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במסתו המפורסמת" :הלכה ואגדה" כותב חיי נחמ ביאליק:
להלכה – פני זועפות ,לאגדה – פני שוחקות .זו קפדנית ,מחמרת ,קשה
כברזל – מדת הדי; וזו ותרנית ,מקילה ,רכה משמ – מדת הרחמי .זו גוזרת
גזרה ואינה נותנתה לשעורי :ה שלה ה ולאו שלה לאו; וזו יועצת עצה
ומשערת כחו ודעתו של אד :ה ולאו ורפה בידה .זו – קלפה ,גו ,מעשה;
וזו – תו ,נשמה ,כוונה.
המשפט והרוח נדמי לעיתי כשני עולמות נפרדי – הלכה ואגדה :עול של זכות וחובה,
נוקשות דוקטריניאלית ורציונליות מובנית ,אל מול העושר שברוח" ,לשו מנומרת בצבעי –
שלטו הרגש" .אלא שביאליק יצא כנגד ההפרדה בי השתיי:
על חלופי כינויי אלה שבי הלכה לאגדה אפשר להוסי עוד ,עד אי שעור,
ובכול יהא מצד ידוע אבק אמת ,אבל כלו יש לשמוע מזה – כסברת רבי –
שההלכה והאגדה ה שתי צרות זו לזו ,דבר והיפוכו?
האומרי כ מחליפי מקרה בעצ וצורה בחומר ,ולמה ה דומי? למי
שמחליט על הקרח והמי בנהר ,שה שני חמרי שוני .ההלכה והאגדה אינ
באמת א ה אלא שתי שה אחת ,שני פני של בריה אחת ...קול המונה של
תביעת הלב בשט מרוצתה לנקודת שאיפתה – זוהי האגדה; מקו החניה,
ספוק התביעה לפי שעה והשתקתה – זוהי ההלכה .החלו הר ונמש אל
הפתרו ,הרצו אל המעשה ,המחשבה אל המלה ,הפרח אל הפרי – והאגדה אל
ההלכה.
השיח המשפטי כשהוא לעצמו הרי הוא כ"הלכה" לבדה .א בלא רוח האד על מורכבותה,
הרי הוא כחומר בלי צורה .ההתבוננות על המשפט איננה צריכה להסתפק א כ בעיו בד'
אמותיו של המשפט ,אלא יש לפרו את גדריו .יש לראותו יחד ע רוח האד וכחלק מיצירה
חובקת כל של רוח זו .הכר הארבעה עשר של כתב העת "עלי משפט" מוקדש אפוא לנקודות
המפגש שבי משפט ורוח.
היכ נפגש המשפט ע )מדעי( הרוח? המשפט הוא יצירה ספרותית .כלי ספרותיי מסייעי
לחשיפת רבדיו השוני .המשפט הוא אירוע היסטורי .ניתוח היסטורי מסייע להבנת הכוחות
המניעי אותו וחוש את השפעותיו בעבר ובהווה .המשפט הוא כמוב ג תופעה חברתית,
אנושית ,פוליטית ,מדינית ,פילוסופית ,דתית ועוד ועוד .בראש ובראשונה ,המשפט הוא יצירתה
של הרוח – וככזה ,נכו לא רק לומר משפט ומדעי הרוח ,אלא ג :המשפט הוא הוא מדעי
הרוח.
כר זה עוסק כאמור במפגש ובשילוב בי חקר המשפט לבי מדעי הרוח .רבי מהכרכי
הקודמי של כתב העת בחנו את המשפט מנקודת מבט דיסציפלינארית ,לעיתי תו מת דגש
תיאורטי ולעיתי תו מת דגש פוזיטיבי .הכר הנוכחי מבקש נקודת מבט שונה :מטרתו
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להעלות אל מעל לפני השטח היבטי הנוגעי למשפט כתופעה השייכת לעול מדעי הרוח
)ואולי נכו היה יותר לומר :מדעי האד( ,מושפעת ממנו ומזינה אותו.
שמונת המאמרי בכר הנוכחי תורמי את חלק להארת קשר זה ,ובעיקר לשני היבטיו
הנזכרי למעלה :משפט והיסטוריה ומשפט וספרות .המאמר הפותח את הכר הוא מאמרה של
ענת רוזנברג "אי לעשות דברי ע משפט וספרות )בישראל(" .המאמר ממפה וממשיג את
תחו משפט וספרות בישראל ,מצעדיו הראשוני ,דר ההווה ועד לאתגריו בעתיד .בכ מניח
המאמר את התשתית המבואית לענ משפט וספרות בישראל.
המאמר השני בכר ,מאמרו של אלעד ליסו "דת אזרחית ותאולוגיה פוליטית :על מעמד
המקודש של שלטו החוק ושל בית המשפט העליו בישראל" ,בוח את מושג שלטו החוק
ואת מעמדו של בית המשפט העליו בישראל תו שימוש מושאל במושג ה"קדושה" ,ובכלי
מושגיי של דת אזרחית ותיאולוגיה פוליטית .במוב מסוי מאמר זה מניח א הוא תשתית
מבואית חשובה להיכרות ע המשפט הישראלי – באמצעות הפרספקטיבות המושגיות
הייחודיות שאות מציע המאמר ודרכ הוא צועד.
שלושת המאמרי הבאי שבי ומתרכזי בהיבטי של משפט וספרות )לצד היבטי של
היסטוריה ומשפט( .ליאת פרידגוט נצר במאמרה "'על כ אנו מבקשי להיות לו לפה' :הנרטיב
המשפטי והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר" ,מנתחת את הנרטיב שמבנה
פסק די יגאל עמיר ,נרטיב של חורב ושואה ,שבאמצעותו הוא מבנה אתוס לאומי .המאמר
טוע כי אתוס השואה מצוי במפתיע בעניי עמיר ,כי בית המשפט משנה את האתוס המוכר
ומוסי לו מטעני לפי מטרותיו הלברמשפטיות של פסק הדי וכי אתוס השואה בהקשר של
רצח רבי מובנה ג בעזרת ההסדרי החקיקתיי שהתלוו לעיצוב הזיכרו של אירוע זה .אורית
קמיר "'מעשה לילית' כפאניקה מגדרית ומשפטית :על ציד מכשפות בישראל  ,2014בי
מיתולוגיה ,חברה ומשפט" ,מנתחת את השיח התקשורתימשפטי סביב מקרה האישה מקריית
גת ,שקיימה מגעי מיניי ע מאות נערי ,ומגדירה אותו כ"התפרצות של פאניקה מגדרית
המושתתת על סיפור מעשה לילית" .שני מאמרי אלו מתמקדי אפוא במה שנית להגדיר
כניתוח ספרותי של המשפט .היבט אחר של משפט וספרות – המשפט בספרות – עולה
במאמרה של דניאלה גורבי' "'הסו הטוב' :דילמות של צדק משפטי מול צדק פואטי בסיפורי
מארי דה פראנס" ,הבוח ייצוגי ספרותיי של משפט וצדק כפי שה באי לידי ביטוי בשני
סיפורי קצרי מסו המאה השתיעשרה ותחילת המאה השלושעשרה .מתו כ בוח
המאמר את המתח הסמוי שבי צדק משפטי )המל( לסמכות דתית )הכנסייה( ,ובי אלה לבי
צדק פואטי.
שלושת המאמרי האחרוני בכר נוגעי בהיבטי נוספי של משפט ורוח :היסטוריה,
פילוסופיה פוליטית ומשפט עברי .מאמרה של רחל חס "הכול בעיני המתבונ :חברת הדבורי
כמשל לחברה האנושית ברומא העתיקה" ,מתחקה אחר הקשר שבי התמורות המדיניות שחלו
ברומא בי סו המאה הראשונה לפני הספירה לאמצע המאה הראשונה לספירה לבי השינוי
בפרשנות שניתנה על ידי כותבי בני התקופה למתרחש בתו כוורת הדבורי ,ומצביע על
היותה של האחרונה ,הכוורת ,משל להשקפותיו המדיניות של המתבונ .ויקי מליכסו במאמרה
"עונשי מוות חדשי באימפריה הקרולינגית" בוחנת את ההשפעה של עונשי המוות התנ"כיי
על החוק ועל הענישה באימפריה הקרולינגית בשני  ,877–800ובכלל זה שימוש בעקרו
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המקראי של "עי תחת עי" ,עונש מוות בגי כישו ועוד .מליכסו מראה כיצד קרל הגדול,
שביקש לבנות אימפריה נוצרית ודאג לצמצ את עונשי המוות ,סלל בדבקותו הדתית – שלא
במתכוו – את הדר לגזירת עונשי מוות חדשי .מסיי את הכר מאמר של שלמה
גליקסברג ואיל סלע "'שהלב עיקר האד ועיקר כל המצות וכל העבירות' )רבינו בחיי( :על
ניסיו בלתי צליח במשפט העברי" .המאמר מנתח מקורות מתורת התנאי ומספרות הראשוני
העוסקי בניסיו עבירה בלתי צליח במגוו סוגיות הלכתיות ,כמו ג בפרשנות לסיפור
המקראי של מכירת יוס .מתו ניתוח המקורות מבחי המאמר בי גישה הרואה את הציווי
כעיקר )ולפיכ מכריזה על עבירה ומוכנה להטיל עונש על ניסיו בלתי צליח( לבי גישה
הרואה את המעשה כעיקר )ולפיכ שוללת ענישה שכזו( .משפט ורוח פוני במאמר זה ,החות
את הכר ,לכיוו הפלילי ,לשאלת המתח שבי כוונה ומעשה במשפט העברי.
לכל אחד מהמאמרי הנזכרי ייחודיות ותרומה חשובה בתחומו ,לצד זאת ,מגוו המאמרי
בכר ,כמכלול אחד ,מצטר לתמונה שלמה ,שיש בה לטעמי אמירה רבת חשיבות על הקשר
ההכרחי ,ההשפעה ההדדית ואולי ג חוסר היכולת להפריד בי שני החלקי של השל האחד,
בי המשפט לבי מדעי הרוח.
בברכת שנה טובה
וקריאה נעימה ומועילה,
ד"ר אבישלו וסטריי
המרכז האקדמי למשפט ולעסקי
מרחשוו תשע"ט – אוקטובר 2018
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר
מאת

ליאת פרידגוט

נצר*

כל פסק די מבנה נרטיב .ע זאת מעטי ה פסקי הדי שהנרטיב שלה חורג מגבולות הזמ
והמקו של הדיו המשפטי ומבנה אתוס לאומי בעל תודעה היסטורית ומשמעות תרבותית.
פסק די יגאל עמיר הוא אחד מאות פסקי די נדירי אלו .פסק הדי נוסק מהזירה המשפטית
על משק כנפי ההיסטוריה ,מצטר לאוס נרטיבי מיתיי על אודות החורב והשואה,
ובאמצעות הוא מבנה אתוס לאומי .מה תוכנו של אתוס זה? אי הוא נבנה? ומדוע? שאלות
אלו ילוו את הדיו במאמר.
האתוס הוא אב תשתית א ג אב שואבת להבנה ולהבניה של זהות חברתית .מחקרי רבי
עמדו על הדומיננטיות של אתוס השואה בחברה הישראלית ,אול עד כה לא נחקרו גלגוליו
של אתוס זה בפסיקה .כל פסק די נושא עימו לצד המטע המשפטי ג מטעני תרבותיי.
כשמדובר בפסק די בעל חשיבות היסטורית ,יש עניי מיוחד בחשיפת המטעני התרבותיי.
מכא חשיבות המאמר הנדו.
במאמר אדו באתוס השואה כפי שהתבטא בפסק די עמיר .זיהויו של אתוס השואה בפסק
הדי הוא חידוש .יתר על כ ,השינוי שעובר אתוס זה בפסק הדי ביחס לאתוס המוכר מעניי
אייכמ הוא חידוש נוס.
במאמר אטע שלוש טענות עיקריות :ראשית ,אתוס השואה מצוי במפתיע בעניי עמיר; שנית,
בית המשפט משנה את האתוס המוכר ומוסי לו מטעני לפי מטרותיו הלברמשפטיות של
פסק הדי; שלישית ,אתוס השואה בהקשר של רצח רבי מובנה ג בעזרת ההסדרי
החקיקתיי שהתלוו לעיצוב הזיכרו של אירוע זה.
להל אופ הדיו :בסעי הראשו אציג את הפרדיגמה המחקרית שעיקרה הוא שהמשפט
מעוצב ה באמצעות השיח המשפטי וה באמצעות תהליכי חומשפטיי .בסעי השני
אבסס את הדיו דר הפונקצייה החברתית של האתוס בהתמקדות באתוס השואה .בסעי
השלישי אנתח את אתוס השואה בפסק די עמיר ואעמוד על שינויו ביחס לאתוס המוכר מעניי
אייכמ .כמו כ אעמוד על השוני בהתקבלותו החברתית של האתוס בעניי עמיר ,בשונה מעניי
אייכמ .הניתוח יתבסס על תפיסה היסטורית ותרבותית שלפיה הטקסט הוא ה תוצר וה כוח

*

המחברת היא מרצה וחוקרת בתחו "משפט ותרבות" באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת בר
איל .תודות מיוחדות לחברי המערכת של עלי משפט ,ובראש לעור כתב העת ד"ר אבישלו
וסטריי ,על עבודת עריכה יסודית ומקצועית .האחריות על האמור במאמר עליי בלבד .מחקר זה
נתמ על ידי קר המחקר של האו"פ.
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יוצר של ההקשר ההיסטורי ומשמעותו התרבותית .בסעי הרביעי אמשי את הדיו בהתייחס
להסדרי החקיקתיי שמיסדו את האירוע ההיסטורי בזיכרו הקולקטיבי .לבסו אסכ
ואעמוד על משמעויות המחקר.
לדעתי ,ניתוח עומק של המשפט בכלי משפטיי לצד כלי תרבותיי ,כפי שמוצע לעיל,
יחשו תפיסות תרבותיות שיתרמו ה להבנת האירוע ההיסטורי שאליו הוא מתייחס ,ה להבנת
הטקסט השיפוטי וה להפנמת משמעות התרבותית..
פרולוג :רבי במדי אס.אס .מבוא .א .הפרדיגמה המחקרית .ב .אתוס;  .1האתוס
והפונקציות שהוא ממלא;  .2אתוס השואה בחברה הישראלית .ג .משפט יגאל עמיר;
 .1העניי הפלילי ומטעני חומשפטיי;  .2האתוס;  .3שינויו של אתוס .ד .קיבוע
האתוס כזיכרו ההיסטורי בחקיקה;  .1ייחודיות האירוע;  .2המקו;  .3הזמ;  .4מבט אל
העתיד .ה" .נהיה אנו לו לפה" :סיכו ומשמעויות נוספות.

פרולוג :רבי במדי אס.אס
עשרי שנה אחרי ,והתמונה ההיסטורית עולה כמו נוצרה היו :רבי במדי אס.אס .ההכלאה
המצמררת הזו מפגישה סימבולית בי שני אירועי היסטוריי שלא יכלו להיפגש אלא באתוס
מיתולוגי :רצח רבי והשואה 1.זהו מפגש שבו מתמזגי רטרואקטיבית הקורב והמקרב
לדמות אחת המולבשת במדי אתוס השואה .יש אומרי שהתמונה ההיברידית הזו ,שהצטרפה
לאוס של מטאפורות הקשורות לשואה נגד ממשלת רבי ,הייתה סימ מטרי לרצח רבי.
אול הא היא סימ מטרי ג להטמעתו של הרצח באתוס השואה? וא כ ,מה תוכנו של
אתוס זה?

מבוא
האתוס הוא אב תשתית ,א ג אב שואבת להבנה ולהבניה של זהותה של חברה .מחקרי
רבי עמדו על הדומיננטיות של אתוס השואה בחברה הישראלית ,החל בשימוש של
הפוליטיקאי באתוס זה וכלה בגלגוליו בתרבות הישראלית 2.אול עד כה לא נעשה מחקר על
גלגוליו של אתוס זה בפסיקה.

1
2
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אי כוונתי למשמעות הפשוטה והמיידית הנעוצה בממד הרגשי שהסמלה זו נועדה לעורר .כלומר,
שהחיבור בי רבי לנאצי ובי הסכמי אוסלו לשואה נועדו לייצר דה לגיטימציה מוסרית כלפי
השניי.
על אתוס השואה בתרבות הפופולרית ראו ליאת שטיירלבני הר הזיכרו יזכור במקומי :הזיכרו
החדש של השואה בתרבות הפופולרית בישראל ) .(2014על השימוש הפוליטי באתוס השואה
מבגוריו ועד ימינו ,ובכלל זה ערב רצח רבי ,ראו עדית זרטל האומה והמוות :היסטוריה זיכרו
פוליטיקה ) (2002) 274–273 ,158 ,16להל :זרטל האומה והמוות(; ד סוא שמאל ,ימי:
מחלומות חירות וצדק ללאומנות :סיפורה של החברה הישראלית .(2015) 487–486 ,416
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תמונתו של רבי במדי אס.אס ושימוש מוגבר ברטוריקה של השואה ערב רצח רבי הובילו
אותי לעיו מחודש בפסק די עמיר דר השאלה א שיח השואה מתמש ג בו .עיו זה חש
את קיומו של אתוס השואה כאב תשתית בפסק הדי .זאת ועוד ,ג ניתוח פרקטיקות משפטיות
נוספות וכ ההסדרי החקיקתיי שעיצבו את הזיכרו ההיסטורי של רצח רבי העלו שאתוס
השואה היווה בסיס מכונ בהבניית אירוע הרצח3.
משפט אייכמ היה נקודת ציו בגיבושו של אתוס השואה ונקודת מפנה ביחסה של החברה
הישראלית לשואה ולניצוליה 4.השואה ,אחד מהאירועי הטראומטיי ביותר שידע הע
היהודי ,הפכה במשפט אייכמ לאתוס מלכד 5.משפט עמיר מעצב א הוא אתוס שואה ,אתוס
השונה מזה המוכר .אול משפט עמיר ,א שניסה לשחזר את הפעולה המלכדת והמזככת
שהתלוותה להבניית אתוס השואה בעניי אייכמ ,נותר עד היו אירוע משסע.
מאמר זה יבקש להתחקות על אתוס השואה כפי שהובנה בפסק די עמיר וכ בהסדרי
החקיקתיי הנלווי לו .עצ זיהויו של אתוס השואה בפסק הדי הוא חידוש .יתר על כ,
שינויו של האתוס המוכר הוא חידוש נוס.
במאמר אטע שלוש טענות עיקריות :ראשית ,שאתוס השואה מצוי במפתיע בעניי עמיר;
שנית ,אתוס השואה בעניי עמיר שונה מהאתוס המוכר .השינויי מתייחסי לשלושה ענייני
עיקריי :ההתייחסות לעבר ,אופי הגאולה המתלווה לחורב ועיצוב הדמויות .השינויי באתוס
מצביעי על השינויי בתפקידו החברתי ועל זהותה המשתנה של החברה הישראלית;
שלישית ,עיצוב הזיכרו ההיסטורי של רצח רבי סביב אתוס השואה מתחדד ג נוכח ההסדרי
החקיקתיי שהתלוו לו .ע זאת האפקט החברתי שהיה לאתוס השואה בעניי אייכמ היה
שונה מהאפקט שהיה לו בעניי עמיר.
כמו כ א שהאתוס כפי שהוא עולה מהפסיקה השתנה ,החקיקה משמרת את הזיכרו
ההיסטורי של אתוס השואה בתבנית זהה .במילי אחרות ,בפסיקה אתוס השואה השתנה
והתאי עצמו לצורכי החברה ,ואילו בחקיקה הוא שמר על מסגרת אחידה ולא משתנה.
לצד המטע המשפטי פסק די נושא עימו ג מטעני תרבותיי .כשמדובר בפסקי די בעלי
חשיבות היסטורית ,יש עניי מיוחד בחשיפת המטעני התרבותיי .מכא חשיבות החשיפה
והניתוח של מטעני אלו דר האתוס המצוי בו.
להל אופ הדיו  :בסעי הראשו אציג את הפרדיגמה המחקרית .בסעי השני אבסס את
הדיו דר תיאור הפונקצייה התרבותית והחברתית של האתוס תו התמקדות באתוס השואה.
בסעי השלישי אנתח את אתוס השואה בפסק הדי לאור הפרדיגמה שהועמדה בסעי הראשו
ובהתייחסות לתיאור המוצג בסעי השני .כא אעמוד על שינויו של האתוס ביחס לזה המוכר.
בסעי הרביעי אמשי את הדיו דר ההסדרי החקיקתיי שמיסדו את האירוע ההיסטורי
בזיכרו הקולקטיבי .לבסו אסכ ואנסה לעמוד על משמעויות המחקר.

3
4
5

תפ"ח )מחוזי ת"א(  498/95מדינת ישראל נ' עמיר ,פ"מ התשנ"ו)) (1996) 3 (2להל :פס"ד עמיר,
גזר הדי( ,וכ תפ"ח )מחוזי ת"א(  499/95מדינתישראל נ' עמיר )פורס בנבו.(11.9.1996 ,
ראו להל פרק ב.2.
ראו ש.
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א .הפרדיגמה המחקרית
התפיסה שביסוד מחקר זה היא שהמשפט מעוצב ה על ידי השיח המשפטי והמוסדות
המשפטיי וה על ידי תהליכי חומשפטיי 6.מכא שניתוח עומק של המשפט בכלי
משפטיי לצד כלי תרבותיי יחשו תפיסות תרבותיות שיתרמו ה להבנת האירוע ההיסטורי
שאליו הוא מתייחס ,ה להבנת הטקסט השיפוטי וה להפנמת משמעות בזהות המתגבשת
דרכ.
ניתוח המשפט יכלול ה את ניתוח הטקסט השיפוטי וה את ניתוח ההסדרי החקיקתיי.
דגש מיוחד יינת לניתוח הטקסט מתו תפיסה היסטורית ותרבותית שלפיה הטקסט הוא לא רק
אינדיקציה להקשר ההיסטורי בהיותו תוצר לוואי שלו ,אלא הוא עצמו בעל כוח לעצב מחדש
את ההקשר ההיסטורי ואת משמעותו התרבותית7.

ב .אתוס
 .1האתוס והפונקציות שהוא ממלא
בסעי זה אתאר מהו אתוס ,כיצד הוא נוצר ,אי הוא פועל ,מה היחס בינו לבי "האמת
ההיסטורית" ,ואלו פונקציות תרבותיות וחברתיות הוא ממלא .בסעי הבא אייש תיאור זה על
עניי עמיר .כפי שאראה להל ,האתוס מכיל בתוכו את הרכיבי האלה :רעיונות וערכי ,יסוד
נרטיבי ומיתי ,יסוד דינמי ויסוד היסטורי וקולקטיבי .כמו כ האתוס ממלא פונקצייה חשובה
ביצירת זהות קולקטיבית8.
אתוס של קולקטיב כולל את הרעיונות והערכי היסודיי המשותפי ,המחברי בי
הפרטי הנכללי באותה קבוצה .האתוס נוצר מאוס נרטיבי מיתיי שנצרבו בזיכרו
הקולקטיבי .הזיכרו דינמי ,וכאשר הוא מתקבע ומקבל פרשנות חברתית מוסכמת הוא הופ
למיתוס .המיתוס הוא סיפור תשתית .כל אחד מהנרטיבי הוא מיתוס בפני עצמו ,וצירופ יחד
מייצר מכלול אחיד של הקשר ,הוא האתוס ,שלתוכו נוצקי נרטיבי חדשי ומקבלי
משמעות.
מה היחס בי האתוס לבי האמת ההיסטורית? אתוס יכול להתפתח בעקבות אירוע היסטורי
שהתרחש במציאות או כפיתוח של עלילה דמיונית .ע זאת האתוס מבקש לתק עצמו
באמצעות עיגונו באירועי היסטוריי.

6
7
8
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לשימוש מחקרי בתפיסה זו ראו לדוגמה רו חריס המשפט הישראלי – השני המעצבות–1948 :
.(2014) 12 1977
לתפיסה זו של טקסט וקונטקס ראו דומיניק לה קפרה לכתוב היסטוריה ,לכתוב טראומה 47–37
)יניב פרקש מתרג.(2001 ,
ראו יעקב ידגר "'מיתוס רבי' – לאומיות ציונית בשנות התשעי" תרבות דמוקרטית ,24 ,23 ,1
) (1999) 35להל :ידגר "מיתוס רבי"( .כ ראו ש לעניי הקושי לבנות מיתוס בפרק זמ קצר,
בהקשר לרצח רבי.
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

האירוע ההיסטורי העומד במרכז עניי עמיר הוא רצח ראש הממשלה יצחק רבי .ע זאת
פסק הדי רווי באירועי היסטוריי קודמי ,שאינ קשורי לאירוע מושא הדיו המשפטי,
ובמרכז – השואה .אירועי אלו קשורי לפעולתו של פסק הדי בבניית האתוס כפי שאראה
להל בסעי השלישי .חשוב לבחו את האתוס בפסק הדי כדי להבי פ נוס במציאות
ההיסטורית שאליה מתייחס פסק הדי .כמו כ ,וזה עיקר ענייננו במאמר ,האתוס ,יותר
מההנמקה המשפטית ,מעצב את הזיכרו ההיסטורי מנקודת הראות של ההווה .בכ הזיכרו
ההיסטורי המגול במשפט הוא ג מסמ היסטורי וג נקודת עיגו להבניית זהות .מכא
חשיבותה הכפולה של חשיפת האתוס :ה להבנת המציאות ההיסטורית וה להבניית הזהות
בהווה.
אול כפי שציינתי לעיל ,אתוס אינו "מחויב" לאמת היסטורית .מקור כוחו אינו האמת
ההיסטורית אלא האמונה המשותפת לחברי הקבוצה בהווה ,שה ממשיכי דרכ של אבותיה,
גיבורי האירוע ההיסטורי .בהמש לכ ה מקבלי עליה מחויבות להמשי ולפעול על פי
המשמעות הנגזרת מהאירוע המקורי 9.האתוס ה"אישי" וה"כללי" מתערבבי זה בזה,
והמשמעות של שניה מתארגנת דר פרספקטיבה כללית10.
לפיכ אי חשיבות מהותית למה שהיה בעבר אלא למידת האמונה בהווה בקיומו הממשי
של העבר 11.יש המדגישי את הרכיבי המיתיי ג בייצוג ההיסטורי של השואה .רכיבי אלו
מקני לאירוע מובנות וער 12.בפרק ג להל נראה שג בייצוג רצח רבי בית המשפט משתמש
ברכיבי מיתיי.
כמו כ הפער בי האתוס לעובדות ההיסטוריות מתבטא בכ שהאתוס מגל נקודת זמ
שאינה אפשרית ,המפגישה בי הווה לעבר ,ובמוב זה הוא מגל זמ מיתי או נקודת זמ "על
זמנית".
אתוס של קבוצה מסוימת יכול להשתנות במש הזמ בשל קבלה והפנמה של רעיונות
חדשי בתהלי חינוכי טבעי ומתמש ,א ג בשל הפעלת כוח ובתהלי של כפייה באמצעי
פיזיי או סוציולוגיי.
הפונקציות התרבותיות והחברתיות העיקריות של האתוס ה הענקת משמעות לפרקטיקות
קיימות ,גיבוש זהות קולקטיבית וליכוד חברתי .האתוס מבטא יכולת ליצור הסכמה ולכידות

9
10

11
12

על הקשר בי המיתוס למציאות ראו איתמר גרינולד "מיתוס ואמת היסטורית – הא אפשר לנפ
מיתוסי" המיתוס ביהדות היסטוריההגותספרות ) 30–20 ,15משה אידל ואיתמר גרינולד
עורכי ,התשס"ד(.
מרדכי בראו "נרטיבי של סכסו" עיוני בתקומת ישראל  .(2011) 144–141 ,141 ,21בראו
מדגיש את הרכיב הסובייקטיבי של הנרטיב ואת זיקתו לקהילה שבתוכה הוא מסופר מחד ואת
זיקתו הרופפת לאמת מאיד .דיונו מתמקד בסכסו הישראלי–פלסטיני .בהקשר זה הוא טוע
שהנרטיב הוא כלי המשמר את הסכסו מחד והוא מפתח לפתרו מאיד.
ראו ש ,בעמ' .144–141
מיכל ב נפתלי "ליוטאר ו'היהודי'" תיאוריה וביקורת  .(1996) 159 ,159 ,8שימוש ברכיבי
מיתיי לעצב זיכרו היסטורי מוכר ג מהקשרי היסטוריי אחרי .לדוגמה :בנאומו האחרו של
משה בספר דברי ,לפני פרדתו מהע ,ערב כניסת לאר ישראל כשביקש משה לעצב מחדש את
הזיכרו הקולקטיבי של הע .ראו מיכה גודמ הנאו האחרו של משה ).(2014
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לקידו מוסר ,רעיונות ומנהגי הייחודיי לקבוצה ,ובכ מגבש את הקולקטיב ומהדק את
זהותו הלאומית 13.חוקרי שוני הדגישו את חשיבות של נרטיבי היסטוריי כבסיס
להגדרה לאומית 14.בהמש לכ שימש האתוס ג כלי להשגת יעדי פוליטיי 15.למשל,
הבניית אתוס השואה במשפט אייכמ הונעה ממניע פוליטי ,שמטרתו העמקת הלגיטימציה של
מדינת ישראל במישור הבילאומי כפי שיורחב בהמש16.
טיפוח הזיכרו הקולקטיבי הוא חלק מתהלי מתמש ובלתי פוסק של הבניית הלאו17.
הזיכרו הקולקטיבי מארג את אירועי העבר ואת הזמ ההיסטורי מתו עמדה אידאולוגית על
פי כמה ממדי :חשיבות היסטורית של תקופות שונות ,השפעת החיובית/שלילית של תקופות
אלו על תולדות הלאו ופוטנציאל השינוי הגלו באירועי העבר .בהמש לכ נית להסיק
ששינוי אידאולוגי בעניי כל אחד מהממדי הללו יוביל לשינוי האתוס.
הנרטיב המשפטי הוא ביטוי לנרטיב תרבותי 18.המשפט ,לפי תפיסה זו ,הוא אחד
מהסיפורי שמספרת לעצמה החברה ,והוא מצטר לאוס הסיפורי המתואר לעיל .לפיכ
נית לראות בו חומר גל פוטנציאלי להפו למיתוס ולהצטר לאתוס קולקטיבי.
האתוס הישראלי מזוהה ע מוטיבי של ע ואר ,חורב וגאולה ,גירוש וחזרה ,קמילה
ותקומה 19.נית לזהות הרבה אירועי היסטוריי כמכונני האתוס הישראלי ,החל מיציאת

13

14
15
16

17
18
19
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על המיתוס כמכונ זהות ראו נחו מגד "מספר הסיפורי כמשמר זהות" המיתוס ביהדות
היסטוריההגותספרות ) 275משה אידל ואיתמר גרינולד עורכי ,התשס"ד( .על הקשר בי
משפט אייכמ להבניית זהות קולקטיבית ראו ג המקורות האלה :ז'וז'ה ברונר "משפט אייכמ
בי היסטוריה לגנאולוגיה" זמני  ;(2007) 70 ,98חנה יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול אייכמ
 ;(2003) 261זרטל האומה והמוות ,לעיל ה"ש LAWRENCE DOUGLAS, THE MEMORY OF ;2
JUDGMENT: MAKINK LAW AND HISTORY IN THE TRIALS OF THE HOLOCAUST (2001); SHOSANA
FELMAN, THE JURIDICIAL UNCONSCIOUS: TRIALS AND TRAUMA IN THE TWENTIETH CENTURY
).(2002

בנדיקט אנדרסו קהילות מדומיינות :הגיגי על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה )ד דאור
מתרגYAEL ZERUBAVEL, RECOVERED ROOTS COLLECTIVE MEMORY AND THE ;(1999 ,
) ;MAKING OF ISRAELI NATIONAL TRADITION (1995בראו ,לעיל ה"ש .10
לדוגמה ,אתוס הממלכתיות של בגוריו .ראו אורית רוזי חובת האהבה הקשה :יחיד וקולקטיב
בישראל בשנות החמישי  .(2008) 11עוד על היעדי הפוליטיי של משפט אייכמ ראו LEORA
).BILSKY, TRANSFORMATIVE JUSTICE: ISRAELI IDENTITY ON TRIAL 6 (4th ed. 2007
גדעו האוזנר משפט אייכמ בירושלי  ;(2011) 451–450פנינה להב "עושי היסטוריה אל
תשאלו" זמני  ;(2007) 58 ,98פנינה להב ישראל במשפט :שמעו אגרנט והמאה הציונית ,206
) (1999) 209להל :להב ישראל במשפט(; זרטל האומה והמוות ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' ;90–89
עידית זרטל "השואה בשיח הישראלי – מבט אחר" זמ יהודי חדש – תרבות יהודית בעיד חילוני
) 309–306 ,306 4מכו שפינוזה ולמדא עורכי .(2007 ,עוד על הקשר שבי ניהול המשפט
למוטיבציה הפוליטית במישור הבילאומי ראו להב ישראל במשפט ,ש.
יעל זרובבל "מיתוסי ועיצובו של זיכרו קיבוצי בתרבות הישראלית" זמ יהודי חדש – תרבות
יהודית בעיד חילוני ) 300 ,4מכו שפינוזה ולמדה ,עורכי.(2007 ,
אורית קמיר "אר מאלתרת אסונותיה" :על סיפור ה'סמו' בתרבות ובמשפט הישראלי" תרבות
דמוקרטית .(1999) 137 ,137 ,1
ראו אורי ר הזמ של ה'פוסט' לאומיות והפוליטיקה של הידע בישראל  .(2006) 59 ,39עוד על
האתוסי בתרבות הישראלית ראו זרובבל ,לעיל ה"ש .17
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

מצרי דר ימי דוד המל ,חורב בית המקדש ,מרד ברכוכבא ,קרב תלחי ,מרד גטו ורשה,
אוניית אקסודוס ,קרבות גבעת התחמושת ועוד 20.אירועי אלו מבני רעיונות של חירות,
גבורה ותושייה לצד תחושה של איו קיומי תמידי .בהמש לכ הפכה השואה לחלק מרכזי
באתוס הישראלי 21.יתר על כ ,בגוריו ראה בשואה מרכיב חשוב בחינו היהודי ובזהותו,
וזה היה אחד המניעי המרכזיי למשפט אייכמ22.
במקרי רבי עיצוב האתוס והטמעתו בזיכרו הקולקטיבי הוא תוצר של פעולת של
אליטות פוליטיות ואינטלקטואליות .בית המשפט הוא אחד מאליטות אלו ופסקי הדי שהוא
מייצר מצטרפי לאתוס הישראלי.
 .2אתוס השואה בחברה הישראלית
אתוס השואה התעצב בשתי נקודות זמ עיקריות :בתו מלחמת העול השנייה ובמשפט
אייכמ .להל קווי מתאר לעיצובו של אתוס השואה בכל אחת מנקודות זמ אלו.
לפני משפט אייכמ דרשה מעצמה החברה היהודית הארישראלית מחד גיסא לקיי את
מצוות ה"זכור" ,ומאיד גיסא לעקור את השואה מהחוויה הקיומית שלה כדי לפתוח ד חדש
ולהביא לשינוי בדמותו של הע היהודי שיצא מהשואה מוכה ומושפל .כדי להצליח בשתי
משימות אלו היה צור לטפח "קוד שואה" מבלי שהקורבנות וההשפלה ישתלטו על עיצוב
ההגדרה החדשה של החברה הארישראלית .קוד זה התאפשר באמצעות הדגשת הגבורה
היהודית בשואה וקשירתה לבניי האר ודחיקת הקורבנות והחורב.
עניי אייכמ עיצב מחדש את אתוס השואה בכ שהוא נת "קול" לקורבנות ומקו
ל"חורב" ,ובה בעת יצר זיקה בי הקורבנות לגבורה ובי החורב לגאולה.
עד המשפט היה מה שכונה בפי רבי מהחוקרי" ,השתיקה הגדולה" ,שמשמעותה הדחקת
השואה מהתודעה הישראלית 23.בעשור הראשו לכינונה של המדינה היה היחס לשואה דר
מציאות החיי הישראלית שהתרכזה בבניי האר.
תפיסת הגלות הייתה שלילית ,והיהודי הגלותי הצטייר כמו שיש להירפא ממנו .היהודי
שהואדר היה היהודי הלוח .לפיכ במוקד זיכרו השואה עמדה הגבורה של לוחמי הגטאות
והפרטיזני .לעומת ,ניצולי השואה האחרי קיבלו את הדימוי המכליל של "הליכה כצא
לטבח" .יחס זה נבע משני רגשות עיקריי כלפי הניצולי :בושה והאשמה כלפי אלו שהלכו
כ"צא לטבח" וחשד כלפי אלו שניצלו .הבושה והאשמה נבעו מאיהתנגדות של הניצולי.

20
21
22
23

על המיתוסי ודמויות מופת באתוס הציוני ראו מיכאל פייגה "יצחק רבי הנצחתו והנצחת
הנצחתו" זיכרו במחלוקת :מיתוס ,לאומיות ודמוקרטיה ) 56 ,48לב גרינברג עור.(2000 ,
זרטל מדגישה את מוטיב המוות שהובלט באתוס השואה וגוייס לאתוס הציוני .ראו זרטל האומה
והמוות ,לעיל ה"ש  ,2בפרק .2
ראו אניטה שפירא משפט אייכמ :דברי שרואי מכא לא רואי מש ) (2002) 7להל :שפירא
משפט אייכמ(; זרטל האומה והמוות ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .142–141
חנה יבלונקה "משפט אייכמ והישראלי :מק  40שנה" בשביל הזיכרו  ;(2001) 24 41יבלונקה
מדינת ישראל נגד אדול אייכמ ,לעיל ה"ש  ,13בעמ'  .244וראו זרטל האומה והמוות ,לעיל
ה"ש  ,2בעמ' .89–84
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הפסיביות והחולשה נתפסו כאנטיתזה לדמותו של הישראלי החדש הנלח לגורלו .החשד נבע
מכ שהצלת הייתה כרוכה באימו התנהגות לא מוסרית 24.מכא שהישרדות לא רק שלא
נתפסה כגבורה ,אלא להפ ,כאות קלו וככת מוסרי .בהמש לכ נוצרה הבחנה בי הצבר
הארישראלי ,שבנה את האר ונלח על חייו במלחמת העצמאות וניצח ,לבי ה"אחר"
הגלותי שבא מ"ש" והפסיד25.
המשפט שינה יחס זה והפ את הניצולי מנאשמי לבעלי חוב ומשותקי/מושתקי
לבעלי קול 26.שפירא מתארת זאת כ" :הישוב ידע ולא ידע שהייתה שואה ,הישוב כאב ולא
כאב את האסו .לא הייתה הפנמה של השואה כגור מעצב באתוס הלאומי .לאמיתו של דבר,
רק בעקבות משפט אייכמ היתה השואה מעניינ של הניצולי בייחוד ,לעניינו של ע ישראל
כולו" 27.המשפט שבר אפוא את "קשר השתיקה" והיה נקודת מפנה בעיצוב הזיכרו
הקולקטיבי .כמו כ המשפט עיצב תודעה לאומית מאחדת וממשמעת שעה שהפילוג בחברה
הישראלית החל להתבלט 28.בהמש לכ החלי אתוס השואה את אתוס החלוציות ששלט עד
אז29.
ע זאת משפט אייכמ לא היה המשפט הראשו שעסק בשואה .קד לו משפט קסטנר,
שהתקיי ב 30.1954על א קווי דמיו בי המשפטי היו אלה משפטי שוני בתכלית זה
מזה ,בעיקר מבחינת יחסו של הציבור כלפיה והשפעת עליו 31:משפט אייכמ זכה לאהדה

24
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ראו חיי גורי מול תא הזכוכית  .(1962) 247ראו ג יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול אייכמ,
לעיל ה"ש  ,13בעמ'  258ובפרק .9
ראו האוזנר ,לעיל ה"ש  16בעמ'  .438–435האוזנר מוכיח שינוי זה מאלפי המכתבי שקיבל
לאחר המשפט.
יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול אייכמ לעיל ה"ש  ,13בעמ'  ;261–260זרטל האומה והמוות,
לעיל ה"ש  ,2בעמ' .138 ,88
אניטה שפירא הליכה על הקו האופק ) (1989) 325–324ההדגשה שלי( .כ ראו אניטה שפירא
"השואה :זיכרו פרטי וזיכרו ציבורי" זמני  .(1997–1996) 4 ,57שפירא טוענת שג לפני
המשפט הייתה השואה חלק מהשיח הציבורי ,א כי אחרת.
לדעת זרטל ,עיתויו של המשפט ,כשהחברה הישראלית החלה להתפלג ,הייתה מכוונת .ראו זרטל
האומה והמוות ,לעיל ה"ש .2
לירידת הדומיננטיות של אתוס החלוציות ראו סוא ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .174
ת"פ )מחוזי י(  124/53מדינת ישראל נ' גרינוולד פ"מ מד) .(1953) 241 (3יש לזכור שהמשפט
כולו התחיל כתביעת דיבה נגד גרינוולד שפרס עלו משוכפל ובו האשי את קסטנר בשיתו
פעולה ע הנאצי ולא כתביעה העוסקת בפשעי המלחמה .וג בכ יש שוני מהותי מעניי
אייכמ.
נקודות הדמיו כללו את הדברי האלה :שניה נדונו במחוזי בירושלי ,בשניה ישב לדי
השופט בנימי הלוי )באייכמ בתו הרכב ובקסטנר לד יחיד( ,בשניה היוע המשפטי לממשלה
היה התובע .רוחו של אייכמ ,שעדיי לא נמצא ,שרתה על משפט קסטנר ,ורוחו של משפט קסטנר
נכחה במשפט אייכמ ,א שקסטנר עצמו כבר לא היה ב החיי .להשוואה מקיפה בי שני
המשפטי ראו יחיע וי "בי קתרזיס לקרב סכיני – 'משפט אייכמ' ו'משפט קסטנר'
והשפעת על החברה הישראלית" משפט והיסטוריה ) 412 ,395מנח מאוטנר ודניאל גוטווי
עורכי.(1999 ,
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ולהסכמה ציבורית רחבה ,ואילו משפט קסטנר לווה במחלוקת ציבורית שהגיעה עד כדי מסע
הסתה נרחב שהתיר את דמו של קסטנר 32.הפילוג הציבורי התבטא ג בערעור.
ערעורו של אייכמ נדחה פה אחד ,ובערעור של קסטנר כל אחד מחמשת השופטי כתב
פסק די נפרד .כמו כ בעניי קסטנר ,ובניגוד לעניי אייכמ ,היה דיסוננס ומחלוקות ג בי
התביעה הכללית ומערכת המשפט בינ לבי עצמ 33.יתר על כ ,מניעי פניפוליטיי
ומפלגתיי גרמו להדחקתו של משפט קסטנר מהשיח הציבורי 34.כלומר ,על א העיסוק
בסוגיית השואה ,שהיה משות לשניה ,מניעי המשפט ,מהות האישו כמו ג ההד המשפטי,
הציבורי והפוליטי בשניה ,היה שונה בתכלית .מי שישבו על ספסל הנאשמי בעניי קסטנר
היו לא רק מחוללי השואה אלא ג המפלגה ששלטה בהסתדרות הציונית בתקופת המלחמה.
זה היה משפט נגד אחד מחבריה .משפט קסטנר כולו עמד בסימ משבר וקונפליקט בתו
החברה הישראלית35.
משפט אייכמ היה שונה ממשפט קסטנר .המשפט לווה בהסכמה כללית רחבה למ הרגע
שבו מסר בגוריו הודעה על חטיפתו ועד גזר הדי .את ההבדלי המהותיי הללו בי שני
המשפטי נית להסביר ג לאור המטרות החומשפטיות שלה :לעומת עניי קסטנר ,שהפ
לסוגיה פנימדינתית שבה מפלגה אחת האשימה מפלגה אחרת ,במשפט אייכמ נוצרה
"ממלכתיזציה" של השואה ,שליכדה את החברה הישראלית להבנה ולהזדהות ע הגורל
היהודי אגב מת ביטוי לקורבנות ולתחושות של אבל וכאב.
על רקע משפט קסטנר מקבל מעמדו של משפט אייכמ משנה תוק .חוקרי חשובי רבי
שחקרו את משפט אייכמ עמדו על כ שהוא היה אירוע מכונ בעיצוב הבנת השואה באר
ובארצות המערב 36.חוקרי השואה מסכימי שמשפט אייכמ חולל תמורות בשיח הציבורי על
השואה א כי ה חלוקי ביניה באשר לאופי התמורות וסיבותיה .המשפט הגביר את העניי
הלאומי והבילאומי בשואה ,ובעקבותיו הורחבו התיעוד והמחקר בנוגע לשואה 37.משפט לא
רק הפ לאירוע מכונ בחברה הישראלית אלא העלה לדיו מתמש סוגיות היסטוריות שעד

32
33
34

35
36
37

ש ,בעמ'  .399אומנ רצח קסטר התקבל בציבור בתגובות של הל ,חרטה וחרדה ,אול הל זה
מקורו במחלוקת הקשה והחרדה נבעה מכ שאי מדובר באירוע חדפעמי אלא בתקדי.
ש ,בעמ' .404
עור הדי שמואל תמיר ,שייצג את גרינוולד ,רצה להראות את הכשלי של ההנהגה בישראל
בעניי השואה ודר זה לפגוע בלגיטימציה הציבורית של מפא"י .זו הסיבה שא בגוריו עצמו
ניסה להתנער מהמשפט .העניי הפוליטי התבטא ג בברית שבי שמואל תמיר לאורי אבנרי ,עור
"העול הזה" .ש ,בעמ' .416 ,404
בהמש לכ ,פסק הדי לא פורס בידי גור רשמי ,אלא בהוצאת ספרי קרני כחלק מהניסיו
להתעל מהמשפט .ראו שלו רוזנפלד תיק פלילי  :124משפט גרינואלד – קסטנר ).(1955
לדוגמה ראו יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול אייכמ ,לעיל ה"ש  ;13תו שגב המיליו
השביעי :הישראלי והשואה ) ;(1991זרטל האומה והמוות ,לעיל ה"ש  ,2פרק  ;3האוזנר ,לעיל
ה"ש  ,16בעמ'  .452–448כ ראו  ,DOUGLASלעיל ה"ש  ,FELMAN ;13לעיל ה"ש .13
ראו יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול אייכמ ,לעיל ה"ש  ,13בעמ'  .262שגב כתב שמשפט
אייכמ סימ את ראשיתה של התפנית הדרמטית ביחס של הישראלי לשואה .ראו שגב ,לעיל
ה"ש  36בעמ' .339
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המשפט לא התקיי בה שיח ציבורי 38,כגו חוסר האוני של היהודי ,אחריותו של היישוב
היהודי בארישראל להצלת יהודי אירופה ועוד39.
כמו כ חוקרי רבי מסכימי שהמשפט שינה את השיח הציבורי בשני ענייני מרכזיי:
יחס החברה לניצולי והבנת השואה והשלכותיה על הזהות הלאומית ועל הקשר בינה לבי
מדינת ישראל40.
אשר לניצולי ,המשפט העמיק את ההבנה של הע כולו לקורבנות וכ חיזק את הקשר בי
ילדי הניצולי לבי הוריה .אשר לעיצוב הזהות ,בעקבות המשפט הפכה השואה לאירוע
מעצב בזהות היהודית באר ובעול 41.בהמש לכ העמיק המשפט את היחסי בי ישראל
לתפוצות וא שינה את היחס לגולה .עד המשפט תוארה הגולה באור שלילי ,אול לאחר
המשפט הודגשה תרומתה התרבותית של יהדות התפוצות42.
אתוס נוצק לתו תבניות מיתיות שכבר צרובות בתודעה ההיסטורית של תרבות נתונה.
לפיכ א טבעי היה שאתוס השואה יעוצב אל תו אתוס החורב המשוקע בתרבות היהודית.
ע זאת אתוס השואה בעניי אייכמ אינו מובנה לתו אתוס החורב הצרוב בזיכרו ההיסטורי
הקולקטיבי אלא כאירוע אחר וייחודי ,המנותק מרקע היסטורי קוד 43.חורב השואה מעוצב
כחורב זוועתי וייחודי ואינו נקשר לחורבנות הקודמי .החורב מעוצב כנקודת שבר ,נקודת
"אל חזור" ,פצע שלא יירפא מהבחינה האישית והכללאנושית" :ראית כיו בבית המשפט

38

39
40

41
42
43
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אומנ השואה עלתה לדיו ציבורי בכמה הקשרי עוד בשנות החמישי והוזכרה במגילת
העצמאות כאחת מההצדקות להקמת מדינת ישראל .אול א באחד מאלה לא התחולל מפנה
עמוק בשיח הציבורי כפי שהתחולל במשפט אייכמ .ראו יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול
אייכמ ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .224
שאלה זו ,שעלתה לדיו בעקבות משפט קסטנר ,התחדדה בעקבות משפט אייכמ )ש ,בעמ'
 .(263–255סוגיות נוספות היו אלה :יחסי יהודי וסביבת ,מהות הרוע ועוד.
החוקרי השוני מדגישי נקודות שונות של שינוי בשיח .יבלונקה דנה בכל אחד מה בנפרד.
ע זאת ,לדעתה ,המשפט היה זרז לתהליכי שכבר התחילו להתרחש בסו שנות החמישי )ש,
בעמ'  .(247–245שפירא מדגישה את הפקעתה של השואה מידי הניצולי והפיכתה לאירוע
לאומי; ראו שפירא משפט אייכמ ,לעיל ה"ש  22בעמ'  .11וי מדגיש את החוויה המאחדת
והמטהרת; ראו וי ,לעיל ה"ש  ,31בעמ'  .412גורי הדגיש את השינוי בתפיסה את הניצולי
שדחקה את הנרטיב של הגבורה ונתנה מקו לסבל ולבקשת הסליחה מה; ראו גורי ,לעיל ה"ש
 .24האוזנר עומד על שינוי השיח ה בחברה הישראלית וה בקרב יהדות התפוצות ובקרב הגויי;
ראו האוזנר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ'  .468–448זרטל מדגישה את השימוש הפוליטי שנמש ג
בעניי הסכסו היהודי–פלסטיני; ראו זרטל האומה והמוות ,לעיל ה"ש  .2גוטווי מחלק את
הבניית זיכרו השואה לשלוש תקופות שבכל אחת מה שלט נרטיב אחר .את התקופה שליוותה
את המשפט ועד שנות השמוני הוא מכנה "הזיכרו המולא"; דני גוטוויי "הפרטת השואה:
פוליטיקה ,זיכרו והיסטוריוגרפיה דפי לחקר השואה טו .(1998) 7
עד השואה התמקד החינו בגבורה הלאומית שנבנתה דר המיתולוגיזציה של דור תש"ח .ראו
יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול אייכמ ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .234
ראו ש ,בעמ' .237
לטענת זרטל ,מחיקה או הדחקה של ההיסטוריה היא פעולה רווחת של מלכי .מייסדי מדינת
ישראל בקשו להתחיל את ההיסטוריה את עצמ .ראו זרטל האומה והמוות ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'
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את שרידי השואה .איש מה לא יחזור עוד להיות מה שהיה לפני כ .ג החברה האנושית לא
תוכל עוד להיות מה שהייתה לפני44."...
החורב מעוצב כאירוע ייחודי לע היהודי" :הע האחד והיחיד אשר נכותו הלאומית אי
מרפא לה עד היו הוא הע היהודי ...אומות העול התאוששו ומילאו את החלל שהמלחמה
הטילה בה45."...
כמו כ זהו מעשה תקדימי בזוועתו שאי לו אח ורע בהיסטוריה האנושית" :מעשי הזוועה
הנעשי בקשר למלחמה ואפילו הרג וטבח חמורי ככל שיהיו ,אי לנמשל ולהשוות
לשואה הגדולה46."...
ייחודיותו של החורב מובנה באמצעות שימוש בלשו דרמטית המדגישה את האימה ,את
הרשע ואת רמיסת הכבוד 47.לדוגמה" :חרט אנוש לא יוכל ,ושפת בניאד לא תצליח לתאר
אפילו דבבואה של סבל המיליוני שנהרגו ונטבחו ונשרפו במחנות ההשמדה ותאי
הגזי" 48,"...הל מדחי אל דחי ,עד שהגיע לשאול תחתיה בביצוע הפתרו הסופי" 49,וכ
בשימוש מרובה בתארי :ארסי ,זדוני ,חלאה ,רשע וזדו 50וזוועות51.
כמו כ עיצוב דמותו של אייכמ כרע בהתגלמותו תור א הוא לממד הזוועתי והתקדימי.
המוטיב המרכזי המעצב את דמותו הוא הדגשת הפ החייתי והשטני של מעשיו המוציאו
מהחברה האנושית" 52:אדול אייכמ הוציא את עצמו על ידי זוועת מעשיו מכלל חברת בני
האד .ביודעי וברצו בחר בדר של חיית טר רומסת ,משמידה ,תאבת דמי 53"...וכ "הוא
נולד אד ,א חי כנמר בג'ונגל .הוא נת ידו למעשי אימי אשר כל המעולל אות מוחק את
צל האד מעל פניו" 54,"...נקמת ד ילד קט עוד לא ברא השט"55.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ת"פ  40/61היוע המשפטי לממשלה נ' אייכמ ,פ"מ מה)) (1961) 1754 ,1643 (3להל :עניי
אייכמ ,מחוזי(.
ש ,בעמ' .1754
ש ,בעמ' .1755
ראו לדוגמה ש ,בעמ' .1754
ע"פ  336/61אייכמ נ' היוע המשפטי לממשלה פ"ד טז)) (1962) 2084 ,2033 (3להל :עניי
אייכמ ,ערעור(.
עניי אייכמ ,מחוזי ,לעיל ה"ש  ,44בעמ' .1746
ש ,בעמ' .1746
תיאור שחזר הרבה פעמי בפסק הדי .ראו למשל ,ש ,בעמ' .1747
עיצוב דמותו המפלצתית החלה עוד בעניי קסטנר ,אז כינה השופט אגרנט את אייכמ "מפלצת".
השופט אגרנט ישב לדי ג בעניי קסטנר וג בעניי אייכמ .בעניי זה ראו ג להב ישראל
במשפט ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' .220
עניי אייכמ ,מחוזי ,לעיל ה"ש  ,44בעמ' .1753
ש ,בעמ'  .1753וכ" :נת פורק גמור אינסטינקטי שפלי"; "הוציא עצמו מהחברה
האנושית"; "אייכמ אינו ראוי לרחמיכ ,כי מעול לא היו רחמי בלבו"; "הרשע ,הזדו,
התאווה להרע ,התכנו הקר ,הקשיחות הבלתי אנושית"; ש ,בעמ' .1755–1754
ש ,בעמ'  .1755מתו שירו של ח.נ ביאליק "על השחיטה" שנכתב אחרי פרעות קישינוב ב
 .1903יש הרואי בשיר זה התייחסות לפולמוס שהיה בעניי עונש המוות ,שחוקק במיוחד בעניי
אייכמ ,וזאת בניגוד לעמדה הנהוגה במשפט הישראלי .להרחבה ראו להב ישראל במשפט ,לעיל
ה"ש  ,16בעמ' .222–221
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היו חוקרי שעמדו על הפער שבי דמות ה"שט" כפי שהצטיירה בפסק הדי לבי המראה
הפיזי של אייכמ שהל יותר פקיד אפור ובנאלי 56.פער זה א היה נקודת ביקורת על פסק
הדי57.
נקודה נוספת המודגשת באתוס השואה בעניי אייכמ היא היעדר החרטה ,המצדיקה
מבחינה מוסרית ומשפטית את חוסר היכולת לסלוח 58.הציווי לזכור וחוסר היכולת לסלוח ה
חלק מהאתוס שעוצב בפסק די אייכמ" :אי לשכוח אי לסלוח" 59.ע זאת החורב מתואר
כמצב זמני המשתנה ע התקומה המתאפשרת הודות לגבורה.
משפט אייכמ ניסה לעצב מחדש את הניצול כגיבור ולשכתב את הנרטיב הקולקטיבי
מנרטיב של "צא המובל לטבח" לנרטיב של "אנשי הנאבקי על גורל" 60.יש הסוברי כי
נרטיב זה כבר עוצב בידי התביעה שקשרה בי השואה לתקומה ,ובית המשפט המשי קו זה
והדגיש את הקשר שבי השואה לבי הקמת מדינת ישראל61.

56

57
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ראו גורי ,לעיל ה"ש  ,24בעמ'  ;149יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול אייכמ ,לעיל ה"ש ,13
בעמ'  .34 ,30יתר על כ ,יבלונקה מציינת את הפני האנושיות ואפילו החיוביות של אייכמ:
נאמ למדינתו ,בעל טוב ואב אוהב .ע זאת יבלונקה מציינת שלבירוקרטיה היה תפקיד מרכזי
בהשמדת היהודי .האוזנר כינה את אייכמ "הרוצח מאחורי שולח הכתיבה" וחידד בכ את הפ
הרגיל והאפרורי שבדמותו ובמילותיו" :אי זו דמות מפלצתית מאגדות זוועה"; ראו האוזנר ,לעיל
ה"ש  ,16בעמ'  .449במוב זה ,לדעתי ,מושג הרוע שהתגלה בשואה היה שונה מייצוגיו
התרבותיי המקובלי והכיל ג את מה שארנדט כינתה "הרוע הבנאלי" .לדעתי ,מבחינה מוסרית
"הרוע הבנאלי" אינו חמור פחות מהארכיטיפ של הרוע שידיו מגואלות בד ,פיזית ,הג שבממד
הרגשי הוא מרתיע פחות.
זו הייתה אחת מנקודות הביקורת של ארנדט על המשפט .ראו חנה ארנדט אייכמ בירושלי:
דו"ח על הבאנליות של הרוע ) 44–33 ,28אריה אוריאל מתרג .(1964 ,לטענתה ,דווקא עליבותו
האינטלקטואלית תומכת בחוסר יכולתו להבי את המציאות מנקודת מבטו של הזולת .לטענתה,
כל שעשה הוא מילוי פקודות ולא יצירת .לפיכ ,לדעתה ,בתנאי שביצע את מעשיו הוא לא חש
שהוא פושע .בעיניה אייכמ לא היה "מפלצת" כי א "מוקיו" .להתמודדות ע טענה זו ראו להב
ישראל במשפט ,לעיל ה"ש  ,16בעמ'  .219–216הוא עצמו התייחס לכ באומרו" :אינני המפלצת
שבדמותה מתארי אותי"; ראו האוזנר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' .433
עניי אייכמ ,מחוזי ,לעיל ה"ש  ,44בעמ'  .1754עוד על כפירתו בהרשעה ועל אמירתו "במוב
המשפטי הנני ח מפשע" ראו האוזנר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' .433
עניי אייכמ ,מחוזי ,לעיל ה"ש  ,44בעמ'  .1755וכ "לא נכפר למרצחי עד דור אחרו" ,ש,
בעמ' .1756
באתוס היהודי יש שני סוגי גבורה :גבורה רוחנית ,שמשמעותה מוות על קידוש הש ,וגבורה
פיזית ,שקשורה לתחו הצבאי .לאחר חורב בית שני ועד הקמת מדינת ישראל התקבעה העדיפות
שניתנה לגבורה הרוחנית .לאחר הקמת מדינת ישראל הודגשה שוב הגבורה הצבאית .הגבורה
המתוארת בהקשר של אייכמ היא גבורה צבאית.
 ,DOUGLASלעיל ה"ש  .13לטענתו ,האוזנר עיצב את הנרטיב הזה בשתי דרכי עיקריות :האחת,
בחירת עדי שיעידו על מעשי גבורה/התנגדות/התקוממות .והשנייה ,ארגו הסדר של השאלות
בצורה כזו שיווצר נרטיב קוהרנטי שיש בו סיו של ישועה והצלה .בארגו השאלות ,כמו ג
בתוכנ ,האוזנר ניסה לקשור בי השואה לבי התקומה היהודית במדינה עצמאית ובכ ליצור
אתוס חדש של גאולה על בסיס הנרטיבי הקיימי .לדוגמה ,הוא העיד ניצולי שנלחמו ג
במלחמות ישראל והעמיד מלחמות אלו כמלחמת הישרדות בהמש לשואה.
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

אתוס התקומה נכר אפוא באתוס השואה .הקמת מדינת ישראל מובנית כהמש וכתוצר של
השואה .לדוגמה" :הטבח האיו של מיליוני יהודי על ידי הפושעי הנאצי ,...היה אחד
הגורמי הכבירי להקמת המדינה של שארית הפליטה .אי לנתק את המדינה משורשיה
הנעוצי ג בשואת יהודי אירופה"62.
כלומר ,האתוס של השואה מורכב משני נרטיבי שחוברו לאתוס אחד גואל" :שואה
ותקומה"63.
זאת ועוד ,משפט אייכמ היה בעצמו אירוע היסטורי חסר תקדי .שופטי במדינה יהודית
דני ומרשיעי את מי שהרע לה .מלבד זאת ,ה ראש הממשלה דאז בגוריו וה התובע
האוזנר ראו באייכמ את מייצג האנטישמיות לדורותיה .ה הרחיבו את היריעה ההיסטורית
וקבעו" :לא אד פרטי יושב על ספסל הנאשמי במשפט היסטורי זה ,ולא רק המשטר הנאצי
לבדו ,אלא האנטישמיות לאור ההיסטוריה כולה"64.
משפט אייכמ הונע מתו תחושת שליחות היסטורית ה כלפי המדינה הצעירה שזה עתה
נוסדה ה כלפי ששת המיליוני של הקורבנות וה כלפי הניצולי 65.תחושה זו באה לידי
ביטוי ה בדברי פוליטיקאי בכירי וה בבית המשפט66.
זאת ועוד ,האירוע ההיסטורי הודגש בהבלטת ייחודיותו של המעשה החמור67.
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עניי אייכמ ,מחוזי ,לעיל ה"ש  ,44בעמ' .1659עוד על הקשר בי השואה לתקומה בהכרזת
העצמאות ראו בתיה ברוטי לחיות ע זיכרו .(2005) 45
נרטיב גואל אופייני להתמודדות טראומטית .לדעת לה קפרה ,הפנמת הגאולה הופכת את השואה
לדבר נשגב .לה קפרה מסביר זאת במונחי הרודיאניי :לדבריו ,אחת התגובות לטראומה היא
לנטרלה ביתר ,בדומה לתגובה הומאופטית .סיפור הגאולה במוב זה הוא תגובת היתר לסיפור
השואה המאפשר את נטרולה באמצעות משמועה מחדש .ראו לה קפרה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .174
ארנדט ,לעיל ה"ש  ,57בעמ'  .28ארנדט מבקרת את המשפט ג בנקודה זו .לדבריה ,תפיסה זו
מפחיתה מאחריותו המשפטית והמוסרית של אייכמ בהופכה אותו לשליח תמי של גורל
היסטורי מסתורי המלווה את הע היהודי מראשית היווצרותו.
ראו למשל בפתיחת פסק הדי" :הורגשה השאיפה שהייתה ניכרת בו ומסביבו ,להרחיב את
היריעה :הורגשה השאיפה ,המובנת יפה כשהיא לעצמה ,לתת במסגרת המשפט הזה תיאור
היסטורי מקי וממצה של מאורעות השואה ,ותו כדי כ להבליט ג את גילויי הגבורה
המופלאי של לוחמי הגטאות ,מורדי המחנות והפרטיזני היהודיי" )עניי אייכמ ,מחוזי ,לעיל
ה"ש  ,44בעמ'  .(1643התבטאויות כאלו חוזרות בפסק הדי .לדוגמה :בית המשפט מדגיש
שהמשפט הוא "חומר רב ער לחוקר ולהיסטוריו" .ע זאת לצד התבטאויות אלו יש התבטאויות
המסתייגות מכ ומבהירות שהעניי ההיסטורי הוא תוצאת לוואי שולית .כ ראו עניי אייכמ,
ערעור ,לעיל ה"ש  ,48בעמ' .2085
בגוריו התייחס למשפט אייכמ בנאומו לאומה לרגל יו העצמאות ה 13של מדינת ישראל,
כינה אותו "מאורע יחיד במינו בהיסטוריה היהודית" ,וא כר אותו ע גילוי שרידי לוחמי בר
כוכבא במדבר יהודה כמאורעות החשובי ביותר בשנה החולפת .ראו שפירא משפט אייכמ,
לעיל ה"ש  ;22וי ,לעיל ה"ש  .31ג בדברי הכנסת הוכתר המשפט "אירוע היסטורי מסעיר ורב
חשיבות" .ראו ש בעמ'  ;410זרטל האומה והמוות,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .157–141
"אדול אייכמ הועמד לדי בפני בית משפט זה בהאשמות שאי למעלה מה בחומרת"...
)אייכמ ,מחוזי ,לעיל ה"ש  ,44בעמ' .(1643
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למשפט אייכמ היו אפוא מטרות היסטוריות כלפי אומות העול ,יהדות התפוצות
והיהודי תושבי האר .מטרתו לעצב את הזיכרו ההיסטורי של השואה ולהוכיח שאי קיו
יהודי ללא מדינה יהודית ,וכי מדינה יהודית נסמכת על גבורה יהודית68.
מלבד זאת ,במישור הבילאומי לכידתו של אייכמ והעמדתו לדי בישראל הונעה ממניע
פוליטי שעיקרו העמקת הלגיטימציה של מדינת ישראל בזירה הבילאומית 69.מניע זה התרכז
בקשר שבי הקמת מדינת ישראל לשואה .ונתמ באשמתו של אייכמ ב"הפתרו הסופי" ובשל
הצור במניעת הישנות השואה70.
הצמדת התקומה לשואה ,שהודגשה לאחר המשפט ,טמנה אפוא שני מסרי משלימי:
ראשית ,היא נתנה משמעות לתקומת מדינת ישראל כהמש לחורב השואה וכבעלת מעמד זהה
לה; שנית ,במישור הבילאומי הייתה השואה הצדקה ללגיטימציה של הקמת המדינה.
המניע הפוליטי של המשפט עורר א הוא פולמוס אקדמי הנוגע לשאלת הצדק .ארנדט
טענה שהמניע הפוליטי של המשפט מחליש את הצדק המשפטי ,שכ הוא מאמ מטרה חו
משפטית ,החורגת מהמנדט השיפוטי של בית המשפט 71.בילסקי ,לעומתה ,רואה בהיבט
הפוליטי דווקא הזדמנות לייצר צדק משפטי דר עיבוד של סוגיות חברתיות ופוליטיות
המועלות במשפט ובסיפורי השוני המושמעי בו72.
אתוס השואה ,כפי שתואר לעיל ,מדגי יפה את רכיבי האתוס שתוארו בסעי זה .מבחינה
רעיונית ,אתוס השואה מפני את רעיו ה"קורבנות" לצד" גבורה" ואת ה"חורב" לצד
"גאולה" 73.הצמדת ערכי אלו יוצרת משמעות מוסכמת של קשר סיבתי בי ציר החורב
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ראו ארנדט ,לעיל ה"ש  ,57בעמ' .18
ראו האוזנר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ'  ;451–450להב "עושי היסטוריה אל תשאלו" ,לעיל ה"ש ;16
להב ישראל במשפט ,לעיל ה"ש  ,16בעמ'  ;209 ,206זרטל האומה והמוות ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'
 ;90–89זרטל "השואה בשיח הישראלי – מבט אחר" ,לעיל ה"ש  ,16בעמ'  .309–306על השואה
כמקדמת את ההיסטוריוגרפיה הציונית ראו ר ,לעיל ה"ש  ,19בעמ' .59
ראו יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול אייכמ ,לעיל ה"ש  ,13בעמ'  .261 ,219וראו להב "עושי
היסטוריה אל תשאלו" ,לעיל ה"ש  ,16בעמ'  58שפירא הליכה על הקו האופק ,לעיל ה"ש .27
על השואה כמקדמת את ההיסטוריוגרפיה הציונית ראו ר ,לעיל ה"ש  .19כ ראו זרטל האומה
והמוות ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  .150–141לדבריה ,בגוריו תכנ לבסס את הקשר בי המופתי
לנאצי ובי הערבי לנאצי כהצדקה לסילוק של הערבי ולפיתוח נשק גרעיני .על השימוש
ברטוריקת השואה להפצצת הכור בעיראק ראו סוא ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .414
ראו ארנדט ,לעיל ה"ש  ,57בעמ'  .305–297לדעתה ,המניע הפוליטי של העבירה הוא רכיב
להקלה באשמה של אייכמ .לדבריה ,יש לשפוט את אייכמ על רקע הבנת המשטר הפוליטי
ששרר אז ,אז הפ הרוע לחלק בנאלי מהמשטר ,והאד התמזג ברוע זה .לטענתה ,במשטר כזה כל
אחד יכול ליהפ לרוצח המוני .טיעו זה מפחית מהאחריות הפלילית ,שכ אי זו תוצאה של
תודעה אלא של המשטר הפוליטי; ראו ש ,בעמ'  .305–297וכ ראו ליאורה בילסקי "כעו
החול :ארנדט בירושלי" בשביל הזיכרו  .(2001) 16 ,41על הפולמוס ע ארנדט בנקודה זו ראו
 ,BILSKYלעיל ה"ש  ,15בעמ'  ;165–145 ,115–93זרטל האומה והמוות ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'
.222–181
ראו  ,BILSKYלעיל ה"ש  ,15בעמ' .3
על מוטיב הגאולה והתקומה כחלק בלתי נפרד מאתוס השואה ראו זרטל האומה והמוות ,לעיל
ה"ש  ,2בעמ' .229

עלי משפט יד תשע"ח

"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

והקורבנות לבי ציר הגאולה והתקומה וממשמעת מחדש את הקיו היהודי במדינת ישראל.
משמעות זו התאפשרה הודות ליסוד הדינמי של האתוס שמאפשר לו לספוג רעיונות שנוצרו
מאוחר יותר לאירוע ההיסטורי המכונ אותו ולשאוב מה רטרואקטיבית את משמעותו  .כ
הוא ג משמר את הזיכרו ההיסטורי לפי התכני שלעיל.
מבחינה פונקציונלית ,בית המשפט משמש כא סוכ חברות תרבותי בהטמעת האתוס הזה
כחלק מתהלי של גיבוש זהות קולקטיבית במישור הפנילאומי.

לסיכו ,כפי שראינו לעיל ,אתוס השואה במשפט אייכמ משרת שתי פונקציות בו זמנית:
במישור הלאומי ובמישור הבילאומי .במישור הלאומי הוא מאפשר הבניית זהות ,והוא
בבחינת גור מלכד לחלקי הע המפורדי .במישור הבילאומי הוא מספק הצדקה פוליטית
לקיו המדיני של מדינת ישראל.
אסיי את הדיו בממד ההיסטורי של האתוס בדבריו של חיי כה ,היוע המשפטי
לממשלה דאז ,שאמר לכנסת בעת הדיו על חקיקת החוק לעשיית די בנאצי ועוזריה" :אני
מבקש את סליחתכ ,א מאיגרא רמה של הזירה ההיסטורית אני מביא אתכ לבירא עמיקתא
של הזירה המשפטית היבשה" 74.דברי אלו יפתחו את הדיו בפרק הבא ,שיעסוק בזירה
המשפטית שתיבח לאור הזירה ההיסטורית והתרבותית.
ג .משפט יגאל עמיר75

משפט עמיר פעל והתנהל בשתי פונקציות הממלאות שתי מטרות שונות :מטרה משפטית
ומטרה חומשפטית ,ואלו עיצבו את אופיו המיוחד .השיטה המשפטית בנויה על דמיו .בית
המשפט מחיל על מקרי דומי כללי דומי ,ופסיקתו הופכת לתקדי .התקדימי של בית
המשפט העליו מחייבי את הערכאות השיפוטיות הנמוכות ממנו ,ובכ ג עקרו "התקדי
המחייב" מחזק את הדמיו ואת ההמשכיות הרציפה של פסיקה המוטמעת בפסיקה ובחקיקה
קיימת .לעומת זאת משפט היסטורי ,כדוגמת יגאל עמיר ,מאופיי כמשפט ייחודי הנושא עימו
ג מטרות חומשפטיות .מלבד ההיבט המשפטי הפלילי הרגיל יש קושי להחיל עליו את
התבנית הקיימת ממקרי דומי ,שכ בשל ייחודיותו אי הוא דומה למקרי אחרי.
המשמעות ההיסטורית של סיפור העובדות והמטעני הנוספי שהוא נושא מחריגי אותו
מהתבנית המוכרת והופכי אותו לייחודי .ייחודיות זו מעוררת עניי מיוחד בהקשר הנדו ,שכ
היא מאפשרת לבית המשפט חופשיות ויצירתיות רבה יותר ואינה כובלת אותו לדפוסי
המוכרי .דווקא חופשיות זו מחדדת את בחירתו הייחודית של בית המשפט להיצמד לאתוס
השואה.
להל אתייחס לעניי המשפטי ולעניי החו-משפטי כפי שה מתגלי בפסק הדי.

74
75

ראו יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול אייכמ ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .40
לעיל ה"ש .3

115

ליאת פרידגוט נצר

עלי משפט יד תשע"ח

 .1העניי הפלילי ומטעני חו משפטיי
משפט עמיר הונע מתחושה היסטורית של אירוע הגדול מעניינו המשפטי .תחושה זו ניכרת כבר
בדברי הפתיחה של השופטי לגזר הדי ,אשר מדגישי את ייחודיות המעשה ואת חומרתו:
"כתב האישו הנוכחי מ החמורי שהוגשו לבית משפט בישראל .ההחלטה לרצוח את ראש
הממשלה .אינה עוד עבריינית 'רגילה'"76.
התודעה ההיסטורית בעניי עמיר מתבטאת ג ברפלקטיביות של המשפט כזיכרו היסטורי
לדורות הבאי..." :לבנו מלא חרדה שמא מוראותיו של יו י"א חשוו תשנ"ו )(4.11.95
נשכחו מלב" 77.לפיכ בית המשפט מדגיש את חשיבותו ההיסטורית של האירוע החורג מעבר
להווה המשפטי" :הוויכוח המתנהל בתוכנו הוא קשה ונוקב ,משו שהוא עוסק בשאלות
יסודיות וקיומיות למדינת ישראל ,לא רק בדורנו אלא ג ובעיקר לדורות הבאי"78.
המטרה המשפטית מתבטאת בהעמדה לדי לפי מטרות המשפט הפלילי והפעלת
הדוקטרינות המשפטיות בהתא .מטרה זו הייתה קלה להשגה בעניי עמיר בשל ריבוי הראיות
שקשרו אותו לרצח ,ובכלל צילו וידאו של הרצח עצמו והודאת הנאש .יתר על כ ,כדי
להבטיח את הצדק המשפטי ולהשתיק כל חשש כי זה יהיה נגוע בשיקולי אחרי ,העלה בית
המשפט המחוזי עצמו את החשש שעמיר אינו זוכה להגנה ראויה ומינה לו סנגורי נוספי
ששכר שול מאוצר המדינה ,וכל זאת כדי לייצר משפט הוג 79.זאת ועוד ,בית המשפט
העלה מיוזמתו בקשה שהייתה יכולה לסייע להגנה – לבחו את מצבו הנפשי של עמיר כדי
להבטיח את כשרותו לעמוד לדי .בדיקה פסיכיאטרית העלתה שהוא אכ כשיר80.
נית לחלק את המשפט לשני חלקי :הראשו ,ד בשאלת אשמתו של עמיר .חלק זה בוח
את השאלות המשפטיות הפליליות הרגילות; החלק השני ,גזר הדי ,הד בקביעת העונש,
מעוצב ברטוריקה לא שגרתית לדיו פלילי .בחלק זה צפי ועולי החלקי שהודחקו מהחלק
הראשו ,החלקי החומשפטיי :הפוליטיי ,החברתיי וההיסטוריי .נראה ששני חלקי
אלו מהווי את האיזו הראוי בי הפ המשפטי לפ הלא משפטי המובנה אינהרנטית
במשפטי מסוג זה 81.בשאלה העקרונית והקריטית :הא יגאל עמיר אש בעבירה שיוחסה
לו? נצמד בית המשפט לדוקטרינות המשפטיות ולכללי הראיות הנלווי לה .אול לאחר
שאשמתו של הנאש נקבעה ,יכול המטע החומשפטי להיכנס לשיקולי גזירת העונש82.
76
77
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פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' ) 50ההדגשות שלי(.
ש ,בעמ' .53
ש )ההדגשה שלי(.
פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .9
ש ,בעמ' .5
לעומת זאת בילסקי טוענת שהתמקדות המשפט בעניי המשפטי מתחמק מהעניי הפוליטי .ראו
להל ה"ש  .100בנדור אינו מסכי עימה ועונה לה שבכ ממלא בית המשפט את תפקידו .אריאל
בנדור "הטיית משפט ,הכרת פני מחשבות ביקורתיות על 'משפט כספרות'" מחקרי משפט יח 85
) .(2002לדעתי ,ה ההיבט המשפטי וה ההיבט הפוליטי חשובי בפסק הדי ,ובהקשר זה בית
המשפט ניסה לאז ביניה.
בדומה למשפט פלילי רגיל ,שבו היבטי חומשפטיי ,כגו סיפור חייו ונסיבותיו האישיות של
הנאש נדוני בשלב גזירת העונש.
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

כנהוג במשפט פלילי הקפיד בית המשפט להיצמד לדוקטרינה הפלילית הרלוונטית .ע זאת
בפסק הדי מודגש הפ הנרטיבי המבקש לספר סיפור קולקטיבי המובנה לתו אתוס החורב.
הפ הנרטיבי ,הקיי בכל משפט במסגרת התחרות על קביעת "סיפור העובדות" ,מקבל
במשפט זה דגש מיוחד שחשיבותו אינה פחותה מזו של הדוקטרינות המשפטיות.
הדואליות בי ההיבט הפלילי ה"רגיל" להיבט החומשפטי נוכחת בטקסט .ע זאת ,כפי
שאראה להל ,לעיתי בית המשפט ,המודע למתח זה ,מבקש לבטלו או להתנער ממנו 83.מצד
אחד מעיד בית המשפט על "ייחודיותו" ו"חריגותו" של המקרה הנדו בפניו ,ומצד אחר הוא
מדגיש את היותו משפט רגיל .בכ הוא למעשה מסתייג וממעט מהתיאור הקוד של מקרה
"חריג" ו"חד פעמי".

לדוגמה :מצד אחד" :האישו בתיק זה הוא מ החמורי שהוגשו לבית משפט בישראל,
ולהל אביא את תמצית של העובדות שנטענו בו" 84,ומצד אחר" :הנאש הניצב בפנינו
ודומיו ה חלו הביעותי של כל שוחר דמוקרטיה ,ולא חשוב כלל המחנה שאליו הוא
משתיי .ע זאת ,ראינו צור להדגיש ,שהמשפט שהתנהל בפנינו לא היה 'משפט פוליטי' אלא
פלילי רגיל ,ולפיכ ההילה שהנאש ביקש להתעט בה ,כמי שהקריב את עצמו על מזבח
אמונתו ,היא כוזבת"85.
לדעתי ,בעניי זה מתאי הכלל" :מכלל לאו אתה שומע ה" ,שכ במשפט פלילי רגיל אי
השופט טורח להדגיש שהוא "משפט פלילי רגיל" ולהרחיק עצמו מהחומשפטי ומהפוליטי.
הניסיו לבטל את הפוליטי נובע דווקא מכ שהפוליטי דבק במשפטי .יתר על כ ,בית המשפט
עצמו מודע לכ שהוא מתנהל ומתבטא באופ שחורג ממנהגו במשפט פלילי רגיל כפי שהודג
לעיל.
האתגר האמיתי של פסק הדי היה האתגר החומשפטי .מצד אחד ,הממד החומשפטי
עלול לפגוע בלגיטימציה השיפוטית של בית המשפט ,ומצד אחר הממד החומשפטי הוא
ממד מהותי ופנימי של מעשה הפשע הנדו .לא נית לנתק את המעשה מהקשרו הפוליטי
והחברתי 86.בית המשפט ניסה להתמודד ע אתגר זה דר הבניית הנרטיב המשפטי לתו אתוס
תרבותי קיי .היינו ,הבנייתו לתו אתוס החורב המשוקע בתודעה התרבותית מסייע לקבלה
הציבורית של הנרטיב המשפטי הנוכחי הכולל ג ממדי חומשפטיי.
הסוגיה החברתית של סכסו פנימי עמוק ואלי הייתה גור לא מבוטל לאווירה שהובילה
לרצח ,ולכ נראה שג עמדה כאתגר הגדול של בית המשפט 87.האסטרטגיה שהתווה בית

83
84
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זוהי אסטרטגיה מוכרת של "השופט המקצועי" המודע להשפעות חיצוניות על המשפט ,אול
טוע שהוא "למעלה" מה.
פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .7
ש ,בעמ' .52
בעניי זה אי כוונתי רק למוב הפוליטי הצר של "הסכמי אוסלו" אלא למוב הרחב של יחסי
הכוחות בחברה .בעיה נוספת בהקשר זה היא השימוש הפוליטי שרצה יגאל עמיר לעשות במשפט
כבימה לאידאולוגיה הפוליטית שלו.
על הסכסו בחברה הישראלית כרקע וכגור לרצח רבי ראו דבריו של שלמה ב עמי "רב שיח:
השלכות הרצח על הדמוקרטיה הישראלית בהשתתפות :שלמה ב עמי ,יהודה לנקרי ,ג'אמל
זחלקה ושולמית אלוני" זיכרו במחלוקת :מיתוס ,לאומיות ודמוקרטיה ) 153לב לואיס גרינברג
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המשפט להתמודדות ע ההיבט החברתי הייתה גיבוש וליכוד הע במעי "מדורת שבט"
חדשה שתחלי את המאבק בי הכיתות השונות בחברה הישראלית ,בדומה למשפט אייכמ
שליכד את החברה הישראלית בשנות השישי 88.ליכוד הע אפוא היה המטרה ,והמשפט היה
האמצעי בתגובה לשסע החברתי בי ימי לשמאל ובי דתיי לחילוניי ,ששרר ערב הרצח
והתגבר עוד לאחריו.
העניי החומשפטי התבטא ג בסיקור תקשורתי נרחב של המשפט .סיקור תקשורתי של
משפט מצביע על חשיבותו הרבה בשיח הציבורי א מעבר לעניי המשפטי הנדו בו 89.משפט
עמיר לווה בסיקור תקשורתי שהשאיר את העניי ואת הדיוני הנלווי לו על סדר היו
הציבורי לאור זמ רב והעלה סוגיות חברתיות דוגמת השסעי בחברה הישראלית 90.יתר על
כ ,כמעשה חריג מאוד ,ובדומה לעניי אייכמ ,הוקרא גזר הדי באמצעי התקשורת בשידור
חי 91.הסיקור המתמש הפ את המשפט לאירוע לאומי92.

88
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עור .(2000 ,כ ראו ורד ויניצקי סרוסי "בי ירושלי לתל אביב :הנצחתו של יצחק רבי ושיח
הזהות הלאומית בישראל" זיכרו במחלוקת :מיתוס ,לאומיות ודמוקרטיה ) 27לב לואיס גרינברג
עור ;(2000 ,אשר אילני התנקשויות פוליטיות באר ישראל ) ;(2004חנה הרצוג "רצח רבי:
 "Reviewסוציולוגיה ישראלית ג  .(2000) 220הרצוג מתייחסת במאמרה לספרי הללו ורואה
בשיח המתנהל בה הוכחה לקרע הפנימי מחד ולניסיו למשמע את הרצח בזהות הישראלית
מאיד .כ ראו רויטל חמיזינימ מסגור של קונפליקט חברתי – ניתוח מקרה רצח רבי ,70 ,64
) 93 ,90 ,84עבודת גמר לתואר שני ,אוניברסיטת בראיל – לימודי בי תחומיי – התוכנית
ללימודי ניהול וישוב סכסוכי ומשא ומת.(2004 ,
על הנטייה לחבר ולהתחבר כתגובה לרצח מנהיג ודמות אב ראו עמיה ליבלי "נוער כותב על
'האיש הראשו שמת משלו' ואליו :מכתבי הנוער בשבוע שלאחר רצח רבי" רצח פוליטי :רצח
רבי ורציחות פוליטיות במזרח התיכו ) 80ישעיהו צ'רלס ליבמ עור .(1998 ,ליבלי מסבירה
זאת במונחי הרודיאניי של דיאלקטיקה בי התחברות להתפרקות .הרצח מוביל להתפרקות,
להרס חיי ,ובתגובה מתעוררות הנטיות המחברות המנסות לתק את הנזק .המחיר של טקטיקה זו
הוא ג פוליטי ,היעדר דיו במסר של רבי על אודות השלו והדמוקרטיה .על נרטיב האחדות
בשיח התקשורתי הציבורי לאחר הרצח ראו יעקב ידגר "דמוקרטיה במשבר :התקשורת ,המרחב
הציבורי ורצח רבי" תרבות דמוקרטית ) (2003) 122 ,105להל :ידגר "דמוקרטיה במשבר"(.
ראו לדוגמה ענת פלג "הערכאה העיתונאית :סיקור משפטי פליליי פופולריי בעיתונות
הישראלית" קשר .(2011) 35 ,42
על הסיקור התקשורתי בעניי רצח רבי ראו ידגר "דמוקרטיה במשבר" ,לעיל ה"ש  .88ידגר טוע
שהדיו התקשורתי לאחר רצח רבי ייצר שיח ציבורי שהתאפיי באחידות רעיונית .לטענתו,
אחידות זו יצרה מצע אנטידמוקרטי באשר היא לא כללה נרטיבי מתחרי.
חוקרי ציינו את התפקיד המרכזי שמילא הסיקור התקשורתי שליווה את משפט אייכמ .על
ההיבט החינוכי בסיקור התקשורתי בעניי אייכמ ראו  ,BILSKYלעיל ה"ש  ,15בעמ'  .85הסיקור
התקשורתי לווה באתגר משפטי שעה שהוחלט לאפשר הכנסת מצלמות ומכשירי הקלטה לאול
המשפט ,בניגוד לנהוג .כמו כ הועמד לרשות התקשורת הזרה תרגו סימולטני .ראו להב ישראל
במשפט ,לעיל ה"ש  ,16בעמ'  ;204האוזנר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' .311–310
כמו שהיה בעניי אייכמ .ראו שפירא משפט אייכמ ,לעיל ה"ש  .22לדוגמה" :הטרנזיסטור הפ
להיות המוצר המבוקש ביותר במדינה .צעירי ומבוגרי נטלו אותו עמ לכל מקו ומקו ובלבד
להיצמד לשידור מבית הע .ובתו המצעד של עמ את המסע הנורא בזמ ובמרחב ,החלו
להופיע הניצולי" )ש ,בעמ' .(9
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 .2האתוס
בית המשפט מבקש ללכד את הע דר "מדורת השבט" הנוצרת בעזרת אתוס החורב .אתוס
זה נבנה על בסיס שני אירועי היסטוריי עיקריי :חורב בית המקדש השני והשואה .אירועי
אלו מתלכדי לאתוס אחד שאליו נוצק רצח רבי .צירו של נרטיבי שוני שלתוכו נוצקי
נרטיבי חדשי הוא תהלי טבעי של בניית אתוס ,כפי שראינו בפרק ב לעיל.
בניית האתוס נעשית בתו כדי שימוש בכמה טכניקות רטוריות ונרטיביות :ראשית ,שימוש
באתוסי מכונני הקיימי בזהות היהודית ,ובמרכז חורב בית המקדש והשואה ,אמירות
מפורשות שתוכנ ליכוד הע ,עיצוב דיכוטומי של "ציר הרשע" מול "ציר הטוב" ,שימוש
בלשו קולקטיב ,שימוש בלשו דרמטית והדגשת הפ הרגשי של הכאב ,שימוש בלשו
הקודש ,אינטרטקסטואליות הכוללת שימוש מוגבר בציטוטי מתו השירה הישראלית וא
ציטוטי מהתנ" ומהספרות ההלכתית ,הפיכת האירוע הפרטי לסיפור כללי ומיתולוגיזציה של
הדמויות .להל אסביר ואדגי טכניקות אלו מתו התייחסות לכל אחד מאירועי האתוס
המכונ .כל אלו יוצרי סגנו כתיבה השובר את מוסכמות הכתיבה השיפוטית המקובלת.
אתוס החורב מתובנת לתו אתוסי קיימי ,ובמרכז ,כפי שאראה להל ,חורב בית
המקדש השני ואתוס השואה 93.אירועי אלו קשורי זה לזה בקשר היסטורי ,שכ חורב הבית
הוביל לגלות ,והשואה התרחשה בשל הקיו היהודי בגלות .אתוס החורב מעצב בפסק הדי
את הזיכרו ההיסטורי של רצח רבי וממשמע אותו כחורב לאומי .כלומר ,הזיכרו ההיסטורי
מובנה לא רק בהקשר הקונקרטי הנדו במשפט אלא ג בכ שהוא נקשר ונשזר בתו האתוס
הזה כחלק שלו וכהמש לו .בכ רצח רבי הוא אירוע גדול מהמשפט עצמו ,והוא חלק
מהתודעה ההיסטורית של חורב לאומי.
הבניית סיפור רצח רבי לתו אתוס החורב בשני הקשרי היסטוריי אלו היא בעלת שתי
משמעויות המנוגדות זו לזו :אתוס השואה הוא בבחינת גורל כפוי שאינו תלוי בע היהודי,
ולפיכ אינו מייצר אחריות ורגשות אשמה ,ואילו אתוס החורב ,הנקשר ל"שנאת חינ" ,מרמז
על האחריות שיש לע לחורב ,ולפיכ הוא מייצר רגשות אש קולקטיביי.
יתרה מזאת ,השואה הסתיימה בגאולה ,בהקמת המדינה ,ואילו חורב הבית הסתיי בגלות
ובפיזורו של הע בי קצוות תבל .להל אתחקה על אתוסי אלו בפסק הדי עד להפיכת
לאתוס אחד:
חורב הבית השני נוכח בפסק הדי בשני הקשרי עיקריי :האחד תמת "שנאת חינ",
והשני האיו של פיזור הע וסיו הקיו המדיני בארישראל .תמת "שנאת החינ" קושרת

93

חורב הבית מעוג בשיח הציבורי שהתנהל לאחר הרצח .ביטויי כגו "אימת החורב" ו"חורב
הבית השלישי" וכ ההצעה לקבוע את יו הזיכרו בצו גדליה מדגישי נקודה זו .ראו אילני,
לעיל ה"ש  ,87בעמ' .130
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בי האירוע ההיסטורי של שנאת חינ כפי שהתבטא בחורב בית שני בעניי קמצא ובר קמצא
לבי רצח רבי ,שבו יהודי רצח יהודי 94.להל אסביר ואדגי:
דוגמה להבניית רצח ראש הממשלה לתו אתוס חורב בית המקדש על הקשריו
ההיסטוריי נית למצוא במילותיו של השופט מודריק "היריות הללו ,כש שנתכוונו לרוצחו
נפש ה ג כוונו להמיט חורב על המדינה כולה ...לזרוע שטנה ושנאה ולגרו לפרוד לבבות.
לדידו לו תהי יד איש באחיו והוא במעשיו ראש ודוגמה לכ .קמצא מזה ובר קמצא מזה עד
שתחרב ירושלי .על כ ,כמדומה ,באו הנרות באלפיה לא רק לש עילוי הנשמה וזכרה אלא
ג כדי להאיר את חשכת הצלמוות שהרצח הזה בקש להשרות"95.
תיאור זה מבנה את רצח ראש הממשלה לתו האתוס של חורב בית המקדש על הקשריו
ההיסטוריי .כ הופ חורב הבית השני ,שלפי המסורת נגר בשל שנאת אחי ,לרעיו מעצב
למסגור הרצח הנדו .החורב נגר בשל ריב פנימי ,ולפיכ האחריות על החורב מוטלת על
הע כולו ,שהיה עד לריב פומבי זה ולא מחה .וכפי שאומר בית המשפט במפורש" :ועוד עניי
שסברנו שיש להדגיש – החברה בישראל ,על כל רבדיה ,חטאה שוב ושוב בשנאת חינ
ומיעטה באהבת אחי" 96וכ" :מעשיו של הנאש אינ רק כישלונו האישי ולא עימו לבדו
אנו באי היו חשבו ,אלא ע כל מי שבדר ישירה או עקיפה ,במפורש או מכללא ,נתנו לו
להבי שמותר לגדוע חיי אד על מזבח ה"מול" של אידיאולוגיה כלשהי"97.
כמו כ ההתייחסות לבית המקדש מכניסה ג ממד דתי .בשל השתייכותו של עמיר לקבוצת
הייחוס הדתית ובשל הדגשתו של עמיר את ה"הצדקה" הדתית ,כביכול ,למעשיו ב"די רוד",
מציג בית המשפט את העיוות הדתי בפרשנותו זו ובכ מרחיק את הדת מהפרשנות המעוותת
של הרוצח 98.יתר על כ ,בית המשפט מנתח את הפולמוס ההלכתי בעניי "די רוד" ומראה
שהדיו ההלכתי אינו עולה בקנה אחד ע הפרשנות שנת לה עמיר 99.בכ בית המשפט שולל
את ההסבר הדתי למעשיו ומנתק אותו מקבוצת הייחוס של הציבור הדתי .יתר על כ ,הוא
ממסגר את המעשה כאנטיתזה לדת ,כ"שנאת חינ" .זאת ועוד ,רטוריקה זו מנסה לגייס מחדש
את הציבור הדתי להיות חלק מ"מדורת השבט" ולנתקו מיגאל עמיר.
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תלמוד בבלי ,גיטי נה ע"ב–נו ע"א .על הזעזוע מאירוע של "יהודי הורג יהודי" בעיקר בקרב
הציבור הדתי ראו ישעיהו )צ'רלס( ליבמ "מי רצח את יצחק רבי" רצח פוליטי :רצח רבי
ורציחות פוליטיות במזרח התיכו ) 77 ,69ישעיהו צ'רלס ליבמ עור ,יעקב ידגר מתרג.(1998 ,
פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .56
ש ,בעמ' ) 51ההדגשות שלי(.
ש )ההדגשות שלי(.
"די רוד" הוא כלל במשפט העברי שעיקרו הוא שכשאד רואה אלמוני רוד אחר פלוני כדי
להורגו ,על האד מוטלת חובה להרוג את הרוד כדי להציל את הנרד .יש לציי כי חלק
מהטענות של עמיר התייחסו להלכה .ההלכה לא רק הייתה עבורו הצדקה לרצח ,אלא ג אתגרה
מבחינתו את סמכותו של בית משפט חילוני לשפוט אותו .לעניי ההלכה כנרטיב חתרני לסמכותו
השיפוטית של בית המשפט ראו  ,BILSKYלעיל ה"ש  ,15בעמ' .209
לדוגמה ראו פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ'  .25–23השופט אדמונד לוי ,שהוא עצמו
שופט דתי ,מפרש את הדברי ,ובכ הוא מקנה משנה תוק לדחיית פרשנותו המסולפת של עמיר.
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העניי הדתי מתעצ בשימוש בלשו קדושה ,הממצבת את הרצח כאירוע אפוקליפטי
שהוא קו פרשת המי בהיסטוריה היהודית בדומה לחורב הבית .בית המשפט משתמש בלשו
קודש ,בשורש קד"ש ובציטוטי מהתנ" ומהספרות הרבנית וזולג בעזרת לתחו הקודש.
הכנסת ממד הקדושה מעצימה את הממד המיתולוגי של האתוס ומעניקה לו ממד עלזמני
ואפוקליפטי100.
העניי השני העולה מחורב בית המקדש הוא העניי המדיני הנרמז מהמשכו ההיסטורי של
החורב שהוביל לפיזור הע ,לגלות ממושכת ולקטיעת מרכז החיי היהודיי בארישראל.
המסר ברור :א הע לא יתאחד ,א לא תיפסק השנאה ,היא תאיי להכחיד את קיומנו
המדיני.
כנגד איו הפירוד והפיזור מייצר בית המשפט הזדמנות לליכוד וגיבוש .הבטחה זו גלומה ה
באמירותיו המפורשות של בית המשפט ,ה בשימושו בלשו קולקטיב וה באינטרטקסטואליות
כפי שאראה להל:
101
בית המשפט מרבה להשתמש בלשו קולקטיב המאחדת ומגבשת את הע .לשו זו
מקבלת משנה תוק בכתיבה המונוליתית הנשמעת מהרכב מגוו של בית המשפט המייצג
כיתות שונות בחברה הישראלית היהודית – האישה :סביונה רוטלוי ,המזרחי הדתי :אדמונד
לוי ,האשכנזי החילוני הביטחוניסט :עודד מודריק.
ג האינטרטקסטואליות מבקשת לגבש הסכמה רחבה לפסק הדי .פסק הדי כולל בתוכו
ערב רב של סגנונות של שירי ,פזמוני ולשו קודש לצד לשו חול .הוא מייצר פוליפוניות
הפונה לרבדי שוני בחברה הישראלית ומאחד אות תחת קורת גג אחת של האתוס הנשזר
בפסק הדי .לדוגמה :גזר הדי פותח בשירו של ביאליק "אחרי מותי" .שיר זה עוסק בשירת
האד שנגדעה ע מותו וממשיכה לאחר מותו במעשה השיר עצמו 102.עצ העיסוק בשיר
ובחיי הנשמעי לאחר המוות מעביר אותנו לעול מיתי ,אלמותי ,שיתחבר כפי שאראה
בהמש ג לדמויות המיתולוגיות .לאחר מכ מופיע שירו של ביאליק "בעיר ההריגה" .השיר
נכתב על פרעות קישינב ,ובכ הוא צובע את הרצח בצבעי חורבנות קודמי ,הפוגרומי

 100לעומת זאת בילסקי רואה בממד הקדושה ,ניסיו לייצר מעי "דת חילונית" על אדני הדמוקרטיה
בתגובה להנמקה הדתית של עמיר .ראו  ,BILSKYלעיל ה"ש  ,15בעמ'  .206חמיזינימ מזהה את
השימוש במטאפורות ובאסוציאציות דתיות כאחת הקטגוריות שאפיינו את השיח לאחר הרצח ה
מהצד החילוני וה מהצד הדתי .מהצד החילוני ,כדי לקשור את הרצח למניע דתי; מהצד הדתי,
כדי להדגיש שהדת נשענת על ערכי של כבוד ,סובלנות וקדושת החיי .ע זאת השיח הדתי הל
והצטמצ לאור השני ונותר בעיקר השיח הפוליטי .ראו חמיזינימ ,לעיל ה"ש  ,87בעמ' ,24
.61 ,35–33
 101בילסקי טוענת שבכ בית המשפט מדיר את הערבי ואת הפלסטיני מהשיח הציבורי ויוצר
אפואהפרדה נורמטיבית בי ה"אנחנו" היהודי לבי "האחר" הערבי .ראו ליאורה בילסקי
"משפט ופוליטיקה :משפטו של יגאל עמיר" פלילי ח  .(1999) 16 ,13על כ עונה לה בנדור
שפרשנותה זו בעייתית ,מה ג שבילסקי אינה מבחינה בי ערביי ישראל לבי הפלסטיני שבית
המשפט אינו צרי להכיל .ראו בנדור ,לעיל ה"ש  81בעמ' .99
 102בילסקי מציינת שמלבד העניי המטפורי המתייחס לתוכנית השלו שנגדעה ,יש כא ג אנלוגיה
ליטרלית מצמררת ,שכ רבי נרצח כשהוא שר את "שיר השלו" .ראו  ,BILSKYלעיל ה"ש ,15
בעמ' .203

121

ליאת פרידגוט נצר

עלי משפט יד תשע"ח

האנטישמיי .בהמש מובא שירו של יבגני יבטושנקו "לכדורי אי לאו" .שיר זה מבטא את
הזדהותו של המשורר הרוסי ע הע היהודי ,ויש בו רמיזה ג לשואה .שיר נוס שמשוב
הוא שירו של נת יונת "האיש ההוא" שהפ לסמלו של רבי בעיני רבי .שירי נוספי
המובאי ה שירה של לאה גולדברג "כנגד ארבעה בני – שאינו יודע לשאול" ,שירה של
רחל "לשבת ולבכות" ועוד.
בית המשפט אינו מסתפק באתוס ככלי מלכד וג לא באפקטי הרטוריי ,אלא כותב
אמירות מפורשות שתוכנ קירוב לבבות" :הושטת יד אחי היא צו המקו והזמ... .נצח
ישראל לא ישקר"..." 103.ונחמה פורתא היא שלא בלבד שהרצח לא השיג את מטרתו ,אלא
שא קרב לרגע את הלבבות ,ואי ל ראיה טובה יותר לכ ,מאשר ההמוני מכל שכבות
הציבור שזימרו חרישית בלילות חשוו תשנ"ו – 'איפה ישנ עוד אנשי כמו האיש
ההוא" 104"'...התפלגות בע לא תתבטל ולא תתאחה במלל בלבד ,אלא במעשי) 105"...כל
ההדגשות שלי(.
שיאה של ההבטחה וכ של הפרתה נרמז במעמד הר סיני ,הנזכר א הוא בפסק הדי .מחד,
לפי המסורת היהודית ,מעמד הר סיני הוא נקודת גיבושו של הע היהודי ,נקודת לידתו של ע,
וכא טמונה ההבטחה ,ומאיד במעמד זה ניתנו עשרת הדיברות שבה נאמר במפורש "לא
תרצח" ,וכא ההפרה :הפרת הצו הבסיסי מחללת את המעמד כולו .מעמד הר סיני ממסגר את
הרצח לא רק כפגיעה פרטית באד אלא ג כהפרה של טאבו לאומי" :א חשובה מכ
העובדה ,שהחיי קודשו עוד בערש לידתנו כע ,כשצווינו במעמד חורב – 'לא תרצח'"106.
חורב יהדות אירופה ,השואה ,הוא החורב הנוס שלפיו מעוצב רצח רבי .להל פירוט
הרכיבי שאפיינו את הבניית אתוס השואה כפי שה מתבטאי בעניי עמיר:
מטבעות לשו דרמטיות של אימה ,זעזוע וקטסטרופה ,המבני אסו קולקטיבי ,מתקפי
אותו ומעצימי אותו 107.נית לחלק את התיאור הדרמטי לשלוש קטגוריות :תיאור המעשה
עצמו בהדגשת עוצמת הפגיעה ,השפעת הרצח על החברה הישראלית ותיאורו של הרוצח.
אדגי :תיאור המעשה" :גודל הזוועה"" 108,חלו ביעותי"" 109,רצח שפל"" 110,דמי
הנרצח זועקי למרומי וקול מפלח את הלבבות"" 111.סטירה מצלצלת"" 112,חלו
ביעותי"" ,113לגדוע חיי אד על מזבח המול"" 114,קופד פתיל חייו של אד"115.
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פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .56
ש ,בעמ' .53
ש.
ש ,בעמ' ) 51ההדגשה שלי(.
על שימוש במבעי הגברה כדי להעצי מסרי ולתק אות ראו רחל לנדאו הרטוריקה של מישלב
הנאו הפוליטי בישראל ).(1988
פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .51
ש.
ש ,בעמ' .54
ש.
ש ,בעמ' .51
ש.
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השפעת המעשה על החברה" :גלי הזעזוע שפקדו אותנו ,פרצו גבולות וימי"" 116,ולא
נפריז א נאמר שהלב דואב והעי דומעת"" 117,חורב על המדינה כולה"" 118,חשכת
הצלמוות"119.
תיאור הרוצח" :תת-אד"" 120,משרתו השפל של המוות"" 121,אות קי"" 122,עוכר
עמו"" 123,נתעב שבעתיי"124.
הקונצנזוס הוא עניי חשוב בכתיבה השיפוטית בשל שאיפתה לקבלה ציבורית רחבה125.
כאשר הטקסט השיפוטי עוסק באירועי היסטוריי בעלי השפעה תרבותית ,מקבל עניי זה
משנה תוק .לדעתי ,בית המשפט מגייס את אתוס השואה ,הנהנה מקונצנזוס ,כדי לייצר
קונצנזוס ג בעניי רצח רבי .ע זאת לאידאולוגיה של קונצנזוס יש מחירי .המחיר העיקרי
הוא שהקונצנזוס מעצ טבעו מוחק הבדלי וניגודי אינטרסי בחברה ,ובכ הוא שולל ייצוג
הול בזירה הפוליטית מקבוצות מיעוט שאינ חלק מ הקונצנזוס126.
כמו כ בית המשפט מעצי את האימה ואת החרדה הקשורות לחורב כדי לגייס את הע
להגשמתו של החלק השני של אתוס השואה ,החלק האופטימי של ה"תקומה" .כפי שהראיתי
לעיל בפרק ב ,אתוס השואה נכר ע גאולה ותקומה .ע זאת כפי שאראה בהמש ,הגאולה
במקרה של רצח רבי ,ובניגוד לאתוס השואה המקובל ,אינה מפציעה אלא נותרת כאפשרות
עתידית עלומה המותנית בתגובת הע.
אתוס השואה ממסגר את הרצח כאיו על הע כולו .ההתייחסות לשואה מתבטאת
במישרי ובעקיפי כפי שהראיתי לעיל ואראה להל .לדוגמה" :והרי ההיסטוריה מלמדת שכל
אידיאולוגיה המקדשת את הרצח כאמצעי ,סופה שהרצח הופ להיות כל האידיאולוגיה
כולה" 127.וכ דבריה של השופטת רוטלוי המצטטת את אלבר קאמי" :כאשר אד מבקש
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ש.
ש.
ש ,בעמ' .50
ש ,בעמ' .51
ש ,בעמ' .56
ש.
ש ,בעמ' .55
ש.
ש ,בעמ' .56
ש.
ש ,בעמ' .52
ראו ליאת פרידגוטנצר "חיבוק הדוב :גילויי חמלה בבתי המשפט כמניפולציה רטורית" מילה
בסלע :רטוריקה עכשיו ) 168–153יהושע גיתי עור.(2009 ,
קמיר טוענת שהטקסטי שבית המשפט מביא ואוס הביטויי שבה הוא משתמש משקפי
ערכי של "ציונות הקטסטרופה" המתחברי לרגשי האימה ולחרדת ההשמדה של הע.
לטענתה ,הדבר מונע את שילוב של האזרחי הערבי בזיכרו הרצח .אורית קמיר "תרגיל
במשפט וספרות :המשפט כמתרג ומכונ זיכרו או :ג'ימס בויד וויט פוגש במשפט יהודי
ודמוקרטי ,במחמוד דרוויש ופסקי די מדינת ישראל נ' יגאל עמיר" מחקרי משפט יח .(2002) 323
כ ראו בילסקי "משפט ופוליטיקה :משפטו של יגאל עמיר" ,לעיל ה"ש .101
פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .51
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להיות אלוהי ,הוא נוטל לעצמו את הזכות לקצוב חיי ומוות לזולתו .כתעשיי של גוויות
ותת אנשי ,הריהו תת אד ולא אלוהי ,הריהו משרתו השפל של המוות" 128.זאת ועוד,
הבחירה בשירו של יבגני יבטושנקו ,המאזכר את השואה בהקשר מודרני ,מחבר ג הוא את
רצח רבי לאתוס השואה" :תני לנו תקוה המאה ה 21המאה העשרי – מי את? את תא הגזי
של תקוותינו" 129.ג הבחירה ביבטושנקו ,משורר רוסי שהעלה למודעות את עניי השואה
בשירו "באבי יאר" ,וא קיבל אות הוקרה על הנצחתו את השואה ,מחזקת את הזיקה לשואה
)כל ההדגשות שלי(130.
הממד המיתי של האתוס מתעצב ג בעיצוב הדמויות כגיבורי מיתיי .פסק הדי מעצב
את יגאל עמיר כ"הרע האולטימטיבי" ,ומולו את יצחק רבי כ"הטוב האולטימטיבי" ,עד
שנדמה כי זה ג זה אינ בגדר יצורי אנוש 131.ה אינ מובני במורכבות האנושית אלא
כפרדיגמות אגדתיות של "טוב" מול "רע".
בהמש לכ ,תיאורו של יגאל עמיר נטול כמעט כל מאפיי אישי כגו מצב משפחתי ,מקו
מגורי ,היותו סטודנט וכו' .אי תיאור של חייו ,של אישיותו ושל פועלו לבד ממעשה הרצח.
עמיר מתואר כחדממדי ,כמי שרואה את העול ב"שחור–לב" ופועל ברציונליות ובקור132.
אירוני הוא שבחלוקה הדיכוטומית ל"טוב מוחלט" מול "רע מוחלט" חוזר בית המשפט על
הכשל התפיסתי הזה של הפושע ,שכ לתפיסתו של עמיר ,רבי הוא "הרע המוחלט" ,והוא
עצמו "הטוב המוחלט" .בפסק הדי נשמר הציר הדיכוטומי שאפיי את תפיסתו של עמיר:
"טוב" מול "רע" ,א התהפכו התפקידי ועמיר הוא ה"רע האולטימטיבי" בעוד רבי הוא
"הטוב האולטימטיבי" .הבעיה העיקרית ע הדיכוטומיות הזו ,מלבד הפיכת של הדמויות ללא
אנושיות ,היא טשטוש מורכבות הדיו הערכי.
עמיר מתואר כיצור לא אנושי ,מעי דמו .לדוגמה:
"כל רצח הוא מעשה נתעב .א זה הנדו לפנינו נתעב שבעתיי ...מי שמקפד
פתיל חייו של אחר בד קר ובשלוות נפש שכזו ,רק מעיד על עצמו לאלו
תהומות של דלות ערכי התדרדר ,והוא אינו ראוי ליחס כלשהו זולת חמלה על
שאיבד צל אנוש"133.
כ ראו הדוגמאות שהבאתי לעיל בהקשר של הלשו הדרמטית שבתיאור הרוצח.
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ש ,בעמ' ) 55ההדגשה שלי( .למרות הממד האוניברסלי של הדברי ,בולט הקשר לשואה.
ש ,בעמ' ) 49ההדגשה שלי(.
יבטושונקו מזוהה ע מאבקו בסובייטי נגד האנטישמיות ושימור זכר השואה .בשנת  1961הוא
פרס את שירו "באבי יאר" ,שבו תק את האדישות הסובייטית לזכר הנרצחי היהודי.
תיאור זה עולה בקנה אחד ע תיאורו של עמיר במכתבי הנוער שנשלחו למשפחת רבי לאחר
הרצח .ראו ליבלי ,לעיל ה"ש  ,88בעמ'  .93ליבלי מסבירה זאת כמסר של הרחקה ו"הזרה",
כלומר :הרחקתו של עמיר מחו לקולקטיב בהעמדתו כסוטה וחריג.
למשל פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .5
ש ,בעמ' ) 52ההדגשות שלי(.
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כחלק מתהלי הדההומניזציה של עמיר מחד ומהניסיו שלא לתת בימה לאידאולוגיה שלו
מאיד נמנעו השופטי מהבאת דבריו בציטוט ישיר והביאו רק את האמירות שיש בה הודאה
במעשה הפשע עצמו וה ראיה משפטית מכוח "הודאת נאש" .השופטי בחרו להביא מדבריו
מעט ככל שנית ובה בעת הדגישו והביעו בהרחבה את סלידת ממעשיו ומהאידאולוגיה שלה
הוא טע בדבריו 134.סיפור האירועי מתואר ברובו בדר של ציטוט ישיר של העדי בנוגע
לסוגיות המשפטיות הרלוונטיות כשבסו יש חיווי דעה סיכומי קצר ביותר של השופט .בדומה
לזה מתואר ג מעשה הפשע .היעדר קולו של הנאש הוא אסטרטגיה משפטית ופוליטית
וערכית .הדממת לשונו מאפשרת שלא להנציחה בזיכרו ההיסטורי135.
נראה שהתיאור הזה נועד להדגיש את שונותו האישיותית ולהחריג אותו מכל קבוצה
חברתית .כלומר ,בית המשפט טשטש מאפייני ביוגרפיי ועיצב אותו כלא אנושי כדי שלא
לזהותו ע קבוצת ייחוס חברתית ובכ לחזק את הקונצנזוס החברתי נגדו .לשו אחר ,טשטוש
המאפייני של שיו חברתי וכ עיצובו הדמוני מאפשרי לבית המשפט למקמו מחו
לקונצנזוס כדי לייצר קונצנזוס נגדו ונגד מעשהו .כמו כ דמותו החריגה מקשה על האפשרות
ליצור עימו הזדהות 136.יתר על כ ,היעדרה של קבוצת התייחסות שמתוכה צמח מעביר את
מלוא האשמה אל הרוצח ומנקה את המצפו הקולקטיבי מאשמה 137.האשמה לרצח מוטלת על
הפג האישיותי ,עליו כיחיד .ככל שדמותו תצויר בצורה דמונית יותר ,יבסס הדבר את ההסבר
האישיותי לרצח ,את היותו חריג ג בקבוצתו ,דמות שאי בה להעיד על הקבוצה שבה
צמח138.
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ג בדיוני עצמ ניסו השופטי ככל יכולת למנוע ממנו לנאו או להארי בדברי .לעומת זאת
עמיר התקומ כנגד השמטת הפ האידאולוגי של מעשהו מהמשפט בטענה שזהו עיקר המעשה.
ראו  ,BILSKYלעיל ה"ש  ,15בעמ' .205
ע זאת זרטל טוענת שהדממה זו החמיצה דיו במרחב ההשקפות האידאולוגיות שהובילו לרצח
על משמעויותיה ההיסטוריות .ראו זרטל האומה והמוות ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .280
ב עמי טוע שכדי להתלכד סביב רצח פוליטי על הרוצח עצמו להיות דמות אזוטרית שאינה
משויכת לאיזה מעגל חברתי שהוא מקובל .ראו ב עמי ,לעיל ה"ש  .87ג פייגה עומד על היותו
של עמיר דמות מהשוליי החברתיי .אול לדעתו דווקא היותו דמות שוליי הוא הסבר עיקרי
להפיכתו לרוצח .יתר על כ ,לדעתו ,היותו איש שוליי אפשר לקבוצת ההתייחסות שלו שתמכה
במעשיו בעקיפי ,להתנער ממנו ולהתפייס ע החברה .ראו מיכאל פייגה "רצח רבי והשוליי
האתניי של הציונות הדתית" תיאוריה וביקורת .(2015) 31 ,45
זאת בניגוד לתפיסות של חלק מהחברה הישראלית שלפיה הפלח הדתי לאומי כולו אש ברצח.
לעניי תפיסה זו ראו ליבמ ,לעיל ה"ש .94
השיח בחברה הישראלית נע בי ההסבר האישיותי להסבר החברתי .הקבוצה שאליה השתיי
עמיר אימצה את ההסבר האישיותי ,ואילו הקבוצה הקרובה לרבי השתמשה בהסבר החברתי
וטענה שעמיר היה תוצר של אווירה אידאולוגית של קבוצתו .מבחינה זו הוא היה "האצבע
שלחצה על ההדק" ,אול האשמה מופנית כלפי הקבוצה שטיפחה אותו .ראו אריה נדלר "הסתה
ורצח פוליטי – היבטי חברתיי ופסיכולוגיי :המקרה של רצח רבי" רצח פוליטי :רצח רבי
ורציחות פוליטיות במזרח התיכו ) 35עור ישעיהו צ'רלס ליבמ עור ,יעקב ידגר מתרג,
 .(1998נדלר סובר שעמיר פעל באקלי חברתי שייצר לגיטימציה למעשהו .ע זאת הוא סובר
שלהקשר החברתי חוברי ג מאפייני אישיותיי בעייתיי כגו זהות חלשה וטשטוש גבולות
בי האני לסביבה .כ ראו חמיזינימ ,לעיל ה"ש  ,87בעמ'  .75פייגה תומ בהסבר האישיותי.
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ע זאת טשטושו של הממד הריאליסטי בדמותו של עמיר מקהה לדעתי את ה"עוק"
ממעשה הרצח ,שכ הטלטלה העזה שעברה החברה הישראלית בעקבות הרצח ,לא הייתה
נעוצה רק ברצח ,אלא ג בזהותו הלאומית של הרוצח 139.דווקא מאפייניו הפרטיי ה
שהפכו אותו לבשר מבשרה של החברה :היותו יהודי ,בחור נורמטיבי שגדל והתחנ במוסדות
ציבוריי ,שירת בצבא ,למד באוניברסיטה משפטי ,וה ג שהפכו את מעשהו לנורא עוד
יותר .לפיכ טשטוש מוביל לטשטוש ממד חשוב ברצח.
בדומה לעמיר ,א בכיוו הפו ממנו ,רבי עובר תהלי גלוריפיקציה המחליש את הממד
האנושי שלו מחד ,והופ אותו לדמות מיתית מאיד 140.דמותו המיתית בפסק הדי מנוגדת
לדמותו הפוליטית השנויה במחלוקת ,שהוסיפה להיות כזו ג לאחר הרצח141.

הוא מסביר את הולדתו של עמיר כרוצח על רקע היותו איש שוליי בתו תרבות שוליי .הוא
מדגיש את מאפייניו הביוגרפיי :תימני ,תלמיד בישיבה קטנה ,כישלונותיו הרומנטיי וכד' על
רקע המתח העדתי והתפיסות האידאולוגיות שעליה התחנ .ראו פייגה "רצח רבי והשוליי
האתניי של הציונות הדתית" ,לעיל ה"ש .136
 139כפי שמתבטא בהודעה הרשמית של ממשלת ישראל על דבר הרצח" :ממשלת ישראל מודיעה
בתדהמה ."...הלא ייאמ קרה ,אי אפשר היה להעלות על הדעת שהרוצח הוא יהודי .ראו יוסי יונה
"ישראל אחרי רצח רבי :מדינת הע היהודי או מדינת כל אזרחיה" זיכרו במחלוקת :מיתוס,
לאומיות ודמוקרטיה ) 109לב גרינברג עור .(2000 ,בכ נפגע העיקרו הבסיסי והמקודש
בתודעה היהודית" :אחדות הע ,וערכי שיתו הגורל והסולידריות".
 140התקשורת הישראלית תיארה את חייו של רבי כנרטיב האולטימטיבי של הגבורה הנקשרת לאתוס
השואה כפי שתיארתי לעיל .מלוח צעיר במלחמת השחרור ועד לגנרל במלחמת ששת הימי
שלזכותו הניצחו המזהיר של המלחמה ועד היותו ראש ממשלה .ראו ידגר "מיתוס רבי" ,לעיל
ה"ש  .8טבעו של המיתוס שהוא חדממדי ,ובכ הוא עושה דההומניזציה של הדמויות
המתוארות בו .להרחבה על דמותו של רבי כדמות הצבר המיתולוגי ראו ידגר "מיתוס רבי",
לעיל ה"ש  ,8בעמ'  .34–25תיאור זה עולה בקנה אחד ע תפיסת דמותו בקרב בני הנוער כפי
שעולה ממכתבי שה שלחו למשפחת רבי .ראו ליבלי ,לעיל ה"ש  88בעמ'  .97–96לדוגמה:
רבי מכונה" :מל" "מלכינו" "מושיע" "נביא" "האזרח הראשו" "גיבור" וכד' .ע זאת לצד פני
הגיבור המיתולוגי מופיעה ג דמותו כדמות "קרובה" של אב וסב ההופכות אותו למושא הזדהות.
ליבלי מעירה כי אידאליזציה של דמות שכיחה בהבניית דמות לאחר מותה .בילסקי מצביעה על
הניסיו לעצב דמות מיתית שתתעלה על המחלוקות בע .דמות זו מערבבת בתוכה מאפייני
ציוניי חילוניי ע מאפייני של דמויות מיתולוגיות דתיות כגו משה .ראו  ,BILSKYלעיל ה"ש
 ,15בעמ' .226–222
 141לב לואיס גרינברג "מבוא" זיכרו במחלוקת :מיתוס ,לאומיות ודמוקרטיה )לב לואיס גרינברג
עור .(2000 ,לואיס גרינברג טוע שגורלו הטרגי של רבי היווה הזדמנות להבניית מיתוס ,אול
המיתוס לא צלח ,היות שמיתוס מבוסס על הסכמה רחבה ,והסכמה כזו לא הושגה .כ דמותו
נותרה במותו ,כמו בחייו ,שנויה במחלוקת .לדעתי ,אחד הסימני המעידי על כ יותר מכול ה
סידורי האבטחה המוצבי סביב קברו של רבי .קברו של רבי הוא הקבר היחיד בהר הרצל
המגודר בחבל והמצול עשרי וארבע שעות ביממה ,כדי למנוע את השחתתו .כמו כ הדבר
מתבטא בוויכוח המתמש על תוכנה של עצרת הזיכרו ,הא זו תכלול מאפייני פוליטיי או לא.
מיכאל פייגה עומד על הפיצול הפוליטי ,הדתי והאתני בחברה הישראלית כמשפיעי על חוסר
היכולת לקבע את דמותו של רבי באתוס הלאומי .ראו פייגה "יצחק רבי הנצחתו והנצחת
הנצחתו" ,לעיל ה"ש .20
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דמותו המיתית מעוצבת בשימוש בהסמלה לאיתני הטבע דוגמת":ערבה בוכייה" ו"מבצר
עתיק" 142.גיוס איתני הטבע לבניית גיבורי מיתיי נפו במיתולוגיות של עמי שוני 143.ג
עירוב הדמות הפרטית של יצחק רבי ע דמות ארכיטיפית של גיבור ,מדינאי ומצביא תורמת
למיתולוגיזציה של דמותו .לדוגמה:
"מותו של יצחק רבי הוא אסו למשפחתו ופגיעה קשה ברעיו ובחוגו הקרוב...
אול מעבר לאסו האישי ,מעבר לצער ,הכאב ואפילו הזע על הירצחו של
אד ,מצביא ומדינאי רב עלילה ,מצוי דבר נוס שהוא מהותי ומייחד; שלוש
יריות האקדח שנורו מאקדחו של הנאש כוונו אל יצחק רבי כמשל ,כמי
שמחזיק בידיו את שרביט ההנהגה של מדינת ישראל במתכונתה ובצל
משטרה הנוהג"144.
רבי ,הקורב הראשי ,נטול מאפייני קורבניי וספוג במאפייני מיתולוגיי המעניקי לו,
כלגיבור מיתולוגי ,חיי אלמוות .ע זאת מי שמחלי אותו בדמות הקורב הטרגי היא החברה
הישראלית .החברה הישראלית היא המתוארת במאפייני קורבניי ונותרת בקורבניותה,
פצועה ושסועה" :הלב דואב והעי דומעת ,ג משו שאנו כע ספגנו סטירה מצלצלת על לחי
חשופה 145"...וכ "היריות הללו ,כש שנתכוונו לרוצחו נפש ה ג כוונו להמיט חורב על
המדינה כולה"" 146,ומיליוני רבי ,שזמ רב ביקשו להאמי שזהו חלו ביעותי ושזו אינה
מציאות ,א בכל פע שפקחו את עיניה שבו וראו את גודל הזוועה ,וג הזמ שחל מאז לא
היה בו כדי להפחית מעוצמת הכאב") 147כל ההדגשות שלי( .החברה הישראלית נותרת
בקורבניותה ,מתבוססת בכאב אסונה ואינה מראה סימני התאוששות ,גבורה או החלמה.
אכ ,דמותו של רבי ,כמו ג דמותו של עמיר ,נותרות בפסק הדי כ"משל" ,כדמויות
מיתיות המצויות מעבר לקיו האנושי .התיאור המוקצ של הדמויות ,הנשגב מחד והשפל
מאיד ,וא האדרתו וקידושו של האירוע אופייניי לכתיבה פוסטטראומטית לא מעובדת148.
אול ברמה המוסרית כתיבה כזו היא בעייתית ,שכ היא מנתקת את הדמויות מהמציאות ,ובכ
מרחיקה את אחריות ואת אחריות הסובבי אות מהמאורעות שהתרחשו.
ע זאת נראה שמטרתו של בית המשפט בתיאור הזה היא מטרה חברתית של ליכוד הע
בדומה לאפקט של אתוס השואה בעניי אייכמ .בית המשפט בונה "ציר רשע" ,שבו הוא
מעלה על המוקד את יגאל עמיר ,וכנגדו מגבש את הע כולו .בהמש לכ עוצב יגאל עמיר

142
143
144
145
146
147
148

השופט לוי מעצב אותו כ דר שירו של נת יונת "האיש ההוא" )פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל
ה"ש  ,3בעמ' .(54
לדוגמה נרקיסוס ודפנה .ראו אהרו שבתאי המיתולוגיה היוונית ).(2000
פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' ) 56ההדגשה שלי(.
ש ,בעמ' .51
ש ,בעמ' .56
ש ,בעמ' .51
לה קפרה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .120
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כ"הרע האולטימטיבי" המונע כל יכולת להזדהות עמו 149.כל מי שמגדיר עצמו אנושי יהיה
חייב לעמוד מול "ציר הרשע" ולהצטר למדורת השבט ,ובכ בית המשפט מייצר לכידות.
נוס על כ" ,ציר הרשע" תור לתהלי ההגדרה והזהות של ה"אני" .כ נבנית זהות קולקטיבית
מונוליתית שהיא ג קורב וג הטוב המוחלט 150.אלא שבעניי עמיר ,ובניגוד לעניי אייכמ,
הרצח הוביל דווקא להתפוררות הזהות המונוליתית שזוהתה ע התפוררות הזהות
הקולקטיבית 151.כלומר ,הניסיו של בית המשפט לייצר זהות קולקטיבית מונוליתית דווקא לא
צלח במציאות שמחו לטקסט.
בפרק ב לעיל תיארנו תאורטי כיצד נוצר אתוס .בסעי זה עברנו מהתאוריה למעשה ובחנו
מקרה פרטי של אתוס הנוצר בפסק די .כפי שראינו בדיו על האתוס בפרק ב לעיל ,הסיפור
הפרטי מתערבב בסיפור הכללי .וכפי שראינו בסעי זה ,הסיפור הכללי מושתת על אתוס
השואה ,ולתוכו נוצק הסיפור המשפטי כסיפור פרטי וכללי .כמו כ בסעי זה ראינו שאתוס
השואה בעניי עמיר מעוצב אחרת מהאתוס המוכר לנו ה מהתקופה שלפני משפט אייכמ וה
מהתקופה שאחרי המשפט .לשו אחר ,יש כא ניסיו לקחת את האתוס המוכר וליצוק לתוכו
משמעויות חדשות.
 .3שינויו של אתוס
להל אנסה לחדד את ההבדלי בי האתוס המוכר והמקובל ,כפי שהצגתי לעיל בפרק ב ,לבי
האתוס החדש שהובנה בעניי עמיר ,כפי שהצגתי בסעי זה .אתוס השואה לאחר משפט
אייכמ נוצר "יש מאי" .הוא אינו נסמ על אתוסי דומי בזיכרו ההיסטורי על א קיומ של
אלו בתודעה ההיסטורית היהודית .בכ אתוס השואה מכונ כאתוס של חורב המנותק
מהחורבנות ההיסטוריי שקדמו לו 152.הוא עומד עצמאי ,יחיד ומיוחד בזוועתו .במוב זה
אימוצו של אתוס השואה הוא תחלי לאתוסי מוקדמי יותר בהיסטוריה היהודית ולא המש
שלה 153.השואה מעוצבת כחורב המייצר זהות יהודית חדשה 154.בניית אתוס חדש וייחודי

149
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154
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ייתכ שציר דיכוטומי זה מתיישב ע הניסיו של עמיר )המאפיי כל רצח פוליטי( להצדיק את
מעשהו בכ שהוא הרג את ה"רע" ופעל למע ה"טוב" .טיעו זה המציג את הקורב כ"אויב" ואת
הרוצח כ"אוהב" פועל בשני מישורי :במישור המשפטי הוא מנסה לבנות קו טיעו של "הגנה
עצמית מורחבת" ,ובמישור הפוליטי הוא מנסה לתייג את רבי כ"אחר" וכאויב.
ראו בראו ,לעיל ה"ש  ,10בעמ' .73
ש ,בעמ' .84–80
שפירא רומזת שהניתוק מההיסטוריה היהודית מבטא ניסיו ליצירת זהות ישראלית חדשה שאינה
נשענת על אדני העבר .ראו שפירא משפט אייכמ ,לעיל ה"ש .22
זאת בניגוד לרטוריקה של האוזנר מנאו הפתיחה שלו ,שדווקא הדגישה את האתוסי
ההיסטוריי – החל מפרעה ,המש בהמ וכלה ביחזקאל .לאתוסי אלו ולביקורת של ארנדט
עליה ראו ארנדט ,לעיל ה"ש  ,57בעמ' .28
לה קפרה מעיר שלכל ע יש מיתוס דמוי טראומה מכוננת שהע עובר דרכה ויוצא ממנה מחוזק.
אול לדבריו יש לראות בטראומה גור שמעורר את שאלת הזהות ואינו מכונ אותה .ראו לה
קפרה ,לעיל ה"ש  ,7בעמ' .180
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שאינו נטמע באתוסי מהעבר משרתת מטרה אידאולוגית ופוליטית של זהות לאומית155.

הזהות החדשה שנוצרת אינה מושתתת על מטעני העבר ,היא מטשטשת מטעני דתיי ואינה
מחויבת לה.
אתוס זה מציג קורב המנותק מעברו ,כמו אליק .כבבאותו המהופכת ,הצברית האר
ישראלית ש"עלה מ הי" ,כ הוא "עלה מ השואה" 156.הוא אינו נטוע בקורבנות ההיסטורית
של "ע נרד" .כמו כ הקורב אינו נותר מושפל בקורבניותו והזוועה אינה נותרת בחורבנה.
הגבורה והגאולה המתבטאות בהקמת מדינת ישראל מציבות את הקורב ואת החורב באור
אחר .הקורב הופ לגיבור ,והחורב הופ למצב זמני המסתיי באור נגוהות הגאולה .גאולה
זו אינה מצטיירת כישועה שמימית אלא כגבורה אנושית של אנשי שנלחמי על גורל.
בעניי עמיר החורב נושא אופי שונה :ראשית ,אתוס החורב נקשר לאתוסי היסטוריי
קודמי בתרבות היהודית – חורב בית המקדש השני והשואה .בניגוד לאתוס המוכר ,בעניי
עמיר אתוס החורב מבסס את האסו ואת הקטסטרופה בתו הרצ ההיסטורי של חורבנות
קודמי .לש כ בית המשפט מפני באתוס זה ,במפורש ובמובלע ,אירועי חורב קודמי אלו
כפי שהצגתי בסעי זה.
אתוס השואה המוכר כרו באתוס התקומה .לעומת זאת בעניי עמיר התקומה אינה חלק
אינהרנטי מהשואה .כא אי מפציעה הגאולה ,אי פיצוי ואי נחמה .ע זאת נחמה עתידית
תתאפשר ע ליכוד הע ואיחודו .אי זו הגאולה במוב הפיזי ,כפי שהיא באה לידי ביטוי
בהקמת מדינת ישראל ,אלא גאולה רוחנית של גיבוש ע המלקק את פצעיו .במילי אחרות,
אתוס השואה המוכר ,שמכונ את הזהות הלאומית ,עובר שינוי תרבותי – מאתוס שבמרכזו
המדינה והתקומה הפיזית לאתוס יהודי שמסמ מסלול גאולה רוחני.
עמיר ,כמחולל הקטסטרופה ,מעוצב כדמות מיתית של "הרע השחור משחור" .הוא מופקע
ממאפייני מוחשיי של אד בעל היסטוריית חיי .אי מתואר מאי בא ומה היו מעשיו.
במוב זה הוא הגיח אל דפי ההיסטוריה כדמות מיתולוגית ,זרע חורב והרס ,והועל.
רבי ,הקורב הראשי ,מעוצב כגיבור מיתולוגי של "הטוב המוחלט" .בדומה לקורבנות
השואה כפי שעוצבו באתוס "שואה וגבורה" הוא מעוצב כגיבור .בשונה מה ,הוא נטול
מאפייני קורבניי .ע זאת מאפייני אלו הועברו אל החברה הישראלית שלא הצליחה
להתאושש .בניגוד לקורבנות השואה ,שהפכו מקורב לגיבור ,קורבנות רצח רבי ,החברה
הישראלית ,נותרו בקורבניות.

 155על ניצול פוליטי של אתוס ייחודי המבוסס על אירוע טראומתי ראו ש ,בעמ'  .178לה קפרה
מדגי זאת בתחרות העגומה על שיאי קורבנות שלציד מחירי פוליטיי שה מצדיקי .על
המטרות הפוליטיות של משפט אייכמ ראו לעיל פרק ב.
 156אליק הוא גיבורו המיתולוגי של משה שמיר בספרו "במו ידיו"; משה שמיר במו ידיו )פרקי אליק(
) .(1972אליק הפ לסמל לדמותו של הישראלי החדש .על מיתוס הצבר בתרבות הישראלית ראו
עוז אלמוג הצבר – דיוק ).(1997
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כמו כ סגנו הכתיבה בעניי עמיר ,העמוס בלשו דרמטית ,אמוטיבית ,מקושטת
באינטרטקסטואליות מהספרות ומהמקרא ונשגבת ,מייצר תגובה רגשית חזקה 157.כתיבה זו
הולמת כתיבה של אתוס מכונ המודע לתפקידו כסמ תרבותי.
מהדברי עולה שבית המשפט מבקש לבסס ולקבע את רצח רבי כאסו לאומי ,כנקודת
שבר בחברה הישראלית ,ולפיכ הוא קושרה לאירועי חורב קודמי המבוססי בקונצנזוס
ככאלו158.
אול בניגוד לאתוס השואה ,המלכד לאחר משפט אייכמ ,רצח רבי ,שלידתו בפילוג בע,
לא הסתיי בגיבוש הע אלא להפ ,הפילוג הוחר .משפט אייכמ עצמו היה גור מלכד
בחברה הישראלית מעת לכידתו של אייכמ ועד להוצאתו להורג 159.משפט אייכמ היה חוויה
שהיא ג מאחדת וג מטהרת בחברה הישראלית .יתר על כ ,ג כיו ,בחברה הישראלית
המשוסעת ,השואה היא עדיי קונצנזוס ישראלי .במוב זה ,השימוש בשואה ג כיו הוא
כשלעצמו מהווה אלמנט מלכד.
כל זאת ,בניגוד לרצח רבי ,שהחברה הישראלית לא השכילה להתמודד עימו וע
השפעותיו 160.על א הגינוי הכמעט מלא של כל גוני הקשת הפוליטית נגד הרצח נותרה
החברה הישראלית משוסעת .בניגוד לשואה ,שבאמצעות משפט אייכמ הפכה לאתוס לאומי
מאחד ,רצח רבי לא נכנס לפנתאו זה ג אחרי ניסיונו של בית המשפט להופכו לכזה .על א
ניסיונותיו של בית המשפט ,כפי שהוצגו לעיל ,הוא לא הצליח למזג את רצח רבי באתוס
השואה ולמצבו ,בדומה לשואה ,כחורב לאומי.
תיאור זה מעלה את השאלה "למה?" למה בית המשפט של רצח רבי לא הצליח לשחזר את
ההשפעה החברתית והתרבותית שעשה בית המשפט בעניי אייכמ? א ששאלה זו חורגת
מגבולות הדיו במאמר ,אציע ,בקצרה ,להתבונ עליה דר מגבלותיו המוסדיות של בית
המשפט בהשפעתו על תפיסות חברתיות ותרבותיות.
פסקי הדי מייצגי את קולו של בית המשפט כמוסד מדיני .בתפקידו זה מבקש בית
המשפט להטמיע את רעיו "שלטו החוק" כמו ג ערכי חברתיי ותרבותיי .אול הטמעת
של אלו אינה תלויה רק במידת השכנוע המשפטי והרטורי של פסק הדי אלא ג בגורמי
חברתיי ופוליטיי החיצוניי לפסק הדי.

157
158
159

160
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זה אחד ההסברי האפשריי לדעיכת התגובות ולאיהמשכיות השיח הציבורי זמ קצר לאחר
הרצח .ראו ליבלי ,לעיל ה"ש  ,88בעמ' .100
ר מגדיר את התקופה הפוסטציונית )שבמהלכה נדו עניי יגאל עמיר( כסדיקת הקונצנזוס .ראו
ר ,לעיל ה"ש  ,19בעמ' .63–60
יבלונקה מדינת ישראל נגד אדול אייכמ ,לעיל ה"ש  ,13בעמ'  .282לטענתה ,אווירת האחדות
הייתה אחד הגורמי להשפעתו הרבה של המשפט ביחס הישראלי לשואה .אווירת הליכוד
נשמרה וטופחה בבחירת העדי ,בהתרחקות מנושאי מעוררי מחלוקת ועוד .כ ראו להב ישראל
במשפט ,לעיל ה"ש  ,16בעמ'  .207זו ג הייתה הסיבה שהשופטי הסכימו שההחלטה בערעור
תיכתב פה אחד – כדי לשדר אחדות וליכוד )ש ,בעמ' .(208
ראו שלל המאמרי בקוב בעריכתו של גרינברג ,לעיל ה"ש  .141המשות למאמרי בקוב הוא
המחלוקת בחברה הישראלית שנמשכת ג בזיכרו הרצח.
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

מחד גיסא ,בית המשפט נהנה מחופש פעולה ומאמו הציבור הנובעי מעצמאיות הרשות
השופטת ,מאיתלותה בשיקולי אלקטורליי ומאינטרסי כלכליי .עצמאות זו מאפשרת
לבית המשפט לייצר שינוי ג א זה מנוגד לבעלי אינטרסי או לכוחות ביוקרטיי 161.כמו כ
נגישותו לציבור הרחב מאפשרת ג לקבוצות מוחלשות וחסרות כוח פוליטי להשמיע את קול
ולהוביל שינוי חברתי.
מאיד גיסא ,בית המשפט פועל בתו שורת מגבלות ואילוצי חברתיי ,משפטיי,
מוסדיי ופוליטיי שמצרי את יכולת ההשפעה שלו 162.המשפט מתנהל ומתקיי בתו
הקשר חברתי שמגביל את צעדיו בהטמעת נורמות חדשות בחברה .יש חוקרי הסבורי כי ככל
שהשינוי החברתי יבקש להיות עמוק וחשוב יותר ,כ תפחת הסבירות כי האפיק המשפטי יוכל
לסייע בקידומו .שינויי אלה דורשי מהלכי חברתיי ותרבותיי נרחבי ולא רק משפטיי.
בהמש לכ ,ככל שהשסע החברתי שקד לפסק הדי והעומד בתשתיתו עמוק יותר ,כ
נדרשי מהלכי חברתיי עמוקי יותר ,ופוחת כוחו של בית המשפט כפלטפורמה יעילה
להתניע תמורות ניכרות ביחס למצב הקיי163.
יישו רציונל זה במקרי הנבדקי במאמר עשוי להסביר את השוני במידת האפקטיביות
של האתוס בי שני המקרי על רקע השסעי בחברה הישראלית 164.אומנ בשנות השישי

 161בהקשר זה ידועה המימרה כי "בית המשפט אי חרב לו ולא ארנק וכל כוחו נשע על אמו
הציבור" .השופט ברק ציטט מימרה זו ,הלקוחה מדברי השופט  Frankfurterבפרשת Baker v.
) Carr, 369 U.S. 186 (1962והדגיש" :אמו הציבור ברשות השופטת הוא הנכס היקר ביותר שיש
לה לרשות זו" .ראו בג"  732/84צב נ' השר לענייני דתות ,פ"ד מ) .(1986) 148 ,141 (4לאמו
הציבור במערכת המשפט הסברי שוני ,מאיכות פסיקותיו ,היעדר זיהוי פוליטי של השופטי,
טוהר המידות של המערכת ומידת האמו המעטה ברשויות שלטו אחרות .ראו ג אהר ברק
שיקול דעת שיפוטי  ;(1987) 292–291מישאל חשי "אמו הציבור בבית המשפט – תגובה
למאמרו של השופט חיי כה ז"ל ולהרהורי הכפירה שלו במושג אמו הציבור" המשפט ט 491
) .(2004לעומת זאת ,לטענת לויסו ,סמכות ושכנוע ה דברי שוני ,א כי לא לגמרי בלתי
קשורי .ראו Sanford Levinson, The Rhetoric of the Judicial Opinion, in LAW’S STORIES:
).NARRATIVE AND RHETORIC IN THE LAW 187 (Peter Brooks & Paul Gewirtz eds., 1996
למבט ביקורתי על "אמו הציבור" ראו חיי ה' כה "הרהורי כפירה באמו הציבור" ספר שמגר
כר ב ) 365ברק ואח' עורכי .(2003 ,כה סוקר את התפיסות השונות בדבר מעמדו של "אמו
הציבור" כבסיס לפעולת השפיטה ולמעמדו של בית המשפט במדינה דמוקרטית .לבסו מביע
כה את דעתו נגד תפיסות אלו וטוע כי אל לו לבית המשפט להתחשב ב"אמו הציבור".

Gad Barzilai, Courts as Hegemonic Institutions: The Israeli Supreme Court in Comparative 162
Perspective, 5 ISRAEL AFFAIRS 15 (1999); GERALD N. ROSENBERG, THE HOLLOW HOP: CAN
) .COURT BRING ABOUT SOCIAL CHANGE? (2nd ed. 2008רוזנברג טוע כי בית המשפט יכול

להוביל שינוי בהתקיי שני תנאי מצטברי :תמיכה ציבורית ופוליטית והיעדר חסמי מוסדיי
וביקורתיי .ע זאת הוא סובר שנית להתגבר ג על מגבלות אלו .למשל ,בהתדיינות הדרגתית.
 163רות גביזו "התקווה החלולה :הא בתי משפט יכולי להביא לשינוי חברתי? ביקורת על
המהדורה השניה ) (2008של ספרו של ג'רלד רוזנברג" מעשי משפט ב  .(2009) 15לטענתה ,בית
המשפט יכול לתרו לשינוי רק כאשר אינו פועל לבדו ,וכאשר אי מניעה חברתית או פוליטית
לשינוי.
 164על השסעי בחברה הישראלית ראו שמואל נח אייזנשטדט החברה הישראלית :רקע ,התפתחות
ובעיות ) .(1973על השינוי העצו בחברה הישראלית ג בהקשר לשסעי הללו ,משני העשורי
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הייתה החברה הישראלית מורכבת מקבוצות הטרוגניות :ילידי האר ועולי ,אשכנזי
ומזרחי ,דתיי וחילוני ,אול רוב היו מגוייסי ומאוחדי סביב הרעיו הציוני ומשימות
ההישרדות שנבעו ממנו .לעומת זאת ,בשנות התשעי לא רק שהחברה הישראלית נותרה
הטרוגנית וא נוספו לה עוד קבוצות חברתיות ,אלא שהשסעי האידיאולוגיי בי הקבוצות
א גדלו ,בעקבות נסיגה מערכי הציונות והדגשת הרכיבי הפרטיקולריסטיי .בעקבות זאת,
החברה הישראלית התקשתה לייצר מצע אידאולוגי משות 165.במצב כזה יכולתו של בית
המשפט לייצר שינוי ולהשפיע הול ופוחת .יתר על כ ,יש הסוברי כי במצב של התנגדות
חברתית לא רק שבית המשפט אינו יכול לחולל שינוי ,הוא א יכול להוביל לתגובת נגד.
הסבר זה מקבל משנה תוק א השסע האידאולוגי קשור ,במישרי או בעקיפי ,לסוגיה
המשפטית מושא הדיו .כ למעשה אנו מוצאי כי התחו החשוב ביותר שבו הצליח בית
המשפט להניע שינוי חברתי הוא השוויו המגדרי ,ה בתחו של דיני עבודה וה בתחו של
שילוב נשי בתפקידי מובילי בחברה ופתיחת האפשרויות לבחירת 166.מנגד ,התחו שבו
בית המשפט מתקשה לחולל שינוי הוא זה העוסק בדת ומדינה 167.ההסבר לכ נעו בהסכמה
החברתית .בית המשפט מצליח לייצר שינוי כאשר הוא נהנה מתמיכה ציבורית ופוליטית,
והציבור כבר מוכ לשינוי ותופס אותו כלגיטימי ולהפ168.
יתר על כ ,בפועל ,בהקשרי שבה יש שסע חברתי עמוק ,ג א בית המשפט מייצר
פסיקה המהווה שינוי ,יש פער בי הנורמות הנפסקות לבי מידת יישומ בפועל .פער זה
מצביע על אוזלת ידו של בית המשפט בשינוי המציאות החברתית 169.לחס של הסטטוס קוו
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הראשוני לקיו המדינה ועד שנות ה ,2000ראו שמואל נח אייזנשטדט תמורות בחברה
הישראלית ) .(2004על השסעי בי מזרחיי לאשכנזיי ראו סמי סמוחה "פער עדתי בישראל"
מגמות כ .(1974) 5
אייזנשטדט תמורות בחברה הישראלית ,לעיל ה"ש  .164על המעבר מביסוס לאכזבה ,משימור
ערכי הציונות לאכזבה מה ראו סמי סמוחה "החברה הישראלית :ככל החברות או מקרה יוצא
דופ?" סוציולוגיה ישראלית יא .(2010) 299 ,297
לדוגמה :בג"  4541/94מילר נ' שר הביטחו ,פ"ד מט) .(1995) 94 (4בשני שלאחר פסק הדי
אכ נפתחו מגוו תפקידי לוחמה לנשי ,וא הוק גדוד "קרקל" ,שהוא גדוד קרבי המשלב
לוחמות לצד לוחמי.
לדוגמה סוגיית גיוס בני הישיבות :בג"  910/86רסלר נ' שר הביטחו ,פ"ד מב),(1998) 441 (2
שבמסגרתו קבע השופט אהר ברק כי בסמכותו של שר הביטחו לית דחיית שירות ביטחו
לבחורי ישיבות ,ובהמש חוק טל והעתירות נגדו ,לדוגמה בג"  5823/12התנועה לאיכות
השלטו בישראל נ' שר הביטחו )פורס בנבו .(1.4.2014 ,סוגיות נוספות היו חוק מיהו יהודי,
עניי השבת ,נשות הכותל וכד' .דוגמה לפסק די שבו כ התחולל שינוי הקשור ליחסי שבי דת
ומדינה וקשור לסוגיית הנישואי האזרחיי ראו בג"  143/62פונק שלזינגר נ' שר הפני ,פ"ד
יז).(1963) 225 (1
לעיתי השינוי נבל באמצעות חסמי מוסדיי ובירוקרטיי הנתפסי כאינטרסנטיי ,ואז בית
המשפט יוצר את השינוי בהסרת החסמי.
דוגמה לכ הוא בג"  6698/95קעדא נ' מינהל מקרקעי ישראל פ"ד נד) .(2000) 258 (1פסק
הדי עסק בשוויו בי ערבי ליהודי בהתיישבות .א שבג" פסק כי יש לקבל את משפחת
קעדא ליישוב קציר ,עברו שני ארוכות ועוד כמה פניות לבית המשפט עד שהחלטה זו יושמה.
דוגמה נוספת הוא בג"  153/87שקדיאל נ' משרד הדתות ,פ"ד מב) (1987) 221 (2ג כא ,על
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

והמקובלות החברתית מצטרפי האינטרסי של קבוצות תרבותיות ,חברתיות ,כלכליות
ופוליטיות השולטות בחברה 170.לעומת זאת יש הסוברי שג הכרזה שיפוטית כשלעצמה יש
לה השפעה ויכולת להביא לשינוי ניכר במציאות הנורמטיבית ג א אינה מובילה לשינוי
חברתי ממשי171.
מציאות זו אינה מיוחדת דווקא לישראל .כ ג בארצות הברית כל עוד בית המשפט פועל
לבדו לא נוצר שינוי חברתי 172.בחינה היסטורית של החלטות שיפוטיות בארצות הברית
בנושאי של שינוי חברתי מעידה שבתי המשפט הצליחו להוביל לשינוי חברתי רק כאשר ה
זכו לתמיכה של קבוצות חברתיות ואליטיסטיות ושל גורמי פוליטיי173.
נוס על המגבלות החברתיות בית המשפט פועל בתו מגבלות משפטיות מובנות ,הנובעות
משיטת המשפט ומהכללי המשפטיי ,ובה מגבלות הדוקטרינה המשפטית ,שפיטות
מוסדית 174,שפיטות נורמטיבית 175והתקדי המחייב176.
בהקשר זה יש מי שמציע שבית המשפט ישתמש במגבלות המשפטיות כמנו לשינוי
חברתי בדר של "המרה תוספתית" .בדר זו בית המשפט ימיר בעיות חברתיות לסוגיות
משפטיות ,ובכ יתק את החלטתו 177.הצעה זו נותנת פתרו לשפיטות המוסדית ולעיתי ג
לשפיטות הנורמטיבית .ע זאת קיי קושי להמיר בעיות חברתיות מורכבות לשפה של זכויות
משפטיות בלי לפגוע ביכולת להגדיר בעיות עקרוניות ולפתור אות .הקושי במעבר משפה
חברתית לשפה משפטית הוא רציני .לפעמי ,על מנת לנצח בזירה המשפטית ,יש לזנוח את
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א שבית המשפט פסק כי נשי תוכלנה להיות חברות במועצות דתיות ,לאחר מת פסק הדי
נבחרה לאה שקדיאל כחברת מועצה דתית ,א רק בחלו  17שני מהחלטת בית המשפט נבחרה
אשה לכה כראש המועצה הדתית בכפר סבא וזאת לאחר מאבק ממוש והתנגדות של רב העיר.
בסופו של דבר ,היא נאלצה לעזוב את התפקיד כ 9חודשי בלבד לאחר מכ .אלו פסקי די
שהובילו לתגובה הפוכה מהתגובה אליה כיוונו.
גד ברזילי "המשפט כשדה במסגרת של כוח פוליטי :הא בתי משפט ה נשאי שינוי חברתי
פוליטי ,וא כ – כיצד?" הא המשפט חשוב ) 107דפנה הקר ונטע זיו עורכות.(2010 ,
ראו גביזו ,לעיל ה"ש  .163ע זאת גביזו מאמצת את מסקנותיו של רוזנברג .לשיטתה ,דבריו
מתאימי ג למציאות המשפטית השוררת בישראל בהסתייגויות .וכ ברזילי הסובר שלמרות
המכשולי המונעי מבתי המשפט ליצור שינוי חברתי ,ברזילי מוצא חשיבות בהלי המשפטי
בסיוע לקידו תהליכי מוביליזציה חברתית המאפשרת לגייס ביתר קלות תמיכה בציבור ,חושפת
את המקרה לציבור )תקשורת( ,ולעיתי נדירות א מייצר הלי חקיקה ,במישרי או כתולדה של
פסיקה קודמת.
למשל בסוגיות האלה :זכות של נשי לבצע הפלות בשליש הראשו של ההיריו ,נישואי בי
חדמיניי וא בהפרדה על רקע גזעי .ראו  ,ROSENBERGלעיל ה"ש  ,162פרק שני.
ש.
היינו א הסוגיה המובאת בפני בג" היא בסמכותו.
הא הסוגיה המובאת בפני בג" היא בתחו מומחיותו.
השיטה המשפטית של "התקדי המחייב" מפריעה ליצירת שינוי חברתי באמצעות בית משפט,
שכ בית המשפט מוגבל במסגרת השיטה ,ותהלי השינוי במצב המשפטי הוא ארו ,ואילו על פי
רוב השינוי החברתי הוא צור עכשווי מידי.
זו הצעתו של ברזילי ,לעיל ה"ש  ,170בעמ'  .110אול בשל הבעיות המפורטות בהמש ,ג הוא
מודע למגבלתו של בית המשפט כסוכ לשינוי תרבותי.
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הזירה החברתית .במילי אחרות ,המרה זו מעמעמת את הקונפליקט החברתי ,ובכ מצירה את
יכולת השינוי בהקשר זה .זאת ועוד ,תרופה משפטית היא סעד ספציפי צר ואינה בהכרח מענה
לבעיה חברתית.
יש שלוש מגבלות מוסדיות המקשות על בית המשפט לחולל שינוי .המגבלה הראשונה
נובעת מהתפיסה המקובלת של התפקיד השיפוטי המדגיש כי תפקידו העיקרי של בית המשפט
הוא להפעיל משפט קיי ולא לחדש או ליצור משפט .המגבלה השנייה נובעת מהעובדה כי
לבית המשפט אי עצמאות מספקת ,וכי הוא שחק במערכת חוקתיתפוליטית ,והמגבלה
השלישית נובעת מהיכולת המוגבלת של בית המשפט לקבוע ולגבש מדיניות מקיפה בנוגע
לרפורמה חברתית ,ובעיקר מוגבלותו בכל הקשור למימו הרפורמה ולאכיפתה178.
אשר למגבלה הראשונה ,ניצבת השאלה הנורמטיבית א ראוי שבית המשפט יוביל וייצר
תהליכי חברתיי ותרבותיי ,או שמא עליו רק לשק את הקיי .יתר על כ ,היותו של בית
המשפט מוסד מדינתי מחשק אותו מלפעול נגד האידאולוגיה של המדינה .בעניי זה קיימות
שתי אסכולות עיקריות :האסכולה הרואה במשפט תוצר של תרבות והאסכולה המכוננת הרואה
במשפט יוצר תרבות179.
האסכולה הראשונה גורסת כי המשפט נוצר מ"למטה" ,מהתפיסות הנורמטיביות הנהוגות,
והוא נועד לשק ולקבע את המנהגי שהתבססו לאור השני על ידי החברה בהמש לתפיסה
זו ,כוחו של בית המשפט כיוצר שינוי הוא מוגבל ,והוא בעיקר משק את הלכי הרוח
הקיימי180.
לעומת זאת האסכולה המכוננת גורסת כי המשפט ממלא תפקיד מפתח בעיצוב התרבות
וכמאז בי נורמות מתנגשות .לפי גישה זו ,המשפט יוז את עיצוב כלליו ומנחה את החברה
לנהוג על פיה .תפיסה זו רואה בבית המשפט סוכ ראוי לשינוי חברתי181.
המגבלה השנייה מדגישה כי מערכת בתי המשפט היא רשות ממונה שלא הע בחרה,
ועיקר הלגיטימציה שלה טמונה בכ שהיא מיישמת את החוק שנבחרי הע חוקקו .לפיכ היא
אינה שוות כוח לשחקני הפוליטיי לעניי עיצוב הנורמות החברתיות .לכ יש הסוברי
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 ,ROSENBERGלעיל ה"ש  .162לדידו ,נית להתגבר על המגבלה השלישית או לפחות לצמצ
אותה א שחקני אחרי יספקו תמריצי לאכיפה ולמימוש ויטילו מחירי )סנקציות( על
הימנעות ממימוש של החלטות שיפוטיות .ג קיומ של מנגנוני שוק שיכולי לאכו החלטות
יכול לסייע ,ובית המשפט יספק הגנה אפקטיבית לגורמי אכיפה חיוניי המוכני לפעול.
ראו לדוגמה ) .Naomi Mezey, Law as Culture, 13 YALE J.L. & HUMAN. 35 (2001מייז'י
מציעה שלושה אופני להבנת השפעת המשפט על החברה והתרבות :משפוט התרבות :כוחו
המובלע של המשפט בעיצוב התרבות ) ,(law as cultureכוחה של התרבות על מוסדות שיפוטיי
) ,(culture as lawהצמתי שבה המשפט והתרבות מזיני זה את זה במעגליות ) law as culture
 .(as lawאסכולות אלו משתקפות ג בשני המודלי שרוזנברג יוצא נגד :המודל הדינמי מחד
והמודל המוגבל מאיד .ראו ג מנח מאוטנר משפט ותרבות .(2008) 82–41
ראו ג GAD BARZILAI, COMMUNITIES AND LAW: POLITICS AND CULTURES OF LEGAL
) .IDENTITIES 13–57 (2003ברזילי מדגיש כי ההשפעות החברתיות על בית המשפט אינ רק מצד
קבוצות הגמוניות אלא ג מצד קהילות המצויות מחו להגמוניה.
ראו מאוטנר משפט ותרבות ,לעיל ה"ש  ,179בעמ' .50–47
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

שהחלטות בתי המשפט צריכות להיות כאלה המבחינות בי יעדי הניתני להשגה בהחלטות
שיפוטיות לבי יעדי שבעניינ ראוי להסתפק ביצירת תנאי שיעודדו את אימוצ בידי
המחוקק182.
ע זאת יש לזכור ג את קשרי הגומלי בי פסיקה לבי חקיקה ,כלומר ג א הפסיקה לא
הצליחה לייצר שינוי חברתי ,ייתכ שהיא תפתח פתח לשינוי חקיקתי שהוא יוביל שינוי
חברתי 183.זאת ועוד ,יש לזכור כי המשפט משרת לא רק תוצאות ישירות אלא ג יעדי
אחרי ,כגו התארגנות ,תודעה והעצמה 184.קיומ של אלו עשוי להיות אב דר לשינוי
חברתי שיתגבש מאוחר יותר.
מגבלה נוספת ,הנובעת מהנאמר לעיל ,היא המגבלה הפוליטית .למ שנות השמוני נטל
לעצמו בית המשפט כוח פוליטי פעיל 185.תפקיד זה מתבטא באקטיביז השיפוטי של בית
המשפט בשנות השמוני .ע זאת דווקא הפוזיציה הפוליטית החלישה את מעמדו של בית
המשפט מבחינה ציבורית וכרסמה באמו הציבור בו ,שכ כפי שהוסבר לעיל ,אמו הציבור
נשע ,בי היתר ,על ניתוקה של מערכת המשפט מהמערכת הפוליטית.
מעמדו הפוליטי של בית המשפט יכול ג הוא להסביר את ההבדלי בהשפעת האתוסי
בי שני המקרי .בשנות השישי ,בתקופת משפט אייכמ ,נהנה הממסד המשפטי מאמו
הציבור דווקא בשל התרחקותו מהזירה הפוליטית .לפיכ ג א היו שסעי חברתיי
ופוליטיי נתפס בית המשפט כמוסד "ניטרלי" ,ולכ השפעתו הייתה רבה יותר .לעומת זאת
בשנות התשעי "הוכת" בית המשפט כשחק פוליטי ,מה שהוביל לירידת השפעתו בתחו
החברתי.
לסיכו ,ראינו כי בית המשפט מוגבל מסיבות שונות באפשרות ליצור שינוי חברתי
ותרבותי :מסיבות חברתיות ,משפטיות ,מוסדיות או פוליטיות .סיבות אלו גוברות על הפ
הרטורי של הטקסט בקביעת השפעתו החברתית והתרבותית ,וה יכולות להסביר את השוני
בהתקבלות אתוס השואה ובהשפעתו בי משפט אייכמ למשפט עמיר.
הניסיו לעצב את רצח רבי כ"חורב לאומי" בעל מעמד מכונ ,בדומה לזה של השואה,
מתבטא ג בהנצחת הרצח באמצעי הזיכרו האחרי שמטרת לעצב זיכרו היסטורי כפי
שנראה להל בפרק ד.

 182גביזו ,לעיל ה"ש .163

 183ראו Robert A .Ferguson, Story and Transcription in the Trial of John Brown Robert, 6
).YALE J.L. & HUMAN. 37 (1994

 184אורלי ליבל "הא המשפט מסוכ? קואופטציה משפטית ושינוי חברתי" הא המשפט חשוב 127
)דפנה הקר ונטע זיו עורכות.(2010 ,
 185כ"ברית" בי הקבוצות החברתיות ה'ישנות' )של שלטו מפא"י( נגד הקבוצות החדשות" שעלו
לשלטו )הליכוד( .ראו מנח מאוטנר "המשפט הישראלי :העשור הרביעי" בית המשפט:
חמישי שנות שפיטה בישראל  ;(1999) 132מאוטנר משפט ותרבות ,לעיל ה"ש  ,179בעמ' –145
 ;168ברזילי ,לעיל ה"ש  .170לדעתו תהלי המשפטיזציה ,המעבר מהשדה הפוליטי למשפטי,
הוא תוצר של היחלשות הדומיננטיות של המפלגות הפוליטיות .יחד ע היוקרה שבימ"ש צבר
במרוצת השני הוביל לכ שהציבור ראה בבית המשפט תחלי לאמצעי הפוליטיי ליצירת
שינוי חברתי.
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ד .קיבוע האתוס כזיכרו ההיסטורי בחקיקה
חקיקה המקבעת אירועי היסטוריי בזיכרו הלאומי משקפת את האתוס הנצרב בזיכרו
ההיסטורי ומבנה אותו .החקיקה בנוגע לשואה נועדה להבטיח שזכר השואה יישמר ויהפו
למרכיב מרכזי בתודעה ההיסטורית הישראלית ג בעתיד .אתוס ,כמו כל נרטיב ,מורכב
מהרכיבי הסיפוריי האלה :אירוע ,זמ ומקו .החקיקה ,כפי שאראה להל ,שהסדירה את
האירוע של רצח רבי ,התייחסה לרכיבי אלו של האתוס .ההסדר החקיקתי בעניי רצח רבי
דומה להסדרי שנקבעו בעניי יו הזיכרו לשואה .שני המקרי מורכבי מקטגוריות דומות
שצירופ יוצר תבנית זיכרו משותפת כפי שאראה להל .דמיו זה מחזק את הטיעו שהוצג
במאמר זה ,שאירוע רצח רבי הובנה בתבנית המוכרת של אתוס השואה בניסיו להקנות לו
מעמד דומה.
 .1ייחודיות האירוע
האירוע מתייחד בי היתר בהסדרה חקיקתית המיוחדת לו .משמעותה המשפטית של הסדרה זו
היא שהיא חלה רק על האירוע הנדו .משמעותה התרבותית של הסדרה זו היא התפיסה שהוא
שונה מאירועי קודמי וא עתידיי .בניגוד לכלל משפטי שהוא כללי ולפיכ חל על מקרי
רבי ,יש צור בכלל מיוחד המצביע על ייחודיותו של האירוע הנדו שאינו נכנס לסד המשפטי
הרגיל .בהתא לכ ,נחקק חוק שחרור עלתנאי ממאסר ,התשס"א– :2001חוק זה ,המכונה
"חוק יגאל עמיר" ,קובע בסעי 30א לחוק תחת הכותרת" :המלצה לעניי אסיר עול שהורשע
ברצח ראש הממשלה" ,כי אי אפשר לקצר את עונשו של רוצח ראש הממשלה ממניע פוליטי
אידאולוגי ונוס על זה ,אי אפשר לחנו אותו .חוק זה נחקק לאחר ביצוע העבירות שבה
הורשע עמיר והותא למידותיו.
ייחודיותו של חוק בהתאמתו למידותיו של הפושע מצויה ,בקנה מידה נרחב יותר ,בעניי
העמדת לדי של פושעי השואה .כ נחקק החוק לעשיית די בנאצי ובעוזריה ,התש"י–
 186:1950חוק זה היה הבסיס הנורמטיבי למשפט אייכמ ולכל פושע בהקשר של השואה .לפי
חוק זה הועמדו לדי ג יהודי באשמת תפקידי שמילאו ביודנראט ,במשטרה היהודית
וכראשי יחידות העבודה במחנות הריכוז 187.מלבד המטרה המשפטית החוק נועד לשרת
מטרות חינוכיות ולהיות דוקומנט תרבותי 188.היות שהחוק חוקק לאחר ביצוע העבירות שבה
הואשמו אייכמ ואחרי ,הוא עורר בעיה משפטית ,שכ אחד העקרונות של המשפט הפלילי
הוא היעדר רטרואקטיביות189.
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ס"ח התש"י .281
למעשה זו הייתה מטרתו הראשונית .ראו זרטל האומה והמוות ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .101–92
ש.
על דחיית טענה זו וטענות נוספות שביקשו לשלול את סמכותו הדיונית של בית המשפט הישראלי
ראו עניי אייכמ ,ערעור ,לעיל ה"ש  ,48בעמ' .2081–2038
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

 .2המקו
החוק קובע הקמת מוסד ממלכתי שיהיה מופקד על ההנצחה .מוסד זה הוא חלל מרחבי המקנה
לזיכרו ייצוג ממשי ומוחשי במרחב ההתרחשות הישראלי .מקו זה מוסדר בחוק המרכז
להנצחת זכרו של יצחק רבי ,התשנ"ז– .1997מטרת החוק היא להנציח את פועלו של רבי
בתו המורשת ההיסטורית של תולדות המדינה והחברה בישראל.
זאת ,בדומה לייחוד מרחב זיכרו לשואה כפי שמתבטא בחוק זיכרו השואה והגבורה יד
וש ,התשי"ג– 190:1953חוק זה מציג את החשיבות הלאומית של הקמת המוסד "יד וש"
ואת מטרותיו .ראשיתו של החוק הוא בקביעת מושאי הזיכרו .אלו כוללי ,נוס על ששת
המיליוני ,את המורשת היהודית שנחרבה בגולה וכ את חסידי אומות העול .כמו כ בולטת
הדגשת הגבורה היהודית 191.מטרת החוק ,לצד הנצחה ,לימוד והנחלת הלקח ההיסטורי ,היא
ג ליצור הווי של אחדות192.
 .3הזמ
ההסדר החקיקתי מייחד יו זיכרו ממלכתי לשני האירועי הללו .חוק יו הזיכרו ליצחק
רבי ,התשנ"ז– 193:1997חוק זה קובע את התארי י"א במרחשוו כיו הזיכרו הלאומי
ליצחק רבי 194.ביו זה מתקיימי טקסי במחנות צה"ל ,בבתי הספר וכ טקס ממלכתי ליד
קבר רבי .הסממ הטקסי ,בדומה ליו הזיכרו לשואה ,הוא הורדת הדגל לחצי התור .כמו כ
מתקיימות פעולות בבתי הספר שמתמקדות ה בדמותו של רבי וה בחשיבות הדמוקרטיה
וסכנת האלימות.
הדמיו לייחוד זמ זיכרו לשואה בולט .חוק יו הזיכרו לשואה ולגבורה ,התשי"ט–
 195,1959קובע שהתארי כ"ז בניס הוא יו הזיכרו הממלכתי לשואה ולגבורה .בתארי זה
פר מרד גטו ורשה .כמו כ מיקומו בלוח השנה העברי בי חג הפסח ,שבו יצאו בני ישראל
מעבדות לחירות ,לחג העצמאות מדגיש את עניי התקומה והגאולה הכרו באתוס השואה ,כפי
שהרחבתי לעיל בפרק ב .התארי הנבחר ,כמו ש החוק ,מדגישי את אתוס הגבורה והגאולה.

190
191
192
193
194
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ס"ח התשי"ג  .144להל" :חוק זכרו השואה".
סעיפי  (8)1–(4)1לחוק" :לעוז רוח של יהודי" ,"...לגבורת של חיילי יהודי" ,"...למסכת
הגבורה של נצורי גיטאות"" ,למאבק הנשגב והמתמיד  ...של המוני בית ישראל".
סעיפי  (7)2–(1)2לחוק.
ס"ח התשנ"ז .186
היו שביקרו את ההחלטה לקבוע את התארי העברי כיו הזיכרו ולא את התארי הלועזי 4
בנובמבר .הפער בי התארי הלועזי לעברי מבטא את המתח בנוגע לתוכנו של הזיכרו :הא זהו
תוכ אוניברסלי או תוכ יהודי פנימי? ראו לב גרינברג ,לעיל ה"ש  ,141בעמ'  .14–12כ ,ג
עיצוב הזיכרו עצמו נע סביב המחלוקות בחברה הישראלית .היו ג שטענו שהתארי העברי
דוחק את הערבי מ הקולקטיב.
ס"ח התשי"ט  .12רק לאחר משפט אייכמ התקבל התיקו שלפיו ביו זה ייאסר על פתיחת בתי
שעשועי .על גלגוליו של התיקו שהוצע עוד לפני המשפט ראו יבלונקה מדינת ישראל נגד
אדול אייכמ ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .193–191
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צביונו התוכני של יו השואה התקבע ,שלא במקרה ,רק לאחר משפט אייכמ .בהמש לכ
התקבלו שתי הצעות :האחת ,להשמיע צפירה שבה ישמור הציבור על דקת דומייה ,והשנייה
להני את דגל המדינה ולהורידו לחצי התור 196.מבחינת התכני הסתפק המחוקק בקביעה
הכללית של תכני המביעי את "ייחודו של היו" ו"נושאי ההולמי את רוחו".
 .4מבט אל העתיד
כפי שראינו לעיל בפרק ב ,האתוס מתייחס לעבר מנקודת המבט של ההווה .מנקודת מבט זאת,
חלק ממוראות הטראומה הוא הפחד בהישנות האירוע .בהמש לכ חלק מעניי ההנצחה
והזיכרו נוגע להבניית ריטואל חינוכי שימנע מהאירוע להישנות 197.בניגוד לשואה שהתרחשה
בחו לאר וסכנת קיומה במדינת ישראל קלושה ,המקרה של רצח ראש ממשלה עלול
להישנות .לפיכ לאחר רצח רבי נחקקו חוקי שמטרת לחנ ולהרתיע ממעשי דומי
בעתיד .מהסיבה שציינתי ,אי קטגוריה חקיקתית כזאת לאחר השואה .יתר על כ ,כפי
שהראיתי לעיל ,החקיקה העונשית המתייחסת לשואה מיוחדת רק לאירוע זה ואינה חלה על
אירועי אחרי.
תיקו סעי עבירת ההסתה – הסתה לאלימות או לטרור )תיקו מס'  ,(66התשס"ב–:2002
סעי זה הוסי תיקו לעבירת ההסתה לאלימות ולטרור .מהגדרת יסודותיה של העבירה עולה
כי פרסו מסית יהיה עבירה במקרה שבו "יש אפשרות ממשית שיביא למעשה אלימות או
טרור" .החוק נועד לסייע בהתמודדות ע מעשי חמורי של הסתה לאלימות ולטרור שפשטו
בחברה בישראל מבלי לפגוע בחופש הביטוי במידה העולה על הנדרש .העבירה הזאת שימשה
כלי מרכזי בידי התביעה ללחימה במסיתי למעשי אלימות לאחר רצח רבי .על בסיס תיקו זה
הוגשו כתבי אישו לאחר הרצח .יש לציי כי המחוקק העדי את האפשרות ה"ממשית" –
שדברי ההסתה יגרמו לביצוע העבירה – על פני הצעת החוק הכוללת אפשרות "סבירה" .זאת,
על מנת לוודא כי ג במסגרת התיקו המוצע יהיו גבולות זכות חופש הביטוי רחבי ככל
הנית.
עבירת אימניעת פשע 198.א שסעי זה היה קיי בספר החוקי עוד לפני רצח רבי,
לאחר הרצח הייתה זו הפע הראשונה שבה הורשע אד בעבירת אימניעת פשע רק על סמ
הראיות הכלליות בתיק האישו ולא על סמ הודאתו המפורשת על ידיעת הפשע שיבוצע או
על סמ הרשעתו בעבירות הקשורות לאירוע והמעידות מעל לכל ספק כי ידע על הפשע
שיבוצע 199.עד פרשת הרשפי כל המקרי שבה הגישו כתבי אישו התבססו על הודאת
הנאש ,וברוב כלל כתב האישו עבירות נוספות הקשורות לפשע המדובר ומסירות כל ספק
באשר לידיעתו של הנאש על הפשע .השופט ריבלי קבע בפרשת הרשפי חידוש של ממש,
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197
198
199

138

להרחבה אודות פרקטיקות זיכרו אלו ראו ש ,בעמ' .191
פייגה "יצחק רבי הנצחתו והנצחת הנצחתו" ,לעיל ה"ש  ,20בעמ'  .59על המסר החינוכי בעקבות
הרצח ראו ג חמיזינימ ,לעיל ה"ש  ,87בעמ' .72–70
ש ,סעי .262
ראה אליאב שוחטמ "מי האש האמיתי באימניעת רצח ראש הממשלה?" נתיב .(1998) 14
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

"מקו שבו הנסיבות מלמדות כי אד מ היישוב היה יודע ומאמי כי עומד להתבצע פשע,
חזקה היא שג הנאש שעניינו נבח ידע והאמי" 200.אומנ בעקבות הרשעתה של הרשפי
הוגשו שני כתבי אישו נוספי מכוח סעי זה ,אול שניה הסתיימו בזיכוי הנאשמי201.
לסיכו ,בסעי זה ראינו שיש דמיו רב בי ההסדרי המשפטיי שהתלוו לזיכרו השואה
לבי אלו שהסדירו את זיכרו רצח רבי .הדמיו מתבטא בקטגוריות המשפטיות שעיצבו את
הזיכרו ההיסטורי :די מיוחד לאירוע ,די המסדיר מקו זיכרו ודי המייחד זמ לזיכרו .כמו
כ יש דמיו בתוכ ההסדרי עצמ .ע זאת ב"מבט אל העתיד" יש שוני בי עניי השואה
לעניי רצח רבי בהקשר החינוכי והעונשי .חקיקה מונעת קיימת בעניי רצח רבי ולא קיימת
בעניי השואה .שוני זה נובע מהפחד מהישנות האירוע במקרה הראשו והיעדר חשש דומה
במקרה השני.

ה" .נהיה אנו לו לפה" :סיכו ומשמעויות נוספות
במאמר זה ביקשתי לבחו את אתוס השואה כפי שזה הובנה בעניי עמיר ובהסדרי
החקיקתיי הנלווי לו .ביססתי את הדיו על כמה רבדי וקטגוריות :דיו תאורטי ,ניתוח
טקסטואלי של הפסיקה והבניה פרגמטית של החקיקה.
בשלב הראשו דנתי במושג ה"אתוס" ובתפקודיו החברתיי .כמו כ סרטטתי את אתוס
השואה כפי שהתקבע בתודעה הציבורית בשתי תקופות זמ :עד משפט אייכמ ולאחריו.
בשלב השני ניתחתי את אתוס השואה בפסק די עמיר .הראיתי שאתוס זה השתנה מהאתוס
המוכר בעניי אייכמ בשלושה ענייני מרכזיי :מקור האתוס ,התמה המרכזית ועיצוב
הדמויות .מלבד התובנה באשר לשינויו של האתוס ,שינויי אלו מלמדי על זהותה המשתנה
של החברה הישראלית ועל צרכיה המשתני.
הראיתי שהאתוס המוכר מובנה כאתוס ייחודי שאינו נשע על העבר הקדו .הדבר נובע
מעמדתה המוסרית החזקה של המדינה כלפי אתוס זה ומההסכמה החברתית הרחבה סביבו.
אלו מייתרי את הצור להישע על מקורות קדומי בתרבות היהודית .כמו כ יש בו ניסיו
להבנות זהות ישראלית חילונית שאינה יונקת ממסורת העבר .תוכנו של האתוס הזה מורכב
משני צירי דיכוטומיי מרכזיי" :חורב" מול "גאולה" ו"קורבנות" מול "גבורה" .השואה
מעוצבת כ"חורב" וגיבוריה "קורבנות" ,והקמת מדינת ישראל ,המוצגת כהמש ישיר של
השואה וכתוצאה שלה ,מונכחת כ"גאולה" ואזרחיה כ"גיבורי" .כ נוצר אתוס אופטימי שבו

 200ת"פ )מחוזי ת"א(  1135/97מדינת ישראל נ' הרשפי )פורס בנבו ;(14.6.1998 ,ע"פ 3417/99
הרשפי נ' מדינת ישראל ,פ"ד נח).(2001) 735 (2
 201הנאשמי היו אבישי רביב ,שהועמד לדי ג הוא בפרשת רצח יצחק רבי ,ויאסרה בכרי ,אשר
ירדה מאוטובוס שהתפוצ בעקבות אזהרה של מחבל מתאבד שהציע לה לברוח .ראו ת"פ )שלו
י(  2070/99מדינת ישראל נ' רביב )פורס בנבו ;(18.9.2002 ,ת"פ )מחוזי נצ'(  3371/02מדינת
ישראל נ' בכרי )פורס בנבו.(24.1.2005 ,
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הגאולה היא בלתי נפרדת מהחורב .כמו כ אופי הגאולה הוא פיזי .זאת ועוד ,גיבורי האתוס
ה גיבורי "בשר וד" ,מה שהופ את קיומ למושא הזדהות וכ לרלוונטי להווה.
לעומת זאת בעניי עמיר ,בניגוד לאתוס המוכר ,האתוס נשע על מקורות היסטוריי
קדומי יותר המשוקעי בתרבות היהודית :חורב בית המקדש השני .נראה שהניסיו לבסס את
האתוס על רצ אירועי היסטוריי קודמי נובע ה מהחשש מחולשתו של האירוע כמחזיק
אתוס עצמאי המנותק מהעבר וה מהניסיו לתת לאתוס זה צביו יהודי ולא רק לאומי .כמו כ
החיפוש אחר שורשי קדומי יכול להעיד על פיחות במעמד המדינה בגיבוש הזהות הלאומית
כמו ג על חיזוק מקורות הזהות היהודיי .יתר על כ ,תבנותו אל תו אתוס החורב הקדו
מקנה לו מעמד של קדושה ע צביו אפוקליפטי ,תחת הצביו של גאולה ע הקמת המדינה
באתוס השואה המוכר.
זאת ועוד ,מבחינה תמטית האתוס בעניי עמיר אינו מסתיי בגאולה פיזית אלא בגאולה
רוחנית ,בציפייה לאחדות הע .זאת ועוד ,כש שהרוחני החלי את הפיזי ,הע והאחדתו
מחליפי את המדינה כמקור עוצמה וכמושא הגאולה .נוס על כ ,גיבורי האתוס ה גיבורי
מיתולוגיי החסרי את המורכבות האנושית ,ובכ ה נותרי באולימפוס השמימי ,מורחקי
מהישג יד של דרי מטה.
מכא ראינו שאתוס השואה הוא דינמי ,ובהקשרי שוני הוא סופח אירועי נוספי
ומשמעויות שונות לפי צרכי חברתיי ותרבותיי.
בשלב השלישי הראיתי כי אתוס השואה נמש בהקשר של רצח רבי ג דר החקיקה
שהסדירה את הזיכרו ההיסטורי .הראיתי שסביב שני האירועי הללו ִהבנתה החקיקה זיכרו
היסטורי דר הנצחת האירוע בשלוש קטגוריות מרכזיות :הסדרת די מיוחד לאירוע ,קביעת
מקו וייחוד זמ .ע זאת רצח רבי כלל קטגוריה משפטית נוספת ,שהתייחסה למבט עתידי
ולפחד מהישנות האירוע .החקיקה מבטאת את הקול הממסדי המבקש להחיל את התבנית
הלאומית של האתוס כפי שעוצב בעניי השואה ג על עניי רצח רבי .לשו אחר ,היא מבקשת
לשמר את תבנית האתוס המוכר ולהחילו ג על אירוע רצח רבי .במוב זה יש פער בי התוכ
האידאולוגי בחקיקה ,המבקש לשמר ,לבי זה שהתגלה בניתוח הפסיקה ,המבקש לשנות
מהאתוס המוכר ולהתאימו למצב החברתי החדש והשונה.
מהמאמר עולה שאתוס השואה הוא אתוס מכונ בחברה הישראלית המגויס למטרות
שונות ,ובהקשרי שוני – ג במשפט .ע זאת ראינו שהאתוס משתנה וסופג משמעויות
ומטעני חדשי לפי ההקשר החברתי שבו הוא מובנה.
יכולי להיות הסברי רבי לסיבות השינוי של האתוס :החל מתהליכי הקשורי
להתפתחויות שעברה החברה הישראלית והשסעי שהעמיקו בה ,מגבלות כוחו של בית
המשפט כסוכ לשינוי חברתי ,דר שחיקת האתוס עצמו ,וכלה במטרות הפוליטיות שהוא נועד
למלא .הסברי אלו חורגי ממסגרת מאמר זה .ע זאת המאמר מרמז על כיווני חשיבה
אפשריי שראוי שיידונו בהרחבה במאמר נפרד.
בעניי אייכמ גויס אתוס השואה כדי להצדיק את קיומה של מדינת ישראל במישור הבי
לאומי ,ואילו צידו השני ,אתוס הגבורה ,נועד לייצר דימוי חיובי כלפי פני .לעומת זאת בעניי
עמיר גויס אתוס השואה רק למטרות פנימיות ולא בילאומיות .אתוס החורב נועד ללכד
סביבו את הע ולייצר חזית אחידה נגד הרצח ונגד הרוצח.
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"על כ אנו מבקשי להיות לו לפה" :הנרטיב המשפטי
והאתוס הלאומי :עיו מחודש בפסק די יגאל עמיר

אתוס השואה בעניי אייכמ הציע גאולה פיזית וקונקרטית :הקמת המדינה .גאולה זו
סיפקה צור בסיסי וקיומי לקורת גג לאומי .כמו כ גאולה זו התיישבה ע האידאולוגיה
הלאומית ששלטה בחברה הישראלית .לעומת זאת האתוס בעניי עמיר הציע גאולה רוחנית
וערטילאית .גאולה זו לא הצליחה לגבש סביבה קונצנזוס ה משו שהיא לא הציעה תוכ
מסוי וה משו שהשסעי בחברה הישראלית גדלו ,כוחו של בית המשפט להשפיע על
הציבור קט בהתאמה ,וספק א בנסיבות אלו התוכ המוצע מסוגל ללכד את כל הע סביבו.
זאת ועוד ,המרה זו ,שבה ה"רוחני" )ברצח רבי( מחלי את ה"פיזי" )במשפט אייכמ(,
ו"הע" מחלי את ה"מדינה" במרכיבי הזהות של אתוס השואה ,משנה את האפקט של
האתוס .לעומת איו פיזי והמדינה כמענה לו ,שהצליחו ללכד את הע ,האיו הרוחני לא
הצליח במשימה זו .נראה שהסכנה הקיומית שבה הייתה נתונה מדינת ישראל בשנות השישי
הייתה קרקע פורייה לגיבוש של אתוסי מלכדי .לעומת זאת ,סכנה של התפוררות חברתית
ורוחנית לא נתפסה כאיו מספיק .יתר על כ ,התחזקותה של מדינת ישראל הובילה לריבוי
השסעי הפנימיי ,עד שג האתוסי המכונני אי בכוח לייצר הסכמה ציבורית ולאחות את
הקרעי.
כדרכו של מעגל הרמנויטי הנפתח מחדש בנקודת הסיו ,אסיי באקורד הפתיחה של כל
אחד מהאתוסי כפי שהובנה בנקודת הזמ ההיסטורית שבה נבנו .אקורד זה מבליט את הדמיו
בי האתוסי מחד ,ומחדד את השוני ביניה מאיד ,כפי שנדו במאמר:
בעניי עמיר:
"לנגד עינינו ניצבת התמונה כשיצחק רבי מתמוטט ,וככל הנראה מנסה להבי
את אשר התרחש ,ויתכ שהיה היחיד שהבי כבר אז כי לא זו בלבד שכדוריו
של המתנקש השיגוהו ,אלא ששעתו קרבה .לעול לא נדע מה חשב וא נשא
תפילה .על כ אנו מבקשי להיות לו לפה202."...
ונשווה לפסקת הפתיחה של האוזנר בעניי אייכמ:
"במקו בו אני עומד לפניכ ,שופטי ישראל ,ללמד קטגוריה על אדול
אייכמ ,אי אני עומד יחידי .עימדי ניצבי כא ,בשעה זו ,שישה מיליו
קטיגורי ... .דמ זועק ,א קול לא ישמע .אהיה על כ אני לה לפה ואגיד
בשמ את כתב האישו הנורא"203.
הד זועק ,האישו נורא ,א הפה אינו אותו הפה ,ובכל זאת אותו הקול יישמע.

 202פס"ד עמיר ,גזר הדי ,לעיל ה"ש  ,3בעמ' .54
 203האוזנר ,לעיל ה"ש  ,16בעמ' ) 324ההדגשות שלי(.
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