית העולה מן המחקר ההיסטוריוגרפי
של המשפט :תרבותה האזרחית־הלגליסטית המודרנית של החברה הישראלית .חקר ההיסטוריה של
המשפט בארץ מלמד שבחברה היישובית והישראלית נוצרה תודעה אזרחית מודרנית מפותחת שראתה
והלפרין־קדרי (לעיל ,הערה  ;)54י' ביטון' ,מזרחים במשפט :ה"אין" כ"יש"' ,משפטים ,מא (תשע"א) ,עמ' ;485‑474
קידר ,בן־גוריון והשופט הספרדי (לעיל ,הערה  ;)34חריס (לעיל ,הערה .)32
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חשיבות בקיומה של מערכת משפט מסודרת ,הוגנת ויעילה הפועלת על פי עקרונות שלטון החוק.
בהתאם לכך נוהלו המפעלים הכלכליים והחברתיים של היישוב היהודי בדרך משפטית פורמלית —
באמצעות חוקות ,תקנונים ,חוזים ומסמכים משפטיים אחרים .נוסף על כך החברה היהודית בארץ
במנהל ובמשפט העות'מאניים ואף יותר מכך את מאמציה של בריטניה
השכילה לנצל את הרפורמות ִ
לכונן בארץ מערכת משפט יעילה והוגנת ולשמור על הסדר הציבורי ועל שלטון החוק .מבין החברות
שהקימו מדינות בתקופת הדה־קולוניזציה ,החברה הישראלית היא אחת היחידות שהצליחו לכונן
מדינת חוק דמוקרטית מתפקדת — אמנם לא חפה מפגמים — ולשמר אותה ,על אף סכסוך לאומי
אלים ומתמשך ועל אף היותה מדינת הגירה דינמית .עם זאת ההיסטוריוגרפיה של המשפט היטיבה
להראות שגם בישראל לא תמיד הגן המשפט מפני קיפוח ,אפליה ,אלימות ועוולות קשות אחרות,
ולעתים אפילו העניק לעוולות אלה כסות לגלית־לגיטימית .בזכות התובנות החדשות שעולות מן
המחקר ההיסטוריוגרפי של המשפט ,וכן בזכות תמרורי האזהרה שהמחקרים הללו מציבים לפנינו,
ההיסטוריוגרפיה של המשפט היא תחום מחקר חשוב למתעניינים בחקר ישראל והחברה הישראלית
ולכל מי שדמותה האזרחית של החברה הישראלית חשובה בעיניהם.
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