אוניברסיטה בגלות:
ההיסטוריה של החינו המשפטי
בעשור הראשו למדינה
מאת

גיא קלס*
מטרתו של חיבור זה היא לבחו בחינה ביקורתית את ההנחה הרווחת בדבר הפורמליז
שאפיי את החינו המשפטי באוניברסיטה העברית בירושלי בראשית שנותיו.
ההיסטוריה של החינו המשפטי בעשור הראשו לקו המדינה טר זכתה לחקירה
מקיפה וממצה בספרות המשפטית והכללית .בהיעדרה תובנות מרכזיות על החינו
המשפטי בתקופה זו נסמכות בעיקר על היקשי גורפי מפסקי הדי של שופטי בית
המשפט העליו של אותה העת .המאמר מבקש לחרוג מ המתווה התאורטי המוכר
המזהה בי היתר את החינו המשפטי הישראלי בראשית דרכו כמסוגר ,מובח
ואוטונומי ולטעו כי כבר בעשור הראשו לקו המדינה נחלש אופיו האינטרנליסטי של
החינו המשפטי והוא נהפ לבינתחומי .חלקו הראשו של המאמר מגיש סקירה קצרה
של גישת הפורמליז המשפטי .החלק השני כולל סקירה היסטורית על האוניברסיטה
העברית בירושלי בעשור הראשו לקו המדינה .החלקי השלישי והרביעי מציגי את
הטענה המרכזית בחיבור זה ,שלפיה החינו המשפטי באר ,ע כינו הפקולטה
הראשונה למשפטי ,היה בלתי פורמליסטי במובני רבי .טענה זו נסמכת על שני
אדני :ראשית יוצג הטיעו המוסדי ,אשר במסגרתו יובאו דוגמאות ממקורות ראשוניי
שוני )פרוטוקולי מדיוני ישיבות הוועדה המקצועית להקמת הפקולטה ,הקוריקולו
הרשמי של הפקולטה בשנותיה הראשונות והקמת המכו לקרימינולוגיה( ,המעידי על
*

בוגר הפקולטה למשפטי והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תלאביב ,תלמיד התואר
השני ב .Columbia Law Schoolמאמר זה מושתת על עבודה אשר נכתבה במסגרת הסמינר
"היסטוריה של המשפט הישראלי" ,בהנחייתו של פרופ' אס לחובסקי .ברצוני להודות לו על
תמיכתו ועל הערותיו החשובות שהשביחו מאמר זה .כמו כ ברצוני להודות לזיו שוור ולטליה כה
על קריאת הסבלנית ועל הערותיה המעמיקות .תודתי נתונה ג )לפי סדר א"ב( :לעו"ד אברה
בנפתלי ,לעו"ד עמיהוד בפורת ,לפרופ' אהר ברק ,לפרופ' יצחק זמיר ,לד"ר מישאל חשי,
לפרופ' דניאל פרידמ ,לפרופ' אמנו רובינשטיי ולפרופ' שלמה גיורא שוה על שהסכימו להתראיי
לפניי לצור חיבור זה .עוד ברצוני להודות לעורכי כתב העת  ,ÌÈËÙ˘Óזאב גוטריי ורפי הרבסט ,על
הביקורת הבונה והערותיה המועילות .לבסו ברצוני להודות תודה מיוחדת לעו"ד רותה אור ,אשר
ניאותה לקרוא את טיוטת המאמר .לאחר שנה במחיצתה המשפט הפרטי והשפה העברית לעול לא
יהיו עוד כפי שהיו בעבר .למותר לציי כי האחריות לתוכ הדברי היא שלי בלבד.
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שאיפת ופועל של קברניטי הפקולטה להנהיג בה חינו אינטרדיסציפלינרי .התנהלות
זו ,מטבעה ,אינה מאפיינת שיטת חינו פורמליסטית ולמעשה איננה עולה בקנה אחד
עמה .הטיעו השני סב על הציר הפרסונלי ,והוא מבקש להתמקד בסגל ההוראה הבכיר
של הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית דר תיקי חבריו ,תוכני הרצאותיה
וחיבוריה הביתחומיי .ניתוח תיקי סגל ההוראה ותוכני ההרצאות מבקש ללמוד
מהרקע האישיאינטלקטואלי של המרצי על הקשר בי האקדמיה המשפטית ובי
האקדמיה החומשפטית .הדעת נותנת כי קיומו של קשר חזק ע דיסציפלינות אחרות
עשוי להצביע דווקא על משטר אפורמליסטי אשר הונהג בחינו המשפטי בראשית
דרכו .לבסו ישולבו הטיעו המוסדי והטיעו הפרסונלי במסגרת האירועי ההיסטוריי
השמורי לעשור הראשו להקמת המדינה ,שבה ספגה האוניברסיטה העברית
בירושלי פגיעה אנושה בקיומה הפיזי ,ע אבד נכסיה ,כמו ג בקיומה הסימבולי
הנשע על מיקומה הייחודי במרחב הירושלמי.
 .1 .˙ÈË¯Â‡˙ ‰¯È˜Ò .‡ .¯·„ Á˙Ùפורמליז משפטי;  .2פורמליז בחינו המשפטי;
·.‰È„ÓÏ ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â˘Ú· ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ :˙È¯ÂËÒÈ‰ ‰¯È˜Ò .
‚ .1 .È„ÒÂÓ‰ ÔÂÚÈË‰ .ניתוח דיוני הוועדה להקמת הפקולטה למשפטי;  .2הקמת
המכו לקרימינולוגיה;  .3קוריקולו ומבנה; „ .1 .ÈÏÂÒ¯Ù‰ ÔÂÚÈË‰ .ניתוח תיקי סגל
הפקולטה;  .2ניתוח תוכני ההרצאות וחיבורי נבחרי של סגל הפקולטה; ÌÂÎÈÒ
.˙Â˜ÒÓÂ

פתח דבר
ברשימה זו בכוונתי לבחו א מבנה הלימודי ,תוכני הלימודי והאוריינטציה
ההשכלתית של המרצי בעשור הראשו לקיומה של הפקולטה למשפטי באוניברסיטה
העברית בירושלי מצויי בהלימה ע ההנחה הרווחת בדבר פורמליז חינוכי אשר
מזוהה ע התקופה .הדיו והמחקר בספרות המשפטית התרכזו עד כה בעיקר במיפוי
ובניתוח של השקפת עולמ השיפוטית של שופטי בית המשפט העליו בשנות החמישי
של המאה הקודמת )להל " :שנות החמישי"( ,אשר אופיינה בי היתר כקולקטיביסטית1,
קולקטיביסטיתליברלית 2,ליברלית מוסווית 3,מרוסנת 4ומחנכת 5.על א מגוו הממצאי
1

2
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"המדינה נתפשה על ידי בית המשפט לא במהותה הליברלית ] [...לא כמדינה שתכלית קיומה הוא
לאפשר את מירב החירות לפרטי להגשי את האינדיוודואליז; אלא כמדינה שתכלית קיומה היא
תחייתו הפוליטית של הע היהודי ] "[...פנינה להב "העוז והמשרה :בית המשפט העליו בעשור
הראשו לקיומו"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚיד .(1989) 497 ,479
ראו עלי זלצברגר ופניה זלצברגרעוז "המסורת הגרמנית ובית המשפט העליו בישראל" ÈÂÈÚ
 ËÙ˘Óכא  .(1998) 259טענת הכותבי היא למעי ליברליז גרמני קולקטיביסטי המדגיש ראייה
ממלכתית יותר מזכויות אינדיווידואליסטיות.
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אוניברסיטה בגלות :ההיסטוריה של החינו המשפטי בעשור הראשו למדינה

והמסקנות של המלומדי השוני בעניי זה מסתמנת בספרות תמימות דעי כי ראשיתו
של המשפט הישראלי בירושה מנדטורית של משפט פורמליסטי6.
במסגרת מצומצמת זו אני מבקש לבחו בחינה ביקורתית את טענתו של פרופ' מנח
מאוטנר ,כפי שמוצאת ביטויה בחיבוריו הפרדיגמטיי – "ירידת הפורמליז ועליית
הערכי במשפט הישראלי " 7ו"על החינו המשפטי " – 8בדבר הפורמליז שאפיי
לכאורה את החינו המשפטי באוניברסיטה העברית בראשית שנותיו .בתמצית ,עמדתו
של מאוטנר היא כי הפורמליז השיפוטי בבית המשפט העליו בשנות החמישי אינו רק
פרי מסורת והשכלה משפטית אלא מדובר באסטרטגיה שיפוטית אשר מטרתה הסוואת
הממד הערכי של השפיטה .לגישת מאוטנר ,בית המשפט העליו פעל בסביבה חברתית
לא ליברלית הנשענת על אדני קולקטיביסטיי של ההגשמה הלאומית 9.בסביבה עוינת
זו חש בית המשפט העליו ב"זרות תרבותית" ,כמוסד צנוע המודע לקיומו המוגבל
בהייררכייה השלטונית .במצב דברי זה אפשרה ההנמקה הפורמליסטית לשופטי בית
המשפט העליו להצניע את הממד הערכי של פסיקותיה ,בהצגת כפרי המכניקה של
"השיפוט המקצועי" ,היינו שיוכה של ההנמקה המשפטית להלי השיפוטי ,וביסוסה בו,
ולא לבחירה ערכית .למעשה ,לגישת מאוטנר מי שהשתנתה ע השני היא החברה
הישראלית ,אשר עברה בי היתר בשנות השמוני של המאה הקודמת )להל " :שנות
השמוני"( שינוי תודעתי הכרו במעבר מאתוס קולקטיבי לאתוס אינדיווידואלי ,ולא
בית המשפט העליו על שופטיו השוני.
3
4

5

6
7
8
9

מנח מאוטנר ) (1993) 44–40 ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯Èלהל :מאוטנר
 ;(ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯Èמנח מאוטנר ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Á˙Ù· Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Ó
) (2008) 160–145 ˙Á‡Âלהל :מאוטנר .(Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Ó
ראו אברה שפירא "הריסו העצמי של ביתהמשפט העליו והבטחת זכויות האזרח"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚג
 .(1973) 642–640 ,640לגישת שפירא ,בית המשפט העליו ביקש למצב את עצמו מעל הפוליטיקה
המפלגתית במדינה ,כמעי שופר לקונצנזוס הלאומי .לפיכ דאג להגביל את השימוש בעצמתו
המוסדית בתחומי רגישי או שנויי במחלוקת.
ראו ניר קידר "על הפורמליז המחנ של בית המשפט העליו המוקד – עיו מחודש בפסקי הדי
בפרשות בז'רנו ושייב"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓכב  .(2006) 385לטענת קידר ,בשני הראשונות לקיומו של
המנהל הציבורי והאוכלוסייה בכללותה תודעה
בית המשפט העליו שאפו שופטיו לטפח בקרב ִ
אזרחית של חיי במדינת חוק.
רונ שמיר "לקס מוריאנדי :על מותו של משפט ישראלי" ¯· ˙¯·˙È„Â‰ÈÂ ˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰È„Ó· ˙ÂÈ˙Â
) 590 ,589מנח מאוטנר ואחרי עורכי.(1998 ,
ראו מאוטנר  ,ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯Èלעיל ה"ש .3
מנח מאוטנר ) (2002) ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÚלהל :מאוטנר .(ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÚ
על א הנחה זו יש הטועני כי קבוצות מרכזיות בחברה הישראלית אופיינו עוד בשנות החמישי
בסממני אינדיווידואליסטיי מובהקי .ראו לדוגמה :אורית רוזי „ÈÁÈ – ‰˘˜‰ ‰·‰‡‰ ˙·ÂÁ
.(2008) 12–10 ÌÈ˘ÈÓÁ‰ ˙Â˘· Ï‡¯˘È· ·ÈË˜ÏÂ˜Â
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על רקע ֶה ְל ֵח זה בי אפיזודות היסטוריות )שנות החמישי ושנות השמוני( ובי
קטגוריות אנליטיות )פורמליז וערכי( לצד ההכרה בדפוסי הפעולה ובקשרי
המשותפי שבי שלוש צלעותיו של "המשולש המשפטי" ,קרי בתי המשפט ,עורכי הדי
והאקדמיה המשפטית ,הבהיר מאוטנר כי כוחו ההסברי של ניתוחו הסוציומשפטי אינו
מוגבל לממד השיפוטי בלבד אלא משתרע ג על פני האקדמיה המשפטית 10.לגישתו,
במסגרת תפיסת העול הפורמליסטית קיימת הבחנה ברורה בי פעילות
האינסטרומנטלית של המשפטני האקדמאי ,הנושאת תועלת לציבור השופטי ועורכי
הדי  ,לבי הפעילות האקדמית הכללית לש השגת "דעת לשמה" ,הנעשית במסגרת של
הדיסציפלינות הלברמשפטיות ,שאותה מאוטנר מכנה "הפעילות האוניברסיטאית
הרגילה" .על כ  ,טוע מאוטנר ,היחלשות אופיו האוטונומי של החינו המשפטי
והפיכתו לבי תחומי היא סממ לדעיכתו של הפורמליז כפרדיגמה אקדמית11.
נוכח פרופוזיציות שלובות אלה על שפיטה והאקדמיה בישראל נטע כי החינו
המשפטי באוניברסיטה העברית ,אשר התמסד אקדמית ע קו המדינה ,היה פורמליסטי
ותפס את עצמו כענ ידע מסוגר ,מובח ואוטונומי 12.שיטת הלימוד הפורמליסטית
כאמור התרכזה בהוראת הדוקטרינות והטכניקות הפנימיות של המקצוע והתאפיינה
בעומס תוכני ,אשר דחק וסילק את "כל שאינו משפט" תו שהרגיל את "פרחהמשפט
בשני המעצבות של חייו הבוגרי לתפיסת עול שבה הכל משפט" 13.זאת למעט
מקרי חריגי אשר בה "לא נעשה הדבר ,בדרכלל ,במסגרת הדיו האקדמי שהתנהל
בגדר של הדיסציפלינות המשפטיות המוכרות )דיני עונשי  ,דיני נזיקי וכיוצא באלה(,
10

11
12
13

מאוטנר  ,ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯Èלעיל ה"ש  ,3בעמ'  .68–66טענה זו הורחבה בספרו של
מאוטנר  ,ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÚלעיל ה"ש  ,8בעמ'  ,17ש נכתב כי "הפורמליז המשפטי היה לא רק
התפיסה המקובלת על שופטי ועורכידי בישראל הוא ג היה הפרדיגמה האקדמית ,שבמסגרתה
ניהלה האקדמיה המשפטית של ישראל ,למ שנות החמישי ,את המחקר ואת ההוראה שלה .משמע:
באופ מסורתי ,התקיימה במשפט הישראלי חפיפה בי תפיסתהעול המשפטית ,שהייתה מקובלת
על משפטני מעשיי ,לבי הפרדיגמה האקדמית ,שבמסגרתה פעלו מלומדי המשפט".
מאוטנר  ,ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯Èלעיל ה"ש  ,3בעמ' .67–66
מאוטנר  ,ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÚלעיל ה"ש  ,8בעמ' .25–17
יור שחר "משכ כמשפטו"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיט  .(2003) 408 ,397לאישוש העמדה כי הפקולטה
למשפטי הייתה פורמליסטית בראשית שנותיה ראו גPnina Lahav, American Moment[s]: :
When, How and Why Did Israeli Law Faculties Come to Resemble Elite U.S. Law

) .Schools?, 10 THEORETICAL INQUIRIES IN L. 653, 667 (2009פרופ' להב מזהה את שלהי שנות
השישי כנקודת המפנה שבה החלה לנסוק ההשפעה האמריקאית על החינו המשפטי בישראל
באמצעות שלוש רפורמות מרכזיות :הקמתו של כתב עת משפטי עצמאי המנוהל על ידי סטודנטי
מצטייני ,רפורמה בקוריקולו הרשמי ורפורמה בשיטת ההוראה .הרפורמה המשמעותית ביותר,
באופ ההוראה ,מתוארת כמעבר מהרצאה פרונטלית מוכתבת ) (ex cathedraלשיטות הוראה
המושתתות על רמות שונות של שיח ודיאלוג בי המרצה לתלמידיו.
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אלא בשולי העיסוק של האקדמיה המשפטית ,היינו במסגרת ˜„ÁÂÈÓ· ÌÈÓÁÂ˙Ó ÌÈÒ¯Â
לנושאי אלה ,הממוקמי על 'קוהתפר' שבי דיסציפלינת המשפט והדיסציפלינות של
מדעי החברה והרוח ,כגו  :סוציולוגיה של המשפט ] 14."[...בהמש ובהלימה לאותו
מהל מחשבתי הונח כי רק בשנות השמוני החלה הפרדיגמה האקדמית הפורמליסטית
לגווע לטובת תפיסת עול חדשה ופרדיגמה אקדמית חדשה הרואה במשפט תופעה
מורכבת ורחבה שיש לה נדבכי החורגי מאותו היגיו פנימימדעי .גישה אנטי
פורמליסטית זו ראתה בחיוב בניית גשרי לעולמות ידע אחרי תו הדגשת הממד
הערכי והחברתי של המשפט15.
כאמור ,אני מבקש לטעו כי כבר בשנות החמישי היו הלכה למעשה התקרבות
ושיתו פעולה בי האקדמיה המשפטית לאקדמיה החו!משפטית .יתר על כ  ,לצד
הכושר האנליטיפורמליסטי הנרכש במסגרת הפקולטה למשפטי הודגש כבר אז ג
הכושר הסינתטי ,היינו הכושר להאיר את המשמעויות הערכיות והחברתיות של המשפט
ושל כלליו הספציפיי באמצעות ידע ,שיטות מחקר וכלי ניתוח השאולי ממדעי החברה
וממדעי הרוח16.
שורשיו של הרציונל המחקרי להתמקד דווקא בשנות החמישי נעוצי בסיבות
אחדות :ראשית ,החינו המשפטי האוניברסיטאי בעשור הראשו לקו המדינה טר זכה
לחקירה היסטורית מקיפה וממצה .שניתֶ ,ה ְס ֵדרי הזמ הנוכחיי בספרות מזהי את
"נקודת האפס" המתודולוגית לחקר החינו המשפטי ע קו המדינה ואת השינוי שחל
בחינו המשפטי בשנות השמוני כחלק מ התאוריה רחבת ההיק של מאוטנר בנוגע
לשפיטה בישראל .תאוריה זו נשענת על תבנית מטאהיסטורית לינֵארית ופרוגרסיבית
לפיה משנות החמישי פעל המשפט הישראלי במסגרתה של תפיסת עול פורמליסטית,
ומאז – בתהלי שמובחנותו ניכרת משנות השמוני – פחת משקלה של ההנמקה
הפורמליסטית תחת הנמקה המבליטה את מעמד של שיקולי ערכיי .כל זאת תחת
הסתייגותו של מאוטנר כי הפסיקה לא הייתה פורמליסטית באופ מוחלט ,אלא ההנמקות
הפורמליסטיות של שופטי בית המשפט העליו זכו עד שנות השמוני למעמד מרכזי
ומובח  17.הסתייגות זהה לא נכתבה על ידי מאוטנר באשר לחינו המשפטי .אול א
14
15
16

17

מאוטנר  ,ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÚלעיל ה"ש  ,8בעמ' .22
ש ,בעמ' .25
ש ,בעמ'  .30יש המזהי את חקר התופעה המשפטית בשיטות וכלי ניתוח השאולי מתחומי ידע
אחרי כ"ביתחומית חלשה" להבדיל מ"ביתחומית חזקה" ,אשר איננה מסתפקת בשאילה של
רעיונות ,מושגי ומתודות שפותחו בדיסציפלינות אחרות אלא עורכת סינתזה בי כמה דיסציפלינות
לש יצירתו של תחו ידע חדש ,כגו קרימינולוגיה או ביוכימיה .ראו איל זמיר "על המחקר
המשפטי האינטגרטיבי" „ ÌÈ¯·„Â ÔÈד .(2008) 135–134 ,131
מאוטנר  ,ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯Èלעיל ה"ש  ,3בעמ'  ;33מאוטנר ,Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Ó
לעיל ה"ש  ,3בעמ' .150–149
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א מחילי את הסתייגותו של מאוטנר בדבר סטיות נקודתיות מאותה תבנית לינארית ג
על החינו המשפטי ,הרי היות שמדובר בתהלי של "דעיכה" ,מוב שבעשור הראשו
למדינה היה החינו המשפטי אמור להיות בשיא פורמליסטי שאי שני לו .משכ ,הרי
שהפרכת הסברה כי בשנות החמישי החינו המשפטי היה פורמליסטי באופ מובהק
ומובח  ,תעלה ספקות משמעותיי בקשר להנחות היסוד של הכתיבה המשפטית באשר
לחינו המשפטי עד כה .שלישית ואחרונה ,בשלהי המאה העשרי תפסו משפטני
שגדלו וחונכו בישראל את מקומ של דור המייסדי של האליטה המשפטית באר!18.
למעשה ,רוב שופטי בית המשפט העליו אשר כיהנו בבית המשפט העליו מאמצע שנות
התשעי של המאה הקודמת למדו בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית בעשור
ֲתר שבו הוכשרה האליטה המשפטית של מדינת
הראשו למדינה 19.התחקות על ָהא ָ
ישראל יכולה להיות סנונית ראשונה לניתוח דורי של השפיטה בישראל20.
למאמר ארבעה חלקי ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÏÁ‰ :פותח בסקירה תאורטית של גישת
הפורמליז המשפטי ובוח את השלכותיה ויישומה בחינו המשפטי È˘‰ ˜ÏÁ‰ .כולל
סקירה היסטורית של האוניברסיטה העברית בירושלי בעשור הראשו לקו המדינה.
 ÈÚÈ·¯‰Â È˘ÈÏ˘‰ ÌÈ˜ÏÁ‰מציגי שני טיעוני מרכזיי ,האחד מוסדי והשני פרסונלי,
שה לב לבו של המאמר :אפתח בטיעו המוסדי שבמסגרתו אביא דיוני מישיבות
הוועדה המקצועית להקמת הפקולטה למשפטי אשר מה עולה מגמה להקי פקולטה
משותפת למשפטי ולמדעי החברה .נוס על כ אסקור את הקמתו של המכו
לקרימינולוגיה ואציג את הקוריקולו הרשמי של הפקולטה בשנותיה הראשונות ,אשר
שילב לימודי משפטי ע מדעי הרוח ומדעי החברה .לאחר מכ  ,במסגרת הטיעו
הפרסונלי ,אתמקד בסגל ההוראה הבכיר של הפקולטה למשפטי באוניברסיטה
העברית .תחילה אציג את תיקי הסגל אשר מה עולה מגמה להשכלה בי תחומית רחבה
ומגוונת ואנתח .מלבד זאת אפנה לניתוח תוכני ההרצאות וחיבורי נבחרי של
המרצי הבכירי ושופטי בית המשפט העליו אשר לימדו בפקולטה ,העוסקי בנושאי
משפט ,חברה וכלכלה.
 18יצחק זמיר "האליטה המשפטית"  ËÙ˘Ó‰יא .(2007) 683–681 ,671
 19שחר ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .407
 20על השפעת תוכני הלימודי ומורי הפקולטה על האליטה המשפטית ראו למשל את דבריו של המשנה
לנשיא )כתוארו אז( השופט חשי בע"א  ,‰Â˜˙Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ¯Â„È¯‡ ÔÂ·ÊÈÚ 5964/03פ"ד ס)(4
" :(2006) 462 ,437נוהגי אנו בזכות אובליגטורית כמו הייתה זכות קניי – ולו לשעה ולתכלית
יק ִצָ#ה":
יפ ָ
ֵא ִ
ספציפית ומצומצמת – הלי שמורנו הפרופ' אביגדור לבונטי כינה אותו הלי של "ר ִ
הפיכת דבר לְ .resמ ַק ְניְינִי אנו ,לתכלית מסוימת ,את הזכות האובליגטורית" .על ניתוח דורי
ויחידות דוריות ראו :חנה הרצוג "דורות מזה ומזה :הצעה למבט דורי על השיח הסוציולוגי"
 ˙ÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒי  ;(2009) 259חנה הרצוג "'דור לדור יביע אומר' :הדיאלקטיקה של יחסי
דורות חברתיי ופוליטיי בישראל" „˙Â·¯˙Â ‰¯·Á ÏÚ ÌÈÈÂÂ˘ÎÚ ÌÈË·Ó :˙ÂÈÂ‰Ê ÌÈ·Á¯Ó ˙Â¯Â
·) 21 Ï‡¯˘Èחנה הרצוג טל כוכבי ושמשו צלינקר עורכי.(2007 ,
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א .סקירה תאורטית
 .1פורמליז משפטי
מקורו של המונח פורמליז הוא במילה הלועזית  ,Formצורה .למונח מופעי רבי
בספרות ,בפילוסופיה ,במתמטיקה ,באנתרופולוגיה כלכלית ובסוציולוגיה של
הפוליטיקה והמשפט .בהקשרו המשפטי הקלסי המונח פורמליז מבוסס על תפיסה
הרואה במשפט ענ אוטונומי ,אובייקטיבי וקוהרנטי של ידע ,תו שימת דגש על ניתוחו
האנליטי כמערכת של כללי  21.מבחינה תורתמשפטית יש להבחי בי פורמליז
משפטי בתחו החקיקה ,הנוגע למאפייני תוכניי ומבניי בחקיקה ולתפקיד השופט
הנגזר ממאפייני אלה 22,לבי פורמליז משפטי בתחו הפסיקה ,אשר ביסודו ניצבת
צורת ההנמקה השיפוטית על פי כללי המנביעי באופ רציונלי פתרו לסוגיות דיוניות
ומהותיות תו התעלמות משיקולי אשר אינ קבועי בכללי החלי על הסוגיה
שנידונה ,מהותיי ורלוונטיי ככל שיהיו23.
21

Sidney W. Delong, Placid, Clear-Seeming Words: Some Realism About the New
Formalism (with Particular Reference to Promissory Estoppel), 38 SAN DIEGO L. REV. 13,
18 (2001); Frederick Schauer, Formalism, 97 YALE L.J. 509, 510 (1988); R.H. Pildes,
Forms of Formalism, 66 U. CHI. L. REV. 607, 608–609 (1999); Brian Leiter, Positivism,
) ;Formalism, Realism, 99 COLUM. L. REV. 1138, 1145–1146 (1999חנו דג "התפיסה

הריאליסטית של המשפט" ) 309–307 ,303 ¯¯Â„ ‰ÈÏ„ ¯ÙÒשולמית אלמוג ,דורית ביניש ויעד רות
עורכי.(2009 ,
 22מאוטנר  ,ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯Èלעיל ה"ש  ,3בעמ'  .13מקורו של הפורמליז החקיקתי
בתורת המדע המשפטי ובמשנתו של אחד ממייסדי הסוציולוגיה ,מקס ובר ) .(Weberובר יצר ,כחלק
מניסיונו להתחקות אחר הייחודיות של המודרניות בתרבות המערבית ,טיפולוגיה של קונספטי
צרופי ) (Ideal typesהמורכבת מרציונליות פורמלית ,רציונליות מהותית ,אירציונליות פורמלית,
ואירציונליות מהותית .כסוציולוג )ומשפט( קונטיננטלי ,המשיג ובר את הפורמליז דר פריזמת
החקיקה ,להבדיל מזו של בתי המשפט .לגישת ובר ,החשיבה הרציונליתפורמלית מאפיינת מערכת
חקיקתית אינטרנליסטית ,מפורטת ,ממצה ומקיפה ,להבדיל משיטת משפט מסורתית ,בה השופט
מתחשב בשיקולי משפטיי ולברמשפטיי במסגרת הכרעותיו שהינ פרטיקולריות למקרה הנדו.
ראוMAX WEBER, ECONOMY AND SOCIETY: AN OUTLINE OF INTERPRETIVE SOCIOLOGY :
) ;839–848, 880–889 (Guenther Roth & Claus Wittich eds., 1978מיכל אלברשטי "מדד
הפורמליז :כתיבתה של השופטת דורנר כמקרה מבח" ) 61–59 ,57 ¯¯Â„ ‰ÈÏ„ ¯ÙÒשולמית
אלמוג ,דורית ביניש ויעד רות עורכי .(2009 ,להרחבה אודות תורת המדע המשפטי ראו רועי
קרייטנר "קודקס ,מדע ,חוזה :טיול שורשי בחשיבה הקודיפיקטיבית"  ÌÈËÙ˘Óלו 333–331 ,327
).(2007
 23אריאל בנדור "חיי המשפט ה היגיו ,ולכ הכול שפיט – על פורמליז משפטי ראוי" Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó
ו Larry Alexander, "With Me, It’s All or Nuthin": Formalism in Law ;(2003) 594–593 ,591
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א על פי שאי מדובר בגישות זהות ואי מתקיי ביניה קשר הכרחי ,לעתי נכרכו
גישת הפורמליז המשפטי וגישת הפוזיטיביז המשפטי יחדיו משו הקרבה הרעיונית
ביניה  .כאמור ,גישת הפורמליז המשפטי מתמקדת בניתוח צורנימבני של המשפט
כמערכת אובייקטיבית וקוהרנטית של כללי אשר אינה ניתנת לרדוקצייה על ידי
השפעות לברמשפטיות .לעומת זאת על פי גישת הפוזיטיביז המשפטי ,נורמה היא
נורמה משפטית רק א אפשר לעג אותה בסוגי מסוימי של עובדות חברתיות ,כגו
חקיקה ראשית ,חקיקה משנית או החלטות הרשות השופטת  24.לפיכ גישה
פוזיטיביסטית יכולה להיחשב ג אפורמליסטית בנסיבות שבה היא מאבחנת את
המשפט ,במקרי של עמימות לשונית ,למשל ,ג כמערכת של עקרונות ותכליות ולא רק
כמערכת חסרת פערי ) (gaplessשל כללי ,אשר בה תוצאות משפטיות נגזרות באופ
מכני בתהלי דדוקטיבי25.
כיוו שביסודה של גישת הפורמליז המשפטי – על פי שמה – ניצבת הצורה,
להבדיל ממהות או ערכי ,הרי שלרוב זוהתה ע נוקשות ,שמרנות ,אטימות ודווקנות
לשונית 26.ע זאת יש הטועני כי קיי קשר רעיוני מפרה ,ולא בהכרח מנוגד ,בי
) .and Morality, 66 U. CHI. L. REV. 530, 531 (1999לאחרונה נעשה ניסיו מרשי וראשוני
לבנייתה של מתודולוגיה יישומית לצור מדידת הפורמליז בפסיקה באמצעות הקריטריוני
הבאי :אופ הצגת הסוגיה המשפטית; הסתמכות על טיעוני חו משפטיי; הסתמכות על עיקרי
מדיניות ועקרונות משפטיי; שמירה על הבחנות מסורתיות של המשפט; יצירתיות; ומקצוענות
וניתוק של השפה .ראו :אלברשטי ,לעיל ה"ש  ,22בעמ' .63–62
 24מאוטנר  ,ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯Èלעיל ה"ש  ,3בעמ'  ;23–22לגישת קידר ה הפוזיטיביז
המשפטי וה הפורמליז המשפטי מבקשי לענות על השאלה "מהו המשפט" ,א הפוזיטיביז עונה
על שאלה זו באמצעות התחקות על השאלה "מהו מקור המשפט" ,ואילו הפורמליז המשפטי עונה
על שאלה זו באמצעות התחקות על השאלה "כיצד נראה המשפט" )קידר ,לעיל ה"ש  ,5בעמ' ,405
ה"ש  .(42א ראו גישת  ,Leiterשלפיה הפורמליז המשפטי נבדל מפוזיטיביז בהיותו תאוריה של
שפיטה“Whereas positivism is a theory of law, formalism is a theory of adjudication, a :
theory about how judges actually do decide cases and/or a theory about how they ought to
” ,Leiter) decide themלעיל ה"ש  ,21בעמ' .(1144

 25יוער כי יש המזהי את גישת הפורמליז המשפטי ג ע מערכת של תכליות ולאו דווקא של כללי
כל עוד נשמר אופיו הסגור של המשפט ללא כל פנייה לשיח חיצוני כלשהו – פוליטי או מוסרי
למשל .ראוROBERTO MANGABRIA UNGER, THE CRITICAL LEGAL STUDIES MOVEMENT :
) .(1983עוד על המשפט כמערכת סגורה המייצרת את האלמנטי המייצרי אותה )(auto-poiesis
ראו :רונ שמיר "הפוליטיקה של הסבירות :שיקולדעת ככוח שיפוטי" ˙9–8 ,7 ,5 ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È
).(1994
 26ראו לדוגמה את דבריו של השופט חשי )כתוארו אז( בע"א  ,˙ÈÂÏÙ ' ÈÂÏÙ 3798/94פ"ד נ),133 (3
" :(1996) 163הפורמאליסטו – נרחיק לכת ונוסי :הפורמאליסטו חסר הלב – היה עוצר במקו זה
ומכריז :הנה הוא הדי ,כ הורנו המחוקק – וייקוב הדי את ההר.Justitia et pereat mundus fiat :
יעשה הצדק)?( וייחרב העול .וחברו של אותו פורמאליסטו – פורמאליסטו א הוא ,א מעט לב
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פורמליז לערכי .למשל ,לגישת פרופ' פרידמ דרישות פורמליות נועדו דווקא לבטא
ערכי ולחזק .דוגמה לכ אפשר למצוא בדרישת הכתב בעסקאות מקרקעי  ,אשר
נועדה להבטיח כי הללו ישתכללו מתו רצו ומודעות למשמעותה של עסקה במשאב
יקר ומוגבל27.
יתרה מכ ,לאחר התנגדות ארוכת שני לפורמליז המשפטי זכתה הגישה בעשור
האחרו לעדנה במה שמכונה "הפורמליז החדש" ) .(The New Formalismהפורמליז
הקלסי )כפי שיפורטו להל ( ,ובעיקר
החדש שות לרוב מאפייני הליבה של הפורמליז ַ
לתפיסת המשפט כמערכת כללי סגורה ואוטונומית ,א מ&נָע מהצדקות שונות
ומטעמי פונקציונליי יותר 28.לדוגמה ,מלומדי שוני החלו לצדד בהפעלת חלק
מעקרונותיה של גישת הפורמליז המשפטי בתחו המשפט המסחרי באופ נקודתי
) .(Local Instrumental Formalismלטענת ,כיוו שהמשפט המסחרי לרוב מסדיר יחסי
משפטיי בי צדדי מתוחכמי הזוכי לייעו! משפטי ,על המערכת השיפוטית לית
פרשנות טקסטואלית דווקנית לחוזי הנכרתי ביניה תו הישענות מינימלית על
הנסיבות אשר אפפו את כריתת29.
כאמור ,הזר הפורמליסטי הקלסי רואה במשפט מערכת של כללי .תפיסה זו
שלובה עמוקות בהנחת היסוד כי המשפט הוא דיסציפלינה מדעית עצמאית ,המושתתת
על כמה עקרונות בסיס ,כפי שמציג מאוטנר 30:ראשית ,מערכת המשפט היא מערכת
סגורה ,מובחנת מסביבתה ובעלת היגיו פנימי עצמאי ,ואלה מאפשרי לה למצוא
פתרונות לבעיות משפטיות קונקרטיות .למערכת המשפטית אוטונומיה משיקולי
פוליטיי ,כלכליי ומוסריי תו שהיא בנויה מנורמות משפטיות המאורגנות במערכת
קונסיסטנטית חסרת סתירות .לפיכ קיימת חתירה מתמדת לכ שנורמות המשפט יימצאו
מאורגנות במערכת הבנויה על פי היגיו פנימי ,אופקי )משפט פרטי לעומת משפט
בקרבו – ייאנח ויאמר) sed lex dura lex :מה נעשה?( קשה הוא החוק – א חוק הוא .ואפשר יוסי
עוד ויאמר ,כי ראוי הוא שהמחוקק יית דעתו וישקול שמא ראוי לתק את החוק .אינני מכיר
פורמאליסטוני אלה ,ולא ייחד כבודי בקהל ]."[...
 27דניאל פרידמ "פורמליז וערכי – ביטחו משפטי ואקטיביז שיפוטי"  ËÙ˘Ó‰יא 11–9 ,9
).(2007
Thomas C. Grey, The New Formalism (Stanford Law School, Public Law and Legal 28
?Theory Working Paper No. 4, 1999), available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm
abstract_id=200732; Jonathan Yovel, Legal Formalism, Institutional Norms, and the
).Morality of Basketball, 8 VA. SPORTS & ENT. L.J. 33, 38-41 (2008
) .Roy Kreitner, Fear of Contract, 2004 WIS. L. REV. 429, 437–438 (2004לניתוח

29


סוציולוגי אנתרופולוגי של השפה המשפטית החוזית וניסיונה לרס ולביית את אופייה הרב משמעי
והכאוטי של שפת היויו ,ראו :ר פרומ "סופרי הצללי של המהפכה :סמיוטיקה של עורכידי
בעול ההייטק" ) 326 ,321 ˙Â·¯˙Â ‰¯·Á ,ËÙ˘Ó :˜„ˆ Ï˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎËשי לביא עור.(2003 ,
 30עקרונות היסוד מפורטי בספרו של מאוטנר  ,Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Óלעיל ה"ש  ,3בעמ' .148–145
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ציבורי ,דיני חיובי לעומת דיני קניי ( ואנכי )המדרג הנורמטיבי וקאנוני של פרשנות
כגו כלל מאוחר גובר על כלל מוקד וכדומה( ,במעי מערכת גאומטרית או מדעית31.
שנית ,ניתוק המשפט מ הממד הערכי שלו ,מתו ההנחה כי ההלי השיפוטי והדיו
האקדמי בשאלות משפטיות אינ אמורי לדו במישרי במציאות .הדיו המשפטי הוא
בעל אופי לוגי העוסק בהחלה לוגית של נורמות ולא בשיפוט ערכי 32.למעשה ,השופט
אינו פוסק על פי כדאיות חברתית כארכיטקט או מהנדס חברתי ) ,(Social Engineerאלא
על פי גישה צנועה למדי שיסודה בבקיאות בדוקטרינות ובטכניקות פנימיות כמעי
"טכנאי משפט".
שלישית ,הנחה של יצירתיות מוגבלת במסגרת ההלי השיפוטי בתהלי של הנמקה
דדוקטיבית ,אשר חומרי הגל שלה ה נורמות שכבר קיימות בשיטה ,במפורש או
במשתמע 33.כיוו שהפורמליסט תופס את המשפט כגו ידע מדעי ,הרי שק ג הצור
לתפעלו כמדע ,ומכא הלוגיקה של איתור זהות לתוכני נורמות משפט קיימות והסקה
מתו הכללי והעקרונות אשר ביסוד התחו המשפטי אשר בגדרו מצויה הבעיה.
הישענות זו על גבי התהלי השיפוטי אמורה לנטרל את מטענ התרבותי ומבנה
אישיות של היושבי בדי בשל מיונ הטכני של מקרי עובדתיי לעבר פתרונות
ברורי הקיימי במערכת הנורמות ).(Mechanical Jurisprudence
רביעית ואחרו – ודאות ,יציבות ויכולת תכנו ה יעדי מרכזיי של המערכת
המשפטית .נורמות המשפט מאפשרות לחברי הקהילה המשפטית לפעול ברמה גבוהה
של ודאות למע הגשמת יעדיה המשפטיי ,על כ "מלומד משפט פורמליסט יקנה
משקל ניכר לתקדי ג א זמ ממוש מפריד בי מועד היווצרותו של התקדי לבי
תקופת פעולתו של המשפט " 34.למעשה ,שיוכה וביסוסה של ההנמקה המשפטית
) (Legal Reasoningלהלי השיפוטי ,להבדיל מבחירה ערכית המביאה בחשבו את
השלכותיה החברתיות ,מובילי לכ שלכל סיטואציה עובדתית ייתכ פתרו משפטי
יחיד ,אשר ינבע מעבודה נכונה באמצעות כללי הדקדוק הפנימיי ,שהוצגו לעיל .לפיכ
מלבד ודאות ויציבות מבקש הפורמליז להבטיח ג אחידות בהפעלת המשפט35.
 .Thomas C. Grey, Langdell's Orthodoxy, 45 U. PITT. L. REV. 1, 11–12 (1983) 31על המשפט
"כמכלול מערכתי" ) (systemראו ג קרייטנר ,לעיל ה"ש  ,22בעמ' .330–329
 32שופט בית המשפט העליו האמריקאי אנטוני סקאליה ,לדוגמה ,רואה בפורמליז גור המחזק את
שלטו החוק דווקא משו ניתוקו מהממד הערכי ,באמרו“[…] Long live formalism. It is what :
33

makes a government of laws and not of men”. ANTONIN SCALIA, A MATTER OF
).INTERPRETATION: FEDERAL COURTS AND THE LAW 25 (1997
Steven M. Quevedo, Formalist and Instrumentaist Legal Reasoning and Legal Theory, 73
).CAL. L. REV. 119, 123 (1985

 34מאוטנר  ,ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÚלעיל ה"ש  ,8בעמ' .19
 35יוער כי הרֵאליז המשפטי ,הרואה במשפט מכשיר אנושי להנחלה של ערכי ויעדי בחברה נתונה,
אינו שות להנָחות יסוד אלה וא חש את כשליה .הזר הראליסטי הראה בי היתר כי הכרעות
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 .2פורמליז בחינו המשפטי
בראשיתה של סקירה תאורטית זו נדרשנו למושג "פורמליז משפטי" .מטרתו של
תתפרק זה היא להאיר את מופעו בתחו החינו המשפטי .ברי כי החינו המשפטי
) (Legal Educationהוא במובהק סוג של הקניית השכלה ,א השאלה הרלוונטית לחיבור
זה היא איזה סוג של השכלה – עיונית ,בי תחומית או מעשית? או שמא שילוב של
שלושת יחד? ובכלל ,הא הוראת המשפט צריכה להתקיי בבית ספר מקצועי או
במוסד אקדמי?36
לשיטתו של מאוטנר ,הפקולטה למשפטי אינה ככל הפקולטות באוניברסיטה ,שכ
היא מנהלת את חייה במתח שבי שני קטבי סותרי .הקוטב האחד הוא זה של
האוניברסיטה ,אשר תכליתה היא מחקר לש דעת ,והשגתה מ&נעת על ידי הרצו האנושי
להבנת הקורה בעול )"דעת לשמה"( .הקוטב השני הוא זה של לשכת עורכי הדי ובתי
המשפט ,אשר חותרי להשגתה של דעת לש תועלת במסגרת עיסוק המקצועי )"דעת
אינסטרומנטלית"( 37.א בכתיבתו של פרופ' אנגלרד הושמעה הדעה שההבחנה בי
פרקטיקה לתאוריה אינה יכולה להיות כה חדה במשפטי ,שכ לימוד המשפט אינו
מכוו להכרה מדעית גרדא אלא לפתרו בעיות מעשיות .המשפט ,לדידו של אנגלרד,
הוא במידה רבה עיו ומעשה בעת ובעונה אחת ,א בכל זאת יש להעדי את קוטב
ההשכלה העיונית וההכרה המדעית 38.שות אחר לדיו על הבעייתיות הכרוכה בחינו
המשפטי הוא פרופ' לבונטי  .לטעמו ,ג א עיסוקו של המשפט בכללי ,הרי שהוא
אנוס לנהל דיאלוג ע הדיסציפלינות הלברמשפטיות .מקורו של דיאלוג כפוי זה טמו
בפרשנות הדרושה לניתוחו של כלל משפטי ,אשר מטבעה מצריכה התחקות על הנסיבות
והלחצי שהניעו את יוצריו .לפיכ לעתי נאלצת הפקולטה למשפטי לשל "מחיר
כבד" ,בלתי נמנע ,ושומה עליה למצוא את אותו איזו עדי שישמור על משקלו הסגולי
של המשפט39.

36

37
38
39

שיפוטיות מחייבות את השופט במקרי רבי להפעיל שיקול דעת ובחירה אשר בה באי לידי
ביטוי מטענו התרבותי ,השקפת עולמו וניסיו חייו .ראו מנח מאוטנר "על אי הוודאות במשפט
וכמה מהשלכותיה"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óט  ;(2005) 234–228 ,223מאוטנר ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯È
 ,ÌÈÎ¯Ú‰לעיל ה"ש  ,3בעמ'  ;51–50דג ,לעיל ה"ש  ,21בעמ' .316–309
בארצות הברית לדוגמה אי בנמצא פקולטות או חוגי למשפטי אלא בתי ספר למשפט .על
הבעייתיות הכרוכה בחינו המשפטי ,מהותו ומטרותיו ,ראו רבשיח מרתק בהשתתפות של פרופ'
יצחק זמיר ,פרופ' דניאל פרידמ ופרופ' מרדכי קרמניצר" :החינו המשפטי בישראל" )רענ הרזהב
מנחה(  ËÙ˘Ó‰ב .(1994) 3
מאוטנר  ,ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÚלעיל ה"ש  ,8בעמ' .14–12
יצחק אנגלרד "הרהורי על הפקולטה למשפטי"  ÌÈËÙ˘Óיב .(1982) 221–220 ,217
ראו דבריו של אביגדור לבונטי בטקס פתיחת שנת הלימודי ) (1978בפקולטה למשפטי
שבאוניברסיטה העברית" :א נסטה לצדו האחד של המשעול ,צדו הנורמאטיבי ,והפכנו להיות
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בחינת המתח המתואר ,בי השדה המקצועי לבי היותה של הפקולטה למשפטי
מחלקה אוניברסיטאית ,אינה יכולה להיות מהותית וממצה ללא התייחסות למלומדי
המשפט ולתוכני הלימוד שה מנחילי לתלמידיה .לפיכ ,ומתו התבוננות אקדמית
על תהלי הפיכת של הפקולטות למשפטי ממוסדות חדתרבותיי למוסדות
רבתרבותיי ,יוצר מאוטנר הבחנה מושגית בי המלומדי הדוקטרינליי לאלו
התאורטיי והביקורתיי40.
ראשונה בזמ ניצבת התפיסה הדוקטרינליסטית ,אשר ביסודה דגש על מומחיות
מקצועית המצניעה את הזיקות הקיימות בי החברתי למשפטי תו תפיסת האחרו כשדה
אוטונומי 41.שנייה ניצבת התפיסה התאורטית למשפט ,אשר רואה בפקולטה למשפטי
מחלקה אוניברסיטאית החפצה בהבנת התופעה המשפטית על כל היבטיה .כיוו שכ,
לרוב משתמשי מלומדיה בפרקטיקות ובידע תאורטי מדיסציפלינות מתחו מדעי הרוח
ומדעי החברה 42.קבוצת המלומדי השלישית היא זו הביקורתית ,אשר חבריה רואי
במשפט מכשיר מהותי להקצאת משאבי חומריי ותרבותיי .לפיכ מלומדי אלה
מתנגדי לתפיסת החינו המשפטי כפרופסיונלי ,כיוו שתפיסה זו מסווה את התפקיד
הפוליטי השמור לפקולטה בשיעתוק של הסדר המשפטי והחברתי הקיימי .השוני בי
קבוצת המלומדי התאורטיי לאלו הביקורתיי מתבטא בי היתר בכ שהאחרוני
מעונייני לא רק בחקר האובייקטיבי של המשפט כתופעה אלא ג בשינוי משפטי
וחברתי43.
לאור האמור טוע מאוטנר כי במערכת משפטית פורמליסטית תינת הבכורה
למלומדי הדוקטרינליי ,וכ תיווצר קורלציה גבוהה בי תוכני הלימוד לבי התכני
של הידע הנחו! להכשרת של משפטני מעשיי .כלומר ,כמערכת פורמליסטית
המתמקדת בכללי המשפט ובאינטראקצייה שבינ לבי המצבי העובדתיי האמורי
להיות מוסדרי על ידיה ,הפקולטה למשפטי תיתפס כמוסד שעיקר תפקידו בהנחלת
אות כישורי איתור והנמקה לציבור עורכי הדי והשופטי .מתא זה מאפשר להתייחס
לפקולטה למשפטי לא רק כעוד פקולטה במרחב האוניברסיטאי ,שתפקידה השגת דעת

40
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ביתספר מקצועי ,בדומה לאות בתי ספר מקצועיי שהורו שרברבות או חשמלאות מעשית א לא
פיזיקה ,א לא אלמנטארית ,נהיה מלמדי את הדי ולא על הדי; את המשפט א לא את תורת
המשפט .ואז ,ומהטעמי שהזכרתי ,לא נלמד להועיל א את הדי עצמו .ואילו א נסטה אל הצד
האחר ונתמכר לקס הכלכלה ,הסוציולוגיה ,הפסיכולוגיה ,יתחולל פיחות במרכיב המשפטני הסגולי
שבעבודתינו ,שהרי קצר המצע מהשתרע בכל הכיווני" .אביגדור לבונטי "על די ודברי אחרי"
 ÌÈËÙ˘Óט .(1979) 177 ,175
מאוטנר  ,ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÚלעיל ה"ש  ,8בעמ' .98–71
ש ,בעמ' .76–72
ש ,בעמ' .80–77
ש ,בעמ' .81–80
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לשמה ,אלא בעיקר כבית ספר מקצועי שתפקידו הפצתו של ידע אינסטרומנטלי קיי44.

חשוב להבהיר כי התמקדותו הדווקנית של הפורמליז בכללי מבי שלל תופעותיו
המורכבות של המשפט מאפשרת לו להציג את המשפט כדיסציפלינה מדעית .לפיכ,
לגישת מאוטנר ,אפשר לזהות שני כישורי "מדעיי" עיקריי שאות תנחיל מערכת
חינוכיתמשפטית פורמליסטית :הראשו  ,מידת הבקיאות של המשפט בתוכניה של
כללי המשפט הקיימי; השני ,יכולת המשפט לאתר בכל מסכת עובדתית מאפייני
משפטיי רלוונטיי שעל פיה יתבצע מיו אל תו קטגוריות משפטיות המכילות את
הפתרו שאמור לחול עליה )"כושר אנליטי"(45.
ג לדעת רו שפירא קיי קשר מנוגד בי פורמליז משפטי ובי בי תחומיות,
הואיל והפורמליז המשפטי מגדיר באופ פוזיטיבי את הטקסטי )חוקי ופסקי די (
אשר יספקו פתרו רציונלי ,בלעדי וייחודי לבעיה משפטית קונקרטית ועל כ הוא מגביל
מיסודו 46.לפיכ הואיל והפורמליז שוא ,כגישה מדעית ,לחזק בהתמדה הבחנות שבי
מהות ובי פרוצדורה תו הדגשת האנליטיות של המשפט אל מול הפריפריאליות של
ענפי פנימיי כמו תורת המשפט ,קל וחומר שמלומדי פורמליסטי יתנגדו נחרצות
לאיתור מקורות השראה חלופיי ולבניית גשרי בי המשפט לעולמות ידע אחרי .פרופ'
פלר היטיב לבטא גישה זו באמירתו" :עלינו לעסוק במשפט ולא בפרזיטולוגיה"47.
 44ראו בעניי זה את דבריו של מאוטנר ,ש ,בעמ' " :24–23כפרדיגמה אקדמית ,צופה איפוא
הפורמליז  [...] ËÙ˘Ó· È˘ÚÓ‰ ˜ÂÒÈÚÏ „‡Ó ‰ÓÂ„ ‡Â‰˘ ËÙ˘Ó· È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ˜ÂÒÈÚחפיפה זו
בי העיסוק המשפטי האקדמי ,במסגרת הפרדיגמה של הפורמליז ,לבי העיסוק המשפטי המעשי,
במסגרת תפיסתהעול של הפורמליז ,גרמה לכ שפע אחר פע נית למצוא בכתביה של
מלומדי משפט פורמליסטי התבטאויות המלמדות שאי ה תופסי את כלל את עיסוק כעיסוק של
השגת דעת לשמה במסגרת מחלקה אוניברסיטאית ,אלא כעיסוק שערכו נמדד עלפי המידה שבה
הוא תור להכשרת ולהשכלת של משפטני מעשיי" .כמו כ ראו :מאוטנר ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Ó
· ,Ï‡¯˘Èלעיל ה"ש  ,3בעמ'  ;147על המתח בי היסוד הפרקטי ובי היסוד העיוניביתחומי
בהשכלה המשפטית בארצות הברית ראוSusan Katcher, Legal Training in the United States: :
A Brief History, 24 WIS. INT’L L.J. 335, 370 (2006); Harry T. Edwards, The Growing
Disjunction Between Legal Education and the Legal Profession, 91 MICH. L. REV. 34
(1992); Richard A. Posner, The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962–1987,
).100 HARV. L. REV. 761 (1987

 45מאוטנר  ,ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÚלעיל ה"ש  ,8בעמ' .18
 46רו שפירא "המקצוענות של החינו המשפטי"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיז .(2001) 290 ,263
 47ראו התייחסותו של פרוקצ'יה לאמירתו של פלר במאמרו של אוריאל פרוקצ'יה "בועותמשפט"
 ÌÈËÙ˘Óכ  .(1990) 11 ,9עמדתו הפורמליסטית של פלר בדבר החינו המשפטי משתקפת ג בנאומו
בטקס פתיחת שנת הלימודי ) (1979בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית ,שבו טע כי
"הפקולטה למשפטי נועדה להכשיר משפטני ] [...המשפט צרי להיות אד בקיא במערכת
הנורמות שבה הסדירה המדינה את תחומי החיי השוני של החברה ] [...במושגיות ובדרכי הניתוח
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מנגד ,בפרדיגמה אקדמית אשר אינה פורמליסטית ,או לכל היותר פורמליסטית
"רכה" ,יודגש הממד הערכי והחברתי של המשפט תו עיסוק בתוכ הנורמטיבי של
הכללי אשר מערכת המשפט מאמצת .לדעת מאוטנר ,עיסוק זה יחייב למק את מלומד
המשפט בעמדה פרשנית ,אול תפקיד זה של מת משמעות אינו יכול להתבצע בדר של
חזרה על תוכני התופעה הנחקרת .לפיכ הטיפול השונה במושא המחקר המשפטי מחייב
שימוש בתאוריה לברמשפטית ,כגו כלכלה ,סוציולוגיה ,פילוסופיה של המוסר,
אנתרופולוגיה תרבותית ,ספרות וכדומה .כלומר ,התוצאה המתחייבת מהפרדיגמה ,אשר
אינה פורמליסטית ,היא מחקר ולימוד אינטרדיסציפלינרי )התקרבות האקדמיה המשפטית
לאקדמיה החו!משפטית( ,המאפייני את המלומדי התאורטיי והביקורתיי.
א כ  ,תחת הכושר האנליטי הפורמליסטי תדגיש הפרדיגמה הלאפורמליסטית את
הכושר הסינתטי של מלומדיה ,היינו היכולת להאיר את המשמעויות הערכיות
והחברתיות של המשפט באמצעות אופני ניתוח השאולי ממדעי החברה וממדעי הרוח.
לכ פקולטה למשפטי אשר בה שולטת פרדיגמה שאינה פורמליסטית תהיה עשירה
ומגוונת מבחינת דיסציפלינות הידע שיפעלו בגדרה .עמדה קיצונית בזכות לימוד ומחקר
בי תחומי שכזה מביע אוריאל פרוקצ'יה ,הטוע כי "מדע המשפט הוא מדע ריק ,ומה
שיוצר בו רוש של ממשות אינו אלא בועתה של ממשות ] 48."[...לגישתו ,האינדיקציה
לאיממשותו של המשפט כענ מדעי מובח היא הגידול בענפי המחקר והלימוד
הבי תחומיי המעניקי לאות "בועות משפט" משמעות וצבע.

בדומה למאוטנר ,ג פרוקצ'יה מאפיי את החוקר הבי תחומי ביכולתו לבחו
שאלות משפטיות באמצעות עול המושגי והכלי של הדיסציפלינה הלברמשפטית
הנמנית על השכלתו .אול הרדיקליות בטיעונו של פרוקצ'יה מתבטאת בדחייה מוחלטת
של הנחת היסוד הפורמליסטית ,הרואה במשפט ענ ידע מסוגר בעל חוקיות פנימית
עצמאית ,שכ הנורמה המשפטית ,להבדיל מחוקי הטבע ,היא מעשה אד .לדידו,
התנזרות מעיסוק והשראה בי תחומיי היא בלתי אפשרית וכי "הבי תחומ הסמוי",
המתכחש להיותו של המשפט מדע ריק ,משלה את עצמו ו"חוס את עצמו מפני חוכמת
של האחרי"49.
לסיכו מבוא תאורטי זה ,גישת הפורמליז המשפטי הקלסית מתמקדת בניתוח
צורנימבני של המשפט כמערכת אובייקטיבית וקוהרנטית של כללי ,אשר אינה ניתנת
לרדוקצייה על ידי השפעות לברמשפטיות .כגישה בעלת יומרה מדעית ,אשר מתאפיינת
] [...אד המסוגל לנתח ולהבי את המשפט ] [...ובעל כושר הכללה הנחו כדי ליטול חלק ג
במלאכת עיצוב המשפט ותורתו" .ראו ש"ז פלר "על הוראת המשפט"  ÌÈËÙ˘Óי .(1980) 3 ,3
 48פרוקצ'יה ,לעיל ה"ש  ,47בעמ' .10–9
 49ש ,בעמ'  ;14אוריאל פרוקצ'יה "על הרוחני שבמשפט" „ ÌÈ¯·„Â ÔÈג .(2007) 129–128 ,127
לעמדה דומה א פונקציונלית יותר באופייה ראוAmos Shapira, Changimg Patterns in Legal :
).Education in Israel, 24 ADMIN. L. REV. 233, 237–238 (1972
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בי היתר בוודאות ,יציבות ואחידות בהפעלת המשפט ,יישומה של גישת הפורמליז
המשפטי בחינו המשפטי יתאפיי בפיתוח הכושר האנליטי אשר נחו! להכשרת של
משפטני מעשיי ,תו דחיית ידע ,שיטות מחקר וכלי ניתוח השאולי מדיסציפלינות
אחרות.

ב .סקירה היסטורית :האוניברסיטה העברית בירושלי
בעשור הראשו למדינה
האוניברסיטה העברית בירושלי הוקמה ביו  1באפריל  ,1925שבע שני לאחר הנחת
אב הפינה להקמתה .הקמת אוניברסיטה באר! ישראל הייתה חלק מהחזו הציוני
וקשורה בעבותות לפעילות האינטנסיבית של ראשי מוסדות התנועה הציונית
העולמית 50.הללו ראו באוניברסיטה העברית מעי בית מקדש לאומיחילונימודרני,
אשר יסמל את חידוש היישוב היהודי באר! ישראל )כאמירתו הידועה של חיי ויצמ –
"אוניברסיטת ציו על הר ציו "( .על כ בחרו למק את האוניברסיטה העברית על פסגת
הר הצופי שני לפני היווסדה51.
בעת הקמת המדינה הכילה האוניברסיטה שתי פקולטות בלבד המייצגות את שני
עולמות הידע המסורתיי :הפקולטה למדעי הרוח ,אשר במסגרתה פעלו המכו למדעי
היהדות והמכו למדעי המזרח ,והפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע .מלבד אלה פעלו
בשטחה המכו ללימודי חקלאות )לימי הפקולטה לחקלאות ברחובות( והמכו למחקר
ולהשתלמויות רופאי ) ְ*רֶהפקולטה לרפואה( ,אשר התפתח החל משנת  1949לבית
הספר לרפואה ,כמפעל משות של האוניברסיטה ו"הדסה – ארגו נשי ציוניות

 50ישראל קולת "רעיו האוניברסיטה העברית בתנועה הלאומית היהודית" ˙‰ËÈÒÈ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â„ÏÂ
 ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰כר א – שורשי והתחלות ) 18–14 ,10שאול כ" ומיכאל הד עורכי(1997 ,
)הספר להל ;(˙ÂÏÁ˙‰Â ÌÈ˘¯Â˘ – ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â„ÏÂ˙ :דיאנה דולב "מגדל הש בקריית
הלאו :התכנית האדריכלית לקמפוס בגבעת ר" .(2006) 88 ,86 96 ÌÈÓÊ
 51יאיר פז "האוניברסיטה העברית בהר הצופי כמקדש" ˙ÌÈ˘¯Â˘ – ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â„ÏÂ
 ,˙ÂÏÁ˙‰Âלעיל ה"ש  ,50בעמ'  .297 ,281פז חוש במאמרו את שיקולי "הוועדה המכינה" מטע
הקונגרס הציוני הי"א ,אשר אחד מתפקידיה היה לאתר שטח מתאי להקמת האוניברסיטה
בירושלי .בי השיקולי השוני הודגש" :שיהיה זה אתר גבוה ביותר ,ורצוי 'הכי גבוה'; שיהיה
נשק על סביבותיו ,כולל על ירושלי העתיקה והחדשה; שנית יהיה לצפות ממנו על מקו
המקדש" .לאור הדגשי האמורי נבחרו שני אתרי סופיי :הר הצופי מצפו וג'בל מוכבר )לימי
ארמו הנציב( מדרו .ככלל ,פז מוכיח כי הנטייה לדימוי ולקישור בי האוניברסיטה למקדש באה
לידי ביטוי בשני מישורי עיקריי :בתחו הדימוי והתיאור המילולי )נאומי ,מכתבי ,כותרות
עיתוני וכדומה( ובשאלת העיצוב הפיזי.
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באמריקה" ) 52.(HWZOAככלל ,העשור הראשו למדינת ישראל התאפיי בהתפתחותה
המשמעותית של האוניברסיטה אשר ניכרה בגידול מספר הסטודנטי ,הסגל האקדמי,
הפקולטות ,בתי הספר ,המכוני ,המחלקות והקתדרות .בר ע קו המדינה נקלעה
האוניברסיטה למשבר חמור ,שהשלי כמעט על כל פ אפשרי של התארגנותה.
ביו  29בנובמבר  1947אימצו האומות המאוחדות את ההחלטה ההיסטורית בדבר
תכנית החלוקה של אר! ישראל המנדטורית לשלושה גופי מדיניי :מדינה יהודית,
מדינה ערבית וגו שלישי נפרד ) (Corpus Separatumהנתו לניהול האומות המאוחדות,
בירושלי 53.למחרת ההחלטה הוצתה מערכה אלימה ,אשר לובתה לכדי מלחמה בהיק
מלא ביו  14במאי  ,1948כאשר הבריטי עזבו את אר! ישראל .במהל המלחמה נותר
קמפוס הר הצופי כמובלעת בשטח הירדני ללא רצ טריטוריאלי ע מערב ירושלי.
לפיכ התנועה לבית החולי "הדסה" ולאוניברסיטה העברית דר הרובע הערבי )שכונת
שיח' ג'ראח( התנהלה בשיירות מאורגנות בלבד .בעקבות הרוגי ופצועי שהסבו
התקפות חוזרות ונשנות על השיירות האמורות ,וגיוס סטודנטי בהיק רחב לכוחות
ההגנה נקטעה שגרת הלימודי ,ושערי האוניברסיטה נסגרו ביו  31בדצמבר .1947
ביו  13בינואר  1948נכבשה שכונת שיח' ג'ראח על ידי כוחות ההגנה ,א הללו נאלצו
לסגת על סמ הבטחות אישיות של הנציב העליו ושר המושבות הבריטי ,כי הצבא
הבריטי יג על התחבורה האזרחית והרפואית להר הצופי .בעקבות ההבטחות חודשו
הלימודי54.
ביו  13באפריל  1948שיירה גדולה של רופאי ואנשי סגל הייתה נתונה למתקפה
רצחנית עת עשתה את דרכה להר הצופי ולבית החולי "הדסה" )"טבח שיירת
הדסה"( 55.למעלה משבעי איש קיפחו את חייה בטבח ,ובה ד"ר אברה חיי
פריימ  ,מרצה למשפט עברי במסגרת לימודי המשפט החלקיי אשר התקיימו
באוניברסיטה עובר להקמת הפקולטה למשפטי  56.המאורע הטראומטי גדע את
52

53
54
55
56
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אורי כה ˙È˘‡¯Â ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂ¯Ë ˙ÙÂ˜˙· ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ – ‰Ú·‚‰Â ¯‰‰
 ;(2006) 196–193 ‰È„Ó‰משה ארנוולד "האוניברסיטה העברית בירושלי במלחמת העצמאות"
˙ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â„ÏÂכר ג – התעצמות אקדמית תו מאבק לאומי 399 ,399
)חגית לבסקי עורכת ;(2009 ,מירה קצבורגיונגמ ˘Ï‡¯˘È ˙ÓÂ˜˙Â ‰Ò„‰ :‰˜È¯Ó‡· ˙ÂÈÂÈˆ ÌÈ
.(2008) 177 ,45
יצחק הנס קלינגהופר "הקמת מדינת ישראל :סקירה היסטוריתחוקתית" ËÙ˘Ó‰ ÏÚ ¯ÙÂ‰‚ÈÏ˜ ¯ÙÒ
) 55–54 ,53 È¯Â·Èˆ‰יצחק זמיר עור ;(1993 ,אמנו רובינשטיי וברק מדינה Ï˘ È˙˜ÂÁ‰ ËÙ˘Ó‰
 Ï‡¯˘È ˙È„Óכר א :עקרונות יסוד ) 33מהדורה שישית.(2005 ,
כה ,לעיל ה"ש  ,52בעמ' .105

דומיניק לאפייר ולארי קולינס ) 240 ÌÈÏ˘Â¯È ,ÌÈÏ˘Â¯Èאהר אמיר מתרג ;(1972 ,קצבורג יונגמ,
לעיל ה"ש  ,52בעמ' .160–158
)) THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 9 (The Jerusalem Post Press, 1957להל :ספר
האוניברסיטה העברית לשנת  ;(1957פלטיאל דיקשטי "לזכר ד"ר אברה חיי פריימא ז"ל"
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המאמצי האחרוני שנעשו כדי לשמר את שגרת העבודה האקדמית בהר הצופי ,ושנת
הלימודי בקמפוס בוטלה .משלא התאפשרה גישה חופשית להר הצופי ,איבדה
האוניברסיטה הלכה למעשה את מבניה ,מעבדותיה ואוספי ייחודיי מ הספרייה
הלאומית  57.רק ביו  22באפריל  ,1949כשנה לאחר הפסקת ,חודשו הלימודי
באוניברסיטה העברית בבנייני זמניי ברחבי ירושלי 58.לש חידוש פעילות ההוראה
נשכר תחילה השטח במנזר הפרנציסקני של "טרה סנטה" ) ,(Terra Sanctaאול אט אט
ע שחרור החיילי מהגיוס הכללי לא הספיק השטח השכור במנזר לביקוש הגובר
להשכלה גבוהה ,ועד שנת  1956כבר הייתה האוניברסיטה פזורה על פני עשרות מבני
שוני ברחבי ירושלי59.
כפי שאפשר להיווכח ,ע הקוממיות הגדולה שנלוותה למלחמת השחרור ספגה
האוניברסיטה העברית פגיעה אנושה .סממניה של פגיעה זו התבטאו לא רק בקיומה
הפיזי ,ע אבד נכסיה ,אלא ג בקיומה הסימבולי ,הנשע על מיקומה הייחודי במרחב
הירושלמי .עקב הביזור הכפוי של האוניברסיטה נער טקס פתיחת הפקולטה ביו 28
בנובמבר  1949בבנייני המנזר הקתולי ראטיסבו ) (Ratisbonneברחוב שמואל הנגיד
שבשכונת רחביה .מבנה זמני זה שימש את הפקולטה עד סו שנת  1958עת עברה
למשכ זמני נוס בקמפוס גבעת ר ,במרכז ירושלי ,בשטח שהקצתה לה הממשלה60.
בקמפוס החדש בגבעת ר שוכנו בית הספר לחינו והפקולטות למדעי החברה ,מדעי
הרוח ומשפטי .ע איחוד ירושלי בשנת  1967בעקבות הניצחו במלחמת ששת הימי

57
58

59

60

 ËÈÏ˜¯Ù‰ה  .(1948) 67ככל הנראה ,פריימ היה מיועד לכהונה שיפוטית בהרכב הראשו של בית
המשפט העליו בשל מומחיותו במשפט העברי ,א בעקבות פטירתו הוחלט על מינויו של הפרופ'
הרב שמחה אס .ראו :מיכאל ששר .(1989) 115 ¯˘˘ Ï‡ÎÈÓ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ :ÔÂÈÏÚ ËÙÂ˘ Ô‰Î ÌÈÈÁ
ספר האוניברסיטה העברית לשנת  ,1957לעיל ה"ש  ,56בעמ'  ;11מירו בנבנשתי ‰ÓÂÁ‰ ÏÂÓ
 ;(1973) 40–35 ˙„ÁÂ‡Ó‰Â ‰ÈÂˆÁ‰ ÌÈÏ˘Â¯È – ‰¯Â‚Ò‰כה ,לעיל ה"ש  ,52בעמ' .106
להמחשה ראו תיאורו היפה של עמוס עוז" :בערב נערכה מסיבתידידי באחד מאולמיההרצאות
שבבני ראטיסבו .רוב מחלקות האוניברסיטה שכנו לפני עשר שני ,בשנת חתונתנו ,באגפי של
מנזרי נוצריי .הבניני שעל הרהצופי נותקו מ העיר בעקבות המלחמה .ירושלמי ותיקי עדיי
האמינו כי זהו ניתוק זמני .הרבו להשמיע נבואות פוליטיות .היתה מועקה" .עמוס עוז 60 ÈÏ˘ Ï‡ÎÈÓ
)מהדורה ארבעי ואחת.(2008 ,
כ לדוגמה שוכנו המחלקה לחינו והמחלקה למתמטיקה בצמוד למלו המל דוד; בית הספר
לרפואה שוכ בבנייני הסמוכי לג העיר במגרש הרוסי; הפקולטה למדעי הרוח ,בית הספרי
לארכאולוגיה
ֵ
הלאומי והאוניברסיטאי והמחלקה לכימיה אורגנית שוכנו במנזר טרה סנטה; המחלקה
שוכנה ברחוב ז'בוטינסקי; לימודי מדעי הטבע רוכזו במתח ממילא סמו לשער יפו .ראו דוד
קרויאנקר 1999–1926 ‰ÙÂ˜˙ Ï˘ ‰˜ÂÈ„ – ÌÂ˜Ó Ï˘ ‰ÈÙ¯‚ÂÈ· :ÌÈÏ˘Â¯È ,‰ËÒ‰¯Ë ÌÁ˙Ó
 ;(1999) 80–77ספר האוניברסיטה העברית לשנת  ,1957לעיל ה"ש  ,56בעמ'  ;11ד הורובי ˙˙ÏÎ
.(1993) 111 ÈÓˆÚ Ô˜ÂÈ„ – Á"˘˙ ¯Â„ ,˜·‡Â
דולב ,לעיל ה"ש  ,50בעמ'  ;86ספר האוניברסיטה העברית לשנת  ,1957לעיל ה"ש  ,56בעמ' .9
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גיא קלס

החלה חזרה הדרגתית להר הצופי של חלק מיחידות האוניברסיטה העברית ,בעיקר
בתחומי מדעי הרוח ומדעי החברה ,ובה הפקולטה למשפטי .לעומת זאת הפקולטה
למדעי הטבע ובית הספרי הלאומי והאוניברסיטאי נותרו במושב בגבעת ר.

ג .הטיעו המוסדי
פרק זה יוקדש לבחינת יחסיה הרשמיי של הפקולטה למשפטי בשנותיה הראשונות ע
האקדמיה החו!משפטית .במסגרת טיעו זה אבח את הפרוטוקולי מדיוני ישיבות
הוועדה המקצועית להקמת הפקולטה .מהפרוטוקולי מסתמנת יזמה להקי פקולטה
משותפת למשפטי ולמדעי החברה ,אשר סופה בקבלת החלטה אופרטיבית לקיי דיו
שיטתי ומתמיד בכל ענייני הארגו וההוראה בי המחלקה למדעי החברה והפקולטה
העתידית .כמו כ אסקור את הקמתו של המכו לקרימינולוגיה ואציג את הקוריקולו
הרשמי של הפקולטה בשנותיה הראשונות ,אשר שילב לימודי משפטי ע מדעי הרוח
ומדעי החברה.
 .1ניתוח דיוני הוועדה להקמת הפקולטה למשפטי
כאמור ,בעת הקמתה פעלו באוניברסיטה העברית שתי פקולטות בלבד :הפקולטה למדעי
הרוח והפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע .במסגרת ידע דיכוטומית זו לא היו לימודי
המשפט באוניברסיטה העברית עובר להקמת הפקולטה למשפטי בשנת  1949חטיבה
אורגנית ,ועל כ נלמדו ונחקרו תחומי המשפט העברי והמשפט הבי לאומי הפומבי
בלבד תחת הפקולטה למדעי הרוח 61.חריג לכ הוא פועלו האקדמי של פרופ' גד
טדסקי ,אשר משנת  1941הצטר לאוניברסיטה כעמית מחקר ועסק בעיקר בחקר
המשפט האזרחי האר!ישראלי 62.מלבד לימודי משפט חלקיי אלה פעלו באר! ישראל
שני מוסדות אשר עסקו בהקניית השכלה משפטית בתקופת המנדט :ה Jerusalem Law
") Classesהשיעורי למשפט"( ,בית ספר ממשלתי מנדטורי להכשרת עורכי די ופקידי
ממשל ,ובית ספר פרטי יהודי שיסדו אנשי התנועה להחייאת המשפט העברי
)"ביתהספר הגבוה למשפט וכלכלה"(63.

 61נת פיינברג .(1980) 245 ÔÓÊ‰ ˙ÂÏ‡˘· ˙ÂÒÓ
" 62מהל חיי ורשימת פרסומי של פרופ' טדסקי" ˙ È˜Ò„Ë È˘È‡ ˜Èחלק ראשו )עד ) (1949גנז
האוניברסיטה העברית( )להל ;È˜Ò„Ë È˘È‡ ˜È˙ :להל המיקו :גא"ע(.
 63אס לחובסקי "החינו המשפטי בארישראל המנדטורית"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכה (2001) 292 ,291
)להל :לחובסקי "החינו המשפטי"(.
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במרוצת השני עלו הצעות ויזמות שונות להקמתה של פקולטה למשפטי
באוניברסיטה העברית .לדוגמה ,עוד בשנת  1919התבקש נורמ בנטווי!' ,היוע!
המשפטי לממשלת אר! ישראל ,על ידי המוסדות הציוניי לגבש תכנית מפורטת להקמת
פקולטה למשפטי במסגרת הלי תכנונה של האוניברסיטה העברית .תכניתו של
בנטווי!' ביקשה לשלב את תוכני המשפט המודרני ע תוכני המשפט העברי וכללה
קורסי בכלכלה מדינית ,היסטוריה של המשפט ,סוציולוגיה ועוד ,אלא שהתכנית נזנחה
לבסו על ידי הוועד הפועל הציוני 64.יזמה נוספת להקמת פקולטה למשפטי עלתה
בשנת  1934במסגרת "ועדת הרטוג" ,ועדת בדיקה כללאוניברסיטאית ,אשר נועדה בי
היתר לעבד תכניות לפיתוחה של האוניברסיטה 65.במסגרת דיוניה דחתה הוועדה את
רעיו הקמת הפקולטה למשפטי וכרכה את הדיסציפלינה המשפטית ע מקצועות מדעי
החברה תחת הפרק" :משפט ,מדע המדינה וכלכלה" .חברי הוועדה סברו כי קיומו של
בית הספר המנדטורי ,אשר בוגריו זכו בהכרה ממשלתית ,מייתר את הקמתו של מוסד
מקביל 66.לאחר מכ  ,בזמ מלחמת העול השנייה ,הועלתה הצעה בדבר הקמת "מכו
להשתלמות במדעי המשפטי" במסגרת הפקולטה למדעי הרוח ,אשר יכלול שיעורי
במשפט עברי ,מוסלמי ,רומי ,אזרחי ,בי לאומי פרטי ופומבי ותורת המדינה הכללית67.
בדומה להצעות קודמות ,ג הצעה זו נדחתה על ידי הסנט ,במיוחד בעקבות פטירתו של
פרופ' אשר גולאק ,אשר נתפס כדמות המרכזית וכמורה ראשי במכו המיועד.
השינוי בעמדת שלטונות האוניברסיטה החל למעשה בסמו לפרסו הדי וחשבו
של הוועדה המיוחדת לענייני אר! ישראל באוגוסט  .1947המלצות הוועדה ,כידוע,
הובילו לתכנית בדבר חלוקתה של אר! ישראל המנדטורית לשתי מדינות עצמאיות.
מהלכי אלו החישו את ההכרה כי הבריטי עתידי לעזוב את האר! ולסגור את בית
64
לחובסקי .(˙Â‰ÊÂ ËÙ˘Ó
 65פיינברג  ,ÔÓÊ‰ ˙ÂÏ‡˘· ˙ÂÒÓלעיל ה"ש  ,61בעמ'  .245להרחבה על ועדת הרטוג ,אשר שורשיה
בסכסו המתוקשר שהתגלע בי יושב ראש המועצה האקדמית של האוניברסיטה אלברט איינשטיי
לבי קנצלר האוניברסיטה יהודה לייב מאגנס בדבר סמכויותיו הנרחבות של האחרו ,ראו :כה ,לעיל
ה"ש  ,52בעמ' .80–76
 66בית הספר המנדטורי נוסד ביזמתו של לא אחר מנורמ בנטווי' ,שמלבד היותו ציוני נלהב שימש ג
פקיד של ממשלת המנדט .כ למעשה ,בניגוד גמור להצעתו המקורית למוסדות הציוניי ,יז בית
ספר בעל אוריאנטציה טכניתמקצועית במתכונת של לימודי ערב .מש הלימודי בבית הספר היה
ארבע שני ,ועל א אורכ ה לא זיכו בתואר אוניברסיטאי אלא בפטור מבחינת לשכת עורכי הדי
הארישראלית .הסבר אפשרי לפער בי תכניתו המקורית לאוניברסיטה העברית בירושלי לבי
תכנית הלימודי של "השיעורי למשפט" טמו בהיותו של האחרו בית ספר קולוניאלי ,ולכ תכנית
הלימודי בו עוצבה באופ שנועד להנציח את הפער בי שליטי )בריטי( לילידי )יהודי
וערבי( .ראו לחובסקי  ,˙Â‰ÊÂ ËÙ˘Óלעיל ה"ש  ,64בעמ' .119–118
 67פיינברג  ,ÔÓÊ‰ ˙ÂÏ‡˘· ˙ÂÒÓלעיל ה"ש  ,61בעמ' .246
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הספר המנדטורי למשפטי שהקימו .לפיכ הוחלט בישיבת הוועדה המתמדת 68של
האוניברסיטה ביו  19בינואר  1948על הקמתה של ועדה מקצועית ,אשר תפקידה יהיה
"לברר את  ˙ÂÏ‡˘‰ ÏÎהכרוכות בהכללת של לימודי המשפט בתכנית הלימודי של
האוניברסיטה העברית") 69להל " :הוועדה המקצועית"( .הוועדה המתמדת בחרה לאייש
את הוועדה המקצועית בארבעה חברי :ד"ר משה זמורה ,שות במשרד עורכי די ידוע
)זמורה ,רוזנבליט ,קרונגולד וברשירה( והיוע! המשפטי של הסתדרות העובדי ומי
שיתמנה ,חודשי ספורי לאחר מכ  ,לנשיאו הראשו של בית המשפט העליו ; ד"ר נת
פיינברג ,מרצה למשפט בי לאומי ומי שלימי יהיה הדק הראשו של הפקולטה
למשפטי; ד"ר אברה חיי פריימ  ,מרצה למשפט עברי )אשר נרצח בחודש אפריל
אותה שנה(; פרופ' נפתלי הר! טורטשינר )לימי טורסיני( ,דק הפקולטה למדעי הרוח.
במסמ ראשוני מטע הוועדה המקצועית ,ובו שאלות לעיו ע הקמת הפקולטה,
הוכרז לראשונה כי הצור בהקמה של פקולטה למשפטי איננו שנוי עוד במחלוקת70.
כמו כ יועדו לפקולטה שלושה תפקידי מרכזיי :הכנת עורכי די ופקידי גבוהי
בשירות המדינה ,הדגשתיתר של הצד המדעימחקרי של הלימודי ולבסו ,סינתזה בי
השניי .סעי  3במסמ ,אשר כותרתו "הזיקה של הפקולטה לפקולטאות האחרות
באוניברסיטה" ,מעיד כי לא היה ברור כלל לשלטונות האוניברסיטה ולחברי הוועדה א
לימודי המשפטי יתקיימו במסגרת פקולטה נפרדת ועצמאית ,א במסגרת המחלקה
ללימודי מדעי החברה והכלכלה או שמא במסגרת לימודי הפילוסופיה בפקולטה למדעי
הרוח .מרתקת במיוחד העובדה כי על א ההצהרה על מחויבותיתר לפ המחקרימדעי,
הרי שבכל זאת נדרשה הוועדה המקצועית לדו בסוג התואר שתעניק הפקולטה –
לאמור :אקדמי או מקצועי – ובמספר שנות הלימוד אשר יידרשו להשלמת כל אחד
מתארי אלה .עובדות אלה ממחישות את לבטיה של חברי הוועדה המקצועית בתקופת
הדיוני ,בי הקמת פקולטה מחקרית לבי בית ספר מקצועי.
זאת ועוד ,יו לפני כ  ,בדיוני הוועדה המקצועית אשר הביאו לניסוח המסמ ,עלתה
ביתר שאת שאלת המתח בי הפ המחקרימדעי לבי הפ המעשי שיועד לפקולטה .ד"ר
זמורה ציי בפני הוועדה המקצועית את העובדה בדבר סגירתו של בית הספר המנדטורי
 68הוועדה המתמדת הוקמה עקב גודלו של הסנט ,אשר הקשה על ניהול דיוני במסגרתו .תפקידה היה
לסנ ולברור בי הנושאי האקדמיי החשובי אשר יובאו בפני הסנט לבי אות החלטות שיוריות
אשר קיבלה באופ עצמאי .ראו אורי כה "מוסדות ניהול האוניברסיטה העברית:1948–1925 ,
תהפוכותיה של החתירה לאוטונומיה מוסדית מוחלטת" ˙ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒÈ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â„ÏÂ
כר ב – התבססות וצמיחה ) 37 ,3חגית לבסקי עורכת) (2005 ,הספר להל‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â„ÏÂ˙ :
.(‰ÁÈÓˆÂ ˙ÂÒÒ·˙‰ – ˙È¯·Ú‰
" 69שאלות לעיו בקשר ע הקמת הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית בירושלי" ˙22792 ˜È
) 17.2.1948גא"ע(.
 70ש.
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ללימודי משפטי ,אשר שימש יותר "מכשיר לחינו אנשי מקצוע מעשיי ולא עמדו על
הצד המדעי והתיאורטי של המשפט" 71.פרופ' טורטשינר ביקש לעמוד על יחסי הגומלי
בי הלימודי מתחו מדעי החברה והפילוסופיה לבי לימודי המשפט והבהיר כי על
הפקולטה לשרת את המדע הטהור ואת צורכי המדינה שזה עתה הוקמה .ד"ר פיינברג
חידד דברי אלה בציינו כי על הוועדה לבחו את זיקתה של הפקולטה למשפטי
לפקולטה למדעי הרוח על פי הצור לחנ "אדמיניסטרטורי למדינה היהודית" .ד"ר
פריימ סבר כי התפקיד העיקרי של הפקולטה יהיה לחנ עורכי די  ,ועל כ יש צור
בתיאו תכנית הלימודי ע "הגורמי הקשורי בהתהוות המדינה היהודית" .אול
בכ לא הסתיי הדיו על מיקומ של לימודי המשפט ועל מידת עצמאות ממדעי
החברה ,שכ ישיבה ספציפית יוחדה בסו חודש מרס  1948לנושא יחסי הגומלי בי
הפקולטה העתידית למשפטי למחלקה למדעי החברה .דיו זה נפתח בבקשתו של ד"ר
פיינברג לשלב את החוג ליחסי בי לאומיי בפקולטה העתידה לקו והמשי ברצונו
של פרופ' טורטשינר לראות את איחוד המחלקות למשפטי ולמדעי החברה בפקולטה
אחת כדי שיהוו יחד פקולטה רצינית בעלת משקל .ד"ר פיינברג סבר כי יש לקיי פגישה
ע מורי החוג למדעי החברה לש בירור הנושא ,ואילו ד"ר זמורה וד"ר פריימ לא
חשבו כלל שהצירו או האיחוד המוצע הכרחי72.
לבסו ,ביוני  1948הוציאה הוועדה המקצועית מתחת ידה מסמ הנושא את הש
"די וחשבו להקמת מחלקה למשפטי באוניברסיטה העברית" 73.הוועדה המקצועית
ציינה במסקנותיה כי אחד מתפקידיה של האוניברסיטה ,ע הקמת המדינה ,הוא לשרת
את צורכי המדינה הזקוקה לעורכי די ולשופטי .אול בסעי 4ג למסמ ,העוסק בסוג
הידע שתקנה הפקולטה למשפטי ,נכתב כי יש להקנות לתלמידי השכלה "שתהיה
" 71הוועדה להקמת הפקולטה למשפטי באוניברסיטה" ˙ 22792 ˜Èישיבה מתארי 1 ,16.2.1948
)גא"ע( )להל :ישיבת "הוועדה להקמת הפקולטה למשפטי באוניברסיטה"( .עמדה עקיבה זו של
ד"ר זמורה באה לידי ביטוי ג בטקס פתיחת הפקולטה למשפטי בחודש נובמבר  ,1949שבו אמר
את הדברי האלה" :יודע אנוכי כי את ,רבותי הנכבדי ,רואי את עצמכ כסטודנטי הראשוני
של האוניברסיטה העברית העתידה ודווקא משו כ עלינו לעמוד על המשמר ולהבי היטב את
ההבדל בי חינו משפטי המכשיר טכנאי של המשא והמת המשפטי ובי פקולטה משפטית
המחנכת חכמי תורת המשפט .בפקולטה משפטית אי מקו לשאלה התועלתית' :מה ית ומה יוסי
לי לימוד בלתי מעשי ,לימוד א ורק מדעי'; סיסמתה צרי להיות' :נפשי חשקה בתורה' ] [...יהי רצו
שרוח זו תרח על הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית ]" "[...הנאומי שנשאו בטקס פתיחת
הפקולטה למשפטי של האוניברסיטה בירושלי ביו ז' בכסלו תש"י– ËÈÏ˜¯Ù‰ "28.11.49ז ,247
) (1950) 254–253להל" :הנאומי שנשאו בטקס פתיחת הפקולטה"(.
" 72הוועדה להקמת הפקולטה למשפטי באוניברסיטה" ˙ 22792 ˜Èישיבה מתארי 28.3.1948
)גא"ע(.
 73מסמ מחודש יוני ) 22792 ˜È˙ 1948גא"ע( )להל :די וחשבו להקמת מחלקה למשפטי
באוניברסיטה העברית(.
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עיוניתמדעית ומקצועיתמעשית כאחת ויש לכוונה למיזוג ההרמוני ככל האפשר של
שני הכיווני .שכ זו המטרה לחנ משפטני ,שיהיו מומחי במקצוע וע זה בעלי
תרבות משפטית כללית" .עוד הוסיפה הוועדה המקצועית כי הסטודנטי אשר יסיימו את
התואר ויחפצו לעסוק בעריכת די או בשפיטה יעברו "התמחות שימושית" אצל עור די
או בבית המשפט .די וחשבו זה נתקבל על ידי הוועדה המתמדת ביו  20ביולי ,1948
והיא הטילה על הוועדה המקצועית לאתר מרצי ראויי ולקבוע את תכנית הלימודי
לשנתיי הראשונות בתואר  74.נוס על זה צירפה הוועדה המתמדת להיות חברי
בוועדה המקצועית להקמת הפקולטה את עו"ד שלו )סולומו ( הורובי! 75ואת הפרופ'
הרב שמחה אס ,רקטור האוניברסיטה העברית ומומחה לתולדות ספרות הגאוני ,אשר
בסמו למינוי האמור נבחר לכה כשופט בבית המשפט העליו .
כאמור ,מסמ "הדי וחשבו " שניסחה הוועדה המקצועית לא כלל הכרעה בשאלת
מיקומה ועצמאותה של הפקולטה למשפטי .חלק מחבריה דרשו את עצמאותה
האקדמית ,ואחרי – בראשות פרופ' טורטשינר – שאפו לראותה שלובה ע לימודי
מדעי החברה ,כדי שתקו פקולטה למשפטי ומדעי החברה .בישיבת הסנט מיו 2
באוגוסט  1948הופנה הנושא למועצת הפקולטה למדעי הרוח ,אשר באותה עת כללה ג
את לימודי מדעי החברה .בישיבת חוג המורי למדעי החברה ביו  13באוגוסט 1948
הוסכ כי תפקיד האוניברסיטה לא רק "לאמ כלכלני ,משפטני וסוציולוגי טהורי,
אלא על האוניברסיטה ג לדאוג לכ שתלמידי רבי יקבלו אפשרות של חינו רבגוני
] "[...לפיכ הוחלט בישיבה כי רצוי שייווצר "מגע אמי! בי הוראת מדעי המשפטי
לבי הוראת מדעיהחברה לש קביעת תוכניות לימודי מותאמות לעתיד"76.
ביו  22באוקטובר  1948התכנסה הוועדה המקצועית ,בהשתתפות מורי החוג
למדעי החברה ,מרטי בובר ואלפרד בונה .בסעי ג' לפרוטוקול הוועדה מקצועית,
העוסק בשאלת היחס בי מדעי החברה למשפטי ,הוסכ כי לפי שעה יישארו לימודי
מדעי החברה במסגרת הפקולטה למדעי הרוח ותוק פקולטה עצמאית למשפטי .בד
בבד הוחלט על הקמתה של מועצה משותפת וקבועה של סגל מורי מדעי החברה
והמשפטי "לש דיו שיטתי ומתמיד בכל עניני הארגו וההוראה בשני הגופי" 77.דיו
74
75

76
77
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ש ,סע' 4ג; "פרוטוקול הוועדה המתמדת" ˙ 22792 ˜Èישיבה ל"ח ) 2 ,20.7.1948גא"ע(; פיינברג
 ,ÔÓÊ‰ ˙ÂÏ‡˘· ˙ÂÒÓלעיל ה"ש  ,61בעמ' .250
עו"ד שלו הורובי עלה לאר בשנת  1923ועבד תחילה בשותפות ע עו"ד הארי סאקר .את
השכלתו רכש באוניברסיטת קמברידג' שבה למד משפטי ולימודי קלסיי .בתקופת שלטו המנדט
היה הורובי היוע המשפטי של רוב החברות הכלכליות הגדולות באר וכ היה חבר הנהלתה
המצומצמת של האוניברסיטה העברית בירושלי ,חבר הוועד הפועל וחבר הנאמני שלה ויושב
ראש ועדת החוקה שלה ,ראו דוד תדהר ‡ˆ ÂÈÂ·Â ·Â˘È‰ ÈˆÂÏÁÏ ‰È„ÙÂÏ˜Èכר שמיני 3110–3109
).(1956
"היחסי בי מדעיהחברה והמשפטי" ˙ 22792 ˜Èמסמ מתארי ) 13.8.1948גא"ע(.
"וועדה למשפטי – ישיבה א' לתשי"ט" ˙ 22792 ˜Èישיבה מתארי  ,2 ,22.10.1948ס' ג )גא"ע(.
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זה נער לאחר ישיבה מיוחדת בחודש אוגוסט  ,1948שאותה מתאר פיינברג בספרו.
הישיבה הוקדשה בלעדית לשאלת היחס בי מדעי החברה ומשפטי ,ונדונו בה שלוש
חלופות מוסדיות :הקמת פקולטה נפרדת למשפטי ,הקמת פקולטה משותפת למשפטי
ומדעי החברה או הקמת שתי פקולטות חדשות .למעשה ,שאלת האיחוד הפכה ללא
רלוונטית באופ סופי לאור החלטת הוועדה המקצועית שלא להיכלל בגדר הרפורמה
אשר הונהגה בפקולטה למדעי הרוח בדבר הענקת תואר "בוגר" לראשונה בתולדות
האוניברסיטה העברית78.
העובדה כי הפקולטה למשפטי לא נכללה ברפורמה האמורה אינה עניי של מה
בכ .המשמעות האופרטיבית של מהל זה הייתה כי הסטודנטי למשפטי למדו במש
ארבע שני לתואר "מוסמ" ) (M. Jur.במסלול ישיר .זאת להבדיל מ הסטודנטי
בפקולטה למדעי הרוח ,אשר במסגרת הרפורמה זכו לתואר "בוגר" לאחר שלוש שני
ולתואר "מוסמ" לאחר שנתיי .כזכור ,האוניברסיטה העברית הוקמה בשנת – 1925
כשנה לאחר תחילת הלימודי במוסד הראשו להשכלה גבוהה באר! – הטכניו .
מדיניות הענקת תוארי "מוסמ" ו"דוקטור" בלבד עד קו המדינה על ידי האוניברסיטה
העברית מצביעה בי היתר על בידולה מהטכניו מתוק היותה מרכז מחקר עיוני,
להבדיל ממוסד המכשיר סטודנטי למקצועות טכניי שימושיי 79.הרפורמה בפקולטה
למדעי הרוח הייתה חוליה בשרשרת מהלכי אשר תכלית הייתה פנייה הדרגתית של
האוניברסיטה לאפיקי יישומיי ,א בהקשר של לימודי המשפטי הדבר הוא הוכחה
נוספת לתפיסה המחקרית שאותה ראו לנגד עיניה חברי הוועדה המקצועית .קושי אחר
לאיחוד האמור מקורו בעובדה כי ההצעה לתכנית הלימודי ,אשר עליה שקדה הוועדה
המקצועית ,הושתתה על קורסי חובה בלבד בניגוד לנהוג בפקולטה למדעי הרוח .קשיי
ביורוקרטיי משמעותיי אלה הקשו על שילוב המחלקה למדעי החברה ע הפקולטה
העתידית.
בחודש אפריל  1949צור פרופ' גד טדסקי כחבר בוועדה המקצועית .אמנ בשלב
זה הוועדה המקצועית כבר התוותה את תכנית הלימודי ועקרונותיה ,א עמדתו של
טדסקי בדבר שילוב לימודי המשפטי ע מקצועות מדעי החברה בהדגשת מדעיותה של
הפקולטה עלו בקנה אחד ע מסקנותיה של הוועדה המקצועית עובר להצטרפותו80.
 78פיינברג  ,ÔÓÊ‰ ˙ÂÏ‡˘· ˙ÂÒÓלעיל ה"ש  ,61בעמ'  ;252–251ס' 4ד בדי וחשבו להקמת מחלקה
למשפטי באוניברסיטה העברית ,לעיל ה"ש .73
 79דני יעקובי "ראשיתה של הכשרה מקצועית באוניברסיטה מחקרית :הקמתה של המחלקה לחינו
באוניברסיטה העברית" ˙ ,‰ÁÈÓˆÂ ˙ÂÒÒ·˙‰ – ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â„ÏÂלעיל ה"ש  ,68בעמ'
 ;478 ,475יובל דרור "ראשית הטכניו העברי בחיפה – 1950–1902 ,מהתוכנית ל'ביתספר גבוה
יהודי' ועד תו תקופת ניהולו של שלמה קפלנסקי" .(1996) 330 ,6 Ï‡¯˘È ˙ÓÂ˜˙· ÌÈÂÈÚ
 80ראו ריאיו שהעניק פרופ' טדסקי ליוס שגיא שבו אמר את הדברי האלה" :אמרנו להציע תוכנית
הגיונית וראויה לפקולטה אוניברסיטאית ,להבדיל מביתספר פרופסיונלי .לפי דעתי ,חינו התלמיד
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בחודש מאי אותה שנה אישר חבר הנאמני של האוניברסיטה העברית את מסקנות
הוועדה המקצועית ,ובה תכנית לימודי המתפרסת על פני ארבע שני.
בטקס פתיחת הפקולטה למשפטי ,ביו  28בנובמבר  ,1949סיכ ד"ר פיינברג את
מסקנות הוועדה המקצועית במסגרת נאומו כדק באמרו כי "מגמתה של ההוראה
בפקולטה היא לא רק להעניק לתלמידיה את הידיעות השימושיות הנדרשות למילוי
תפקידיה המקצועיי ,אלא א להקנות לה השכלה משפטית רחבה על רקע תרבותי
כללי .ואכ  ,מוסמכי הפקולטה לא די שהחוקי יהיו נהירי לה מבחינה דוגמאטית
ופורמאליתטכנית; חייבי ה להכיר את המשפט א כהופעה מתחו החיי
הסוציאליי ,המדיניי והפסיכולוגיי ,וכ להתחקות על בעיותהיסוד המשפטיות של
מדינה מודרנית ולתהות על דרכי פתרונ " 81.ד"ר זמורה ,נשיא בית המשפט העליו דאז,
התייחס בנאומו לתכנית הלימודי שחיברה הוועדה המקצועית ולתכנית ,אשר לא יצאה
לפועל ,בדבר הקמת פקולטה משותפת למשפטי ולמדעי החברה ,באמרו כי "יפה עשו
מחברי התוכנית שנתנו בה מקו ניכר ללימודי מדעי החברה .הפקולטה המשפטית
התהיה אומנ עצמאית אבל לבי סמו ובטוח שיחסי שכנות טובה יתקיימו בינה ובי
מדעי החברה ושכנות טובה עדיפה לפעמי מבית משות" 82.נשיא האוניברסיטה
העברית פרופ' זליג ברודצקי ציי כי "אי האוניברסיטה מיסדת כיו רק מרכז להכשרת
עורכידי ] [...ברצוני להדגיש שהמגמה שהונחה ביסוד הפקולטה היא רחבה הרבה יותר
] [...ד"ר ג'יימס פרקס כותב ] [...שמכו מדעי למחקר סוציולוגי במדינת ישראל יהיה
לברכה רבה ] [...ומי יודע ,אפשר שמדינת ישראל תשמש כמעבדת מחקר לשאלות
חברתיות לעול כולו; והפקולטה למשפטי יחד ע המחלקה למדעי החברה המתרחבת
תהא אולי אותו מכו שעליו מדבר פרקס"83.
כפי שאפשר להיווכח ,האוניברסיטה העברית וחברי הוועדה המקצועית מטעמה
שאפו לזנוח את המודל הפרופסיונלי של בית הספר המנדטורי 84,אשר נתפס ג כסממ

81
82
83
84
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כמשפט טוב הוא ,למעשה ,ג מיטב הכנתו מבחינה פרופסיונלית ] [...סבורני שאי לנתק את
המשפט לגמרי מיתר מדעיהחברה בחינו המשפטני .כדאי שלכל משפט תינת גישה לכלכלה,
ואולי ג לסוציולוגיה של המשפט ,א אפשר להשיג הוראה טובה למקצוע זה" .יוס שגיא "ראיו
ע פרופ' טדסקי" ) 30–29 ,23 ÈÁ¯Ê‡ ËÙ˘Ó· ˙ÂÒÓ – È˜Ò„Ë „‚Ï ÔÂ¯ÎÈÊ ¯ÙÒיצחק אנגלרד ,אהר
ברק ,מרדכי א' ראבילו וגבריאלה שלו עורכי) (1995 ,הספר להל .(È˜Ò„Ë „‚Ï ÔÂ¯ÎÈÊ ¯ÙÒ :טדסקי
א הציע ,בישיבה הראשונה של מועצת הפקולטה למשפטי מיו  12בדצמבר  ,1949לקבוע את
מקצוע הכלכלה כמקצוע חובה ,היות שלגישתו תלמידי הפקולטה נדרשי לשלוט ביסודות
הדיסציפלינה .ראו יהושע ויסמ "יד לגד טדסקי"  ÌÈËÙ˘Óכג .(1994) 9 ,7
"הנאומי שנשאו בטקס פתיחת הפקולטה" ,לעיל ה"ש  ,71בעמ' .256
ש ,בעמ' .252
ש ,בעמ' .248–247
דוגמה להסתייגות של חלק מחברי הוועדה המקצועית מבית הספר המנדטורי אפשר למצוא בדחיית
מאמרו של נורמ בנטווי' ,מייסד בית הספר המנדטורי ,לרגל פתיחת הפקולטה למשפטי .בשנת
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קולוניאליסטי 85,לטובת פקולטה אוניברסיטאית המקיימת דיאלוג תמידי ע ענפי ידע
אחרי מתחו מדעי החברה ומדעי הרוח.
 .2הקמת המכו לקרימינולוגיה
יחסי הקרבה בי הפקולטה למשפטי והמחלקה למדעי החברה לא תמו בשנת  .1949את
שיא אפשר לראות בחודש מאי  ,1957אז אישרה הוועדה המתמדת את החלטת מועצת
הפקולטה למשפטי מחודש דצמבר  1956בדבר יצירתה של קתדרה לקרימינולוגיה
בפקולטה למשפטי ועל פתיחת הפרוצדורה האקדמית למינויו של פרופ' ישראל דרפקי
לעמוד בראשה .בהופיעו בפני הוועדה המתמדת הסביר פרופ' בנימי אקצי  ,דק
הפקולטה למשפטי ,כי מסביב לקתדרה יוק בעתיד המכו לקרימינולוגיה ,וכי פרופ'
דרפקי  ,יוע! מטע האומות המאוחדות ומומחה בעל ש עולמי ,הביע את נכונותו
לקבל את התפקיד86.
בחודש יוני  1958כחודש לאחר הצגתה של תכנית להקמת מכו נוס – למחקרי
חקיקה ולמחקר השוואתי – 87נוסחה הצעה מגובשת להקמת המכו לקרימינולוגיה.
 1949הפיקה האוניברסיטה העברית בירושלי חוברת לכבוד המעמד החגיגי ,אשר כללה מאמרי
ודברי ברכה מטע שר המשפטי ,נשיא בית המשפט העליו ועוד אישי .בקשה רשמית לכתיבת
מאמר נשלחה ג לפרופ' נורמ בנטווי' .כחלק מ המאמר שניסח ציי בנטווי' כי הוא סמו ובטוח
שהפקולטה – כיורשת בית הספר המנדטורי – תמשי את פועלו ההוראתי .כאשר פיינברג קיבל לידיו
את המאמר והבחי שתוכנו עומד בסתירה לדברי ההסבר של הוועדה המקצועית בדבר הקמת מוסד
אוניברסיטאי אשר ימזג את הפ המחקרי ע זה המקצועי על רקע השכלה כללית רחבה – הוא גנז את
המאמר .ראו סיכומו של פיינברג לאנקדוטה זו כפי שכתב בספר זכרונותיו [...]" :אנו הסתייגנו
מביתהספר הנ"ל והדגשנו הדגש וחזור ,שבעוד הוא היה ביתספר מקצועי גרידא ,מטרתנו להקי
מוסד אוניברסיטאי ] ." [...נת פיינברג .(1985) 144 ˙ÂÂ¯ÎÊÂ ÌÈÈÁ È˜¯Ù
 85בטקס פתיחת הפקולטה למשפטי הבהיר הפרופ' שמחה אס כי הקמת הפקולטה למשפטי היא
ציו דר בתולדות האוניברסיטה שכ "] [...אמנ מדעי הרוח ומדעי הטבע ,הרפואה והחקלאות ה
מ הדברי הנוהגי בכל עת ובכל מסבות הזמ ,ואילו לפקולטה משפטית מתוכננת לפי רוחנו
וצרכינו לא היינו יכולי להגיע כל עוד שהיינו נתוני בשעבוד לממשלת המנדט" .ראו "הנאומי
שנשאו בטקס פתיחת הפקולטה" ,לעיל ה"ש  ,71בעמ' .249
" 86יצירת קתדרה בקרימינולוגיה" ˙ ˙„Ó˙Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È ˜Èפרוטוקול מישיבה ט"ז של הוועדה
המתמדת) 3 ,31.5.1957 ,גא"ע( .לסקירה תמציתית על אודות הקמת המכו לקרימינולוגיה ופועלו
של פרופ' דרפקי ראוMimi Ajzenstadt, The Study of Crime and Social Control in Israel: :
Some Theoretical Observations, in CRIME AND CRIMINAL JUSTICE IN ISRAEL: ASSESSING
THE KNOWLEDGE BASE TOWARD THE TWENTY-FIRST CENTURY 3, 4–5 (Robert R.
).Friedmann ed., 1998

 87בחודש מאי  1958הציג פרופ' אורי ידי בפני מועצת הפקולטה למשפטי הצעה בדבר הקמת מכו
למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי )לימי המכו למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש הרי ומיכאל
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בדברי ההסבר של ההצעה האמורה נכתב כי "מערכת המקצועות הנלמדי בפקולטה
למשפטי אינה כוללת את הכרת הפושע ואת הדרכי היעילות ביותר לטפל בו ולהחזירו
למוטב" 88.מעמד המכו הוגדר במפורש תחת הפקולטה למשפטי ועל פי תנאי הקבלה
הלימודי בו פתוחי לבעלי תואר "מוסמ" במשפטי ,ד"ר לרפואה או "בוגר" במדעי
החברה או הרוח .זאת ועוד ,על פי דברי ההסבר ,המכו לא יועד ל"אנשי שתפקיד
לטפל בעצמ בעבריי )כגו עובדי סוציאלי ,קציני מבח וכו'(" אלא לבעלי השכלה
אקדמית בלבד.
בשנת  1960החל המכו בפעילות ההוראה ,אשר התלכדה לכדי חמש מגמות:
משפטי ,קרימינולוגיה ,פסיכולוגיה ופסיכיאטרייה ,קרימינליסטיקה וסוציולוגיה.
מגמות אלה התיישבו ע היעד המחקרי שהציב פרופ' דרפקי בנאו שנשא שני מספר
לאחר הקמת המכו בדבר היותה של ישראל כר מחקר פורה לסוגיות קרימינולוגיות ,כגו
הקשר בי פשיעה לעלייה ,קונפליקטי תרבותיי ויחס לפשיעה וכדומה 89.המגמה
המשפטית במכו כללה את הקורסי האלה :משפט פלילי ,בהוראת השופט שמעו
אגרנט; דיו פלילי ,בהוראת פרופ' שלו גנוסר; פילוסופיית הענישה ,בהוראת השופט
חיי כה ; שני סמינרי.
בר זהו אינו הקשר הבלעדי בי מערכת השפיטה למכו ולתהלי שהיה כרו
בהקמתו .במהל הדיוני שנערכו במועצת הפקולטה למשפטי ובוועדה המתמדת
נשלחו מכתבי מאישי שוני לטובת הקמת המכו  ,ובה נשיא בית המשפט המחוזי
בירושלי )כתוארו אז( השופט בנימי הלוי .במכתב נלהב בזכות הקמת המכו כותב
הלוי לדק הפקולטה כי השאלות החברתיות והפסיכולוגיות החשובות בנוגע להענשת
עברייני ודרכי הטיפול בה לרוב אינ ידועות לאנשי המקצוע המשפטי .לדעת הלוי,
קביעה נכונה וצודקת של העונש תלויה בסוגיות יסוד שבה עוסקת הקרימינולוגיה ,וכי
המכו "יסייע למדינה להגשי את מטרות ההגנה החברתית של החוק הפלילי ,באמצעי
המדע וברוח הקדמה"90.
סיפורו של המכו לקרימינולוגיה מוכיח הלכה למעשה את הקשר האקדמי ו"המגע
האמי!" אשר נרק בי הפקולטה למשפטי לבי הפקולטה למדעי הרוח בכלל
סאקר( .בניסוח קווי היסוד של המכו נכתב כי דגש מיוחד יוש במחקר אינדוקטיבי ,במשפט עברי

ובחקר האספקטי הכלכליי ,הסוציולוגיי והדמוגרפיי של המשפט והחקיקה .ראוAssaf :
Likhovski, Argonauts of the Eastern Mediterranean: Legal Transplants and Signaling, 10
).THEORETICAL INQUIRIES IN L. 620, 633–634 (2009

" 88הצעה להקמת מכו לקרימינולוגיה" ˙ 2563 ˜Èמסמ מתארי ) 12.5.1958גא"ע(.
" 89תקציר מדבריו של פרופ' דרפקי" ˙) 2563 ˜Èגא"ע(.
 90מכתב מהשופט בנימי הלוי לדק הפקולטה למשפטי )) 2563 ˜È˙ (13.3.1959גא"ע( .להרחבה על
דמותו הייחודית והמרתקת של השופט הלוי ראו :אוריאל רייכמ "השופט בנימי הלוי ז"ל – בי
לאומיות לליברליז"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכג .(2000) 283
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והמחלקה למדעי החברה בפרט .יתרה מכ ,הוא שב ומדגיש את האוריינטציה
המדעיתמחקרית שהפקולטה ראתה לנגד עיניה ,ה באמצעות אופיו הבי תחומי של
המכו וה בחסימת דרכ של סטודנטי בעלי השכלה בסיסית או פרופסיונלית גרדא.
 .3קוריקולו ומבנה
מלבד הפרוטוקולי הרשמיי של רשויות האוניברסיטה ,ההתחקות על שיתו הפעולה
המוסדי בי האקדמיה המשפטית ובי האקדמיה החו!משפטית יכולה להתבצע ג
בבחינת מה שהסוציולוגיה של החינו מכנה "תכנית הלימודי הגלויה" ,היינו ניתוח
היצע הקורסי של הפקולטה למשפטי כפי שה משתקפי בידיעוני הרשמיי שהיא
פרסמה 91.לפיכ בכוונתי לנתח תוכנ של שלושה ידיעוני מייצגי מהעשור הראשו
לפעילותה של הפקולטה למשפטי :ידיעו תש"י ) ,(1950–1949ידיעו תשי"ד
) (1954–1953וידיעו תשי"ח ).(1958–1957
ידיעו הפקולטה משנת תש"י מכיל למעשה את תכנית הלימודי המושתתת על
הצעת הוועדה המקצועית ,וניכרת בו הנטייה ליישו מסקנותיה בדבר חינו הסטודנטי
למומחיות משפטית יחד ע השכלה רחבה על רקע תרבותי כללי .יסודות ההשכלה
הכללית רוכזו בעיקר בשנת הלימודי הראשונה ,שכללה  21שעות חובה שבועיות ,אשר
מתוכ רק שבע שעות לימוד הוקדשו למקצועות משפטיי מובהקי 92.פרט לקורס
"אמוני בלשו והבעה" ב שלוש השעות ,יתר שעות הלימוד השבועיות הוקדשו כול
לנושאי לברמשפטיי :תורת המדינה א' ,היחסי הבי לאומיי וצורת הארגו
הבי לאומי ,כלכלה מדינית ,מבוא לסוציולוגיה ומבוא לפילוסופיה .בשנת הלימודי
השנייה לא נשמר יחס זה ,ומתו  20שעות לימוד חובה שבועיות  16שעות הוקדשו
למקצועות משפטיי )משפט רומאי ב'; דיני חיובי; דיני אישי ,משפחה וירושה;
יסודות משפט האסלא; דיני עונשי ; חוקת מדינת ישראל( וארבע שעות שבועויות
למקצועות הלברמשפטיי האלה :תורת המדינה ב' ,תורת הכספי ומבוא לפסיכולוגיה.
בניגוד לשנתיי הראשונות ,השני השלישית והרביעית ,אשר כל אחת מה כללה 20
שעות לימוד חובה שבועיות ,נעדרו כל יסוד לברמשפטי פרט לקורס חובה אחד
 91הסוציולוגיה של החינו מבחינה בי תכנית הלימודי הגלויה ,המשתקפת במקצועות הלימוד
הרשמיי ,לבי תכנית הלימודי הסמויה ,המנחילה ערכי כמו אינדיווידואליז ,התמדה ,הישגיות,
תחרותיות וכדומה כחלק מהסוצאליזציה הערכיתנורמטיבית המתרחשת באמצעות המבנה המוסדי
והארגוני של בית הספר או האוניברסיטה .לפירוט והרחבה ראוAdam Gamoran, Curriculum, in :
EDUCATION AND SOCIOLOGY: AN ENCYCLOPEDIA 125 (David L. Levinson, Peter W.
).Cookson, Jr., & Alan R. Sadovnik eds., 2001

 92המקצועות המשפטיי אשר נלמדו בשנה הראשונה ה אלה :מבוא לתורת המשפט; משפט רומאי
א'; מבוא למשפט עברי; סוגיות משפטיות בתלמוד )תרגיל(; שיטת המשפט האנגלוסקסי .ראו
"רשימת השעורי לשנת תש"י" ˙) 2120 ˜Èגא"ע( )להל" :ידיעו תש"י"(.
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בפילוסופיה משפטית 93.א כ  ,מתו  81נקודות החובה שהרכיבו את התואר  12נקודות
הוקדשו ללימודי לברמשפטיי ,שה כ) 15%בקירוב( מס היצע הקורסי )בהתעל
מלימודי הצרפתית שהיו בגדר מקצוע בחירה בלבד(.
בחינתו של ידיעו תשי"ד מצביעה על יציבות מכסת השעות הכללית להשלמת
התואר ,א ע זאת ג על ירידה בהיק קורסי החובה הלברמשפטיי .במסגרת שנת
הלימודי הראשונה ,שכללה  21שעות לימוד חובה שבועיות 11 ,שעות הוקדשו
למקצועות משפטיי  94,ואילו שש שעות שבועיות הוקדשו ללימודי הקורסי
הלברמשפטיי האלה :יסודות מדע המדינה א' )תולדות הרעיו המדיני( ,יסודות מדע
המדינה ב' )תורת המשטרי( ,יחסי בי לאומיי ומוסדות בי לאומיי וכ אחד מ
המקצועות האלה :יסודות הסוציולוגיה ,תורת ההיגיו  ,היסטוריה כלכלית בזמ החדש
או מכינה ברומית .שאר חמש השעות השבועיות התחלקו בי אימוני בלשו והבעה,
לימודי השפה האנגלית וחינו גופני .יחס זה לא נשמר בשנת הלימודי השנייה ,ומתו
 15שעות לימוד חובה שבועיות  13שעות הוקדשו למקצועות משפטיי )דיני חיובי;
דיני אישי ,משפחה וירושה; דיני עונשי ; משפט קונסטיטוציוני( ,ואילו שעתיי בלבד
הוקדשו לבחירה בי הקורסי :מתודולוגיה סטטיסטית ויסודות הסוציולוגיה .בניגוד
לשנתיי הראשונות ,השני השלישית והרביעית ,שכללו יחדיו  37שעות לימוד חובה
שבועיות 95,נעדרו כל יסוד לברמשפטי פרט לשני מקצועות בחירה בשנה ד' בתחו
המנהל הציבורי והפילוסופיה של המשפט .כלומר ,מתו  73נקודות החובה שהרכיבו את
ִ


התואר שמונה נקודות הוקדשו ללימודי לבר משפטיי ,שה כ  11%מס היצע
הקורסי )בהתעל מלימודי הצרפתית שהיו בגדר מקצוע בחירה(.
ידיעו תשי"ח ,אשר יצא לאור כמעט עשור לאחר הקמתה של הפקולטה ,מצביע על
מגמת גידול במכסת השעות הכללית והיצע הקורסי בתואר .במסגרת שנת הלימודי
 93בשנה השלישית נלמדו קורסי החובה :משפט עברי א'; דיני קניי; החוק המסחרי ,דיני חברות,
שותפויות ואגודות קואופרטיביות; דיני שטרות ושיקי; דיו אזרחי; דיני עונשי ב'; משפט
בילאומי פומבי א'; רפואה משפטית .בשנה ד' נלמדו קורסי החובה :משפט עברי ב'; משפט
השוואתי; דיו פלילי; משפט אדמיניסטרטיבי; משפט בילאומי פומבי ב'; משפט בילאומי פרטי;
דיני ביטוח; דיני עבודה וביטוח סוציאלי; דיני מסי; דיני ימאות ותעופה; דיני מחברי ,פטנטי
וסימני מסחר .ידיעו תש"י ,ש.
 94מדובר במקצועות המשפטיי האלה :מבוא לתורת המשפט; סוגיות משפטיות בתלמוד )תרגיל(;
שיטת המשפט האנגלי; משפט רומאי .ראו "רשימת השעורי לשנת תשי"ד" ˙) 2120 ˜Èגא"ע(
)להל :ידיעו תשי"ד(.
 95בשנה השלישית נלמדו קורסי החובה :משפט עברי א'; משפט בילאומי פומבי; דיני קניי; משפט
מסחרי; דיני שטרות והמחאות; דיו אזרחי; דיו פלילי; רפואה משפטית .בשנה ד' נלמדו קורסי
החובה :משפט עברי ב'; משפט בילאומי פרטי ובידתי; דיני מסי; הגנת מחברי ,פטנטי
וסימני מסחר; משפט אדמיניסטרטיבי; דיני עבודה וביטוח סוציאלי; דיני תעופה וימאות; ניסוח
מסמכי ופירוש; קורס בחירה .ידיעו תשי"ד ,ש.

632

משפטי מא תשע"ב

אוניברסיטה בגלות :ההיסטוריה של החינו המשפטי בעשור הראשו למדינה

הראשונה ,שכללה  24שעות לימוד חובה שבועיות ,עשר שעות הוקדשו למקצועות
משפטיי 96,ואילו שבע שעות שבועיות הוקדשו ללימודי הקורסי הלברמשפטיי
האלה :יסודות מדע המדינה ,יחסי בי לאומיי ומוסדות בי לאומיי וכ בחירה של
קורס אחד מבי הקורסי האלה :יסודות הסוציולוגיה ,מבוא לתורת ההיגיו ולשיטה
מדעית ,היסטוריה כלכלית בזמ החדש ,מבוא לכלכלה ללא כלכלני ,סטטיסטיקה
ומנהל ציבורי .שאר שבע השעות השבועיות התחלקו בי
לתלמידי ִמנהל ,שפה רומית ִ
הבעה שבכתב בעברית ,לימודי השפה האנגלית וספורט חובה .בשנת הלימודי השנייה
מתו  24או  26שעות לימוד חובה שבועיות )תלוי בבבחירת הקורסי(  21שעות
הוקדשו למקצועות משפטיי )דיני חיובי; דיני אישי ,משפחה וירושה; דיני עונשי ;
משפט קונסטיטוציוני; סוגיות משפטיות בתלמוד( לעומת שלוש או חמש שעות )תלוי
בבבחירת הקורסי( שהוקדשו לבחירת שני קורסי מהשיעורי האלה :רפואה משפטית,
יסודות הסוציולוגיה ,סטטיסטיקה לתלמידי ִמנהל ,מבוא למשפט האסלאִ ,מנהל ציבורי
ופרקי במשפט רומי .בניגוד לשנתיי הראשונות ,השני השלישית והרביעית ,שכללו
יחדיו  43שעות לימוד חובה שבועיות 97,נעדרו כל יסוד לברמשפטי פרט לקורס בחירה
בשנה ד' בפילוסופיה של המשפט .כלומר ,מתו  92נקודות חובה שהרכיבו את התואר
 12–11נקודות הוקדשו ללימודי לברמשפטיי ,שה כ 12%מס היצע הקורסי.
ניתוח התוכ של שלושת הידיעוני על פני ציר הזמ מצביע על התבססותה
והתפתחותה של הפקולטה למשפטי על ידי הגדלת שעות החובה והרחבת היצע
הקורסי במש השני .לכאורה ,על פני השטח התובנה המתבקשת מהשוואת הידיעוני
היא כי ע השני חל צמצו מסוי במכסת השעות של המקצועות הלברמשפטיי
בתואר .בר ליבת של קורסי אלו נשארה יציבה ,ואילו מכסת השעות הכללית לתואר
עלתה – ולא בהכרח בקורסי משפטיי טהורי .למשל ,בידיעו תשי"ד נוספו בשנת
הלימודי הראשונה לימודי הספורט ולימודי האנגלית ,ובידיעו תשי"ח לימודי האנגלית
התרחבו ג לשנת הלימודי השנייה )ס הכול  6נקודות מתו  91נקודות חובה(.
מסקנה אחרת עניינה מוקד הקשר בי האקדמיה המשפטית לאקדמיה החו!משפטית.
ניתוח הידיעוני מעלה כי שנת הלימודי הראשונה התאפיינה בקורסי חובה מגווני
ממדעי הרוח ,מדעי החברה והסטטיסטיקה ,בלימודי שפה )אנגלית כמקצוע חובה
 96מדובר במקצועות המשפטיי האלה :מבוא לתורת המשפט; סוגיות משפטיות בתלמוד )תרגיל(;
שיטת המשפט האנגלי; משפט רומאי .ראו "רשימת השעורי לשנת תשי"ח" ˙) 2120 ˜Èגא"ע(
)להל :ידיעו תשי"ח(.
 97בשנה השלישית נלמדו קורסי החובה :משפט עברי א' )כולל מבוא היסטורי למשפט(; דיני קניי;
משפט מסחרי; דיני שטרות והמחאות; משפט ִמנהלי; דיו אזרחי; דיו פלילי; קורס בחירה .בשנה ד'
נלמדו קורסי החובה :משפט עברי ב'; משפט בילאומי פרטי ובידתי; דיני מסי; הגנת מחברי,
פטנטי וסימני מסחר; משפט ימי; דיני תעופה; ניסוח מסמכי ופירוש; דיני ראיות; קורס בחירה.
ידיעו תשי"ח ,ש.
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וצרפתית ורומית כמקצועות רשות( ,אימוני בהבעה וכמה קורסי מבוא במשפטי.
למעשה ,התכני המוצעי בשנה זו ה בבחינת יישו החלטת הוועדה המקצועית בדבר
הקניית השכלה רחבה על רקע תרבותי כללי ,אשר מטרתה לספק היכרות בסיסית ע
המשפט העברי והאנגלי יחד ע ידע בי תחומי ,טר החשיפה לקורסי משפטיי
מתקדמי .לפיכ השנה הראשונה הייתה מעי שנה מבואית ,אשר ייתכ שהייתה נחוצה
באר! לאור העובדה שלימודי המשפטי באוניברסיטה לא דרשו תואר ראשו כדרישת
קד98.
יתרה מכ ,בניגוד לקביעתו של מאוטנר ,לקורסי הלברמשפטיי במערכת
הלימודי הרשמית לא נית מעמד שולי וה לא הוטו מבחינת תוכניה לקוטב המשפטי
כקורסי מתוחמי "הממוקמי על 'קוהתפר' שבי דיסציפלינת המשפט והדיסציפלינות
של מדעי החברה והרוח" 99כגו סוציולוגיה של המשפט .על פי הידיעוני השוני,
קורסי אלה ,מתחו מדעי הרוח ומדעי החברה )פרט לקורסי מתחו מדע המדינה
ויחסי בי לאומיי( ,התקיימו בבניי טרה סנטה ולימדו בה פרופ' שמואל נח
אייזנשטדט ,פרופ' שמואל הוגו ברגמ  ,פרופ' חיי יהודה רות ,פרופ' יהושע ברהלל
ואחרי ,והסטודנטי למשפטי הצטרפו אליה .מלבד חשיבותו העובדתית של ממצא
זה ,העומד בסתירה לקביעה הנוכחית בספרות ,עולה ג חשיבותו המהותית .מודל
לימודי זה ,אשר נוצר על ידי הוועדה המקצועית ,העניק למעשה זכות בכורה למקצועות
הלברמשפטיי על המפגש הראשוני ע הסטודנטי למשפטי .חשיבות של קורסי
לברמשפטיי אלה טמונה ביכולת לחשו את הסטודנטי חשיפה בלתי אמצעית
לידע ,שיטות מחקר וכלי ניתוח לברמשפטיי עובר להיכרות ע מקצועות הליבה
המשפטיי )דיני חיובי ,דיני עונשי וכדומה( החל משנת השנייה בפקולטה100.
מכל מקו ,חשוב להדגיש כי ג ללא התייחסות למיקומ הגאומטרי של הקורסי
הלברמשפטיי על ציר שנות הלימוד בתואר ,שילוב בקוריקולו הרשמי אינו עולה

 98בארצות הברית לדוגמה לימודי המשפטי פתוחי רק למי שמחזיק בידו תואר ראשו ,ולכ מרבית
הסטודנטי למשפטי מצוידי ברקע תאורטי מתחו מדעי החברה "דבר המכשיר אות בצורה
טובה יותר ללימודי המשפט" .ראו יהושע ויסמ "על הוראת המשפט בארצות הברית ובישראל"
 ÌÈËÙ˘Óיב .(1983) 428 ,425
 99מאוטנר  ,ÈËÙ˘Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ÏÚלעיל ה"ש  ,8בעמ' .22
 100בריאיו עמו תיאר לפניי עו"ד עמיהוד בפורת כיצד ,בדיעבד ,הייתה לקורס "מבוא לסוציולוגיה",
אשר אותו לימד פרופ' אייזנשטדט ,משמעות מכרעת עליו כמשפט .לדבריו ,בקורס זה ,אשר נלמד
בפקולטה למדעי הרוח ,נוכח לדעת כי המערכת הנורמטיבית המשפטית היא חלק ממערכות
נורמטיביות אחרות בחברה אשר אינ משפטיות ,וכי התכני של מערכת אחת משפיעי על זולותיה.
ריאיו ע עו"ד עמיהוד בפורת ).(24.4.2009
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בקנה אחד ע הטענה בדבר פרדיגמה אקדמית פורמליסטית ,אשר במסגרתה עסקה
לכאורה הפקולטה למשפטי בשנות החמישי101.

ד .הטיעו הפרסונלי
פרק זה יתמקד בסגל ההוראה הבכיר של הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית
דר תיקי חבריו ,תוכני הרצאותיה וחיבוריה הבי תחומיי .תחילה אציג את תיקי
הסגל אשר מה עולה מגמה להשכלה בי תחומית רחבה ומגוונת ואנתח .לאחר מכ
אפנה לניתוח תוכני הרצאות וחיבורי נבחרי של המרצי הבכירי ושופטי בית
המשפט העליו אשר לימדו בפקולטה ,העוסקי בנושאי משפט ,חברה וכלכלה.
 .1ניתוח תיקי סגל הפקולטה
לצד המסקנות הנובעות מחקירה מוסדית וארגונית של הפקולטה למשפטי בעשור
הראשו להיווסדה קיי עוד פ לקיומ של קשרי בי האקדמיה המשפטית לאקדמיה
החו!משפטית ודגש אפשרי בפיתוח הכושר הסינתטי של הסטודנטי למשפטי – פ
המצוי במישור האישיאינטלקטואלי של חברי סגל ההוראה .לצור כ אבקש להתחקות
על קורות חייה של חלק משמעותי מחברי סגל ההוראה הקבוע של הפקולטה
למשפטי בשנותיה הראשונות :פרופ' גד טדסקי ,ד"ר נת פיינברג ופרופ' בנימי אקצי
)בדרגת האקדמית אז( ,אשר מה עולה מגמה להשכלה בי תחומית רחבה ומגוונת.
פרופ' גד טדסקי עשה את עיקר לימודיו בפקולטה למשפטי ברומא ,וה כללו ג
מקצועות לברמשפטיי ,כגו כלכלה וסטטיסטיקה 102.לאחר קבלת התואר "דוקטור
למשפטי" בהצטיינות השתת טדסקי בעיבוד ספר החוקי האיטלקי ומונה לחבר
 101הריכוז הגבוה של קורסי לברמשפטיי בשנה הראשונה מתו ארבע שני )המזכי בתואר שני( א
נתפס על ידי מקצת הסטודנטי כמוגז ,הואיל והוא בא על חשבו היק הידע המשפטי ורמתו .יתרה
מכ ,אחת מהרפורמות הראשונות שבוצעו בתחילת שנות השבעי בפקולטה למשפטי
באוניברסיטת תלאביב מלבד פיצול הקורס "דיני חיובי" ל"דיני חוזי" ו"דיני נזיקי" הייתה
העברת אבות היסוד של הידע המשפטי כמו "דיני עונשי" ו"דיני חוזי" לשנה א' על חשבו תכני
אלה .ריאיו ע פרופ' דניאל פרידמ ).(3.3.2009
 102שגיא ,לעיל ה"ש  ,80בעמ'  .25ככל הנראה טדסקי נחש לכתיבה אנטיפורמליסטית עוד בתקופת
לימודיו ג דר דודו ,אשר התמחה בפילוסופיה של המשפט וא היה רקטור אוניברסיטת רומא.
התחקות על ספרו של דודו בתורת המשפט ,אשר נלמד בשיעוריו באוניברסיטת רומא ,מצביעה על
דיו במשנת של ארלי ,קנטורובי והוגי אנטיפורמליסטי אחרי .ראוAssaf Likhovski, :
Czernowitz, Lincoln, Jerusalem, and the Comparative History of American Jurisprudence,
).4 THEORETICAL INQUIRIES IN L. 621, 652–654 (2003
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"המכו ללימודי מחוקקיי" )כ במקור( וחבר הוועדה המייעצת למוסד האיטלקי
המרכזי לסטטיסטיקה  103.ע הגיעו ארצה החל ללמד בבית הספר הגבוה למשפט
וכלכלה בתלאביב קורס במשפט ימי ועוד קורס אחד על תורת המשפט הכללית104.
כעבור שנתיי מעלייתו ארצה מונה טדסקי ל"חבר למחקר" במשפט אזרחי ובתורת
המשפט הכללית באוניברסיטה העברית.
שות להשכלתו המערבאירופית של טדסקי הוא ד"ר נת פיינברג .פיינברג למד
בפקולטה למשפטי של אוניברסיטת צירי ,ובה נחש לראשונה למדע הסוציולוגיה105.
לאחר קבלת התואר "דוקטור למשפטי" המשי את לימודיו כסטודנט בפקולטה
לכלכלה באותה אוניברסיטה למש שנה ,ומסו שנת  1921נרש להרצאות במדעי
החברה לשני סמסטרי בפקולטה הפילוסופית של אוניברסיטת ברלי  106.לאחר עלייתו
לישראל היה פיינברג שופט בבית משפט השלו העברי בתלאביב והתמנה לחבר הוועד
של "חברת המשפט העברי" .כמו כ היה אחד ממייסדי האגודה העברית "למע חבר
הלאומי" וא התמנה למזכיר כבוד שלה .בסו שנת  1927יצא פיינברג לאירופה
והמשי את לימודיו ב"אינסטיטוט למדעי בי לאומיי" בז'נווה  107.בשנת 1949
נתמנה פיינברג לדק הראשו של הפקולטה למשפטי.
אל מול הציר הקונטיננטלי האמור ניצב פרופ' בנימי אקצי  .אקצי סיי את לימודיו
כד"ר למדע המדינה בפקולטה למשפטי ולמדע המדינה שבאוניברסיטת וינה ,שבה
נחש לתחומי הכלכלה ,ההיסטוריה ,הסוציולוגיה והפסיכולוגיה 108.לאחר מכ סיי את
לימודיו כד"ר למשפטי באוניברסיטת פריז בהתמחות במשפט ציבורי ובכלכלה .בשנת
 1932עבר אקצי להתגורר בארצות הברית ,כעמית קר רוקפלר במדעי החברה ,המשי
את לימודי המשפטי באוניברסיטת הרוורד וזכה לתואר נוס של "דוקטור

103
104

105
106
107
108
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˙ ,È˜Ò„Ë È˘È‡ ˜Èלעיל ה"ש  ,62בחלק ראשו )עד .(1949
שגיא ,לעיל ה"ש  ,80בעמ'  .28בית הספר למשפט וכלכלה הוק בשנת  1935על ידי אנשי התנועה
להחייאת המשפט העברי ,ותפיסת ההוראה אשר הונהגה בו הייתה כי על כל שיטת משפט להיות
נטועה בהקשר חברתי ותרבותי לאומי ספציפי ,ברוח האסכולה ההיסטורית של המשפט .על כ בית
הספר שימש בראש ובראשונה אמצעי להחייאת המשפט העברי ,ונוכח מטרה לאומית זו ההכשרה
המשפטיתמקצועית קיבלה ממד משני בלבד .ראו אורי כה "המרד אחר לגיטימציה אקדמית :בית
הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל אביב  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ "1948–1935כה ;(2009) 186–185 ,179
לחובסקי "החינו המשפטי" ,לעיל ה"ש  ,63בעמ' .310
פיינברג  ,˙ÂÂ¯ÎÊÂ ÌÈÈÁ È˜¯Ùלעיל ה"ש  ,84בעמ' .29–28
"תולדות חיי" ˙ ,‚¯·ÈÈÙ È˘È‡ ˜Èחלק ) 1944–1929 – Iגא"ע( )להל.(‚¯·ÈÈÙ È˘È‡ ˜È˙ :
ש; פיינברג  ,˙ÂÂ¯ÎÊÂ ÌÈÈÁ È˜¯Ùלעיל ה"ש  ,84בעמ'  ;72–70 ,66סטיב גולדשטיי "לזכרו של
פרופ' נת פיינברג"  ÌÈËÙ˘Óיט Ruth Lapidoth, Nathan Feinberg: A Tribute, 20 ;(1990) 238
).ISR. L. REV 113 (1985
בנימי אקצי .(1989) 121–120 ,117 ˙ÂÂ¯ÎÊ È˜¯Ù – ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‰‚È¯Ó
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למשפטי" 109.כחבר התנועה הרוויזיוניסטית שימש אקצי ראש המחלקה המדינית של
ההסתדרות הציונית החדשה ,ובשיתו פעולה ע זאב ז'בוטינסקי קשר קשרי
דיפלומטיי ע מדינאי אירופיי שוני .בשנת  1947היה פרופ' אקצי מועמד למשרת
הוראה בקתדרה למדע המדינה שהאוניברסיטה עמדה להקי .בסופו של דבר מסגרת
המינוי הורחבה והוא התבקש ללמד לא רק את קורס היסוד במדע המדינה אלא ג משפט
קונסטיטוציוני110.
הנה כי כ צירו קורות חייה של שלושת המלומדי יוצר פסיפס השכלתי מגוו לא
רק מהפ הלברמשפטי הבולט במובח אלא ג מבחינת החשיפה לשיטות משפט
והוראה משפטית מיבשות שונות 111.ע זאת חשוב להבהיר כי רקע בי תחומי אינו
תנאי מספיק להוכחת תפיסת עול אפורמליסטית .מלומד פורמליסטי יכול שיהיה בעל
השכלה רחבה ועדיי יסבור שאי לערב את המשפט ע תחומי ידע אחרי .אול כיוו
שהעיסוק בתוכ הנורמטיבי של כללי משפטיי באמצעות חזרה על תוכני התופעה
הנחקרת מוגבל מיסודו ,הרי שניתוח ביקורתי של התופעה המשפטית ,על שלל היבטיה,
מחייב לעתי ג שימוש בתאוריה והמשגה לברמשפטיות .לפיכ ללא היכרות ע ידע,
שיטות מחקר וכלי ניתוח השאולי ממדעי החברה ומדעי הרוח ,היכולת לפרש את
המשפט או לבקרו מוגבלת לשיח אינטרנליסטי.
 .2ניתוח תוכני ההרצאות וחיבורי נבחרי של סגל הפקולטה
)‡( Ï‚Ò È¯·Á
כאמור ,קורות חייה של המרצי בפקולטה אמנ יכולי לשרטט את מידת החשיפה של
סגל ההוראה לדיסציפלינות לברמשפטיות ,א לא את מידת הטמעת  .לדוגמה ,מעמדו
של פרופ' גד טדסקי כאבי המשפט האזרחי הישראלי כרו בתדמית פורמליסטית על א
חשיפתו ללימודי כלכלה וסטטיסטיקה 112.על כ במוקדו של תתפרק זה יוצבו תוכני
הרצאותיה ומחקריה של חברי סגל הפקולטה113.
 ÔÈˆ˜‡ È˘È‡ ˜È˙ "Dr. Benjamin Akzin" 109חלק  – Iעד ) 1951גא"ע(; Yehezkel Dror, Benjamin
).Akzin: A Tribute, 13 ISR. L. REV. 129, 129 (1978

 110אקצי  ,˙ÂÂ¯ÎÊ È˜¯Ù – ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‰‚È¯Óלעיל ה"ש  ,108בעמ' .355
 111ראו לעניי זה את רשמיו של המשפט לאופר ,אשר ביקר בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית
בירושלי כעמית מחקר מטע אוניברסיטת הרוורד בשנות השישי המוקדמות .לדידו ,הרקע
המ -גוֳ של המרצי בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית בירושלי היה נדיר
ההשכלתי ְ
בייחודוJoseph Laufer, Legal Education in Israel: A Visitor's View, 14 BUFF. L. REV. 232, :
).237 (1964
 112מאוטנר למשל מדגי באמצעות מאמרו של טדסקי "חוזה שלביצועו דרושה הסכמת אד שלישי
ודמי תיוו" כיצד הוא משלי חוסרי משפטיי באופ פורמליסטי .ראו מאוטנר ÍÂÈÁ‰ ÏÚ
 ,ÈËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,8בעמ'  ,21ה"ש  .15כמו כ ראו :דניאל פרידמ "שכר ראוי בגי פיגור
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כאמור ,ראשו להוכחת טיעו זה הוא פרופ' גד טדסקי .לצד חיבורי משפטיי
"טהורי" ,שייתכ שה האחראי לתדמיתו הפורמליסטית שהוזכרה לעיל ,פרס
טדסקי ג מאמר מרתק בש "על המחקר האינדוקטיבי בחיי המשפט" 114,אשר מקורו
במחקר חלוצי משנת  ,1932ובו שטח את משנתו בדבר יישומה של מתודולוגיה
סוציולוגית כאמצעי אפקטיבי לחקר המשפט הפרטי האיטלקי 115.עיקר המאמר בהצעת
אלטרנטיבה לשיטת המחקר המשפטיתדדוקטיבית ,הגורמת למשפט להתמקד בדי
בלבד ולהתעל מהמציאות החברתית ומתפקידו של המשפט .טדסקי סבר כי על סמ
התחקות אמפירית על דרכי החיי של "האינסטיטוטי המשפטיי" במציאות החברתית
יהיה אפשר לאמת א ה אכ ממלאי "את התפקיד שאליו יעד אות המחוקק" או
שמא בתי המשפט או האזרחי הטו את הפונקצייה שלה  116.לצור ביצוע של
מחקרי אמפיריי אלה סבר טדסקי כי המשפט יהא זקוק לעזרת של סוציולוגי,
במושכר – מקצת שאלות פרשנות והעיקרו הכללי בעניי עשיית עושר ולא במשפט"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚז
.(1980) 201 ,195
 113אופ ההוראה מוצג כרכיב חשוב במה שמכונה ה” “black letter law traditionבמחקרה של ,Lahav
לעיל ה"ש  ,13בעמ'  .667ע זאת ברצוני להדגיש כי בחיבור זה אי בכוונתי לאבח את מיומנויות
ההוראה הפרונטלית של המרצי השוני בפקולטה אלא להתייחס לתוכני הרצאותיה בלבד.
אסטרטגיה מחקרית זו ננקטה משתי סיבות מרכזיות :ראשית ,העדפת התוכ על פני הצורה מתו
לוקה בחסר מבחינת כישוריו
הכרה כי ייתכ שמרצה אשר הרצאותיו עשירות בתכני לברמשפטייֶ ,
הפדגוגיי .שנית ,אמנ המגוו ההשכלתי של חברי סגל הפקולטה למשפטי היה נדיר בכל קנה
מידה אפשרי ,א שליטת הוורבלית של מקצת בשפה העברית ,כעולי חדשי ,לא הייתה מלאה.
לפיכ הרצאותיה נכתבו מראש )לעתי בלשו זרה א הגיית נעשתה בעברית( והוקראו
במונוטוניות לסטודנטי  .ex cathedraבשל צורת לימוד "מוכתבת" זו סטודנטי רבי בחרו שלא
להגיע להרצאות .לכ דאגה אגודת הסטודנטי של הפקולטה למשפטי לבחור נציג לכל קורס ,אשר
ער את ההרצאות המוכתבות ,ואלו שוכפלו והופצו בסו השנה על ידי מכונת הסטנסיל של "מפעל
השכפול" מטעמה .יוער כי על פי  ,Lauferלעיל ה"ש  ,111בעמ'  ,245שיטת הלימוד המוכתבת
והפצת קובצי ההרצאות היו תופעה כללאוניברסיטאית ולא מופע ייחודי של הפקולטה למשפטי.
ריאיו ע פרופ' יצחק זמיר ) ;(10.3.2009ריאיו ע ד"ר מישאל חשי ) ;(22.2.2009ריאיו ע פרופ'
אהר ברק ) ,(6.4.2009ריאיו ע פרופ' אמנו רובינשטיי ) ;(2.3.2009ריאיו ע עו"ד אברה
בנפתלי ) ;(25.2.2009ריאיו ע עו"ד עמיהוד בפורת ,לעיל ה"ש  .100ספציפית לגבי שיעוריו של
פרופ' קלינגהופר ראוItzhak Zamir, Hans Klinghoffer: A Tribute, 19 ISR. L. REV. 297, 298 :
).(1984
 114גד טדסקי "על המחקר האינדוקטיבי בחיי המשפט" .(1952) 1 Âˆ¯‡ ËÙ˘Ó· ÌÈ¯˜ÁÓ
Ishak Englard, Guido (Gad) Tedeschi at Eighty: A Tribute, 21 ISR. L. REV. 247, 251–252 115
).(1986
 116בי שלל הדוגמאות במאמרו מציי טדסקי את "אינסטיטוט הייבו" במשפט העברי ,אשר תפקידו
היה להקי זרע למנוח ,א כידוע הנטייה היא שלא לכו על היב את הנישואי לאלמנה אלא
לשחררה בחליצה .ראו טדסקי"על המחקר האינדוקטיבי בחיי המשפט" ,לעיל ה"ש  ,114בעמ' .4
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כלכלני וסטטיסטיקני כדי להבי לאשור את התגשמות של החיקוקי השוני וכדי
להסיק מה מסקנות באשר לתיקו המשפט הקיי.
קשה שלא לזהות את הגרעי הרעיוני של טדסקי ע עבודתו המונומנטלית של אחד
ממייסדי הסוציולוגיה ,אמיל דורקהיי ) ,(Durkheimאשר ראה בחברה ישות
אונטולוגית ,הבנויה ממער של "עובדות חברתיות" ,ובמשפט – סוג של "עובדה
חברתית" הנית לחקירה שיטתית 117.הנחת היסוד הפוזיטיביסטית של דורקהיי הייתה
כי בתו היער החברתי הסבו הסטטיסטיקה היא המנו אשר יאפשר לסוציולוג מבטעל
לצור יצירתה של תאוריה חברתית .אול על א הצעתו של טדסקי לחקירה שיטתית של
החקיקה בהקשרה החברתי הוא אינו מתייחס בחיבורו לכתיבה סוציולוגית מפורשת פרט
לסקירת התובנות הקצרה של ארלי ופוכס .ע זאת אי אפשר להתעל מחדשנותו
ומנועזותו המחשבתית בדבר יישו שיטות מחקר סוציולוגיות בשדה המשפטי ,שכ
השימוש בפרקטיקות איכותניות וכמותיות בחקר המשפט הישראלי חדש יחסית ושמור
לעשורי האחרוני בלבד118.
119
על א חדשנותו המתודולוגית והתאורטית של טדסקי בחיבורו האמור הסתמכות
בלעדית על מאמר זה עלולה לעורר את הטענה כי מדובר בחיבור שלא יועד כלל לצרכני
 117על הזיקה הכללית בי חיבורו של טדסקי לכתיבת של דורקהיי ורוסקו פאונד ראו :א' לסלי סבה
"פרופ' טדסקי ו'תורת החקיקה' – קול קורא במדבר"  ,È˜Ò„Ë „‚Ï ÔÂ¯ÎÈÊ ¯ÙÒלעיל ה"ש  ,80בעמ'
 .555 ,552 ,535דורקהיי הגדיר את המונח "עובדה חברתית" כ“[…] It consists of ways of :
acting, thinking, and feeling, external to the individual, and endowed with a power of
coercion, by reason of which they control him”; EMILE DURKHEIM, THE RULES OF
).SOCIOLOGICAL METHOD 3 (1958

 118חריגי לכ ה מאמריה החשובי של יהושע ויסמ "חוק בתי משותפי במבח המציאות"
 ÌÈËÙ˘Óא  ;(1968) 535–531 ,530יצחק אנגלרד "אימו ילדי בישראל – הגשמת החוק למעשה"
 ÌÈËÙ˘Óא  ;(1968) 311–308 ,308דניאל פרידמ "שיקול דעת שיפוטי בהעמדה לדי פלילי"
 ËÈÏ˜¯Ù‰לה  .(1983) 155לשימוש בשיטות מחקר איכותניות ראו :דפנה הקר :ËÙ˘Ó· ˙Â¯Â‰
 .(2008) ÌÈ˘Â¯È‚· ‰ÈÈ‡¯Â ˙¯ÂÓ˘Ó È¯„Ò‰ ·ÂˆÈÚ Ï˘ ÌÈÚÏ˜‰ È¯ÂÁ‡Óלשימוש בשיטות מחקר
כמותיות ראו בי היתר :יור שחר ,רו חריס ומירו גרוס "נהגי הסתמכות של בית המשפט העליו –
ניתוחי כמותיי"  ÌÈËÙ˘Óכז  ;(1996) 126–121 ,119יור שחר "מרחב הסמ של בית המשפט
העליו ËÈÏ˜¯Ù‰ "2004–1950 ,נ .(2008) 30–29 ,29
 119פרט להצעותיו בתחו שיטות המחקר ביקש טדסקי לבחו ,במסגרת חיבורו ,כיצד הפרטי מפעילי
את האוטונומיה הפרטית" ,דצנטרליזציה משפטית" כהגדרתו )תדירות ,נסיבות ,נימוקי וכדומה(.
טדסקי א מציי כי לצד המדינה ניצבי לעתי ג "מרכזי יצירה משפטיי אחרי ,שהמדינה מנסה
מדי פע לבער או להטמיע בתוכה" .למשל ,תהה על המשפט שחברי קיבוצי מתקיני לעצמ
כמו ג על מידת הגשמתו במסגרת צורת החיי הקולקטיבית .זוהי דוגמה לחשיבה סוציולוגית
מובהקת ,שכ טדסקי מזהה למעשה את המשפט המדינתי ואת שאיפתו לבלעדיות חובקת כול
בטריטוריה נתונה ,א בו בזמ ג את חוסר יכולתו לממש שאיפה זו באופ מוחלט בעקבות מערכות
המשפט הקהילתיות .ראו טדסקי ,לעיל ה"ש  ,114בעמ' .13–8
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המשפט בתקופה שקדמה להקמת הפקולטה למשפטי .אול גישתו הסוציולוגית
וההכרה בעבודת השדה ככלי מתודולוגי מ המעלה הראשונה השתקפה ג בניסיונותיו של
טדסקי לשלבה במחקריה של תלמידיו לתארי מתקדמי 120וג במאמריו המאוחרי.
למשל ,בסמו להקמת המדינה פרס טדסקי חיבור קצר ובו התייחס לתהלי
החקיקה הראוי והרצוי בישראל ,אשר יישע על מחקר אמפירי ושיתו פעולה בי
המחוקק לבי הגופי המקצועיי הממוני על ייעו! והכנה של חקיקה במשרד
המשפטי 121.תובנות מתודולוגיות חשובות אלה יושמו הלכה למעשה כאשר טדסקי
מונה בשנת  1958לעמוד בראש ועדת משפטני כדי לגבש פתרו חקיקתי לבעיית
החוזי האחידי בישראל .במהל עבודת הוועדה שילב טדסקי מחקר אמפירי אשר
במסגרתו נאספו ונותחו עשרות טפסי של חוזי אחידי כדי להיווכח מה תניות הפטור
שבה נעשה שימוש בחיי היויו במדינה 122.ג במאמרו על המנהג ,שבו טדסקי
מנתח את מקורותיו ושורשיו השוני במשפט הישראלי )הקיבוצי ,קבוצות המוצא
השונות באר! ,המגזר הדתי ,היישוב הלאיהודי ועוד( ,לא נזנחה עבודת השדה ,שכ כדי
לחקור ולמפות מנהגי מגווני אלה הציע טדסקי לקיי " ִמ ְפ ַקד מנהגי" על המנהגי
השוני בחברה הישראלית 123.דוגמאות אחרות אפשר למצוא בחיבור שפרס טדסקי
120
121

122

123
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ריאיו ע פרופ' אהר ברק ,לעיל ה"ש  .113במחקרי אלה ראו למשל :ויסמ ,לעיל ה"ש  ,118בעמ'
 ;532אנגלרד ,לעיל ה"ש  ,118בעמ'  ;308דפנה לוינסוזמיר "השתלה מ החי בישראל :הווי
ובעיות"  ËÈÏ˜¯Ù‰לח .(1989) 300 ,300
גד טדסקי "בעיות חקיקה לפנינו א( התהלי להכנת החקיקה" ,221 Âˆ¯‡ ËÙ˘Ó· ÌÈ¯˜ÁÓ
 .(1952) 223–222בחיבור זה חתר טדסקי למודל חקיקתי מחושב ומתוכנ היטב אשר יישע בי
היתר על מחקרי אינדוקטיביי לגבי חיי המשפט באר ,משפט השוואתי והבלטת "נקודת המוקד
מבחינה חברתית ומדינית" .ראו ג סבה ,לעיל ה"ש  ,117בעמ'  ;551–544יהושע ויסמ "מיהו גד
טדסקי?"  ÌÈËÙ˘Óיא .(1981) 384 ,383
עבודת המחקר אשר ביצעה הוועדה ביזמתו של טדסקי כללה איסו וסיווג של הטפסי השוני
לעשר קטגוריות :בנייה ושיכו; אספקת חשמל ,מי וגז; הובלה; בנקאות; ביטוח; אספקה חקלאית;
אשפוז חולי; מכירה בתשלומי; הפצת סרטי קולנוע; חוזי של המוסדות הלאומיי .בסקרו את
עבודת הוועדה מציי טדסקי במפורש כי פתרונות חקיקתיי יש לגזור רק לאחר ניתוח מדויק של
החיי החברתיי הנוהגי .ראו גד טדסקי ואריאל הכט "בעית החוזי הסטנדרדיי )דו"ח של הועדה
שנתמנתה ע"י שר המשפטי("  ËÈÏ˜¯Ù‰טז  ;(1960) 134 ,132אריאל בנו "החוזי האחידי:
סמכות השפיטה הכפולה"  ,È˜Ò„Ë „‚Ï ÔÂ¯ÎÈÊ ¯ÙÒלעיל ה"ש  ,80בעמ' .82–81 ,79
גד טדסקי "המנהג במשפטנו הנוהג והעתידי"  ÌÈËÙ˘Óה  .(1973) 50–44 ,9ראו בעניי זה את דבריו
של טדסקי [...]" :הצענו למכו למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי שבפקולטה הירושלמית לערו
מחקר אינדוקטיבי על המנהגי והנהגי הנוהגי בחברה הישראלית ,היהודית והלאיהודית ,בענפי
המשפט השוני .מורי אחדי נתבקשו לשת פעולה ולהדרי 'חוקרי שדה' לאיסו החומר ולסינונו
] [...כדאי יהיה לא להצטמצ במפקד חדפעמי אלא להעמיד מיצפי מתמידי אצל מוסדות
מקומיי כגו לשכות המסחר" .ש ,בעמ' .57–56
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בנוגע לדיור קבע במלו דירות ובבתי אבות 124ובחיבורו המשפטיסוציולוגי בדבר
משברה של היחידה החברתית הבסיסית – המשפחה125.
תפיסתו הבי תחומית של טדסקי לא פסחה ג על הרצאותיו בקורס "מבוא לתורת
המשפט" .קורס החובה של טדסקי נלמד בשנה א' וחולק לשבעה נושאי :הכלל
המשפטי; המערכת המשפטית במדינת ישראל; מיו המשפט לחלקיו השוני; תורת
ועסקות המשפט126.
הפרשנות; הזכות המשפטית; נושא הזכויות; הפעולות המשפטיות ִ
א על פי ששמות שבעת הנושאי הנזכרי מרמזי על עיסוק אינטנסיבי בקלסיפיקציות
וכללי ,הרי שתוכני הרצאותיו של טדסקי גדושי בדיוני היסטוריי ,פילוסופיי
וחברתיי 127.בחלקו הראשו של הקורס סוקר טדסקי את הניסיונות הפילוסופיי של
קנט ,הגל ושפינוזה להגדיר את הכלל המשפטי ,ולאחר מכ עובר לתאר את היווצרותו
של המשפט הנוהג 128.בהמש מציג טדסקי שתי אסכולות פרשניות :האחת פורמלית
וטכנית ,אשר מתרכזת במבנה ההגיוני של הכללי ,ואילו השנייה היא זו אשר נוטה
להתחשב בתכלית ובתפקיד .לדידו של טדסקי ,לאסכולה אחרונה זו ,שאביה הוא
יירינג ,אוהדי רבי בארצות הברית ובראש רוסקו פאונד ) ,(Poundולפיה אי מושגי
המשפט באי לשמ אלא ה אמצעי לתכלית מסוימת – פתרו סכסוכי אינטרסי לפי
עדיפות כזו או אחרת .לפיכ נקשרה באסכולה זו המימרה המשפטית" :א חדל הגיו
124
125
126
127

128

גד טדסקי "דיור קבע במלודירות ובבתיאבות"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚיא  ,Englard ;(1986) 183 ,181לעיל
ה"ש  ,115בעמ'  .252ראו כיצד בטר טדסקי מציג את ההסדר המשפטי הנוהג ואת התיקוני
הרצויי בתחו הוא מתפנה לסקור את הרקע הסוציולוגי לתופעה.
גד טדסקי "משבר המשפחה וחסידי המסורת" ) 282 ÏËÊÂ¯ Ì‰¯·‡ ¯ÎÊÏ ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓגד טדסקי
עור.(1964 ,
גד טדסקי ) ËÙ˘Ó‰ ˙¯Â˙Ï ‡Â·Óאהר ברק עור לפי הרצאות ,מפעל השכפול .(1958 ,ברצוני
להודות לפרופ' ברק על שהואיל בטובו להשאיל לי קוב הרצאות זה.
למשל ,כאשר טדסקי ד בפני תלמידיו בזכות הבעלות ,החשובה שבזכויות הקנייניות .במסגרת שיעור
זה טדסקי אינו זונח את הקשרה ההיסטורי והחברתי של זכות זו ומעלה שתי קושיות מהותיות בפני
תלמידיו :האחת ,היסטורית במהותה – כיצד התהווה הקניי הפרטי; השנייה ,פילוסופית במהותה –
א וכיצד יש להצדיק את הקניי הפרטי .בהקשר זה חוש טדסקי בפני תלמידיו את העובדה כי מוסד
הקניי הפרטי אינו תופעת טבע אלא מופע היסטורי ,על ידי סקירה היסטורית של התפתחות קניי
המקרקעי הקולקטיבי של השבט והמשפחה אל עבר הקניי הפרטי ,תו הצגת גישות פילוסופיות
)הגנת העבודה והגנת האישיות( וחברתיות )סוציאליז מול קפיטליז( בגנות ובשבח הקניי הפרטי.
ראו ש ,בעמ' .117–116
לגישת טדסקי ,המשפט הנוהג מתגבש כ"תוצאה של מאבק בי קבוצות שונות בחברה" שכ "אי כל
האזרחי בעלי השקפה משפטית אחת ,משו שאינ בעלי אות אינטרסי – חומריי ואידיאליי".
בהמשכו של שיעור זה טדסקי ד בהשקפתו הקונפליקטואלית של המשפט הגרמני רודול יירינג
) (Jheringבאשר לאסכולה ההיסטורית הקונצנזואלית ,אשר "רואה את המשפט כתוצאה של שיכנוע
הע" .ראו ש ,בעמ' .18
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החוק ,חדל החוק" ) ,(Cessanto rationa legis, cessal lexשכ מלאכת הפרשנות
השיפוטית צריכה לחשו מהו האינטרס הראוי להגנה על פי תכלית החוק129.
פרט לקורס החובה בתורת המשפט לימד טדסקי עוד קורס חובה בש "דיני חיובי"
בשנה ב' של התואר ,אשר היה מעי תלכיד בי דיני חוזי ובי דיני נזיקי  130.בשיעור
הראשו בקורס ,מדגיש טדסקי את חשיבות של דיני החיובי הואיל והחוזה הוא
"המוסד המשפטי החשוב והנפו! ביותר" 131.לאחר מכ  ,בדיו נפרד על התחזקות חופש
החוזי במרוצת ההיסטוריה ,מציג טדסקי את מחקריו של הנרי מיי ) (Maineעל
האבולוציה החברתית הכרוכה במעבר מצורות ארגו סטטיות ,שבה היחסי החברתיי
מושתתי על סטטוס ,אל צורות ארגו פרוגרסיביות ,שבה היחסי החברתיי מושתתי
על חוזה 132.טדסקי מסייג את קביעתו של מיי ומבהיר כי "במשפט אי התפתחות
בכיוו אחד ,ההסטוריה אינה מציתת לנוסחאות קבועות ] [...שו נוסחה אינה מתגשמת
במלואה" .עוד מוסי טדסקי כי חופש ההתקשרות "ירד פלאי במאה האחרונה" וזאת
"לש מטרות ראויות ,כשוויו  ,ההגנה על החלש מבחינה כלכלית ,ומניעת הפיכת החוזה
למכשירעושק כלכלי ,וא למטרות פחות נעלות ,כהגברת כוח המדינה למטרות טובות
או רעות" .עמדה זו עומדת כמוב בסתירה לעקרו היסוד של גישת הפורמליז המשפטי
בדבר ניתוק המשפט מ הממד הערכי שלו .לבסו מסכ טדסקי את הדיו באמרו כי
חופש ההתקשרות קשור קשר גורדי למוסד הבעלות הפרטית .על כ א יבוטל מוסד זה
"מה שלא קרה עדיי אפילו ברוסיה הסובייטית" ,הרי "שיבוטל חופש החוזה ,וא החוזה
עצמו"133.
עיו בחיבוריו של טדסקי מאפשר אפוא להבחי  ,בעקיבות ,בחוסר שביעות הרצו
שגילה ממחקרי בעלי אופי נורמטיבי טהור על החקיקה הישראלית .צידוד זה בחקירה
אמפירית של המשפט עולה בקנה אחד ע חשיפתו לתכני לברמשפטיי בתקופת
לימודיו ולהיותו חבר הוועדה המייעצת למוסד האיטלקי המרכזי לסטטיסטיקה .תפיסתו
129
130

131
132
133
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ש ,בעמ' .94–92
גד טדסקי „ ÌÈ·ÂÈÁ ÈÈכר א – מבוא ,חוזי ,מכר ושכירות )מאיר גבאי עור ,מפעל השכפול,
התשט"ו( .יש לציי כי א על פי שמקורות החיוב ה ארבעה )חוזי ,נזיקי ,עשיית עושר ולא
במשפט וחיובי מכוח די( ,שיעוריו של טדסקי עסקו בעיקר בדיני חוזי ובדיני נזיקי .ייתכ
שטדסקי בחר שלא להתמקד בדיני עשיית עושר ולא במשפט בשל קורס הבחירה של השופט שניאור
זלמ חשי במקצוע זה ,אשר נלמד בשנה הרביעית לתואר .השופט חשי היה הראשו ללמד תחו זה
כאשר הוקמה הפקולטה למשפטי ,וא העניק לו את שמו העברי .ראו דניאל פרידמ „˙ÈÈ˘Ú ÈÈ
 ËÙ˘Ó· ‡ÏÂ ¯˘ÂÚכר א ) 22מהדורה שנייה ;(1998 ,אליקי רובינשטיי ˘Â˙È˘‡¯Ï :ı¯‡ÈËÙÂ
 ;(1980) 72 Ï‡¯˘È· ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰˙È· Ï˘ Â˙ÂÓ„ÏÂדוד תדהר ‡ˆ·Â˘È‰ ÈˆÂÏÁÏ ‰È„ÙÂÏ˜È
 ÂÈÂ·Âכר ראשו .(1947) 510
טדסקי „ ,ÌÈ·ÂÈÁ ÈÈלעיל ה"ש  ,130בעמ' .2–1
ש ,בעמ' .84
ש.
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הרחבה למשפט משתקפת ג בתוכני הרצאותיו ,אשר במסגרת הסביר לתלמידיו כי
המשפט הוא תוצאה של מאבק בי קבוצות שונות בחברה ,וכי יש לבחנו בהקשר חברתי
והיסטורי.
מלבד טדסקי היה עוד חבר סגל שהיה לו חלק חשוב בעיצוב תכנית הלימודי של
הפקולטה למשפטי מכוח מינויו בוועדה המקצועית – נת פיינברג .פיינברג ,הדק
הראשו של הפקולטה ,לימד קורס במשפט בי לאומי פומבי ,קורס ביחסי
בי לאומיי ,סמינר בש "בעיות היסוד של המשפט הבינלאומי הפומבי" וקורס בחירה
בש "השאלה היהודית מבחינת המשפט הבינלאומי הפומבי".
קורס החובה של פיינברג ,משפט בי לאומי פומבי ,חולק לארבעה נושאי :מבוא;
מקורות המשפט הבי לאומי; תחולתו של המשפט הבי לאומי; התפתחותו של המשפט
הבי לאומי 134.פיינברג פותח את השיעור הראשו בקורס בדיו על הפוליטיקה של
החינו המשפטי ,בהסבירו לסטודנטי את הטע ללימודי המשפט הבי לאומי הפומבי
כקורס חובה .לדבריו ,עיו בתכניות הלימוד של הפקולטות למשפטי באוניברסיטאות
השונות בעול יעלה כי המשפט הבי לאומי הפומבי אינו מקצוע חובה כדוגמת דיני
חיובי ודיני עונשי  ,שה "מקצועות הלימוד המיוחסי ] [...בהיות ה bread and
 135."butter law coursesע זאת בפקולטה למשפטי הוחלט לחייב את למידתו הואיל
ו"פקולטה למשפטי ,לפי עצ יעודה ,אינה ביתספר מקצועי הבא להכשיר עורכידי .
מגמתה להקנות לתלמיד השכלה משפטית נרחבת ככל האפשר ולחנ משפטני".
פיינברג אינו מתעל מ היסוד המעשי ,שכ לדבריו "נדרש היו לעתי מזומנות כל
עורדי  ,בעבודתו כפרקליט ,לטפל בבעיות המשפט הבינלאומי" א מציינו כמשני
ליסוד האקדמי .לבסו מסביר פיינברג כי "הפקולטה הנה צעירה לימי ולא היתה
קשורה למסורת שיש צור לשברה ] [...באוניברסיטאות אחרות ,לעומת זאת ,יש צור
להשתחרר מהמסורת שהתגבשה מש עשרות וא מאות בשני כדי לשנות את סדרי
הלימוד"136.

 134נת פיינברג ) È·ÓÂÙ ÈÓÂ‡ÏÈ· ËÙ˘Óיור דינשטיי עור לפי הרצאות ,מפעל השכפול.(1959 ,
 135ש ,בעמ'  .1הבחנתו של פיינברג כי המקצועות המשפטיי אינ הומולוגיי מבחינת יוקרת,
מרמזת לסטרוקטורציה של תחומי הלימוד המשפטיי – היינו קיומו של מבנה הייררכי אשר בראשו
פסגה יוקרתית ומתחתיה גרסאות נחשבות ומתגמלות פחות .תובנות אלה פותחות צוהר לדיו מרתק
על ממדיה הפוליטיי והסמליי של תכנית הלימודי בפקולטות למשפטי .חיבור יסוד בעניי זה
הואDuncan Kennedy, The Political Significance of the Structure of the Law Schools :
) .Curriculum, 14 SETON HALL L. REV. 1 (1983לטענת קנדי ,הקוריקולו הרשמי בפקולטות
למשפטי נות מעמד בכורה לקורסי הבסיס של המשפט הפרטי .לעומת זאת קורסי מתחו המשפט
הציבורי ,ההשכלה הקלינית ולימודי ביתחומיי זוכי למעמד משני.
 136פיינברג  ,È·ÓÂÙ ÈÓÂ‡ÏÈ· ËÙ˘Óלעיל ה"ש  ,134בעמ' .3–2
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ככלל ,שיעוריו של פיינברג עשירי בתכני היסטוריי וסוציולוגיי 137.למשל,
בתתפרק אשר יוחד לשאלה "הא המשפט הבינלאומי הוא משפט?" מסביר פיינברג כי
מאז ומעול הוגי כגו מקיאבלי ,הובס ,שפינוזה ובנת'א העמידו בספק את היותו של
המשפט הבי לאומי משפט ,א מתמקד במיוחד בג'ו אוסטי ) ,(Austinאבי האסכולה
האנליטית ,אשר קבע כי "המשפט הבינלאומי אינו משפט אלא מוסר פוזיטיבי
בינלאומי" 138.בסו הדיו מסכ פיינברג את טענות המתנגדי למשפט הבי לאומי
לשלוש קטגוריות :היעדר מחוקק ,היעדר שופט והיעדר כפייה במשפט הבי לאומי.
באשר לטענת היעדר החקיקה משיב פיינברג כי "אי לזהות את המשפט ע החוק,
כפי שהוא נחקק בתחומי המדינה על ידי הרשות המחוקקת .קיימות נורמות משפטיות
רבות ,אשר נוצרו לאו דווקא באמצעות חקיקה במובנה הטכני" 139.באשר לקיומה של
רשות שופטת ,לגישת פיינברג" ,הקמת בתימשפט בתחו המדינה היא גולת הכותרת
של התפתחות ארוכה למדי ,שנמשכה מאות שני" .עד לסיומה של התפתחות זו היו
נורמות "המשפט הפנימי קיימות ,למרות העדר של בתימשפט במוב המקובל"140.
לבסו פונה פיינברג לשאלה א נורמה משפטית יכולה להתקיי ג ללא סנקצייה .על
פי פיינברג" ,התשובה המתיישבת ע הכיוו החדיש בחקר המשפט )לאו דווקא המשפט
הבינלאומי( ,ובמיוחד ע האסכולה הסוציולוגית ,היא שקובע ומכריע לא דבר קיומה של
הסנקציה ,אלא באיזו מידה רואה חברה מסויימת את הנורמה כמחייבת .בהתא לכ יש
המגדירי את המשפט בתור 'כלל שמקיימי אותו' )141."(a rule which is observed
 137פיינברג א מצהיר זאת במפורש באמרו לתלמידיו כי "עלינו לבדוק את הנורמות המשפטיות,
המסדירות את היחסי בי המדינות השונות ,לנתח ולהבהיר .המגמה הראשית והעיקרית של דיוננו
היא אנליטית ,א כי יהיה עלינו לית את הדעת ג לבחינות היסטוריות וסוציולוגיות של הנושא".
ש ,בעמ' .6
 138ש ,בעמ'  .110על פי "מודל הפקודה" של אוסטי ,המשפט הוא אוס של פקודות כלליות אשר
ניתנות על ידי ריבו חופשי מכל כפייה חיצונית ,ממוענות אל נתיניו ומלוות בסנקציות .הואיל ועל פי
הגדרת אוסטי אי אפשר להגביל את הריבו בכל הגבלה חוקית ,הרי שלדידו המשפט הבילאומי
הוא חוק מדומה ,אשר נאכ בעזרת סנקציות מוסריות )להבדיל מכפייה( .ראוJohn Austin, The :
Province of Jurisprudence Determined, in LOYD’S INTRODUCTION TO JURISPRUDENCE 242
).(7th ed. 2001

 139פיינברג  ,È·ÓÂÙ ÈÓÂ‡ÏÈ· ËÙ˘Óלעיל ה"ש  ,134בעמ'  .111פיינברג אינו מפתח טיעו זה והוא
מצוטט כלשונו .כנימוק נוס גורס פיינברג כי בראשיתה של כל מערכת משפט "מופיע המשפט
כלבוש מנהגי דווקא" ,ורק לאחר מכ מגיעה תקופת החוק החרות והקודיפיקציה .לפיכ כפי שאי
אפשר להסיק ששיטות המשפט הרומית ,הצרפתית והאנגלית ,אשר שורשיה במנהג ,לא היו בשחר
קיומ מערכות משפט ,כ אי להסיק כי המשפט הבילאומי אינו מער משפטי.
 140ש ,בעמ' .113
 141ש ,בעמ'  .114זוהי כמוב אינה הדוגמה היחידה לשילוב של תאוריות ותובנות סוציולוגיות
בשיעוריו של פיינברג .כ למשל בדיו מרתק על "הפרט כנושא המשפט הבינלאומי" )כ במקור(
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טענה זו של פיינברג חופפת במידת מה את הצעתו של טדסקי באשר לאלטרנטיבה
לשיטת המחקר המשפטיתדדוקטיבית ,אשר מתמקדת בדי החרות בלבד בהתעלמה
מהמציאות החברתית .זאת הואיל וג לגישת פיינברג נדרשת התבוננות אמפירית אחר
יישומו של החוק החרות במציאות החברתית ,אשר תאשש את דבר קיומו דהפקטו או
תפריכו.
מלבד קורס במשפט בי לאומי פומבי לימד פיינברג ג קורס בחירה בש "השאלה
היהודית מבחינת המשפט הבינלאומי הפומבי" .פיינברג מציי בספר זיכרונותיו כי מטרתו
של קורס זה הייתה להקנות לסטודנטי "ידע על חיי הע היהודי בתפוצות – ה מבחינה
מדינית וה משפטית" 142.שילוב זה בשיעוריו של פיינברג ,של הממד ההיסטורי והגלובלי
ע הממד היהודי הפרטיקולרי ,עולה בקנה אחד ג ע מחקריו ההיסטוריי השוני143
וע חשיפתו למגוו רב של תכני לברמשפטיי כחלק מהשכלתו הקונטיננטלית כמו ג
כהונתו כשופט בבית המשפט השלו העברי ,שבו הוכרעו סוגיות משפטיות על יסוד
יצירה שיפוטית חופשית על פי תפיסות מוסר ,צדק והשכל הישר144.
מציג פיינברג מלומדי מבית מדרשו של המשפט והסוציולוג הצרפתי דיגואי ) ,(Duguitאשר
כופרי במושג האישיות המשפטית ,ולכ אינ רואי במדינה "נושא של המשפט הבינלאומי" )כ
במקור( אלא א ורק אינדיווידואל בשר וד .לגישת של מלומדי אלה ,כל אישיות משפטית,
והמדינה בכלל זה" ,אינה אלא אבסטרקציה או פיקציה" ,ואילו נורמה משפטית יכולה להיות מופנית
רק כלפי מי שביכולתו להבינה ולנהוג על פיה ,להבדיל מישויות פיקטיביות בעלות הגדרה לגלית
) .(persona fictaפיינברג מזהיר את תלמידיו "מכל אנתרופומורפיז" ,ובכלל זה לאישיות
המשפטית ,הואיל ו"מגמת כל מערכת משפטית – והמשפט הבינלאומי בכלל זה – היא לספק את
צרכי האד" ,א מסכ כי ערעור מוחלט של מוסד האישיות המשפטית ,א בתחו הלאומי וא
בתחו הבילאומי ,מרחיק לכת .ש ,בעמ' .14–13
 142פיינברג  ,˙ÂÂ¯ÎÈÊÂ ÌÈÈÁ È˜¯Ùלעיל ה"ש  ,84בעמ' .142
 143ראו לדוגמה :נת פיינברג Ï˘ ‰ÈˆÈËÙ‰] ÌÈÓÂ‡Ï‰ ¯·Á ˙ÓÈ· ÏÚ ¯ÏËÈ‰ „‚ ˙È„Â‰È‰ ‰Î¯ÚÓ‰
·¯ .(1957) [ÌÈÈ‰בספר זה עוסק פיינברג בשתי ה"פטיציות" אשר הוגשו בחודש מאי  1933לחבר
הלאומי :זו של ועד המשלחות היהודיות בפריז וזו של פראנ ברנהיי ,יהודי תושב שלזיה העילית.
במחקרו המקי על "מאבק שאינו אלא אפיזודה מדינית" לא הסתפק פיינברג רק בתיאור הרקע
המדיני ובניתוח משפטי אלא התמקד במקורות ראשוניי כגו הפרוטוקולי של חבר הלאומי ופרקי
זיכרונות של האישי המרכזיי במאבק בגרמניה ההיטלראית .ראו ג ספריו המאוחרי של פיינברג:
נת פיינברג ÏÚ ÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ Ì˜·‡Ó ˙Â„ÏÂ˙· ˜¯Ù :ÌÈÓÂ‡Ï‰¯·Á ÔÚÓÏ ˙ÂÈ„Â‰È‰ ˙Â„Â‚‡‰
 ;(1968) Ì‰È˙ÂÈÂÎÊנת פיינברג ÈÂÈ„ ÏÚ :ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ËÙ˘Ó‰ ¯Â‡Ï ÈÏ‡¯˘È–È·¯Ú‰ ÍÂÒÎÒ‰
 ;(1970) ¯È'‚Ï‡· ÒÎ· ÌÈÈ·¯Ú‰ ÌÈËÙ˘Ó‰נת פיינברג Ï˘ "Â˙¯‡‰"· Ï‡¯˘È˙È„ÓÂ ˙ÂÂÈˆ‰
 ;(1972) È·¯Ú ÔËÙ˘Óנת פיינברג .(1974) Â˙Â„‰ÈÂ ÔÊÏ˜ Ò‡‰
 144מאוטנר  ,Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙Â ËÙ˘Óלעיל ה"ש  ,3בעמ'  ;81–80שמיר "לקס מוריאנדי :על מותו של
משפט ישראלי" ,לעיל ה"ש  ,6בעמ'  ;596–594 ,591אס לחובסקי "בי שני עולמות – מורשת
המשפט המנדטורי במדינת ישראל בראשיתה" ,253 ˙˘¯ÂÓ‰Â ‰ÈÈ˘Ú‰ – Ë„Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈÏ˘Â¯È
) 267–266יהושע באריה עור.(2003 ,
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אחרו להוכחת הטיעו הפרסונלי מקרב חברי הסגל הוא פרופ' בנימי אקצי  .אקצי
לימד שני קורסי חובה :תורת המשטרי בשנה א ומשפט קונסטיטוציוני בשנה ב' .קורס
החובה במשפט קונסטיטוציוני חולק לחמישה שערי :הקדמה למשפט קונסטיטוציוני;
מקורות המשפט הקונסטיטוציוני באר! ישראל; מקורות המשפט בישראל; השלטונות
המרכזיי במדינה; הרשות השופטת במדינה .השיעור הראשו בקורס הוקדש לחלוקה
המסורתית בי המשפט הפרטי ובי המשפט הציבורי ,אשר שורשיה במשפט הרומי.
לגישת אקצי  ,היק תחולת של חלקי משפט אלה השתנה במרוצת ההיסטוריה,
וההפרדה ביניה כבר אינה פשוטה בתחומי הדת ,החינו ,בדיני עבודה ובדיני חוזי145.
כדוגמה לתהלי המזיגה בי הפרטי לציבורי מתאר אקצי לפני תלמידיו כיצד חוזה
העבודה בי פרטי היה בעבר בתחו המשפט הפרטי באופ בלעדי ,א כיו המדינה
קובעת חוקי שכר מינימו וא מגדירה צורות עבודה מותרות ואסורות .כמו כ ג
בתחו דיני החוזי "מחדירה המדינה השפעותיה א במישרי וא בעקיפי " 146.לבסו
משת אקצי את תלמידיו בתחושותיו ,כי "בלימודי המשפטי באוניברסיטאות השונות
בעול ,עדיי אי שינוי זה משתק בתכנית הלימודי ,וזו מורכבת עדי בחלקה הארי
מבעיות המשפט הפרטי .הסיבה לכ היא שבעיות אלה נותנות יותר מקו לניתוח
משפטי טהור .א אותה הדגשה שמדגישי באוניברסיטאות ] [...היא א ביטוי למציאות
שהייתה וחלפה ]147."[...
בשיעור נפרד מקדיש אקצי דיו לנושא "הזיקה ההדדית שבי המשפט הציבורי לבי
הבעיות המדיניות" .תחילה מסביר אקצי לתלמידיו את ההבדל בי החוק המצוי ) lex
 (ferendaלחוק הרצוי ) (lex lataומדגיש כי חלק חשוב מהמשפט החוקתי עוסק בכל
הבעיות הכרוכות בעשייתו ובהתפתחותו של החוק הרצוי .לגישתו ,המאפיי תחו זה
הוא "שהשיקולי בו אינ משפטיי ,אלא מדיניי וחברתיי"148.
כפי שאפשר לראות ,בשיעוריו של אקצי לא נזנחו הפ התאורטי של המשפט
והיבטי לברמשפטיי אלא הודגש קו הגבול השרירותי שבי המשפט הפרטי ובי
המשפט הציבורי .לדברי תלמידו פרופ' אמנו רובינשטיי  ,אקצי היה איש מדע המדינה
מובהק .לפיכ שיעוריו במשפט חוקתי התמקדו בעיקר בפ המוסדי של משטר המנדט
שבא לקצו ובמעבר למדינה עצמאית  149.למעשה ,מעצ היותו פוליטילוג ,תוכני
145
146
147
148
149
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בנימי אקצי ) 3–1 ÈÂÈˆÂËÈËÒÂ˜ ËÙ˘Óמישאל חשי עור לפי הרצאות ,מפעל השכפול.(1956 ,
ש ,בעמ' .3
ש.
ש ,בעמ' .8
ריאיו ע פרופ' אמנו רובינשטיי ,לעיל ה"ש  .113לדברי פרופ' רובינשטיי ,תכני מובהקי
מתחו מדע המדינה באו על חשבו ההתייחסות לנושא זכויות האד ,אשר הוצגו לפניו לראשונה
בשיעוריו של פרופ' יצחק הנס קלינגהופר במשפט ִמנהלי .פרופ' קלינגהופר הצטר לפקולטה
למשפטי בשנת  .1953הוא לימד תחילה קורס במשפט קונסטיטוציוני וקורס בחירה בש "בעיות

משפטי מא תשע"ב

אוניברסיטה בגלות :ההיסטוריה של החינו המשפטי בעשור הראשו למדינה

השיעורי של אקצי היו חוליית המש ישירה לחשיפתו האינטנסיבית למדע המדינה
ולחיבור האינהרנטי בי המשפט לפעילות מדינית שהשתת בה ,כפי שמשתקפי
מקורות חייו .לא תיפלא אפוא אמירתו כי המשפט החוקתי "קרוב ביותר לזרמי
העיקריי של המחשבה הפוליטית והמציאות החברתית" כאשר תיאר לפני תלמידיו את
ההשקפות השונות על ארגו המדינה ותוצאותיה 150.
)·( ˘ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈËÙÂ
מלבד המרצי מסגל ההוראה הקבוע לימדו בפקולטה למשפטי במש העשור הראשו
להיווסדה שופטי מבית המשפט העליו קורסי לא מעטי .לדוגמה ,על פי הידיעוני
תשי"ד ותשי"ח השופט אגרנט לימד דיני עונשי ; השופט זוסמ – דיני שטרות
והמחאות; השופט חשי – עשיית עושר ולא במשפט; השופט ויתקו – דיני מסי;
השופט זילברג – סמינריו במחקר השוואתי במשפט עברי וקורס בדיני אישות ,משפחה
וירושה; השופט ברנזו – דיני עבודה וביטוח סוציאלי .נתח הוראתי משמעותי זה אינו
יכול להיזנח ,במיוחד בשל טענת היסוד בדבר הירושה הפורמליסטית המנדטורית שקיבל
בית המשפט העליו  ,ועצ היותו פורמליסטי )לכאורה( מסיבות שונות.
השופט אשר מזוהה יותר מכול ע יצירתיות שיפוטית הוא שמעו אגרנט 151.אגרנט
השלי את לימודי התואר הראשו שלו בהיסטוריה ,פילוסופיה וצרפתית על רקע תור
הזהב של התנועה הפרוגרסיבית .את לימודי המשפטי הוא סיי באוניברסיטת
נבחרות בתורת המשפט האדמיניסטרטיבי" .לאחר מכ לימד קורס במשפט מנהלי )אשר החלי את
הקורס "משפט אדמיניסטרטיבי" שאותו לימד ד"ר נ' א' הורנשטיי( וסמינר במשפט מנהלי.
 150במסגרת טיעו זה מתאר אקצי את הגישה הרואה במדינה ארגו חברתי אשר המשפט קד לו,
ולאחר מכ את הגישה הקוטבית שלפיה המשפט והמדינה ירדו לעול כשה כרוכי ושלובי זה בזו
וזו בזה .בהמש מתאר אקצי את ההשקפות השונות על המשפט בהבחינו בי "המשפט החיובי"
) ,(jus positivumכמשפט אשר המדינה "נתנה לו את הגושפנקה שלה" ,ובי "המשפט הטבעי" ) jus
 (naturaleכמשפט שאינו נובע מהמדינה .אקצי מסכ את הדיו בקבעו כי במשפט הממלכתי
"הקרוב ביותר לזרמי העיקריי של המחשבה הפוליטית והמציאות החברתית ,נתקלי אנו לעיתי
די קרובות בכ שיחידי ,תנועות וא עמי שלמי ,מערערי על המשפט הנוהג ,המשפט החיובי,
מתו פניה למשפט הטבעי" .אקצי  ,ÈÂÈˆÂËÈËÒÂ˜ ËÙ˘Óלעיל ה"ש  ,145בעמ' .11–10
 151בג"  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' Ó"Ú· "ÌÚ‰ ÏÂ˜" ˙¯·Á 73/53פ"ד ז ) (1953) 871להל :עניי ˜(ÌÚ‰ ÏÂ
ואמירתו של אגרנט כי אקסיומה ידועה היא "שאת המשפט של ע יש ללמוד באספקלריה של
מערכת החיי הלאומיי שלו" נחשבי לציו דר משפטי ה בתחו חופש הביטוי וה לעניי
"המתודה המשפטית" שאותה נקט ומשקפי נאמנה את תפיסתו המשפטית ,שלפיה המשפט הוא
מערכת של משמעות מלבד היותו מערכת של כללי .ראו אהר ברק "הנשיא אגרנט' :קול הע' –
קולו של הע" ‚·) 130 ,129 Ë¯‚‡ ÔÂÚÓ˘Ï ˙Â¯Âא' ברק ואח' עורכי) (1987 ,הספר להל˙Â¯Â·‚ :
 ;(Ë¯‚‡ ÔÂÚÓ˘Ïשמעו אגרנט "תרומתה של הרשות השופטת למפעל החקיקה"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚי ,233
.(1984) 239–238
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שיקגו 152.בעת הקמת הפקולטה למשפטי לימד אגרנט את קורס היסוד בדיני עונשי
כחלק מלימודי השנה השנייה לתואר .פרופ' שלמה גיורא שוה ,אשר נמנה על המחזור
הראשו של הפקולטה למשפטי וא שימש עוזר הוראה במכו לקרמינולוגיה ,תיאר
לפניי את השופט אגרנט כמרצה רחב אופקי בעל פתיחות בלתי רגילה לתחומי
המשיקי למשפט ,שבשיעוריו הוצגו לפני הסטודנטי תכני לברמשפטיי רחבי
והומניסטיי .פרופ' שוה התחיל את לימודיו בבית הספר המנדטורי למשפטי ואחר כ
המשי את לימודיו בפקולטה למשפטי .לדבריו ההבדל בי חוויית הלמידה ב"שיעורי
למשפט" ,שבה עיקר המרצי היו פקידי ממשל אשר התמקדו בהכנה לבחינת ההסמכה
ותו לא ,לבי החוויה האינטלקטואלית בפקולטה למשפטי בכלל ובשיעוריה של
השופטי אגרנט ,זילברג וש"ז חשי בפרט ,היה תהומי153.
דוגמה קונקרטית לאחד מהתכני הלברמשפטיי שהוצגו בשיעוריו של השופט
אגרנט היא הפרנולוגיה ) ,(Phrenologyניתוח אופיו ונפשו של אד על פי צורת גולגלתו,
והצגת דוברה הידוע – הקרימינולוג צ'זארה לומברוזו ) .(Lombrosoלאחר בדיקת אלפי
גולגולות של אסירי לומברוזו הגיע למסקנה כי הפושע מהווה נסיגה לצורה קדמונית
ופרימיטיבית של ההומוספיינס ,וכי אפשר לזהותו על פי כמה מאפייני חיצוניי
מולדי ,ובה סטיות בגודל הגולגולת והלסת .אגרנט התייחס בשיעוריו בזלזול גמור
לתאוריה פסבדומדעית זו תו דחיית מודל "העבריי מלידה" כתשובה לשאלת הסיבות
לפשיעה 154.ברי כי ניתוח פורמליסטידוקטרינרי בדיני עונשי אינו מצרי היזקקות
לדיו במקורות הפשיעה והסטייה החברתית ,או ליתר דיוק – בשאלה א האד הוא יצור
חופשי ורציונלי או שמא נשלט הוא על ידי מנגנו דטרמיניסטיביולוגי.
מלבד עיסוקו בשאלת מקורות הפשיעה בחברה הקדיש אגרנט בשיעוריו דיו
ספיציפי ונרחב לנושא "זיקת המשפט הפלילי למוסר" .לאחר דיו בהיבטי הפילוסופיי
והסוציולוגיי של המונח "מוסר" 155,ולש המחשת הזיקה כאמור ,השווה אגרנט בי
152

153
154
155
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בשנת  1926א זכה אגרנט למלגת הצטיינות ללימודי תואר שני בהיסטוריה ,א העדי לרכוש
מקצוע "שיאפשר לו לקחת חלק פעיל בבניי הבית הלאומי" .ראו פנינה להב – ËÙ˘Ó· Ï‡¯˘È
˘ ;(1999) 59 ˙ÈÂÈˆ‰ ‰‡Ó‰Â Ë¯‚‡ ÔÂÚÓפנינה להב "קווי להשקפת העול המשפטית של
השופט אגרנט" ‚·) 13–12 ,9 Ë¯‚‡ ÔÂÚÓ˘Ï ˙Â¯Âא' ברק ואח' עורכי ;(1987 ,רובינשטיי ,לעיל
ה"ש  ,130בעמ' .81
ריאיו ע פרופ' שלמה גיורא שוה ).(3.2.2009
ריאיו ע עו"ד אברה בנפתלי ,לעיל ה"ש  .113להרחבה על מחקריו של לומברוזו ראו :שלמה
גיורא שוה ,משה אדד וגיורא רהב ˜¯) 99–94 ‰È‚ÂÏÂÈÓÈמהדורה חמישית.(2004 ,
שמעו אגרנט „) 68–66 ÔÈ˘ÂÚ ÈÈאמנו גולדנברג עור לפי הרצאות ,מפעל השכפול.(1956 ,
בשיעור זה אגרנט מציג שלוש אפשרויות להבנת מהות המושג "מוסר" :אפשרות ראשונה,
פילוסופית בעיקרה ,היא העקרונות הקבועי והידועי של האתיקה .אפשרות שנייה ,סוציולוגית
בעיקרה ,היא הסנטימנטי של החברה או מנהגי החברה .אפשרות שלישית ,אשר לגישת אגרנט,
יירינג ,הולמס ואחרי דוגלי בה ,היא שהמשפט הפלילי אינו קיי אלא לטובת הכלל ,ועל כ קיי
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שתי פרשיות פליליות ידועות אשר בה נטענה ,כסייג לאחריות פלילית ,הגנת הצור.
הפרשייה הראשונה התרחשה בשנת  1841בארצות הברית ,ועניינה טביעתה של האנייה
 William Brownלאחר התנגשותה בקרחו  156.הפרשייה השנייה התרחשה בשנת 1884
באנגליה ,ועניינה טביעתה של היכטה  Mignonetteבלב י  157.לאחר פירוט המסד
העובדתי אגרנט מסכ את הדיו בכ שבשתי הפרשיות התוצאה העונשית הייתה זהה –
מאסר .בר קיי הבדל משמעותי בי ההנמקה האמריקאית ובי ההנמקה האנגלית.
הבדל זה מקורו בשיקולי "שיסוד א ורק בגישה מוסרית"158.
שופט אחר של בית המשפט העליו אשר נמנה על סגל ההוראה החיצוני של
הפקולטה למשפטי בראשית ימיה היה אלפרד ויתקו  .ויתקו נולד בברלי ועשה את
לימודיו על רקע השכלה רחבה באוניברסיטאות של בו  ,ברלי ופרייבורג )ובאחרונה
הוענק לו תואר דוקטור למשפטי( .ע עליית המפלגה הנאצית לשלטו עזב ויתקו את
גרמניה לטובת אנגליה כדי להשלי את השכלתו המשפטית לקראת עלייתו ארצה .טר
מינויו לבית המשפט העליו עבד ויתקו כעור די שכיר במשרד ש .הורובי! ושות'
ולאחר מכ כיה כשופט בבית המשפט המחוזי בירושלי וכשופט במינוי זמני בבית
המשפט העליו  159.ויתקו נחשב לאבי "האסכולה הישראלית של המשפט הפיסקלי"160

156

157

158
159

קשר ישיר בי מעשה בלתי חוקי ל"מעשה עוול הפועל לרעת הציבור" .לבסו מסכ אגרנט כי
הנטייה הרווחת היא לראות מעשה לא מוסרי במעשה אשר לא ייתכ על פי "כל הל מחשבות
מתקבל על הדעת והגיוני ,שמבצעו לא יענש" .ש ,בעמ' .68
לאחר ההתנגשות ,רק שתי סירות הצלה נמצאו על האונייה ובלב י התגלה כי אחת מה החלה
לשקוע .לפיכ ,החליט החובל הראשו להטיל לי ארבעהעשר גברי רווקי .למחרת ,הופיעה
אונייה וחילצה את הניצולי .אחד המלחי – הולמס – הועמד לדי בגי השלכת נוסע לי והורשע
בגי הריגה .בפסק דינו ,הצדיק השופט בולדווי ) (Baldwinאת מעשה השלכת הגברי לי א שלל
את תהלי הבחירה של אות גברי .ראו )United States v. Holmes, 26 F. Cas. 360 (No. 15,383
).(C.C.E.D. Pa. 1842
מסגרת פרשה זו ,לסירת ההצלה ירדו שני גברי )הנאשמי( ,אד מבוגר )ברוקס( ונער ב
שבעעשרה )פרקר( .לאחר שהמזו אזל הציעו שני הגברי לברוקס להמית את הנער ,לאכול מבשרו
ולשתות את דמו .ברוקס סרב .השניי רצחו את הנער ומימשו את תוכנית .כעבור ארבעה ימי
הופיעה ספינה גרמנית וחילצה את השלושה .בפסקדינו ,שלל לורד קולריג' ) (Coleridgeאת הגנת
הצור הואיל ואיש לא היה רשאי לקבוע בוודאות ,כי אי מוצא אחר זולת נטילת חייו של אד
והואיל ולא הייתה הצדקה לבחור דווקא בנער .הנאשמי נמצאו חייבי ברצח ונידונו למיתה ,א
גזרהדי הומר לבסו לשישה חודשי מאסר .ראו R. v. Dudley and Stephens [1884] 14 QBD
).273 (Eng.
אגרנט ,לעיל ה"ש  ,155בעמ' .78–77
משה לנדוי "דברי זיכרו" אלפרד ויתקו ) 12–11 ,11 ËÂÙÈ˘Â ËÙ˘Óאהר ברק ,משה לנדוי ויעקב
נאמ עורכי ;(1988 ,ששר ,לעיל ה"ש  ,56בעמ'  ;119זלצברגר וזלצברגרעוז ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'
 ;265עלי מ' זלצברגר "יובל לבית המשפט העליו בישראל :בית המשפט בי שועל לקיפוד" È¯˜ÁÓ
 ËÙ˘Óטז .(2000) 145 ,141
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ועל א הנטייה לזהותו ע תחו דיני המס באופ בלעדי  161,הרי שבפועל פרס
חיבורי רבי ומגווני בנושאי חברה ,כלכלה ומשפט.
162
הבולט שבכתבי אלה הוא ספרו "משפט וחברה" ,העוסק בענייני הנוגעי
ליעילות המשפט ,לריבונות ,לשאלה לא מועדות פניו של המשפט הישראלי ולפורמליז
המשפטי .בעניי אחרו זה מזהה ויתקו את הפורמליז ע האסכולה הפוזיטיביסטית
בציינו כי "משפטאי יוצאי אסכולה זאת אינ מרבי לשאול ,מה מידת הצדק שבכלל
המשפטי המסוי ] [...די לה למצוא את הכלל המשפטי ההול את מערכת העובדות
ולהשתמש בו"  163.לאחר מכ מציג ויתקו את האלטרנטיבה מבית האסכולה
הסוציולוגית שלפיה על השופט "להרהיב עוז בנפשו ולהשתת בתהלי עיצוב
המשפט" .ויתקו מסכ את הדיו בסוגיה בהתייחסו ליתרונותיה ולחסרונותיה של כל
אסכולה ,א מדגיש את חשיבות האסכולה הסוציולוגית ,אשר תרמה רבות להתפתחות
המשפט ושע חסידיה נמני משפטני שוני בעלי ש עולמי .התייחסותו זו של ויתקו
לגישה הסוציולוגית של המשפט אינה עניי זניח ,היא חוזרת ונשנית בכמה מאמרי
שכתב )אשר יוצגו להל ( ומשמשת בבואה לאותה בי תחומיות המאפיינת את תפיסת
עולמו השיפוטית.
דוגמה אחרת לקשר האמי! בי המשפט למדעי החברה אפשר למצוא במאמר
"ראייתהחשבו והמשפט" ,שבו קרא ויתקו לשיתו פעולה בי עורכי הדי לרואי
המסי 164.לשיטתו של ויתקו " ,תפקיד המשפט הוא להסדיר את חיי
החשבו בתחו ִ

החברה" ,א כאשר ההסדר אינו משפטי טהור אלא כולל ג מרכיב חברתי כלכלי ,כמו
דיני המסי ,חייב המשפט לבקש את ביאורו "אצל אנשי מדעי החברה" .ויתקו מכנה
את גישתו "סוציולוגיתמשפטית" ,אשר לפיה המציאות מחייבת את המשפט להיות
בקיא ביסודות מדעי החברה בכלל ובתחו הכלכלה בפרט .יתרה מכ ,לדעתו יש לדאוג
ולקד את הרחבת לימודיו של הסטודנט למשפטי כדי להקנות לו ידע אלמנטרי
בכלכלה וחשבונאות  165.ויתקו מסיי את חיבורו בקריאה "להסיר את המחיצות
160
161
162
163
164
165
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דבריו של הנשיא לשעבר לנדוי אשר לגישתו "אי כענ זה של המשפט המשק את חיי החברה
והמשק הלאומי ,את התפתחות ואת צורכיה ,ומשו כ הוא דורש הבנה של תהליכי חברתיי
וכלכליי וראיית המשפט על רקע רחב זה ] ."[...לנדוי ,לעיל ה"ש  ,159בעמ' .12
ראו ,לדוגמה ,את דבריו של פרופ' גרוס כי "השופט ויתקו ומסי ירדו לעול המשפט הישראלי
כרוכי יחדיו ,כמיקשה אחת" .יוס גרוס "השופט ד"ר אלפרד ויתקו ע פרישתו מבית המשפט
העליו"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚז .(1980) 525 ,525
אלפרד ויתקו .(1955) ‰¯·ÁÂ ËÙ˘Ó
ש ,בעמ'  .11ראו גAlfred Witkon, Some Reflection on Judicial Law-Making, 2 ISR. L. :
).REV. 475 (1967
אלפרד ויתקו "ראיית החשבו והמשפט" ¯ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Âח .(1957) 95
ש ,בעמ'  .96לתפיסה מגובשת זו של השופט ויתקו היו ג תוצאות אופרטיביות .כ ,לדוגמה ,יע
לאחד מתלמידיו המצטייני ,אהר ברק ,להתמחות בדיני מסי .א זאת לא לפני שהפציר בו לרכוש
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המלאכותיות המפרידות ,כביכול ,בי המחקר המדעי המתנהל בידי כלכלני ,ובניה
רואי החשבו  ,לבי המשפט ]166."[...
אות מחיצות מלאכותיות אכ הוסרו בקורס החובה ב"דיני מסי" ,אשר השופט
ויתקו לימד בשנה הרביעית לתואר ,ובו הוש דגש מיוחד בתאוריה ובתובנות כלכליות.
בשיעור הפותח את הקורס ויתקו מבהיר כי דיני המס ה חלק "מתורת הכספי
הציבוריי ) ,"(Public Financeתו שהוא סוקר את גביית המס בחברה הפרימיטיבית,
הפאודלית ובתחילת משטר הפרלמנטריז 167.לאחר מכ מדגיש ויתקו כי
בשיטה ֵ
בתקופה המודרנית חל שינוי עקרוני ועמוק במטרת דיני המס ,הואיל ואי רואי עוד
בהתערבות המדינה בחייו הכלכליי של הפרט פעולה פסולה באופ קטגורי בטר
חוקרי מה יהיה "היתרו הסוציאלי המקסימלי ) "(The maximum social advantageשל
התערבות זו .דהיינו ,מחד יש לשקול את עול המס ומאיד את "הנאת הציבור"168.
בשיעורי העוקבי מסביר ויתקו לתלמידיו כי להשתת המס על הציבור יש "אפקט
כלכלי חזק" ,ועל כ המדינה משתמשת בכוחה זה באופני שוני ,כגו הגדלת או
צמצו הצריכה וכ הטיית הכלכלה לאפיקי רצויי ומכווני )עידוד ילודה ,עידוד
הייצור המקומי ועוד( .בהמש לדברי אלה מציג ויתקו את הדילמה בדבר השאיפה
להטלת מס צודקת על בסיס שוויוני אל מול היגיו ודרישות מדע הכלכלה .בעניי זה
ויתקו מעלה שלוש אפשרויות להטלת מס על ידי המדינה :פרוגרסיבית ,יחסית
ורגרסיבית .לגישת ויתקו  ,השיטה הנוהגת ,הפרוגרסיבית ,היא הצודקת ביותר ,שכ
הגיונה הכלכלי נשע על חוק התפוקה השולית הפוחתת ,הואיל ובעלי ההכנסות
הגבוהות נשארי ע יחידות הכנסה שאות ה מפני לחיסכו  ,להבדיל מבעלי
ההכנסות הנמוכות ,אשר מפני את כל הכנסת לצריכה169.
עוד דוגמאות לתפיסתו הרבתחומית של ויתקו למשפט אפשר למצוא במאמרו על
סמינריו מטע האומות המאוחדות בנושא בדיקות רפואויות ,פסיכולוגיות וסוציאליות
של עברייני; 170בהרצאתו לזכרו של הנשיא זמורה ,שבה פרש את משנתו בנושא יחסי

166

167
168
169
170

בד בבד השכלה כלכלית ,שכ לגישתו ללא ידע במימו ציבורי אי אפשר לרדת לעומק של דיני
המסי .ריאיו ע פרופ' אהר ברק ,לעיל ה"ש .113
ויתקו "ראיית החשבו והמשפט" ,לעיל ה"ש  ,164בעמ'  .99קו עקיב זה בדבר הקשר הסימביוטי
שבי דיני המסי ומדע הכלכלה בא לידי ביטוי ג במשאלתו של ויתקו כי "הלוואי שהיו
הפרקליטי באי לבית המשפט ,כשה מצוידי בכל החומר הכלכלי הדרוש להבנת החוק" .ראו
אלפרד ויתקו "בעית הפרשנות בדיני מסי"  ÌÈËÙ˘Óג .(1970) 12 ,10
אלפרד ויתקו „) 3–1 ÌÈÒÓ ÈÈמיכאל דעואל עור לפי הרצאות ,מפעל השכפול.(1954 ,
ש ,בעמ' .12
ש ,בעמ' .15–13
אלפרד ויתקו "בדיקה רפואית פסיכולוגית וסוציאלית של עברייני .דו"ח על סמינריו מטע או"מ"
 ËÈÏ˜¯Ù‰ח  .(1952) 271 ,263במסגרת סקירת הסמינריו ,אשר נער בבריסל בחודש דצמבר ,1951
מדגיש ויתקו כי "שטח המדע ושטח המשפט חופפי זה את זה ,התחומי יונקי זה מזה ,ואי עוד
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הגומלי בי הפוליטיקה למשפט וטע כי "הסלידה מ הדיו השיפוטי בשאלות פוליטיות
מקורה ] [...בטעמי אירציונליי" 171ובמאמרו מתחילת שנות השישי העוסק בבעיותיה
המיוחדות של אר! הנמצאת בראשית התפתחותה הכלכלית  172.בחיבורו זה ויתקו
מבקר את מלומדי המשפט ,אשר התעלמו לחלוטי מחקר בעיות המשפט המתעוררות
בישראל כמדינה מתפתחת .לגישתו ,הסיבה להתעלמות הגורפת נעוצה בגישה
הפוזיטיביסטית ,הארכאית והטכנית ,שלפיה המשפט אינו אלא אובייקט נתו וסטטי.
אליבא דויתקו  ,גישה זו אינה נותנת משקל מספיק ל"רקע הפסיכולוגי והסוציולוגי של
המשפט" ,אשר בכוחו להפו את המשפט מכלי טכני ל"כוח פעיל ומפעיל"173.
אחרו להוכחת הטיעו הפרסונלי מקרב שופטי בית המשפט העליו הוא צבי ברנזו .
ברנזו למד מתמטיקה ופיזיקה בקולג' הסקוטי שבצפת עד אשר קיבל תואר בוגר
במדעי .לאחר מכ עזב לאנגליה ,ש זכה בעוד תואר במדעי מטע אוניברסיטת
קמברידג' ,למד לבחינות עריכת הדי ונעשה בריסטר .כאשר חזר לאר! התמחה במשרדו
של ד"ר זמורה )זמורה ,רוזנבליט ,קרונגולד וברשירה( וקיבל רישיו עריכת די מטע
המשפט רשאי לחבוש עצמו בבית מדרשו ולהתנכר למדעי הרפואה ,הפסיכולוגיה והסוציולוגיה,
שג לה יש קול ודעת בעני הטיפול בעבריי" .בסו סקירתו מצר ויתקו על מצב העלוב של בתי
הסוהר בישראל ,להבדיל מארצות אחרות שבה תפקידו של בית הסוהר הוא טיפולי ומטרתו החזרת
העבריי למוטב .ש ,בעמ' .275
 171אלפרד ויתקו "פוליטיקה ומשפט" ) 105 ,55 ËÂÙÈ˘Â ËÙ˘Óאהר ברק ,משה לנדוי ויעקב נאמ
עורכי .(1988 ,ראו ג .Alfred Witkon, Judiciability, 1 ISR. L. REV 40, 58 (1966) :בשנות
השבעי סייג ויתקו את טיעונו בשל שינוי האקלי הפוליטי ותנועות המחאה נגד הדמוקרטיה
הייצוגית ,שקמו לאחר מלחמת יו הכיפורי .ויתקו סבר כי לנוכח הניכור למוסדות הדמוקרטיי על
בית המשפט לפעול עתה "כתרמוסטט ולא כזרז לש שמירת הדמוקרטיה" .ראו YAACOV S.
) ;ZEMACH, POLITICAL QUESTIONS IN THE COURTS 228–229 (1976רובינשטיי ,לעיל ה"ש
 ,130בעמ' .213–212
 172אלפרד ויתקו "המשפט באר מתפתחת" ) 66 ÔÊÂ¯ ÒÁÙÏ Ï·ÂÈ ¯ÙÒחיי כה עור .(1962 ,ראו את
ניצני תובנותיו החברתיותמשפטיות של ויתקו בחיבור זה עוד בבג" ˙„ÚÂ ' Ú˘Â‰È 176/54
 ,1949–Ë"˘˙ ,(ÌÂ˜È˘Â ÌÈÏÂÓ‚˙) ÌÈÎ‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ¯ÂÚ¯Úפ"ד ט  ,(1955) 628 ,624 ,617אשר עסק
בשאלת כוחו המחייב של התקדי במשפט הישראלי" :קולי בעני זה כקול קורא במדבר ,א לבי
סמו ובטוח שעקרו התקדי אינו עשוי לקד את המשפט בישראל ולעצב את דמותו ] [...אנו
עומדי בראשית התפתחותנו ,כלאו וכחברה ,ועוד ארוכה הדר להתגבשות ההלכה ולעיצוב דמות
המשפט בישראל ] [...לכ ,תורת התקדי במשמעותה הנוקשה והדווקנית ,לא זו בלבד שאינה צור
השעה ,אלא להפ ,עלולה היא להיות בעוכרי התקדמותנו".
 173ויתקו ,ש ,בעמ'  .68–67בהמש מאמרו מנתח ויתקו את הקונסטלציה ההיסטורית והסוציולוגית
אשר בגינה הפגי הע בציו אדישות לעול המשפט בתקופה הסמוכה להקמת המדינה ,כגו תפיסת
המשפט הציבורי כסמל לדיכוי לאומי בתקופת המנדט; תנועות הפועלי הדוגלות באוטונומיה
שיפוטית ואשר אינ ששות להעמיד את סכסוכיה בפני ערכאות מדינתיות ועוד .ראו ש ,בעמ' ,71
.77
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ממשלת אר! ישראל .לאחר מכ שימש היוע! המשפטי של ההסתדרות הכללית של
העובדי ,ובמסגרת תפקיד זה היה שות לניסוח מגילת העצמאות .לאחר הקמת המדינה
כיה ברנזו כמנהל הכללי של משרד העבודה בראשות השרה גולדה מאיר .בשלהי שנת
 1953מונה ברנזו לשופט בבית המשפט העליו 174.
מלבד פועלו השיפוטי לימד ברנזו את קורס החובה ,דיני עבודה וביטוח סוציאלי,
בשנה ד' לתואר .הקורס חולק לשבעה שערי :דברי מבוא; התפתחות משפט העבודה
הבי לאומי; הסתדרות העבודה הבי לאומית; חוזה העבודה האינדיווידואלי; חוזה
העבודה הקולקטיבי; פקודת בתי החרושת; הביטוח הסוציאלי 175.הרצאותיו של ברנזו ,
אשר מנתחות את משפט העבודה בהקשר חברתי והיסטורי בשיטתיות ,עולות בקנה אחד
ע אמירתו של השופט אגרנט כי "א אמנ קיימת באר! אסכולה של יוריספרודנציה
סוציולוגית ,כי אז כמוב שהשופט ברנזו הוא נציג נכבד של האסכולה הזאת"176.
לאחר הקדמה היסטורית רחבה 177ברנזו מציג לתלמידיו את שני חלקיו של משפט
העבודה :משפט העבודה הממלכתי החרות ,אשר נוצר בחקיקה ראשית או משנית ואת
"משפט העבודה האוטונומי" ,אשר נוצר ב"מהל החיי ע"י הכוחות הנאבקי בשדה
העבודה :העובדי והמעבידי" 178.לאחר הצגת הדימוי הפיזיקלי בדבר שדה אשר בו
פועלי כוחות חברתיי בכיווני מנוגדי ,שואל ברנזו מהי צורת המשפט העדיפה –
"החקיקה הישירה או ההתפתחות האמפירית?" .ברנזו משיב כי המענה לשאלה זו אינו

174

175
176
177

178

צבי ברנזו "פרקי חיי וזיכרונות"  ÔÂÊ¯· ¯ÙÒכר ראשו – ד יחיד ) 63–58 ,31אהר ברק וחיי
ברנזו עורכי ;(1997 ,יצחק זמיר "לכבוד השופט צבי ברנזו"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óב 327–325 ,325
) ;(1994רובינשטיי ,לעיל ה"ש  ,130בעמ' " ;146–145ערב עיו אשר נער מטע בית המשפט
העליו ולשכת עורכי הדי בישראל לכבוד השופט צבי ברנזו ,בהגיעו לגבורות"  ËÈÏ˜¯Ù‰לט 5
)) (1989להל" :ערב עיו לכבוד השופט צבי ברנזו"(; יור שחר "הטיוטות המוקדמות של הכרזת
העצמאות"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכו .(2002) 568–559 ,523
צבי ברנזו „) ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÁÂËÈ·Â ‰„Â·Ú ÈÈשלמה לוי עור ,מפעל השכפול.(1958 ,
"ערב עיו לכבוד השופט צבי ברנזו" ,לעיל ה"ש  ,174בעמ' .17
ברנזו פותח את השיעור הראשו בקורס במת רקע היסטורי למשפט העבודה ומסביר כי העבודה
השכירה לא התפתחה לפני המאה התשעעשרה היות שהעובדי השכירו את שירותיה או מכרו את
עבודת ,כבעלי מלאכה ואמני ,לכלל הציבור ,למעט תקופת החניכות אשר בה היה העובד ,כשוליה
) ,(apprenticeכפו למורהו ) (master craftsmanבאופ בלעדי .אול "מאז המאה ה 19ועד ימינו
השתנו מערכות העבודה שינוי מהפכני .המפנה חל ,כמוב ,מיד לאחר המהפיכה התעשייתית ,וכיו
רוב רובו של ציבור העובדי – שכיר הנהו" .בסו הדיו ,מסביר ברנזו לתלמידיו ,כי "כיו
שהעבודה מהווה כיו את הער הציבורי והמשקי החשוב ביותר במדינה ] [...הצבור והחברה כול
הופכי להיות צד מעוניי בשדה יחסי העבודה" .ראו ברנזו „ ,ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÁÂËÈ·Â ‰„Â·Ú ÈÈלעיל ה"ש
 ,175בעמ' .8–7
ש ,בעמ' .10
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אחיד ותלוי "בנושא החקיקה ,מקומה וזמנה" 179.בשיעורי העוקבי מציג ברנזו את
הגישות השונות לחקיקת חוקי העבודה .תחילה מציי את הגישה האנגלית ,אשר יסודה
בהשקפה המכונה דמוקרטיה תעשייתית ) ,(Industrial Democracyולפיה יש לעודד
הסדרי הנובעי ממשא ומת חופשי בי נציגי העובדי ובי נציגי המעבידי .ברנזו
מדגיש כי "גישה זו נובעת מתורת ה Laissez faireומגמתה לעודד את הדמוקרטיה
בשטח התעשיה ,על א אי הצדק המסוי הנוד ממנה" 180.לאחר מכ מציג ברנזו את
הגישה הקונטיננטלית ולפיה על המחוקק ליזו הסדרי סטטוטוריי להטבת תנאי
עבודתו של הפועל181.
כאמור ,שער אחד משבעת השערי בקורס הוקדש להתפתחות משפט העבודה
הבי לאומי .בשיעורי אלה סקר ברנזו את הדרישות המוקדמות מצד סוציולוגי והוגי
דעות להקמת מוסד בי לאומי אשר יקד את מצב העובדי במדינות השונות 182.לאחר
מכ טוע ברנזו כי ניסיו המאה העשרי הוכיח כי "הטבת תנאי העובד משתלמת א
מבחינה תועלתית" בסקרו את שכר העובדי ורמת הפריו במשקי ארצות הברית,
אירופה ,יפ וישראל .בתו סקירה מפורטת זו מציי ברנזו כי לאחר מלחמת העול
הראשונה הוק ארגו העבודה הבי לאומי ,על סמ דרישות נציגי העובדי ,מכמה
סיבות :ראשית ,בשעת המלחמה נציגי העובדי הסכימו לחקיקה מגבילה כדי לא לחבל
במאמ! הלאומי .שנית ,המלחמה גרמה לתסיסה מוסרית אשר בעקבותיה נכונות
הממשלות להיענות לדרישות סוציאליות גברה .שלישית ואחרונה ,המהפכה
הבולשוויקית הביאה את ממשלות אירופה ל"מדיניות פיוס ע העובדי על מנת למנוע
התפתחויות דומות בארצותיה "183.
בהמש הקורס מקדיש ברנזו נתח נכבד מ השיעורי ללימוד חוזה העבודה האישי
וחוזה העבודה הקולקטיבי .במסגרת שיעורי אלה ,ולאחר הצגת חוזה העבודה האישי,
מסביר ברנזו לתלמידיו כי לחוזה העבודה הקולקטיבי "מהות מיוחדת מבחינה
סוציולוגיתחברתית ,שכ הוא בא לתת ביטוי למציאות מסוימת השוררת בחיי העבודה
] 184."[...בהקשר זה מציג ברנזו את הקושי הכרו בסטייה מעקרו היסוד של דיני
החוזי בדבר כוחו של חוזה לחייב א ורק את הצדדי לו ,הואיל וארגו העובדי היציג
179
180
181
182

183
184
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ש.
ש ,בעמ' .20
ש ,בעמ' .21
כדוגמה לאות הוגי מציג ברנזו את " ,Robert Owenסוציאליסט אנגלי" ,אשר טע כי התחרות
המסחרית בי המדינות מעכבת את הטבת מצב העובדי בכל מדינה כשלעצמה .ברנזו מדגיש כי
לגישתו של  ,Owenבתחרות זו גוברות המדינות אשר תוצרת זולה יותר בעקבות ניצול העובדי.
ראו ש ,בעמ' .24–23
ש ,בעמ' .32–31
ש ,בעמ' .128
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חות על ההסכ הקיבוצי בשמו ולא בש חבריו הבודדי ,וכי כוחו של ההסכ יפה ג
כלפי עובד אשר אינו חבר בארגו העובדי היציג .לאחר שלילת יישו תורת ההרשאה
כפתרו לקושיה הזאת טוע ברנזו כי מקורה של הסטייה מעיקרו זה של דיני החוזי
"אינו נית להסבר מופשט ] [...אול כדי לרדת לסיבותיו נאל! להעזר בגישה
הסוציולוגית ,דהיינו :נגיע להכרה בנורמה זו ובתחולתה מתו ההתפתחות ההיסטורית
של דיני העבודה"185.
עיו בהרצאותיו של השופט ברנזו חוש את תפיסתו המשפטית הרחבה ,אשר
משוקעת היטב במציאות הכלכלית והחברתית .כ למשל כאשר ברנזו בוחר לסקור את
שכר העובדי ואת רמת הפריו בכלכלות שונות כדי להוכיח כי שיפור תנאי העובדי
משתל מבחינה תועלתית ,להבדיל מקיו דיו משפטי טהור על דברי החקיקה
המקומיי והבי לאומיי בקשר ע זכויות העובדי .יתרה מכ ,מלבד שילוב תכני
מובהקי מתחו לימודי עבודה ) (Labor Studiesבהרצאותיו ברנזו מדגיש ,בדומה
לטדסקי ופיינברג ,את חשיבות "היסוד האמפירי" במשפט ,היינו המציאות החברתית,
וביתר דיוק – כיצד משפט העבודה הקולקטיבי מביא לידי ביטוי מציאות מסוימת
השוררת בשוק העבודה.

סיכו ומסקנות
ההיסטוריה של החינו המשפטי הממוסד בעשור הראשו לקו המדינה טר זכתה
לחקירה מקיפה וממצה .בשל כ תובנות מרכזיות על החינו המשפטי בתקופה זו
נסמכות בעיקר על היקשי גורפי מפסקי הדי של שופטי בית המשפט העליו של אותה
העת .מטרתו הראשית של חיבור זה הייתה אפוא לבחו בחינה ביקורתית את ההנחה
בדבר פורמליז בחינו המשפטי בתקופה האמורה ,וזאת לאור של טיעו מוסדי וטיעו
פרסונלי .כפי שצוי בתחילתו של חיבור זה ,הנחת היסוד של השיח התאורטי עד עתה
הייתה כי למ שנות החמישי שלטה במשפט הישראלי תפיסת עול פורמליסטית ,אשר
לא פסחה על החינו המשפטי וא הייתה בו פרדיגמה אקדמית .פרדיגמה זו יצרה
הבחנה בי פעילות האינסטרומנטלית של המשפטני האקדמאי לבי הפעילות
האקדמית לש השגת "דעת לשמה" במסגרת "הפעילות האוניברסיטאית הרגילה".
בחינת הממצאי ההיסטוריי העולי מ החקירה  ˙È„ÒÂÓ‰של הפקולטה למשפטי
מצביעה על ספקות משמעותיי בהנחות תאורטיות אלה .ראשית ,הוועדה המקצועית
הייתה מודעת לבעייתיות ולדוקוטביות אשר מאפייני את החינו המשפטי ,ועל כ
הכריזה על מיזוג ההרמוני של הפ המחקרי ע זה המקצועי .יתרה מכ ,מ
הפרוטוקולי השוני שנסקרו עולה כי הוועדה המקצועית ראתה לנגד עיניה את הפ
 185ש ,בעמ' .136
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המדעימחקרי בתכניות הלימוד ואת מיצובה של הפקולטה כמחלקה אוניברסיטאית ,א
לא יכלה להתעל לחלוטי מהתפקיד הלאומי שיוחד לפקולטה ע קו המדינה עקב
סגירתו של בית הספר המנדטורי להכשרת עורכי די ופקידי ממשל186.
למעשה ,על א סגירתו של בית הספר המנדטורי מוסד זה היה נקודת ההתייחסות
המרכזית של חברי הוועדה המקצועית ,כמעי "תשליל" לפקולטה הישראלית הראשונה
למשפטי אשר אותה ראו לנגד עיניה .לשו אחרת :חברי הוועדה המקצועית חפצו
בפקולטה אקדמית בעלת יסודות תאורטיי מובחני להבדיל מבית הספר המנדטורי,
אשר לא העניק תואר אוניברסיטאי כלל ,ולימודיו התאפיינו בתכני מקצועיי תו
דחיקת המשפט הקונטיננטלי והמשפט המקומי כדי להכשיר "עובדימדינה נמוכידרגה
וטכנאימשפט שיסייעו לממשלה הבריטית בניהולה של אר!ישראל" 187.עובדה זו
עולה לא רק מ הפרוטוקולי השוני של הוועדה המקצועית אלא ג מהשינוי
הקונצפטואלי בקוריקולו שאותו חפצה הוועדה המקצועית ליצור כאשר התוותה מער
הוראה המושתת על חלוקה רעיונית של תחומי משפט וקורסי לברמשפטיי להבדיל
ממערכת מקצועות המושתתת בעיקר על מקורות הדיני באר! )חוק החוזה האנגלי ,חוק
הנזיקי האנגלי ,חוק הקרקעות ועוד( ,כפי שהונהגה בבית הספר המנדטורי188.
שנית ,הדיכוטומיה המושגית של מאוטנר בדבר "אקדמיה משפטית" ו"אקדמיה
חו!משפטית" נמצאה כלא מדויקת אל מול הניסיונות השוני והמגווני לאיחוד
וליצירת מנגנוני של שיתו פעולה בי הפקולטה למשפטי לבי המחלקה למדעי
החברה .שיתו פעולה זה בא לידי ביטוי בהקמת המכו לקרימינולוגיה והמכו למחקרי
חקיקה ולמחקר השוואתי וכ בשלושת הידיעוני המייצגי של העשור הראשו
להקמתה של הפקולטה .הקוריקולו הרשמי בשני אלה הוא יישו ישיר של החלטת
הוועדה המקצועית למזג את היסוד המקצועי ע היסוד מחקרי תו שימת דגש
בהשכלת ותרבות הכללית של הבאי בשעריה באמצעות מגוו קורסי חובה מתחו
מדעי הרוח ומדעי החברה.
ע זאת אל מול התובנות הנוגעות לטיעו המוסדי אפשר להציג ג כמה טיעוני
סותרי .לדוגמה ,הלימוד הנפרד והמובח של הקורסי הלברמשפטיי ב"טרה סנטה"
 186ראו לדוגמה את מאמר הפתיחה בכתב העת של הסתדרות עורכי הדי לשנת  ,1949שבו נכתב כי "יו
יסוד הפקולטה המשפטית אינו רק חגה של האוניברסיטה העברית ,שהרחיבה את ביתה ושל אנשי
המשפט שזכו להקמת בית מדרש עברי למדעי המשפט ,אלא בראש ובראשונה ,חגה של מדינת
ישראל שנתוס לה מרכז מדיני ותרבותי כאחד"" .לשאלות השעה"  ËÈÏ˜¯Ù‰ו .(1949) 177 ,177
 187לחובסקי "החינו המשפטי" ,לעיל ה"ש  ,63בעמ'  .306כמו כ ראו :ד מרידור "ראיונות ע חיי
צדוק" ) 49–48 ,35 ˜Â„ˆ ÌÈÈÁ ¯ÙÒ :ËÙ˘Ó‰ ˘¯Ú „ÈÏרו חריס עור ;(2002 ,נת ברו ˘ÌÈËÙÂ
 ;(2008) 87–84 1930–1900 ,ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‡Ë˘Â˜ ÔÈ· – Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈËÙ˘ÓÂגד פרומקי „¯Í
˘.(1954) 230 ÌÈÏ˘Â¯È· ËÙÂ
 188שגיא ,לעיל ה"ש  ,80בעמ'  ;30–29ברו ,לעיל ה"ש  ,187בעמ' .86
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יכול להתפרש דווקא כאקט פורמליסטי שנועד לשמר גבולות ברורי בי המשפט לבי
דיסציפלינות מקבילות .בר אי ביכולת של טיעוני מסוג זה להסביר את הקמת של
המכו לקרימינולוגיה והמכו למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי במסגרת הפקולטה ,או
לחלופי את העובדה שחלק מסגל ההוראה הקבוע של הפקולטה למשפטי לימד
קורסי משפטיי ולברמשפטיי בד בבד .למשל ,אקצי לימד משפט קונסטיטוציוני
ויסודות מדע המדינה ,ואילו פיינברג לימד משפט בי לאומי פומבי ויחסי
בי לאומיי .לבסו אי בכוח של טיעוני נגדיי אלה בדבר יצירת גבול רעיוני מובח
בי המשפט לבי תחומי ידע אחרי כדי להסביר את הטמעת של תכני לברמשפטיי
בקורסי הליבה המשפטיי עצמ.
כמו כ אפשר להציג הסבר חלופי ,הנושא גוו פוליטינסיבתי ,לקרבה המוסדית בי
הפקולטה למשפטי לבי לימודי מדעי הרוח ומדעי החברה .הסבר זה נשע על איושה
של ועדת משנה בתו הוועדה המקצועית להקמת הפקולטה ,אשר כללה את המשפטני
זמורה ,פיינברג ופריימ  189.ד"ר פריימ  ,אשר ייחס לפקולטה בראש ובראשונה תפקיד
לאומי ומקצועי ,נרצח בטבח שיירת הדסה ,וכ נותרו רק פיינברג וזמורה לערו ולחתו
את דוח הוועדה המקצועית .כעולה מהפרוטוקולי השוני ,פיינברג לח! על מיזוג החוג
ליחסי בי לאומיי שבו פעל ע הפקולטה למשפטי ,ואילו זמורה ,א על פי שלא
הערי את הדגש המקצועי המופרז שנית בבית הספר המנדטורי ,לא ראה את איחוד
לימודי המשפטי ע מדעי החברה הכרחי .כיוו שהאחרו מונה לנשיא בית המשפט
העליו המשי פיינברג את עבודת הוועדה המקצועית וא ער את הדי וחשבו
לבדו 190.אול אי בכוחה של ספקולציה זו לעמוד מול המגעי האינטנסיביי בי
הפקולטה למשפטי ובי המחלקה למדעי החברה ולקשיי הביורוקרטיי שהערימו
הבדלי מש התארי ביניה.
חלקו השני של חיבור זה התייחס לטיעו  ÈÏÂÒ¯Ù‰בשלושה ממדי שוני :המטע
האינטלקטואלי של מורי הפקולטה; תוכני הוראת; פעילות המחקרית .ממצאי חקירה
זו מלמדי כי הפקולטה למשפטי לא הייתה בית ספר מקצועי גרדא אשר המלומדי בו
שייכי באופ בלעדי לאבהטיפוס הדוקטרינרי .השכלת של סגל ההוראה הקבוע
מצביעה על סגל הטרוגני במובהק ,המורכב ממלומדי ממערב אירופה ומארצות הברית,
אשר לרוב באמתחת ג תואר או לימודי מתחו מדעי הרוח או מדעי החברה .ע זאת
בעקבות הגידול המתמיד במספר הסטודנטי למשפטי בשני הראשונות לקו
המדינה ,חלק נכבד מכוח ההוראה של הפקולטה הצעירה הורכב משופטי בית המשפט

 189ראו ישיבת "הוועדה להקמת הפקולטה למשפטי באוניברסיטה" ,לעיל ה"ש  ,71בעמ'  .2בישיבה זו
התקבלה החלטה אופרטיבית להקי ועדה מצומצמת שתקבע את הנחות העבודה לגבי הפקולטה.
 190פיינברג  ,ÔÓÊ‰ ˙ÂÏ‡˘· ˙ÂÒÓלעיל ה"ש  ,61בעמ' .249
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העליו  ,להבדיל מאנשי סגל אקדמיי במשרה מלאה  191.עובדה זו נלמדת ה מ
הידיעוני השוני וה מאירועי היסטוריי נקודתיי כגו שביתת הסטודנטי
באוניברסיטה העברית בינואר  ,1954שהתרחשה עקב החלטת האוניברסיטה לצמצ את
מספר מועדי הבחינות בעקבות גידול במספר הסטודנטי192.
אול בחינת תוכני הרצאותיה של שופטי בית המשפט העליו אשר לימדו
בפקולטה והוצגו במחקר זה מצביעה על חשיבה בי תחומית ,שאינה מצניעה או
מדחיקה את המשמעויות הנורמטיביות של המשפט ואת תוצאותיו החברתיות .ממצא זה
חשוב במיוחד בהתייחס לטענת "הזרות התרבותית" שהציג מאוטנר ,ולפיה בשנות
החמישי חששו שופטי בית המשפט העליו לפסוק באופ ליברליגלוי מכיוו שלא
הייתה לה לגיטימציה ציבורית לעשות כ  .רשימה זו אינה עוסקת ישירות בטענתו של
מאוטנר לגבי הפסיקה בשנות החמישי ,אול ייתכ שא הנמקותיה הפורמליסטיות
של שופטי בית המשפט העליו היו רק הסוואה לגישת הליברלית ,הרי שבתפקיד
כמחנכי יכלו להביא לכדי ביטוי את תפיסת עולמ הערכית בגלוי ,היות שמגבלות
מוסדיות על רטוריקה שיפוטית אינ חלות על הוראה ומחקר במשפטי193.

 191ככל הנראה ,הגידול המטאורי במספר הסטודנטי לא היה הסיבה היחידה אשר בגינה התקיימה
הסימביוזה בי הפקולטה למשפטי לבי בית המשפט העליו .על פי השופט אולש ,שורשי התופעה
נעוצי דווקא בעובדה כי באותה תקופה "משכורות השופטי היו נמוכות וקשה היה להתקיי
עליה" .אולש מתאר בספרו כיצד התנגד להעסקת שופטי כמרצי באוניברסיטה העברית
בירושלי בשני הראשונות לקיומו של בית המשפט העליו מתו חשש שהדבר יפגע בעבודת
השיפוטית .אול הנשיא זמורה ,אשר כיה כחבר הוועד המנהל של האוניברסיטה ,לא ראה בכ כל
פג .ראו יצחק אולש „.(1978) 250 ˙ÂÂ¯ÎÊ – ÌÈ¯·„Â ÔÈ
 192ביו  24בינואר  1954הכריזו הסטודנטי באוניברסיטה העברית על שביתה בעקבות החלטת הסנט
לקיי מועד אחד לבחינות המעבר בפקולטות למדעי הרוח והמשפטי .הסנט נימק את החלטתו ,בי
היתר ,בקשיי האדמיניסטרטיביי שיצרה השיטה ,בעיקר בפקולטה למשפטי ,אשר סבלה ממיעוט
מורי ועוזרי הוראה בעקבות הגידול העקיב במספר התלמידי בה .כיוו שחלק מסגל ההוראה
הורכב משופטי מכהני ,הרי שעיסוק המקצועי לא אפשר לה להתחייב לבדוק בחינות בפרקי זמ
קצרי .לבסו הוחלט לחלק את הבחינות בפקולטה למשפטי לשתי קבוצות ולאפשר לסטודנטי
לחזור במועד השני על בחינות שבה נכשלו .ראו כה ,לעיל ה"ש  ,52בעמ' .147–146
 193לדוגמה ,לעומת הרטוריקה השיפוטית המכוונת לזכות בהסכמת "האחר" )הרכבי עתידיי של בית
המשפט העליו ,הקהילה המשפטית והציבור בכללותו( ,איש האקדמיה אינו שוא לקונצזואליות
אלא דווקא לחדשנות וביקורתיות .לפירוט והרחבה של טיעו זה ראו את תובנותיו החשובות של
פרופ' איל זמיר בנוגע להבחנה בי כתיבה שיפוטית ובי כתיבה אקדמית ,אשר נבדלות בפרמטרי
האלה :נושא הכתיבה; דרגת ההכללה וההפשטה; חומרי הגל המשמשי לבניית הטיעו המשפטי;
קהל וסגנו; מקוריות וביקורתיות .איל זמיר "השופט ברק ודיני החוזי :בי אקטיביז לאיפוק ,בי
חופש החוזי לסולידאריות חברתית ,בי שפיטה לאקדמיה" ˙ÈËÂÙÈ˘‰ Â˙ÈÈ˘Ú· ÌÈÂÈÚ – ˜¯· ¯ÙÒ
˘) 409–381 ,343 ˜¯· Ô¯‰‡ Ïאיל זמיר ,ברק מדינה וסיליה פסברג עורכי.(2009 ,
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ג ההתחקות על השכלת ,תוכני הרצאותיה וחיבוריה של חברי הסגל טדסקי,
פיינברג ואקצי אינה מאפשרת לקטלג כמלומדי דוקטרינריי .הרצאותיה ומחקריה
מוכיחי כי האירו את התופעה המשפטית באמצעות ידע ושיטות מחקר השמורי למדעי
החברה .ממצאי אלה אינ עולי בקנה אחד ע טענת מאוטנר כי העיסוק בתכני
לברמשפטיי נעשה בשולי האקדמיה המשפטית )בקורסי הממוקמי על "קו התפר"
שבי דיסציפלינת המשפט ודיסציפלינות אחרות( ,כאשר הלכה למעשה הדיו
הלברמשפטי התנהל תחת קורסי הליבה המשפטיי.
כאמור בסקירה ההיסטורית ובממצאי הטיעו המוסדי ,הפקולטה למשפטי הוקמה
תו ספקות באשר למיקומה האוניברסיטאי .כאשר הוחלט על הקמתה על רגליה שלה
במנותק מהמחלקה למדעי החברה ,היא שוכנה מ היו הראשו להיווסדה במנזר
ראטיסבו אשר בשכונת רחביה .כ למעשה ,בעיצומו של מעי שלב סיפי 194בי הניתוק
מהר הצופי לתהלי ההתחברות מחדש )תו יצירת חציצה גאוגרפית פרמננטית בי
מדעי הרוח ,מדעי החברה והמשפטי לבי המדעי המדויקי( שבו הייתה שרויה
האוניברסיטה ,הגיחה הפקולטה למשפטי לאוויר העול ,משוחררת מ ההגדרות
הנוקשות הכרוכות במרחב האוניברסיטאי הקושרות כל ענ ידע לתחו ראשי מבחינה
תאורטית ,מנהלתית ופיזית .נסיבות ייחודיות אלה מאפשרות להתייחס למנזר ראטיסבו
כמעי אתר סימבולי ,המהווה תמונת מראה לקמפוס הר הצופי .זאת על שו טשטוש
הגבולות החדי בי תחומי הידע השוני בעקבות הביזור המוסדי שנכפה על
האוניברסיטה ,ומעצ היותו מנזר נוצרי העומד בניגוד לארכיטקטורה ה"מקדשית" של
קמפוס הר הצופי ולשאר הזיקות המפורשות והמובלעות לבית המקדש הקדו שנקשרו
באוניברסיטה העברית בירושלי.
אירועי היסטוריי ותהליכי מרתקי אלה משמשי רקע משמעותי לטיעו המוסדי
ולטיעו הפרסונלי אשר הוצגו לעיל ,שכ ייתכ שהתרופפות הגבולות החדי בי תחומי
דעת שוני בעקבות ביזורה של האוניברסיטה העברית שימשה עוד גור אחד וא זרז
 194המושג "סיפיות" או "לימינליות" הוא ש נרד בתחו האנתרופולוגיה הסימבולית לשלב הביניי
בטקסי מעבר – בי ניתוקו של הפרט מ הפוזיציה המוגדרת שלו במבנה החברתי לבי שיבתו למצב
יציב שבו הוא נושא זכויות וחובות ביחס לאחרי .השלב הלימנלי מתקיי במצב סמיכאוטי של
"אנטימבנה" מעורפל בהכרח ,אשר במחוזותיו הסדר נשבר והפרדוקס שולט .על כ הוא לרוב
מושווה ללימבו ,לקבר ולרח כאחד ,לבלתי נראות ולליקוי חמה .ההתנהלות הטקסית בת שלושת
השלבי )ניתוק ,מצב ס והתחברות מחדש( נטבעה לראשונה על ידי האנתרופולוג והפולקלוריסט
הצרפתי ארנולד וא גנפ ) .(Van Gennepהאנתרופולוג הבריטי ויקטור טרנר ) (Turnerהרחיב מסגרת
מושגית זו במסגרת עבודת השדה שלו בצפומזרח רפובליקת זמביה בקרב שבט הנדמבו ).(Ndembu
טרנר התמקד בתקופת התוו הלימינלית ,שבה למושא הטקס מאפייני מטושטשי ומעורפלי ,וכ
בסוג היחסי המתגבשי בי השותפי לטקס המעבר .ראו ויקטור טרנר ‰·Ó – ÈÒ˜Ë‰ ÍÈÏ‰˙‰
.(2004) 89–86 ‰·Ó ÈË‡Â
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להתקרבותו של המשפט לדיסציפלינות אחרת 195.אול אי להבינ ללא אלה :הדיוני
שקדמו להקמת הפקולטה; הקמת המכו לקרימינולוגיה והמכו למחקרי חקיקה ולמחקר
השוואתי; השנה הראשונה בתואר אשר הוקדשה ברובה ללימודי לברמשפטיי מחו!
לפקולטה למשפטי; השכלת הבי תחומית של המרצי; העובדה שחלק מ המרצי
לימדו קורסי לברמשפטיי בפקולטה למשפטי; הרצאותיה של מרצי הפקולטה
בקורסי ליבה משפטיי וכתיבת ,אשר שילבו תכני ,תובנות ופרקטיקות שמקור
במדעי החברה ובמדעי הרוח.
סיכומו של דבר ,אי חולק על חשיבותה ותרומתה העצומה של כתיבתו של מאוטנר
בתחו החינו המשפטי .למעשה תרומתה וחשיבותה של כתיבתו היו כה משמעותיות –
לאור השיח שעוררה – עד שבחינת יסודותיה האמפיריי נדחקו לקר זווית 196.ע זאת
ממצאי מחקר זה מובילי למסקנה שאי אפשר עוד לקבל את הקביעה הנחרצת כי בשנות
החמישי היה הפורמליז המשפטי הפרדיגמה האקדמית אשר במסגרתה ניהלה
הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית את המחקר וההוראה שלה .יתרה מכ,
ֶה ְס ֵדרי הזמ ומודל התיקו ) (Periodizationשל מאוטנר ,אשר זיהו את שנות החמישי
ושנות השמוני של המאה הקודמת כנקודות המש לירושה פורמליסטית וזינוק לשינוי
 195פיתוחו של טיעו זה עלול לגלוש לחקר החינו המשפטי לאחר שנת  1967כדי לבחו את
הקוריקולו הרשמי של הפקולטה כאשר חודשה הפעילות בקמפוס הר הצופי .טווח זמני זה חורג
מגבולות רשימה זו ,א מעיו ברשימת השיעורי לשנת תש"ל ) (1970–1969עולה תמונה השונה
באופייה מ הידעוני אשר סקרתי .ראשית דבר ,השנה הראשונה ללימודי איבדה את אופייה
הביתחומי כאשר הקורס הלברמשפטי היחיד הוא "יסודות מדע המדינה" לצד של דיני עונשי
ושאר קורסי משפטיי .בשנה השנייה ללימודי אמנ הוצעו לסטודנטי שני קורסי
לברמשפטיי א זאת בשינוי טרמינולוגי מובח" :מבוא לסוציולוגיה למשפטני"" ,מבוא לכלכלה
למשפטני"" ,מבוא לפסיכולוגיה למשפטני" וכדומה .שנית ואחרו ,כלל השיעורי ניתנו בגדרה
של הפקולטה למשפטי עצמה ולא במסגרת הפקולטה למדעי החברה .כאמור ,קשה להסיק מסקנות
חותכות ללא בדיקה שיטתית של התקופה על כל היבטיה .ראו "רשימת השיעורי לימודי בוגר
ומוסמ לשנת תש"ל" ˙) 2505 ˜Èגא"ע(.
 196לתובנה דומה בהקשר הפסיקתי ראו :אס לחובסקי "משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרי
ואחת – הערות על ספרו של מנח מאוטנר"  ;(2009) 89 ,27 ËÙ˘Ó‰רו חריס "משפוט הספירה
הציבורית בעשור השלישי" ) 252 ,251 Á"Ï˘˙–Á"Î˘˙ :È˘ÈÏ˘‰ ¯Â˘Ú‰צבי צמרת וחנה יבלונקה
עורכי ;(2008 ,רו חריס "המשפט הישראלי" ) 260 ,244 Á"È˘˙–Á"˘˙ :ÔÂ˘‡¯‰ ¯Â˘Ú‰צבי
צמרת וחנה יבלונקה עורכי ;(1997 ,פרידמ ,לעיל ה"ש  ,27בעמ'  ;10–9יהושע )שוקי( שגב
"הדילמה הנורמטיבית של הביקורת השיפוטית בישראל – בחינה מחודשת"  ËÙ˘Ó ÈÊ‡Óג ,303
 ;(2005) 305–303אריאל בנדור "הטיית משפט ,הכרת פני מחשבות ביקורתיות על 'משפט
כספרות'"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיח  ,108 ,85ה"ש  ;(2002) 105אורית רוזי "'קול הע' – דיוקנו של
מאבק" ˘˜) 78–74 ,71 Ï‡¯˘È· ÈÂËÈ·‰ ˘ÙÂÁ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Â·¯˙‰ !ÌÈ¯·„Ó ,Ëמיכאל בירנהק
עור ;(2006 ,ע"א  ,˙ÏÈ‡ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù ' Ó"Ú· ˙ÏÈ‡ Û˘¯· 10251/05פס' ב' לפסק דינו של השופט
רובינשטיי )פורס בנבו.(19.12.2007 ,
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תורתמשפטי )בהתאמה( ,מגבילי את המסגרת המחקרית ,ומכא – את חקר התהליכי
שהובילו להקמת הפקולטה למשפטי ולגיבושה של תכנית הלימודי הראשונה
שנלמדה בה 197.זאת היות שאי אפשר להבי את הגורמי לעיצובה של תכנית הלימודי
הראשונה של הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית ללא התחקות על התכניות
השונות להקמתה בתחילת המאה הקודמת והבנת ה"תשליל" שעמד לנגד עיניה של
חברי הוועדה המקצועית להקמת הפקולטה – הוא בית הספר המנדטורי .על כ "נקודת
האפס המתודולוגית" אינה יכולה להיוותר בשנות החמישי אלא עליה לסגת לשנות
העשרי והשלושי של המאה העשרי.
שינוי כאמור של ֶה ְס ֵדרי הזמ לא רק ידגיש ביתר שאת את הפרדיגמה האקדמית
שחברי הוועדה המקצועית קיוו לראות לנגד עיניה וא יצרו את היסודות לשגשוגה,
אלא ג יאפשר ממד יחסי לחקר הפורמליז בחינו המשפטי .על כ ייתכ שתמונה
מקיפה ומלאה של החינו המשפטי לאור המאה הקודמת – החל בבית הספר
המנדטורי ,עבור בהקמת הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית וכלה
בטרנספורמציה שעבר בית הספר הגבוה למשפט וכלכלה כשלוחה של הפקולטה
למשפטי ולאחר מכ כאוניברסיטה עצמאית – תחייב את אימוצה של תבנית
מטאהיסטורית מעגלית ,המשרטטת היגיו מחזורי בי פורמליז לבי בי תחומיות.
מטבע הדברי היקפו המצומצ של חיבור זה אינו מאפשר דיו מלא וממצה על כל
היבטיו של החינו המשפטי הממוסד בשנות החמישי .במוב זה יש לקוות כי שדה
מחקר עשיר זה של ההיסטוריה של המשפט הישראלי ייבח לעומקו ,על שלל היבטיו
המגווני ,בעתיד.

 197חנה הרצוג "'כל שנה יכולה להיחשב כשנה הראשונה' :הסדרי זמ וזהות בוויכוח על שנות
החמישי" ˙ ;(2000) 209 ,17 ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡Èאס לחובסקי "בי 'מנדט' ל'מדינה' :על חלוקת
ההיסטוריה של המשפט הישראלי לתקופות"  ÌÈËÙ˘Óכט .(1999) 694–692 ,689
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