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  גוֹנה�טענת ֵאִ�י

  פרספקטיבות מגדריות על פרשת המעילה של אתי אלו�

  מאת

  *עדי יוכט

עניינו של מאמר זה הוא אחת מפרשות המעילה הגדולות ביותר שידעה מדינת ישראל 

הוא מגולל את סיפורה של אתי אלו� ואת המפגש . ומשפטה של המעורבת העיקרית בה

 שלוש קריאות מתחרות המוצעות למשפט של באמצעות. שלה ע� מערכת המשפט הפלילי

המאמר מראה שהמפגש של , של סופוקלס" אנטיגונה"אלו� בהשראת הטרגדיה היוונית 

אלו� ע� מערכת המשפט הפלילי מחייב התמודדות מורכבת יותר ע� דמותה וע� המעשי� 

אחרת כל אחת משלוש הקריאות המוצעות ַמְבנה . שהיא ביצעה מלבד תיוגה כגנבת טיפוסית

מעשיה ומעמידה את דמותה המובנית של אלו� למספקת הסבר שונה , את דמותה של אלו�

בחינה ביקורתית זו בודקת באיזו מידה משקפת דמותה של . לבחינה ביקורתית פמיניסטית

, א� יימצא פער בי� השתיי�. את אלו� הממשית, כפי שזו הובנה והובנתה במשפט, אלו�

אחריות ואשמה כדי , ויי� בשיטות המקובלות לבחינת פשיעהתיבדק האפשרות להכנסת שינ

יש להכיר בהיותה של , לפי הקריאה הראשונה. שה� תתאמנה ג� לנשי� עברייניות כמו אלו�

, אלו� קורב� למשפחה פטריארכלית המקדשת את הכפפת� של נשי� לדומינציה הגברית

ומת זאת הקריאה השנייה לע. ולפיכ� תפיסתה את מרחב הבחירה והאוטונומיה שלה שונה

מבנה את דמותה של אלו� כאישה רעה ומניפולטיבית אשר אינה בוחלת באמצעי� על מנת 

 המבנה מבוססות עלה� הקריאה הראשונה וה� הקריאה השנייה . להשיג את מטרותיה

. סוכ� חופשי ומנסות לערער על סיווגה של אלו� כסוכנת חופשית/הליברלי הקלאסי קורב�

שונה מצביעה על התעלמותו של בית המשפט מהיבטי� של מגדר ומציעה הקריאה הרא

. להידרש לפרספקטיבה מגדרית כדי להבי� עבריינות נשית בכלל ואת זו של אלו� בפרט

לעומת זאת הקריאה השנייה מצביעה על ההידרשות השגויה של בית המשפט לפרספקטיבה 

ר� ניסיונ� של הקריאות הראשונה ח. מגדרית סטראוטיפית כצידוק למיצוי הדי� ע� אלו�

אי� ה� דוחות את המבנה , והשנייה לערער על מיקומה של אלו� בעמדה של סוכ� חופשי

הקריאה השלישית לעומת� מערערת על עצ� מסגרת הדיו� . הליברלי הדיכוטומי כשלעצמו

 סוכ� חופשי וחותרת תחת אפשרות סיווגה של אלו� במסגרת קטגוריות/הדיכוטומית קורב�

מ� . אלו� נקראת כדמות לא ייצוגית, לפי קריאה זו. משפטיות מוכרות�תרבותיות�חברתיות

הניתוח המוצע במסגרת שלוש הקריאות המתחרות למשפטה של אלו� מתחוור שהשימוש 

ונקיטתה גרמה , סוכ� חופשי לא התאי� לנאשמת אלו�/במסגרת דיו� בינארית מסוג קורב�

 
�ו Sciences Po Law School, דוקטורט�בתרעמיתת    *École Des Hautes Études En Sciences 

Sociales . דוקטור)PhD( , מוסמכת)LL.M( ,ובוגרת) LL.B (אוניברסיטת תל , הפקולטה למשפטי�
תודה מיוחדת למנחת העבודה . המאמר מבוסס על עבודת סמינר שנכתבה בלימודי התואר השני. אביב

דפנה , נעמי גרנות, כ� אני מודה לאריה אדרעי כמו.  למחקרליאורה בילסקי על תרומתה החשובה והרבה
משתתפי סדנת התזה לתואר שני בפקולטה , ויה רימלטנ, ענת רוזנברג, צבי טריגר, הדי ויטרבו, הקר

ת /ת האנונימי/קוראל ומשפטי�מערכת כתב העת וחברות חברי , למשפטי� של אוניברסיטת תל אביב
 .המועילות לטיוטות קודמות של המאמר על הערותיה�
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כמו כ� . הגיוניי� וסובייקטיביות פיקטיבית בנוגע לאלו�לבית המשפט לייצר סיפורי� לא 

המאמר מבקר את התעלמותו של בית המשפט מהפוליטיקה המשפחתית של אלו� ועומד על 

בעשותו כ� . מאפייניה הייחודיי� של עבריינות הצווארו� הלב� הנשית מהסוג של אלו�

וג העכשווי שהשיח שוא� המאמר להפו� את פרשת המעילה של אתי אלו� לחלק מהדיאל

  .הפמיניסטי הישראלי מנהל ע� השיח המשפטי

קושי להכיר בקורבנ�ת של משפחה . 1. אלו� כקורב� :קריאה ראשונה. א. מבוא

  ; מש� תקופת המעילה. 3; קורבנות המעילה נעדרי� ממד של אשמה. 2; פטריארכלית

אלו� : ריאה שלישיתק. ג". אישה רעה"אלו� כ: קריאה שנייה. ב ;"אחר"מעילה למע� . 4

מהל� הטיעו� והשלכות , דיו� משווה בשלוש הקריאות. ד. כמי שחושפת את גבולות הייצוג

  .אחרית דבר. ה. נורמטיביות

  מבוא

זו את ]. מדיאה[את הש� מדעה [...] כנראה מישהו שירבט על הד� ,  תראי.ש
  ?היית

 זה כזאת .הוא אמר לי שזה מזכיר לו. יואל, זה הפסיכולוג האחר,  לא.ת
  . טרגדיה שזה מזכיר לו את מדעה

  ? מאיזו בחינה:השופטת' כב

  [...].זה סו� טרגי בלתי נמנע .  מבחינה זו שבסו� כול� מתי�.ת

. זאת מכשפה מהמיתולוגיה היוונית.  בואי אני אזכיר ל� קצת את מדעה.ש
זה אחרי שהיא שחטה את . מדעה הורגת את שני ילדיה כדי לנקו� ביסו�

מה . שביל לעצור את התקדמותו של אבא שלה כשה� בורחי� מכלאחיה ב
חו� מהאגוצנטריות ואולי השימוש בזולת כדי להשיג , בזה מזכיר את אתי

  ?מטרות

היא שזה ,  הדבר היחידי שמר פורת העיר לגבי המילה הזאת שהוא שרבט.ת
אי� מי שיוצא , כאשר בעצ�. כמו סו� של טרגדיה יוונית ע� סו� ידוע מראש

  .טוב מהסיפור הזה

שעצ� המילה טרגדיה היא תמיד שאד� '  מוכרחה להגיד לגב:השופטת' כב
זה התמצית של . הול� לקראת גורלו שהוא יודע שהסו� הוא לא טוב

  . הטרגדיה היוונית

  . נכו�.]ת[

  ?למה לא משהו אחר,  אז מה העניי� דווקא מדעה:השופטת' כב

  [...] מדעה כשכול� מוטלי�  דווקא אני חושבת שתמונת הסיו� ב:העדה
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ומדעה נמלטת במרכבת , יסו� בוכה,  לא כול� גברתי שני ילדי� מוטלי�.ש
יוצאת בלי עונש רק על מנת לנסות לדפוק את אזאוס ]. דרקוני�[דרכוני� 

  1.אז זה לא כול� מתי�. במחזה אחר

רה חשבתי לעצמי שסיפו, דיאגנוסטית�כשקראתי לראשונה את חקירתה זו של הפסיכו
אבל לא , האישי של אתי אלו� ופרשת המעילה בבנק למסחר מזכירי� ג� לי טרגדיה יוונית

   2).של סופוקלס" (אנטיגונה"כי א� את זו של ) של אוריפידס" (מדיאה"את זו של 
שמהווה במידה רבה מבוא לתרבות הפוליטית ולכל חשיבה על " אנטיגונה"המחזה 

סיביות ומוסי� לדבר אלינו שוב ושוב מתו� הניגודי� חברה וחירות נקרא ג� בימינו באינטנ
זו "משמע (ג$ֶנה �הוא מספר את סיפורה של !ְנִטי. והברירות שאנו מתנסי� בה� במציאות

 ומבקשת לקבור – דוד& ְקֵרא$� –המסרבת להישמע לצו המל� ) ביוונית" שנולדה להתנגד
וד לצו וקוברת את האח היא משהיא פועלת בניג. את האח שנהרג לאחר שתק� את העיר

 – בנו של קראו� –ארוס& ַהיימ$� . בקברה ומתאבדת בתלייה, בהוראת קראו�, נכלאת
 לשי� ק� – אשת קראו� –מתאבד א� הוא למראה כלתו התלויה וגור� לאימו ֵא+ִריִדיֶקה 

 במוקד המחזה ניצבת השאלה א� על אנטיגונה להישמע לצו השליט ולהפקיר. לחייה ג� כ�
או למלא את חובתה המשפחתית ולהביא לקבורה את , את גוויית האח לציפורי� ולכלבי�

  . אחיה
ההתלבטות בי� המחויבות למדינה ולחוקיה ובי� הזיקות המשפחתיות משותפת 

נקלעת לסיטואציה שתובעת ממנה , כמו אנטיגונה, ג� אלו�. לאנטיגונה המיתולוגית ולאלו�
תי האוסר על ביצוע מעשי גנבה ובי� נאמנותה לאחיה שנזקק לבחור בי� נאמנותה לצו המדינ

היא מגוללת את סיפורה של מי שהחלה לעבוד כפקידה . לכספי� כדי לפרוע את חובותיו
תפקיד , בבנק למסחר ובתו� כמה שני� קודמה לתפקיד של סגנית מנהלת מחלקת השקעות

נהגה אלו� להעניק לאחיה במש� שני� . שאפשר לה גישה לחשבונות כל לקוחותיו של הבנק
 ביטחונות בדמות המחאות אישיות –" השוק האפור" מהמר כפייתי שלווה כספי� מאנשי –

היו הנושי� מציגי� את ההמחאות לפירעו� , וכאשר האח לא היה עומד בהתחייבויותיו, שלה
משהבינה כי אי� ברשות האח כדי . עד שהצטבר בחשבונה חוב של מאות אלפי שקלי�

ת החוב שהצטבר בחשבונה היא ביקשה לבטל את ההמחאות שהיא העניקה לו לכסות א
וכ� במר� . כיבוד� של ההמחאות עלול להוביל למותו�בתגובה טע� האח כי אי. כביטחונות

תחילה כדי לכסות את חובות ההימורי� ההולכי� ,  החלה אלו� לגנוב כספי לקוחות1997
גנבת הכספי� התבצעה בשתי . רי� עתידיי�ובהמש� ג� כדי לממ� הימו, וגדלי� של אחיה

פיקדונות וחסכונות של לקוחות ומשיכת כספי� " שבירת "–האחת : דרכי� עיקריות
 הפקת המחאות בנקאיות לחובת לקוחות כשהיא משדלת במרמה –השנייה ; מחשבונותיה�

ההמחאות נפדו בשוק האפור לאחר שאביה או . מורשי חתימה בבנק לחתו� על ההמחאות
לאור� כל תקופת המעילה ביצע האח . יה של אלו� זייפו על גב� את חתימות הלקוחותאח

 
 אלו�'  נראלמדינת יש 40182/02) א"מחוזי ת(פ " בת,13.5.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 33' עמראו ב  1

  .)1.7.2003, פורס� בנבו(
  ).2002, אהר� שבתאי מתרג� (אנטיגונהסופוקלס   2
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מניפולציות רגשיות כלפי אלו� כשהציג מצגי שווא וגר� לה להאמי� שהוא נסחט ומאוי� 
  . הזרמת� של כספי� נוספי� לידיו תוביל לפגיעת� בו�וכי אי, בידי נושיו

וגזר , זיו� והפרת אמוני�, מרמה,  גנבהבית המשפט המחוזי הרשיע את אלו� בעבירות
 3.מאסר על תנאי וקנס בס� חמישה מיליו� שקלי�, עשרה שנות מאסר בפועל�עליה שבע

 ג� בקשותיה 4. נדחה–ערעורה לבית המשפט העליו� בגי� חומרת העונש שהושת עליה 
 נעתרה ועדת 2016 ורק באוגוסט 5,החוזרות והנשנות של אלו� לשחרור מוקד� נדחו

עשרה שני� וחצי מתו� �והיא שוחררה לאחר שריצתה ארבע, השחרורי� לבקשתה של אלו�
   6.עשרה שהושתו עליה�השבע

נובע , "אנטיגונה"כמו ג� בטרגדיה , ענייני בסיפור המעשה ובמשפט של אתי אלו�
שתיה� דמויות הניצבות בפני הריבו� . במידה רבה ממעמד� הפוליטי הייחודי של השתיי�

.  הציווי לסייע לאח–חוק ונמנעות מלקבל� בשל ציווי אחר המנחה את פעולת� וסמכות ה
כיצד נית� לקרוא את מעשי המעילה ? מניי� הוא יונק את תוקפו? מהו טיבו של אותו ציווי

א� , ומהו הביטוי שנית�? של אלו� והליכתה לקראת גורלה על רקע הציווי לסייע לאח
אלה ה� השאלות המרכזיות שיעסיקו ? של בית המשפטלציווי זה במסגרת פסק הדי� , בכלל

אנסה לטעו� שהמפגש של אתי אלו� ע� המשפט הפלילי מחייב התמודדות . אותי במאמר זה
מורכבת יותר ע� דמותה וע� המעשי� שהיא ביצעה מלבד תיוגה כגנבת טיפוסית כפי 

  : העולה מדבריה של אלו� עצמה

 להציל את אחי, מנת לתת את זה� עלכס�אני גנבתי  [...] אני לא גנבת ביסודי
שזה מפתיע אי� זה לא נשמע פשוט , כ� היה נשמע לי פשוט אז�זה כל[...] 

באמת חשבתי שהחיי� . זה היה א� ורק בשביל להציל אותו. לכול� היו�
 .אחות לאח, אח לאחות. זה היה נראה לי הכי טבעי בעול�. [...] שלו בסכנה

   7.כאילו א� לא אני אז מי

 
מאסר על תנאי וקנס בס� מיליו� ,  ועל האב נגזרו שש שנות מאסר בפועל,אלו� ואביה הועמדו לדי� יחד  3

ה בידי גנב;  העבירות שבה� אלו� ואביה הורשעו נמנות עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע�ע. שקלי�
זיו� מסמ� בכוונה לקבל באמצעותו דבר ועשיית שימוש ; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; עובד

� ח"ס, 1977–ז"תשלה,  לחוק העונשי�420, 418, 415, )א(499 'אלה ה� עבירות לפי ס. במסמ� מזוי
בגי� . התאמהב 66, 62 ח"ס, 1977–ז"תשלה, לחוק העונשי� 391' ולפי ס, 286, 286, 286, 298, 224

מרמה ; עבירות של רישו� כוזב במסמכי תאגידעל נוס� ב הורשעה אלו� ,שלושה אישומי� שיוחדו לה
אחסו� מידע כוזב והפקת ; פגיעה ביכולתו של תאגיד לקיי� התחייבויותיו; והפרת אמוני� בתאגיד

, 224ח "ס, 1977–ז"תשלה, לחוק העונשי�) 1(424, 425, 423 'סאלה ה� עבירות לפי . פלטי� כוזבי�
) א"מחוזי ת(פ "ת ראו. 366, 366ח "ס, 1995–ה"תשנה, לחוק המחשבי�) 1)(א(3 'ס; 287–286

מדינת ישראל  40182/02) א" תמחוזי(פ "ת; )5.3.2003, פורס� בנבו(אלו� ' מדינת ישראל נ 40182/02
  .)אלו�וגזר הדי� בעניי� אלו� הכרעת הדי� בעניי� : בהתאמה, להל� ()1.7.2003, פורס� בנבו (אלו�' נ

  ).עליו� – אלו�עניי� : להל� ()2.8.2006, פורס� בנבו (מדינת ישראל' אלו� נ 7075/03פ "ע 4
01�568) 'מינהליי� מר(א "עתראו   5�  . )3.2.2015, פורס� בנבו (אלו�' היוע� המשפטי לממשלה נ 15
) 14.7.2016( משפט ופלילי� – Ynet" אתי אלו� בדר� החוצה מהכלא:  שנה14אחרי "רענ� ב� צור   6

tinyurl.com/yyppcw9h.  
ההדגשות ( )2003, גש� תקשורת ( סיפורה של אתי אלו�–בכל מחיר הדברי� נאמרו בסרט הטלוויזיוני   7

  . )הוספו
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בהמש� לדבריה של אלו� אבקש להראות שהמפגש של אלו� ע� מערכת המשפט הפלילי 
שלא זכתה , פרשת המעילה של אלו�. ראוי לדיו� ולביקורת מפרספקטיבה מגדרית הולמת

אול� היעדר . נותרה מחו� לשיח האקדמי הפמיניסטי באר�, לתהודה בקרב תנועות הנשי�
�אומנ� בעשרות השני� .  למע� אלו� איננו מפתיעהתגייסותה של התנועה הפמיניסטית באר

האחרונות אנו עדי� לכתיבה פמיניסטית לא מבוטלת הנוגעת למפגש של נשי� ע� המשפט 
אול� עיקרה של כתיבה זו מתמקד בנשי� שה� קורבנות של מעשי� פליליי� דוגמת , הפלילי

בקושי נוכחות , אלו�דוגמת ,  נשי� עברייניות8.מעשי אלימות ורצח, הטרדה מינית, אונס
בשיח הפמיניסטי הקיי� אשר מתרכז בעיקר בנשי� שה� קורבנות ונמנע מלעסוק במי שאינה 

 ההתרכזות הפמיניסטית בנשי� שה� קורבנות במשפט הפלילי מוסברת 9.נכללת בהגדרה זו
נתוני� סטטיסטיי� מלמדי� . בדר� כלל באמצעות נדירות התופעה של נשי� נאשמות

היא טר� הצליחה , נטע�, וככזו, ית היא תופעה שולית ביחס לעבריינות גבריתשעבריינות נש
 על א� אמיתותו של ההסבר בדבר מיעוט� 10.לעורר דיו� פמיניסטי נרחב בהקשר הישראלי

 נוכח עיסוקה של הכתיבה הפמיניסטית ,של נשי� נאשמות אי� הוא משכנע לחלוטי� בעיניי
, ל מיעוט הנשי� באר� דוגמת סרבנות נשיתבסוגיות רבות ומגוונות שה� נחלת� ש

 להסבר בדבר נדירות התופעה של נשי� 11.חיי� בלא ילדי� וכיוצא באלה, אנורקסייה
פמיניסטיי� של הכתיבה �נאשמות נלווה לדעתי הסבר נוס� הנוגע לקשיי� פני�

�הוא קשה להתמודדות מבחינה , דוגמת אלו�, הדיו� בנשי� עברייניות. הפמיניסטית באר
קל , הדיו� הקורבני הוא נוח. נחת לכותבות בפריזמה מגדרית�והוא מסב אי, פמיניסטית

, ממדית�קוהרנטית וחד, מפני שהוא מאפשר לצייר תמונת מציאות ברורה, ופשוט יותר
שלא כדמות . ואילו הדיו� בנשי� עברייניות מחייב התמודדות קשה יותר מבחינה פמיניסטית

 
 421כג עיוני משפט " ההלי� המשפטי בי� חלוקה לקול: אלימות האל�"ראו למשל ליאורה בילסקי   8

 3031/98פ " על הפוליטיקה של ייצוג טקסטואלי בע–' סיפור של אונס לא יותר'"יופי תירוש ; )2000(
 אינוס – 'ברצו� שניה� ובשמחת�"דנה פוג! ; )2001 (579לא משפטי� " ד� שבתאי' מדינת ישראל נ

 501 עיוני� במשפט מגדר ופמיניז�" בידי ב� זוג והתוויית גבולות המשפט הפלילי בחברה משתנה
ניתוח : חברה ותרבות בפרשת חיי� רמו�, משפט"אורית קמיר ; )2007, תו עורכ'אח וארז�דפנה ברק(

יג המשפט " 'החוק למניעת כפייה מינית'מוסכמות חברתיות רלוונטיות והצעת ', מעשה מגונה'עבירת 
: להל� ()1997 (5ו פלילי� " מהגנה עצמית להגנת העצמיות: נשי� מוכות"ליאורה בילסקי ; )2008 (289

' האד� הסביר'חו� דמ� של : אי� הרגה הסבירות את האשה"אורית קמיר ; ")נשי� מוכות"י בילסק
 ).1997 (137ו פלילי� " בדוקטרינת הקנטור בהלכת אזואלוס' הישראלית המצויה'ו

 נויה לכתיבה חריגה בנו� הכתיבה הפמיניסטית המשפטית הישראלית העוסקת בנשי� עברייניות ראו  9
מיכל סופר ועודדה , מימי אייזנשטדט; )2001 (277י פלילי� " עשות אלימותכאשר נשי� נ"רימלט 

 ). 2010, גיא רוז� עור�(אסירות מבעד לחומות : בכלא אני נחהשטיינברג 
 שיעור הגברי� הנאשמי� במשפטי� פליליי� בשני� , נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלפי  10

 עומדי� לדי� – 11.5לוח "המרכזית לסטטיסטיקה  הלשכה ראו( 92.2%� ל90.7% נע בי� 2000–2016
על היעדרו של דיו� פמיניסטי  .)bit.ly/2veAPQi )4.9.2018" (לפי תכונות נבחרות, במשפטי� פליליי�

  .315' בעמ, 9ש "לעיל ה,  על עבריינות נשית בשל שוליות התופעה בחברה הישראלית ראו רימלטנרחב
עיוני� " ?מאבק אחד או מאבקי� שוני�: על טייסות וסרבניות מצפו�"ארז �ראו למשל דפנה ברק  11

אני יודעת שא� לא '"אנאלו ורבי� ; )2007, תו עורכ' ואחארז�דפנה ברק (65במשפט מגדר ופמיניז� 
 במשפט מגדר עיוני�" מבט פמיניסטי על אנורקסיה ומשפט: 'אבל זה מה שאני רוצה, אוכלי� מתי�

 הבחירה בחיי� בלי – ממני והלאהאורנה דונת ; )2007, תו עורכ' ואחארז�דפנה ברק (809ופמיניז� 
 ). 2011(ילדי� בישראל 
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איננה ניתנת למיפוי נוח ולהצגה דיכוטומית במונחי� של טובי� אתי אלו� , הנשית הקורבנית
בעובדיו , מעלה בתפקידה ופגעה בלקוחות הבנק, היא גנבה כרבע מיליארד שקלי�. ורעי�

  .ובכיס הציבורי בכללותו
תרומתו של הדיו� הפמיניסטי המוצע במאמר זה בסיפור המעילה של אלו� אינה נובעת 

עבריינות נשית ככלל אלא ג� מהיות הדיו� קשור בטבורו לאופי א� ורק מעיסוקו של הדיו� ב
רובה ככולה של הספרות ". צווארו� לב�"הניתנת לסיווג כעבריינות , עבריינותה של אלו�

המועטה יחסית הנוגעת לעבריינות נשית עוסק בנשי� שביצעו עבירות אלימות על רקע חיי� 
בירות כלכליות אשר נעשו על רקע לעומת זאת אלו� ביצעה ע. בסביבה אלימה פיזית

  .השתייכותה למשפחה פטריארכלית
המבוצעות בידי נשי� זוכה בשני� האחרונות " צווארו� לב�"התופעה של עבירות 

משפטיות הספורות �העבודות הסוציו. לתשומת לב הולכת וגוברת בכתיבה המשפטית
הסבירו את מעורבות� המבוצעת בידי נשי� " צווארו� לב�"שהתייחסו עד כה לעבריינות 

הגוברת של נשי� בפשיעה כלכלית באמצעות העלייה בשיעור ההשתתפות שלה� בשוק 
 ע� זאת עבירות צווארו� לב� טיפוסיות 12.העבודה ואיוש� של עמדות כוח בידי נשי�

לי� דאלי 'בידי קת, וה� אויכו, "עבירות צווארו� ורוד"המבוצעות בידי נשי� זכו לכינוי 
)Kathleen Daly( ,דאלי הראתה 13.איו� שונה מעבירות דומות המבוצעות בידי גברי� 

מאופיינות ברמת תחכו� נמוכה מזו של עבירות זהות שגברי� " עבירות צווארו� ורוד"ש
 היא הצביעה על כ� שבניגוד לפשיעה 14.מבצעי� וג� מבוצעות מעמדת כוח נחותה משלה�

 כ� היא הראתה שעבריינות 15.מאורגנותנשי� פועלות לבד� ולא בקבוצות , כלכלית גברית
מטעמי נזקקות משפחתית או מתו� רצו� , לעיתי� קרובות, נשית מבוצעת" צווארו� לב�"

כ� , לעומת זאת גברי�.  קט� יחסית בצידה אישילשמר מערכת יחסי� זוגית ונושאת רווח
בודות  בזירה המקומית קשה למצוא ע16.פועלי� מטעמי חמדנות אנוכית, עולה מ� המחקר

חריגה בהקשר זה היא עבודתה של . נשית" צווארו� לב�"מחקר בתחו� עבריינות 
צווארו� " שימקי� טוותה בעבודתה קווי� לדמות� של אסירות 17.הקרימינולוגית טלי שימקי�

פרופיל עבריינית , לשיטתה. והבחינה בינ� ובי� יתר האסירות בכלא נווה תרצה" לב�
הגונבת כס� עבור מישהו אחר , אישה שיש לה גישה לכס�הצווארו� הלב� הקלאסית הוא 

 הדיו� הפמיניסטי המוצע 18.והיא בעלת כישורי חיי� מעולי�, שקרוב אליה ולא עבור עצמה

 
12   Mary Dodge, From Pink to White with Various Shades of Embezzlement: Women who 

Commit White-Collar Crimes, in INTERNATIONAL HANDBOOK OF WHITE-COLLAR AND 

CORPORATE CRIME 379, 382 (Henry N. Pontell & Gilbert Geis eds., 2007); Kathleen Daly, 
Gender and Varieties of White-Collar Crime, 27 CRIMINOLOGY 769, 772 (1989).  

13  Daly ,790'  בעמ,ש�.   
  .781–780' בעמ, ש�  14
 .783, 772' בעמ, ש�  15
  .787, 784, 772–771' בעמ, ש�  16
 הפודקאסט חיות כיס –כא� " ?מה בחורה כמו� עושה בנווה תרצה"מר ממיה וצליל אברה� ות  17

)2.8.2017 (bit.ly/2ZqC7Wf.  
  .�ש  18
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בפרשת המעילה של אתי אלו� יעשיר את הכתיבה הזניחה יחסית על אודות עבריינות 
 . נשית ויצעיד אותה אל עבר מחוזות חדשי�" צווארו� לב�"

מתבטאת תרומתו של המאמר ג� בהפניית ) כלכלית(בעבריינות נשית  ד עיסוקומלב
לעומת עיקר תשומת הלב , זרקור אל עבר אלימות כלכלית ונפשית שמפעיל אח כלפי אחותו

העיסוק . של הכתיבה הפמיניסטית המקומית שהופנתה אל עבר אלימות פיזית של ב� זוג
א פשוט בפני השיח הפמיניסטי שטר� השכיל בפרשת המעילה של אלו� מציב אפוא אתגר ל

  . להתמודד עימו
עניינו וחשיבותו של מאמר זה ה� בראש ובראשונה בהפיכת פרשת המעילה של אתי 

. אלו� לחלק מהדיאלוג העכשווי שהשיח הפמיניסטי הישראלי מנהל ע� השיח המשפטי
הפלילי ולעמוד אנסה להציג את הקשיי� שאפיינו את המפגש של אלו� ע� מערכת המשפט 

להתייחסות ראויה או מספקת ה� בפסק , לטענתי, על מציאות חייה המורכבת שלא זכתה
מלבד ההתמודדות ע� . הדי� של הערכאה הראשונה וה� בפסק דינה של ערכאת הערעור

עבריינות נשית כלכלית בפריזמה מגדרית אגב חשיפת רבדיה המודחקי� של פרשת 
 בסיפורה של אלו� כדי להצי� את המתח בי� המדינה יש בעיסוק הפמיניסטי, המעילה

החוק "המאמר חוש� את המתח בי� החוק המדינתי ובי� . למשפחה במלוא עוצמתו
הוא בוח� כיצד המשפט . ושואל כפועל יוצא א� תיתכ� מדינה ללא משפחה" המשפחתי

א� , הפוזיטיבי הפלילי מנסה להתמודד ע� המפגש הקונפליקטואלי בי� המדינה למשפחה
  . או א� הוא מכיר בה, פוליטיזציה�א� הוא עושה לה דה, הוא מתנגד אוטומטית למשפחה

נוס� על אלה המאמר מציע כתיבה אקדמית חלוצית על אחת מפרשות המעילה 
חומרתה של מעילה זו מתבטאת ה� בסכומי הכס� . החמורות ביותר שידעה מדינת ישראל

ה� בעובדה שהיא גרמה לקריסתו של בנק , בושנגנ) ח"יותר מרבע מיליארד ש(הגדולי� 
   19.וה� בכ� שהיא ממשיכה להטריד ואינה נותנת מנוח בשיח הציבורי הישראלי, בישראל

 בעודו 20.תרומה נוספת ואחרונה של המאמר היא לעיסוק המשולב במשפט וספרות
 את עור� אנלוגיה בי� דמותה המיתולוגית של אנטיגונה לנאשמת אתי אלו� מתאי� המאמר

 זוהי 21.שיטות המחקר ואת כלי הפרשנות של ביקורת הספרות לניתוח טקסטי� משפטיי�
קרי ביקורת חומרי� , פנייה לחומרי מחקר ולכלי מחקר ספרותיי� לצור� חקר המשפט

 
; bit.ly/2GzAWfJ) 16.2.2016( 12חדשות  – mako" המעשה של אתי חמור א� מתעמרי� בה"ראו   19

 אקטואליה דעות – onlife" ?ור עונשהלמה אתי אלו� לא זוכה לקיצ"רוויטל מדר 
)12.1.2016(bit.ly/2vhAzQF  ; מתחילה מאפס"שמעו� איפרג� "mako – השבוע � מגזי� סו
)18.12.2013( bit.ly/2Gpga11 ; ימי� 7 – ידיעות אחרונות" החיי� החדשי� של אתי אלו�"אמיר שוא� 
)7.12.2016( bit.ly/2VUieom ; מיליו� 5אלו� מתקשה לשל� קנס של אתי ? תחזור לכלא"צבי הראל 

  .bit.ly/2GzfDLp )1.12.2016( ישראל היו�" 'ש
אי� לעשות דברי� "תחומי במשפט וספרות בישראל ראו ענת רוזנברג ��לסקירה מקיפה של העיסוק הבי  20

, שי לביא ועופר גרוסקופ� עורכי� (תרבות וספר, משפט: ספר נילי כה�)" בישראל(ע� משפט וספרות 
2017 .( 

לשימוש אחר בטרגדיות יווניות להבנת דיני העונשי� בידי מי שכיהנה כשופטת הערכאה הראשונה   21
: משפט וספר" פי כמה טרגדיות יווניות מקצת דיני עונשי� על"הגלר � ראו עדנה קפל�,בעניינה של אלו�

ט המחוזי שיפוט בית המשפהלקט מאמרי� ועיוני� לרגל פרישתו של סג� הנשיא יהושע גרוס מכס 
 ).2007, עורכי�' דנה תמיר ואח (309 אביב יפו�תל
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פיתוח יכולות , הרחבת גבולות הדמיו� המשפטי, בחינת תפיסות משפטיות, משפטיי�
   23. ועוד22אמפתיות בקרב משפטני�

 לבחו� את מידת התאמתה של מערכת המשפט הפלילי לבדיקת אשמת� של נשי� כדי
 כל אחת משלוש הקריאות 24.דוגמת אלו� אציע שלוש קריאות מתחרות למשפט של אלו�

, כפי שזו מצטיירת במשפט שהתנהל נגדה, שיוצעו ַמבנה אחרת את דמותה של אלו�
, מסגרת כל אחת משלוש הקריאותב, הבניית דמותה של אלו�. ומספקת הסבר שונה למעשיה

בחינה ביקורתית זו תבדוק באיזו מידה דמותה של . תועמד לבחינה ביקורתית פמיניסטית
א� יימצא פער . משקפת את אלו� הממשית, כפי שזו הובנתה והובנה בבית המשפט, אלו�

, תיבדק האפשרות להכנסת שינויי� בשיטות המקובלות לבחינת פשיעה, בי� השתיי�
יודגש שה� ההבניה של . ת ואשמה כדי שתתאמנה ג� לנשי� עברייניות דוגמת אלו�אחריו

, אלו� וה� הביקורת המוצעת על הבניה זו מוצגות במסגרת כל אחת משלוש הקריאות
כ�  .לתיאור שתיה� יחד וכל אחת מה� לחוד, לאור� המאמר, משמשת" קריאה"והמילה 

לעיתי� . לוש הקריאות אינה אחידהחשוב לציי� שנקודת המבט המוצעת בכל אחת מש
הביקורת הפמיניסטית מתייחסת לנסיבות חייה של אלו� בהציגה את דמותה עובר למשפט 

 לאופני� שבה� – מפרספקטיבה פמיניסטית –ולעיתי� הביקורת מתייחסת , שהתנהל נגדה
 חר� תקפותה האנליטית של הבחנה זו וא� שאקפיד. בית המשפט הבנה את דמותה של אלו�

שהרי , אי� מדובר בהבחנה קשיחה או יציבה, לציי� מהי נקודת המבט שנבחרה לכל קריאה
יש בהבאת נסיבות חייה של אלו� בחשבו� כדי להנביע ביקורת על התייחסותו של בית 

 
 'תחומי במשפט וספרות ראו מרתה ק��יה בקרב משפטני� באמצעות העיסוק הביתאודות פיתוח אמפ על  22

 ).2003, מיכאל שקודניקוב מתרג� ( הדמיו� הספרותי והחיי� הציבוריי�– צדק פואטינוסבאו� 
". הדמיו� המשפטי"יימס בויד וייט 'שפט וספרות מסמ� ספרו של גאת תחילת צמיחתו של העיסוק במ  23

 JAMES B. WHITE, THE LEGAL IMAGINATION – STUDIES IN THE NATURE OF LEGALראו 

THOUGHT AND EXPRESSION (1973) . על נחיצות העיסוק המשולב במשפט וספרות ראו למשל
TEACHING LAW AND LITERATURE (Austin Sarat, Catherine O. Franke & Mathew Anderson 
eds., 2011); Bernadette Meyler, Law, Literature, and History: The Love Triangle, 5 U.C. 

IRVINE L. REV. 365 (2015). לכתיבה מקומית מייצגת של זר� משפט וספרות ראו שולמית אלמוג 
יימס 'ג: המשפט כמתרג� ומכונ� זיכרו� או: תתרגיל במשפט וספרו"אורית קמיר ; )2000(משפט וספרות 

" יגאל עמיר' הדי� מדינת ישראל נ�במחמוד דרוויש ובפסקי, בויד וייט פוגש במשפט יהודי ודמוקרטי
, נחו� גוטמ�: 'העסק של רוטשטיי�'"ליאורה בילסקי ואנאלו ורבי� ; )2002 (323יח מחקרי משפט 

נעמי חנס ושרו� חנס ; )2002 (391כו עיוני משפט " אביב�יו� האונס הראשו� בתלמיתולוגיה מקומית ונס
 47 ה די� ודברי�" פיקציות המאירות תהליכי� משפטיי�: נרטיביי� משפטיי� של רצח בספרות"
 ). 2014(קולנוע הנשי� במשפט : נראות אשמותאורית קמיר ; )2010(

י הדי� של התביעה וההגנה גידרתי החל בסיפור המשפטי של עורכאת גבולות הטקסט שבחרתי לנתח   24
המשפטי  עבור לסיפור, כפי שהוא בא לידי ביטוי בכתבי הטענות ובפרוטוקולי� של ישיבות בית המשפט

 הוקדש דווקא חלק הארי של הדיו�. של בית המשפט המחוזי וכלה בסיפור של בית המשפט העליו�
 הסיפור ! את רובו ככולו שלהמשפט העליו� אימ  שביתמשו�המשפט המחוזי  לסיפור המשפטי של בית

 כיצד מסופר סיפורה של אלו� במשפט ג� בבחינה משווהבהקשרי� הרלוונטיי� בחנתי . של המחוזי
מאסר על תנאי וקנס , עשרה שנות מאסר בפועל�אשר נדו� לחמש,  עופר מקסימובשהתנהל נגד אחיה

 ידי בית די� של הצדדי� וא� עלה ידי עורכי א� על, הסיפור המשפטי שיוצג. בס� שלושה מיליו� שקלי�
  .  הפמיניסטיתלסיפורי� חלופיי� בספרות יושווה ,המשפט
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ויש במתיחת ביקורת על התייחסותו של בית המשפט לאלו� , המשפט אליה מחד גיסא
  .די להשלי� על תפיסת נסיבות חייה מאיד� גיסאולאופני� שבה� הוא הבנה את דמותה כ

שלוש הקריאות שיוצעו בחיבור זה למשפט של אלו� אינ� מתחרות זו בזו במוב� זה שעל 
של ) ונשית(קריאה מושכלת . הקורא לאמ� אחת מה� כשהוא דוחה את השתיי� האחרות

בלי להוציא מ) על הסתירות שביניה�(מעשי המעילה תכיל את שלוש הקריאות סימולטנית 
   25.ובכ� יתאפשר להתחקות אחר מציאות חייה המורכבת של אלו�, א� אחת מה�
 נשענות במידה רבה על שרשרת פרשנויות שניתנו לטרגדיה היוונית – כול� –הקריאות 

ביקשתי ללמוד .  אשר היוותה מצע מעורר השראה לכתיבתו של מאמר זה26 "אנטיגונה"
וליטי של אלו� כאישה שאינה ממלאת את חוקי המדינה על קיומה הפ" אנטיגונה"באמצעות 

וביקשתי , אנטיגונה המיתולוגית הוכתרה זה מכבר בתואר גיבורה טרגית. היסודיי� ביותר
  . את אפשרות הכתרתה של אלו� בתואר זה, בעקיפי�, לבחו�

להגנת תוקפו של שיפוט מוסרי , בתו� כדי סיכו� עצמי, יוצאת, בדומה לאנטיגונה, אלו�
השאלה שהועמדה לבדיקה במאמר זה היא מהו תוקפו של . מתחרה לזה של החוק הציבורי

  . השיפוט המוסרי שבשמו אלו� פועלת ומניי� הוא יונק את כוחו היחידאי
מפני שהוא ) זו שנולדה למוסרי, משמע(' ג$נה�ֶאִ-יטענת 'בחרתי לקרוא למאמר בש� 

עלה של אתי אלו� בעקבות אנטיגונה של מרמז על ניסיוני להתחקות אחר הצו האתי בפו
  27.סופוקלס

  אלו� כקורב�: קריאה ראשונה. א

  ָ-ֲאִרי ָלְ� ֵאיְ� , 8ֵָעת נ$ַתְרנ+ ְשֵ-ינ+: [...] איסמנה
  ִא� ְ<ִנג+ד ַלחֹק, נְשַמד ְללֹא ֶחְמָלה

  . ִנְפַ@ע ְ<ַצו ֶשל ֶמֶל� א$ ְ<ַמר+ת$
  , ק ָנִשי�ְוַג� ח$ָבה ִלְז8ֹר ֶשAנ+ רַ 

  ;ְולֹא ִנְבֵראנ+ ִע� ְ@ָבִרי� ְלִהְתמ$ֵדד
  8ְַחCָש$ת י$ֵתר ָעֵלינ+ ְלַצBֵת

  . ְוִלְדָבִרי� י$ֵתר ְגר+ִעי�, ְלַצו 8ֶָזה
  ָלֵכ� ִמ� ַהEִֵתי� ַ<Dְַרַקע ֲאַבDֵש

 
פני רשת של  ספרותית המתארת קריאה נשית כקריאה מפוצלת או כמעשה תנועה על�לכתיבה תורת  25

מיקומי קריאה שוני� שכל אחד מה� מכונ� היבט אחר של סובייקטיביות שאינה אחדותית ראו אורלי 
  ).2003 (221–217שה קוראת אשה אלובי� 

 :BONNIE HONIG, ANTIGONE, INTERRUPTED (2013); Catherine A. Holland, After Antigoneראו   26
Women, the Past, and the Future of Feminist Political Thought, 42 AM. J. POL. SCI. 1108 
(1998); FEMINIST READINGS OF ANTIGONE (Fanny Söderbäck ed., 2010); Charles Knapp, A 
Point in the Interpretation of the Antigone of Sophocles, 37 AM. J. PHILOLOGY 300 (1916). 

אדיפוס " ו"אדיפוס המל�", "אנטיגונה": דמותה של אנטיגונה מופיעה בטרילוגיה של סופוקלס
  . "אנטיגונה" הטקסטואלית בהדמות הנדונה כא� מוגבלת א� ורק להופעתה. "בקולונוס

ודית 'גראו ". טענת אנטיגונה" הוא בבחינת פראפרזה על ש� ספר- של באטלר "ג+נה�טענת ֶאִ$י"הכותר   27
  ).2004, דפנה רז מתרגמת( יחסי שארות בי� חיי� למוות –טענת אנטיגונה באטלר 
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  , 8ֵיָו� ֶשHֶה ִנְכGֶה ָעַלי, ֶשBְִסְלח+
   ִלְפעֹלֲהֵרי. ְוֶא8ַָנע ַלַשִליִטי�

    . ֵמֵעֶבר ַלְיכֶֹלת ֶזה Iָָבר ִטGְִשי

  ,ֲאִני ֶאְק<ֹר א$ת$: [...] אנטיגונה
  ;ְוט$ב ִלי ַ@� ָלמ+ת ִ<ְגַלל ַהEֲַעֶשה

  ַעל Gֶַשע ֶשל ְקדJָה Aנ+ַח ְלָיד$
 [...].8ְֲאה+ָבה ְלַיד Aה+ב 

  ,ֲעִשי 8ְִרצ$ֵנ�ְ 
  . י� ֵאִלי�ְוַזְלְזִלי ַ<Eֶה EְJֶַכְ<דִ 

  !ְ� ְלִהְתַנֵ@ד . ֵאיֶנKִי ְמַזְלֶזֶלת: איסמנה
   28.)79–58( ַלEְִדיָנה ִנְרֶאה ֵמַעל ְלכֹחַֹתי

ממחיש היטב את המתח המצוי בבסיס " אנטיגונה"המעמד המוצג בGר$ל$ג הפותח את 
ר� נפגשות ט, אחיות, שתי נערות. הקריאה הראשונה שבכוונתי להציע למשפטה של אלו�

. מדינות ומושלי�, שחר לשוחח על דאגת� הפרטית בשולי אירועי� הְמערבי� צבאות
ַ<קרב שהתרחש אמש . את ערכיה� ואת העניי� עצמו, השיחה מגדירה בבהירות את אופיי�

הגולה והטוע� (וG$ִליֵניֵקס ) מל� ֵתַ<י( ֵאֵטא$קֵלס –ושני האחי� , נוצחו התוקפי� מ!רג$ס
הא� על . קֵרא$� המל� הוציא צו האוסר על קבורת האח התוק�. זה את זה הרגו –) לכתר

? אנטיגונה לציית לצו המל� או למלא את חובתה המשפחתית ולהביא את אחיה לקבר
מעמיד& מעל לקשרי הקרבה , המייצג את העיר שמבטיחה את ביטחו� החוק, קראו�

 העולה ונציג סמכות המדינה קראו� הוא נציגו של הסדר האתי. הפרטיי� או המשפחתיי�
היא נציגת , לעומתו, אנטיגונה. המבוססת על עקרונות אוניברסליי� שה� חוקי המדינה

התעקשותה להביא את אחיה לקבורה מוציאה אותה אל מחו� למונחי . עקרו� השארות
מכא� שבסכסו� שבי� . הפוליס וממקמת אותה כנציגתו של החוק של אלי משק הבית

שהיא , ו� השארות חייבת לסגת מבחינתו של קראו� מפני סמכות המדינהאנטיגונה לקרא
על משק הבית הפרטי והקונקרטי להיות מוכפ� לעיר . בבחינת הערכאה העליונה של הצדק

ועל נשיותה , על התרבות ועל התבונה לגבור על הטבע ועל הארוס. הציבורית והאוניברסלית
ו� מנסה ליצור אתוס תועלתי ורציונליסטי הגלו� קרא. של אנטיגונה לסגת מפני גבריותו שלו

 את –ובמקרה זה , לכ� הוא נוטה להדחיק כל שיקול אחר.  תועלת העיר–בער� יחיד 
ואדיש ) אזרחות(כש� שקראו� מאמ� קנה מידה אחד . החובות הרגשיות כלפי המשפחה

דה שאחיה ואדישה לעוב) משפחתיות(ג� אנטיגונה מאמצת קנה מידה אחד , לערכי� אחרי�
קראו� צודק כשהוא עומד על ההבדל בי� האחי� אטאוקלס שמל� . סיכ� את קיומה של העיר

  . ע� זאת הוא אטו� לרגשות אנושיי� של בני משפחה. ובי� פוליניקס שבגד

 
מספרי . 2ש "לעיל ה, סופוקלסל תרגומו של אהר� שבתאימכא� ואיל� לקוחי� מ "אנטיגונה"ציטוטי� מה  28

   .השורות הרלוונטיי� מצויני� בסוגריי� בגו� הטקסט



  פרספקטיבות מגדריות על פרשת המעילה של אתי אלו� :גֹונהטענת ֵאִ�י  ט"עתש מט משפטי�

629  

, אוניברסלי–קונקרטי, מדינה–משפחה, ציבורי–המתחי� או הקיטובי� פרטי
היכולי� להיות פיגומי� פרשניי� , גבר–אישה, תבונה–ארוס, תרבות–טבע, עיר–בית�משק

כאבני דר� להבנת סיפורה ומשפטה של , במסגרת הקריאה הראשונה, מוצעי� "אנטיגונה"ל
  . אלו�

ניצבת בפני הריבו� וסמכות החוק ונמנעת , כמו אנטיגונה, אלו�, לפי קריאה זו
וא� קשור ג� אלו� מציגה ציווי אחר המנחה את פעולתה ,  בדומה לאנטיגונה29.מלקבל�

היטיבה לבטא את ההיענות .  הציווי לסייע לאח המהמר לשל� את חובותיו לנושיו–ַ<אח 
דיאגנוסטית על אלו� והעידה מטע� �אשר כתבה חוות דעת פסיכו, ר נעמי כה�"לציווי זה ד

  :ההגנה במסגרת הטיעוני� לעונש

  .  קרסה השליטה על חייה:העדה

  ?  מתי:השופטת' כב

כאשר צו המשפחה ולצור� . "נקראה לדגל"יה שלה היא  כאשר בחוו:העדה
היא ויתרה על כל הדברי� שהיו שלה ש� . עופר אחיה קרא לה לדגל, העניי�

על הרצו� שלה להיות , על הרצו� שלה לכונ� חיי משפחה ולתמיד. תמיד
  30.א�

הופ� אותה , היונק את תוקפו מספרת השארות ומנחה את פעולותיה של אלו�, ציווי זה
, בית המחוקקי�. הקונקרטי והנשי, נציגת השארות או המשפחה וממקמה בצד של הפרטיל

המאורגנת באמצעות , בית המשפט והבנק למסחר ה� נציגי המדינה, הפרקליטות, המשטרה
   31.האוניברסלי והגברי, ולפיכ� ה� ממוקמי� בצד של הציבורי, חוקי�

המשפחה חייבת , � אנטיגונה לקראו�כמו בסכסו� בי, בסכסו� בי� אלו� למדינה ולחוקיה
התעקשותה , ואכ�. ספרת השארות חייבת להיות כפופה למדינה. לסגת מפני סמכות המדינה

  . ציבורי–של אלו� על חוקי השארות מהווה פשע במונחי הסדר האתי
 הממוק� מבחינה קלאסית –" המי� הנשי"טוע� הגל שהכנסת " פנומנולוגיה של הרוח"ב

לטענת ,  לדיו� משחיתה את האוניברסלי משו� שהמי� הנשי רואה במדינה–בספרה הפרטית 
א� על פי כ� להשחתה זו של . מקור של רכוש ותארי� להרמת קרנה של המשפחה, הגל

שהרי המי� הנשי אינו פועל באורח פוליטי , האוניברסלי אי� כל משמעות פוליטית לדידו

 
 אלו� אינה מתנגדת לתוכ�, מפרה את צו המל� מתו� התנגדות מוסרית לתוכנוה ,אנטיגונהמת לעוע� זאת   29

כי א� פועלת , טו� החוק או מסרבת לקבלו בגלוי מורדת בשלאינההיא . אות� הפרהשהוראות החוק 
היא אינה עומדת באחד התנאי� הבסיסיי� של מרי , טיגונה המיתולוגית בניגוד לאנלכ�. במחשכי�

נענשת בשל עצ� בחירתה לפעול לפי ציוויה המוסרי שהתנגש ה ,אנטיגונהלעומת יוצא אפוא ש. אזרחי
פעול באופ� שיש בו כדי לפגוע באחרי� ולא בשל אלו� נענשת בשל מוכנותה ל, ע� המוסר המדיני

 ,Hugo A. Bedau, On Civil Disobedience, 58 J. PHIL. 653ראו . וסר המדיניהתנגדותה העקרונית למ
655–656 (1961).  

  . )ההדגשות הוספו( 13.5.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 54' עמב, 1ש "לעיל ה, אלו�עניי�   30
ית המאופיינת  כגברית ולספרה פרטהמאויכתלכתיבה פמיניסטית על החלוקה הקלאסית לספרה ציבורית   31

 JEAN B. ELSHTAIN, PUBLIC MAN, PRIVATE WOMAN: WOMEN IN SOCIAL ANDכנשית ראו 

POLITICAL THOUGHT (2nd ed. 1993) .  
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אלא רק משחית את , לפי הגל,  ציבוריתהמי� הנשי אינו טרוד בענייני מדינאות. לטענתו
 מרגע שבו אנטיגונה מוכללת 32.הספרה הפוליטית דר� פעילות לטובת אינטרסי� אישיי�

. השחתת האוניברסלי מאבדת את מקומה השערורייתי בשדה הפוליטי, במי� הנשי
ש� כבר אי� ספק באשר לקשירתה של . חוזר הגל לאנטיגונה "פילוסופיה של המשפט"ב

 33.ונה ע� מער� של חוקי� המתגלי� בסופו של דבר כלא תואמי� את החוק הציבוריאנטיג
החוק , ובהיותו כזה, החוק שאנטיגונה נשענת עליו הוא הקוטב הנגדי של החוק הציבורי

באה " עול� אחר" הישענותה של אנטיגונה על חוק השאוב מ34.הציבורי אנוס לצאת נגדו
  : ס$די$� השנילידי ביטוי בשיחתה ע� איסמנה באGי

  [...]ֵאי� ִ<י ִטיָנה ַעל 8ְָ� , ַהLִיִלי ֶאת ַעְצֵמ�ְ : אנטיגונה
  .  ָלמ+ת–ֲאִני ,  ִלְחי$ת–!ְ- : ֲהֵרי ָ<ַחְרנ+

  . !ְ� ְלָפח$ת ִנMִיִתי ְלַהְזִהיר א$ָת�ְ : איסמנה

ההדגשות  [)557–553( ְשֵ&ינ% צ�ְדק�ת ְ$ַלֵ!י ְשֵני ע�ָלמ�ת ש�ִני�: אנטיגונה
  .]הוספו

  : בשומעה את גזר דינה מפטירה אנטיגונה

  : [...]אנטיגונה
  , ִנְכְ<ֵדי ֵתַ<י, ִהְסַ-8ְל+

[...]  
  , +ִמיֵדי ִמי, ֵאיְ� ֲאִני ֶנֱעֶנֶשת

Iָש OקEְJֶ 943–937(! ַעל ֶש8ִַ<ְדִ-י ֶאת ַמה(.  

  . השארות מפני המדינהבדבריה אלה מערערת אנטיגונה על הכרחיות נסיגתה של 
הקריאה  ,"פילוסופיה של המשפט"ב "אנטיגונה"בהמש� לקריאה של הגל את 

כמי שפועלה , בעקבות אנטיגונה, הראשונה למשפטה של אלו� מבקשת להציג את אלו�
הוא אינו כתוב והוא חסר תוק� ) נחקק במעגל המשפחתי(נעשה בש� חוק שמעצ� טבעו 

מכא� . המדינה אי� בו אלא פרצה הקוראת לעבריינותחוק שמנקודת מבטה של , כללי
לא נמצא מקו� באזרחות משו� שאי� ביכולתה להכיר בסדר , כמו לאנטיגונה, שלאלו�

אי� גיבוי חוקי או לפחות לא כזה , לטענתה של אלו�. המדינתי האתי או לזכות בהכרתו
  . המוכר במונחי הסדר המדינתי

 .ו של החוק שאליו עותרת אלו� ולאיי� אותוהקריאה הראשונה תנסה לעמוד על טיב
ומה גור� לפעולותיה , אנסה לבדוק א� חוק זה באמת אינו נית� להמשגה בשו� מוב� רגיל

 כמה שאינו יחזות לה, בפני בית המשפט לניסיונותיה להסביר� ולהתגונ�כמו ג�, של אלו�

 
32  G.W.F HEGEL, HEGEL'S PHEMOMENOLOGY OF SPIRIT 274–275 (A.V. Miller trans., 1977). 
33  HEGEL’S PHILOSOPHY OF RIGHT 114–115 (T.M. Knox trans., 1967) .  
נוגע לפוליטיקה , בניגוד להוראת המל�, ע� זאת צו המצפו� של אנטיגונה לקבור את האח הטוע� לכתר  34

 צו מצפונה של אלו�  לעומת זאת.וחה מכהוא אינו מוכתב ג� א�, גברית המתקיימת בספרה ציבורית
 .וככזה הוא חסר יוקרה פוליטית,  נוגע ליחסי� משפחתיי� המתקיימי� בספרה הפרטיתיהלסייע לאח
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,  חוק מסוג אחרהיות שמדובר בחוק מסוג אחד שהוא עילה להפרה של. אלא הפרת החוק
אנסה לבחו� את אפשרויות המשגתה של העילה הזו ולבדוק א� נית� להסיעה מהקשר 

  . להקשר
קריאת התיגר של אלו� על החוק המדינתי בשמו של חוק לא כתוב אחר מוליכה אותה 

על מנת לעמוד על טיבו של החוק הלא . היישר אל דוכ� הנאשמי� ומסווגת אותה כעבריינית
אלו� פועלת וכדי לתהות על אפשרות החלתו במסגרת החוק המדינתי נדרשת כתוב שבשמו 

  .תחילה פרספקטיבה מגדרית שתסייע להבי� את העבריינות של אלו�
החשיבה המשפטית הליברלית מבססת את רעיו� האשמה והאחריות הפלילית על הנחות 

ה משפטית זו  הנחת המוצא של חשיב35.בדבר אוטונומיית פעולה ורצו� חופשי של היחיד
ועל כ� ראוי למצות את , היא שלכל פרט בחברה נתוני� חופש בחירה ואוטונומיית פעולה

האידאולוגיה הליברלית הרווחת בשיח המשפטי היא . הדי� ע� פרט הפועל בניגוד לחוק
ולכ� מה שקורה לנו הוא , חופשיי� להימנע מהסתבכות ע� החוק, שאנו יצורי� אוטונומיי�

התאוריות הפמיניסטיות למשפט הנדרשות לפרספקטיבה מגדרית להבנת . פרי בחירתנו
ה� מערערות על הנחת . עבריינות נשית מתייחסות בביקורתיות רבה לדרכי הניתוח הליברלי

המוצא של הגישה הליברלית בדבר אוטונומיית הנאשמת וחופש הבחירה שלה וכ� על 
ומציעות המשגה חלופית ,  חופשיהדיכוטומיה המקובלת במשפט הפלילי בי� קורב� לסוכ�

הסיפור הליברלי הוא סיפור פשטני , לפי הגישה הפמיניסטית למשפט". אוטונומיה"למונח 
   36.וחלקי בלבד המונע הבנה מלאה של סיפור� של נשי� נאשמות

סיפור להבנה מלאה יותר של , במסגרת הקריאה הראשונה, בכוונתי לנסות ולהציע
א� נקשיב בזהירות רבה לדבריה של אלו� ונתחקה אחר נסיבות , לטענתי. הפשיעה של אלו�

נגלה סיפור מורכב שלא הצליח לחדור אל תו� מוסכמות , חייה עובר למשפט שהתנהל נגדה
ולסיו� אנסה , לאחר מכ� אעלה ביקורות אפשריות לסיפור המוצע. השיח המשפטי

  . להתמודד ע� ביקורות אלה באמצעות סיפורי� חלופיי� נוספי�
זהו סיפור על . הסיפור החלופי לפשיעתה של אלו� שברצוני להציע הוא סיפור קורבני

היעדר אופציות ועל כישלו� המערכת המשפטית להבי� אישה שנפלה קורב� למשפחה 
על החינו� . פטריארכלית המקדשת את הכפפת� של נשי� לדומינציה של גברי�

 הנאש� אביגדור –של אימה ואביה הפטריארכלי שקיבלה אלו� אפשר ללמוד מעדויותיה� 
  .  במשפט–מקסימוב 

  :היא משיבה, כשנשאלת הֵא� על יחסו של בעלה לבנ� עופר מקסימוב

 הבני� יותר אהובי� על [...]ואצלנו עדות המזרח ,  עופר היה הב� הבכור.ת

בשביל שיהיה בר , מביאי� ב� לעול� בשביל שיהיה ברית מילה[...] , האב
 [...] הב) בוא נגיד מקו� ראשו).  הב� יגיד קדיש120�שאחרי ה, מצווה

  37.והבנות ג� לומדות ככה לאהוב את הב) באותה צורה

 
  .41' בעמ, 8ש "לעיל ה, "נשי� מוכות"ראו בילסקי   35
 ,WILL KYMLICKA  השיח הליברלי ראועיניי� של הביקורת הפמיניסטית על לסיכו� מאיר  36

CONTEMPORARY POLITICAL PHILOSOPHY 238–292 (1990).  

  .)ההדגשות הוספו( 13.5.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 72' עמב, 1ש "לעיל ה, אלו�עניי�   37
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מעדותו , ואולי בעיקר, על ההתייחסות השונה לבני� ולבנות במשפחה נית� ללמוד היטב ג�
  :של האב הנאש� אביגדור מקסימוב

  ? [...]אי� התייחסת לעופר לעומת אתי ,  לאור� השני�.ש

  . עופר היה אצלי במקו� ראשו�. ת

  ? אי� זה בא לידי ביטוי. ש

[...]  

כ לאתי ג� כ� "אח, מאוד גדולה] [...] ברית[...] [עופר כשנולד עשיתי לו . ת
חתונה [...] עשיתי לו [...] , עופר כשהתחת�. קצת פחות מעופר[...] עשיתי 

א חתונה כמו היא ג� כ� קיבלה חתונה אבל ל, אתי כשהיא התחתנה. מפוארת
עד היו� הוא מקו� ראשו� . עופר היה מקו� ראשו� בשבילי. [...] של עופר

  . בשבילי

  ?מה ההסבר לזה. ש

זה הש� , זה השושלת של המשפחה שלי. זה הכבוד שלי, מה אני אגיד ל�. ת
  . זה הב� שלי, הוא הכל שלי, הוא מקסימוב, זה מקסימוב, שלי

  ?קנית לו מכונית כשהיה נער. ש

קניתי לה ,  וכשהיא הוציאה רשיו�BMW קניתי לו 17 כשהוא היה ב� .ת
  . [...]פיאט

של , אתה חינכת אותה על הרעיו� הזה, בעניי� החינו� של אתי בבית. [...] ש
אי� זה בא לידי ביטוי בחינו� , את הש� מקסימוב, עופר ממשי� הדר�

  [...]? את אתי[...] שחינכת 

מה שעופר , יא הייתה צריכה לשמוע בקול עופרהיא הייתה יודעת שה. [...] ת
אצלנו [...]. אפילו שהיא הייתה נשואה . [...] היא תעשה, יגיד לה לעשות
  38.במשפחה אצלנו, יש לה� מעמד יותר גדול מהנשי�, הגברי� ה� יותר

קשה להיוותר אדישי� לדבריו של אביגדור מקסימוב שמה� מצטיירת תמונת מצב לא 
  39.המלמדת על דפוסי� ארכאיי� ומפלי� שלפיה� חונכה אלו�שוויונית במיוחד 

הקריאה הראשונה שבכוונתי להציע לסיפורה של אלו� יוצאת מהרקע המשפחתי שלה 
 שבה הכול 40,שגדלה במשפחה פטריארכלית מזרחית, אלו�. וממקמת אותה במקו� הקורב�

 
  .)ההדגשות הוספו (12–10' בעמ, ש�  38
אורית . כבוד ובי� תפיסות עול� פטריארכליות ב מקסימוב קושרי� בי� מנטליות של הדרתדבריו של הא  39

 א� ורק ,לטענתה.  ומפלה אות� אות�מדכאת, הכבוד המסורתית כובלת נשי� קמיר הראתה שהדרת
מבטיחות ) כבודו  מהדרתבשונה(תפיסות עול� המושתתות על כבודו הסגולי של האד� וכבוד מחייתו 

משפטי , פמיניז� ישראלי: כבוד אד� וחוהראו אורית קמיר . ער� בחברה  אנושי ורבלנשי� מעמד
  ).2007 (37–27, 25–24וחברתי 
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וסר השוויו� ח. נדרשה להקריב עצמה משחר ילדותה למע� האח, סובב סביב ב� יחיד
המובהק והאפליה על רקע מגדרי שבציל� היא התחנכה הובילו אותה למעול בכספי הבנק 

. האוטונומיה של הרצו� החופשי הייתה לכאורית מבחינתה". נקראה לדגל"ביו� שבו היא 
טענתי היא , א� שתאורטית הייתה לאלו� אפשרות לבחור שלא למעול בכספי הבנק למסחר

טריארכלי שהיא ינקה משחר ילדותה הייתה אלו� שבויה בתודעה שבעקבות החינו� הפ
כוזבת שגרמה לה לתפוס את התביעה לסייע לעופר אחיה ככזו שאינה מותירה בידיה שו� 

ולפיכ� היא סברה שאי� בידיה שו� , היא הפנימה את מעמדה הנחות. אפשרות אחרת
האופציות מפרי� את  סיפור היעדר 41.אפשרות פעולה להוציא האפשרות לשרת את האח

הסיפור הליברלי . ההנחה הליברלית בדבר קווי פעולה חלופיי� שעמדו לרשותה של אלו�
בדבר אוטונומיה של הפרט וחופש בחירה איננו מסוגל להכיל נשי� דוגמת אלו� התופסות 

, אלה ה� נשי� שאינ� רואות את עצמ� שולטות על חייה�. את מרחב הבחירה שלה� אחרת
   42.פייה השיפוטית מאלו� לפנות לרשויות במצב דברי� זה איננה ריאליתולפיכ� הצי

אפשר ללמוד על תפיסתה את , ר נעמי כה�"כפי שנמסרו לד, מדבריה של אלו� עצמה
  : מרחב הבחירה שלה ועל אובד� השליטה בחייה

, אני הרגשתי לאור� כל הדר� שאני בתהלי� של צניחה חופשית ללא מצנח
   43.התרסקות על הקרקעכאשר הסו� ייגמר ב

הסיפור הקורבני בדבר אובד� שליטה שופ� אור חדש ג� על הדיאלוג שהתנהל בי� התובע 
. שבו התעקש התובע על פעולת� המשותפת של אלו� ואחיה, לאלו� בחקירתה הנגדית

  :לעומת זאת אלו� התקשתה להכיר בדפוס התנהגות של שיתו� פעולה בינה לבי� האח

  ?אומר ל� בעצ� כמה את צריכה לתת ולמי עופר הוא שהיה .ש

 
הופכות תובנותיו של , אלו� לכודה בתרבות מיעוט עדתית המתווספת לרקע הפטריארכלי שלהוהיות   40

 שעסק ,הברית ארצותב" פמיניז� השחור"בדומה ל. בורהלרלוונטיות במיוחד ע" הפמיניז� המזרחי"
ג� בישראל הצביעו פמיניסטיות מזרחיות , גבוה�במוגבלותו של דג� האישה הלבנה בת המעמד הבינוני

ה� הראו שהפמיניז� האשכנזי אינו מספק כלי� . על מורכבות זהות� של נשי� מזרחיות דוגמת אלו�
פמיניז� "כלב ��ארייט דההנראו למשל . הייחודיות של נשי� מזרחיות פליהאלהתמודדות ע� צורות ה

פנינה ; )1999, עורכות' דפנה יזרעאלי ואח (217 מיגדר פוליטיקה, מי�" אשכנזיותל יותבי� מזרח
"  קווי� לקראת היסטוריוגרפיה ביקורתית פמיניסטית ישראלית– אשכנזייה שנשבתה"האלר �מוצפי

, כה� ושאול רגב עורכי�טובה  (267 סיפורה של היהודייה בת המזרח – ה ממזרח אש–אשה במזרח 
  ).2007, שלומית ליר עורכת(פוליטיקה פמיניסטית מזרחית , לאחותי; )2005

וא� שהיא נתבעה לציית , בכ� נבדלת אלו� מאנטיגונה הטרגית אשר לא הפנימה את מעמדה הנחות  41
�  .היא התמרדה נגדו, לפטריאר

שתחל! עצמה מ� הזירה העבריינית לבי� מעניינת ההשוואה בי� הציפייה השיפוטית בעניינה של אלו�   42
ובאלימות מינית נגד ,  מ� העבר האחדדי� שוני� שעסקו באלימות נשית דילמות דומות שעלו בפסקי

די� שעסקו באלימות נשית וציפו מהנאשמות לחל! עצמ� מהזירה  לדיו� בפסקי. נשי� מ� העבר השני
די� שבחנו את המאמ! שהשקיעו קורבנות אונס  לדיו� בפסקי. 9ש "לעיל ה,  ראו רימלט,עברייניתה

 הביאוהו –יש סקס אחר '" כדי לאמוד את הסכמתה של המתלוננת ראו אורית קמיר לברוח מזירת האירוע
ה והצע, )dignity(שוויו� וכבודו הסגולי של האד� , )honor(עברת האינוס בי� הדרת כבוד : 'לכא�

  ).2004 (669ז משפט וממשל  "לחקיקה חדשה ברוח ער� כבוד האד�
  .13.5.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 34' בעמ, 1ש "לעיל ה, אלו�עניי�   43
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  [...] כ� .ת

  ?את� בהחלט פעלת� יחד בעני) הזהא " ז.ש

  [...]כ) , הוא היה אומר לי מה לעשות ואני הייתי עושה .ת

  ?קשה ל� להגיד את המילי� האלה, א פעולה ביחד"ז .ש

  44.בסדר. כ) .ת

כי א� להודות בדפוס נדמה שהקושי האמיתי של אלו� איננו להודות בביצוע העבירה 
אלו� איננה תופסת את עצמה כמי שמשתפת פעולה . התנהגות של שיתו� פעולה ע� האח

  . ע� האח אלא כמי שמצייתת לו
הקורא להרחבת מעגל הדיו� אל ההקשר החברתי הכולל שבו , הסיפור הקורבני של אלו�

ליטה מושפע בעיקר מ� הכתיבה ומדרכי הניתוח של פמיניז� של ש, הוא מתרחש
)Dominance Feminism( ,הדיו� הרדיקלי ממק� את הנאשמת . הקרוי ג� פמיניז� רדיקלי

בתו� קבוצת ההשתייכות המגדרית שלה ובוח� את ההשפעה של השתייכות זו על יכולת 
באמצעות מיקומה של הנאשמת בתו� קבוצת ההשתייכות . פעולתה ועל כוחה היחסי

י להראות שפעולות שפורשו בעבר כביטוי המגדרית שלה מצליח הפמיניז� הרדיקל
להסכמה חופשית ה� פעמי� רבות פעולות שנעשו במצבי� של כפייה והיעדר רצו� 

   45.חופשי
מלבד הביקורת המוכרת והידועה בדבר האפשרות שסיווג� של עברייניות ספציפיות 

ד� כקורבנות תנציח תפיסות סטראוטיפיות המכפיפות נשי� לשליטה גברית ותפגע במעמ
.  קיימת בעייתיות בקיומו של דיו� רדיקלי בהקשר המסוי� של אתי אלו�46,של נשי� ככלל

 אול�. הפמיניז� הרדיקלי מדגיש את קורבניות האישה ואת כפיפותה לדומינציה הגברית
נית� לאתר צדדי� רבי� בסיפור . קשה להציג תמונת קורבנות אחדותית ומושלמת של אלו�

או תופסת (בעלת חופש בחירה ואינה נתפסת , אוטונומית לחלוטי�חייה של אלו� שבה� היא 
בתא המשפחתי שהיא בנתה ע� בעלה שלומי , למשל. כנתונה למרות הפטריאר�) את עצמה

 ג� 47.שוויו� כלשהו על בסיס מגדרי�אלו� קשה לומר שהיא סבלה ממעמד נחות או מאי
חלטת וא� הפגינה כישורי�  גילתה אלו� אוטונומיה מו– הבנק למסחר –במקו� עבודתה 

כשנה עובר ליו� חשיפת הפרשה מונתה אלו� לתפקיד סגנית מנהלת . מקצועיי� מרשימי�

 
  . )ההדגשות הוספו( 12' עמב, 3ש "לעיל ה, אלו�הכרעת הדי� בעניי�   44
 12, 5 יח עיוני משפט" מהו פמיניז�"אוו� פיס ; 22' בעמ, 8ש "לעיל ה, "נשי� מוכות"ראו בילסקי   45

)1993.(  
 Siobhan Weare, “The Mad”, “The Bad”, “The Victim”: Gendered Constructions of ראו  46

Women Who Kill within the Criminal Justice System, 2013 LAWS 337, 350–352 ) ויר עומדת על
כמו ג� את ההתכוונות שלה� לפעול , כ� שסיווג� של עברייניות כקורבנות שולל את האוטונומיה שלה�

  . )ועלול לרוק� מתוכ� בחירות מוסריות של נשי� עברייניות, באופ� מסוי�
 מיו� הדיו� לפרוטוקול 45–44'  בעמ,1ש "לעיל ה, אלו�בעניי� , בהקשר זה, לראו את עדותו של הבע  47

21.5.2003.  
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היא א� נבחרה לעובדת מצטיינת בבנק וזכתה בפרסי� כספיי� על . מחלקת השקעות בבנק
   48.חריצותה

 הפני� האוטונומיי� אפוא בחייה של אלו� הקשו על בית המשפט להכיר בסיפורה של
בית המשפט התקשה להאמי� שמדובר באישה שתפסה . אלו� כסיפור רדיקלי של קורבנ+ת

את מציאות חייה ככזו שאינה מותירה בידיה שו� ברירה אלא לגנוב והעדי� לראות באלו� 
לעובדי הבנק ולבסו� ג� לבית , ללקוחות הבנק, מי שמשקרת לכל אור� הדר� לבעלה

   49.המשפט
ה הקורבנית איננו מוב� מאליו לא רק בגלל הצדדי� מיקומה של אלו� בפוזיצי

דרכי הניתוח . כי א� ג� בשל הקושי לאפיינה כקורב� האולטימטיבי, האוטונומיי� בחייה
 טענות 50.הרדיקלי שימשו ברגיל להבנת סוגיות של אלימות נגד נשי� ועבירות מי� כלפיה�

נשי� מוכות שרצחו את בדבר מציאות המכפיפה נשי� למרות� של גברי� סייעו להבי� 
 הניתוח הרדיקלי 51.בעליה� או קורבנות התעללות מינית שביקשו לנקו� במתעללי� בה�

שביקש למק� את העבריינות של נשי� אלה בפוזיציה הקורבנית תיאר אות� כנשי� 
הוא סיפר סיפור על נשי� שחוו במש� שני� רבות . המבצעות ברגע אחד אקט של ייאוש

קשה למק� את . מינית וברגע אחד נטלו את החוק לידיה� מחוסר אוני�התעללות פיזית או 
  :מכמה סיבות שתפורטנה להל�, אלו� בפוזיציה קורבנית כזו

  קושי להכיר בקורבנ�ת של משפחה פטריארכלית. 1

. במקרה שלפנינו אי� מדובר בקורב� אלימות כי א� בקורב� של משפחה פטריארכלית
ורבנות של אלימות פיזית יותר משקל לה להכיר בקורבנות למערכת המשפטית קל להכיר בק

משו� שמעשי אלימות נתפסי� כחמורי� מדפוסי התנהגות , של משפחה פטריארכלית
סיפורי� על אלימות נגד נשי� ה� פעמי� רבות פתולוגיי� באופיי� וחריגי� . פטריארכליי�

ית להציג� כתופעה על א� ניסיונה של התאוריה הרדיקל(מבחינת חומרת� והימשכות� 
הפתולוגיה של המקרי� הללו מקילה מטבע הדברי� על ). חברתית ובעיה מערכתית

המערכת השיפוטית להכיר בנשי� המבצעות פשעי� עקב אלימות שננקטה כלפיה� 
 על רקע זה נית� להבי� מדוע ניסו סנגוריה של אלו� לתאר את נאמנותה לאחיה 52.כקורבנות

ר נעמי כה� בשלב הטיעוני� " נית� ללמוד מחקירתה הנגדית של דעל ניסיו� זה. כפתולוגית
  :לעונש

 
  .19 ש"הלעיל , איפרג�  48
 . 150–138, 131–112ש "את הטקסט הסמו� להראו להל�   49
50  CATHARINE A. MACKINNON, FEMINISM UNMODIFIED 41 (1987).  
 Jean S. Filetti, From Lizzie Borden to Lorena;8ש "לעיל ה, "נשי� מוכות"ראו למשל בילסקי   51

Bobbitt: Violent Women and Gendered Justice, 35 J. AM. STUD. 471 (2001). 
הפתולוגיה של פשעי נשי� המבוצעי� עקב אלימות כלפיה� ניכרת לא רק בשל הרקע לביצוע הפשעי�   52

, למשל, הריגה(� מבצעות כי א� ג� בגלל סוג הפשע שה, )אלימות במובח� ממשפחה פטריארכלית(
   ).במקרה של כרמלה בוחבוט למול גנבה במקרה של אלו�
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זה כבר ממש . את ציינת שהמשפחה הזאת היא בעלת מבנה פתולוגי [...] .ש
אני רוצה . אז הבנות מורידות כלי� מהשולח), אז בסדר. קביעה אבחנתית

   .לראות את הפתולוגיה

זה מה שהופ� את המשפחה . כא� זה לא התחיל וכא� זה לא נגמר בדיוק. ת
. ההתנהלויות האחרות שאירעו במשפחה הזאת. [...] הזאת למאוד פתולוגי

, פירושו של דבר. [...] העובדה שהאב חינ� אותה לנאמנות טוטאלית, למשל
שאתה לא חוכ� ולא שואל את עצמ� א� התנהגות מסוימת היא אכ� נכונה 

   53. משפחתיאתה עושה אותה כי אתה נענה לצו. או לא נכונה

סיבה אפשרית נוספת להבחנה בי� קורבנות של מעשי אלימות לקורבנות של משפחות 
פטריארכליות נעוצה בקושי האינהרנטי של בתי המשפט להגדיר דפוסי התנהגות 

אול� מה� דפוסי , את ההגדרה למעשה אלימות נית� למצוא בספר החוקי�. פטריארכליי�
תחת פתח לרלטביז� שיפוטי ומערערת על הנחת שאלה זו פו? התנהגות פטריארכליי�

  . היסוד של המשפט הפלילי בדבר יחס שווה לכל הנאשמי�

  קורבנות המעילה נעדרי� ממד של אשמה. 2

מיקומה של אלו� בפוזיציה קורבנית הוא קשה מפני שהקורב� של מעשה העבירה שהיא 
עובדי , ת הבנק למסחרקורבנות המעילה של אלו� ה� לקוחו. ביצעה לא היה המקרב� שלה

הקשר בי� אלו� לקורבנ$תיה , במילי� אחרות. בנק ישראל והציבור בכללותו, הבנק למסחר
קורבנותיה . איננו היפו� של הסדר הקיי� כמו במקרה של נשי� מוכות הקמות על בעליה�

  . דבר שמקשה מאוד על ההכרה באלו� כקורב�, של אלו� חפי� מכל ממד של אשמה

  ת המעילהמש� תקופ. 3

קורבני של האישה המבצעת פשע ברגע אחד של ייאוש איננו מתאי� �הסיפור הרדיקלי
קשה להכיר במעשה שנעשה על פני תקופה . שמעלה בכספי הבנק במש� חמש שני�, לאלו�

התקיימותה של דרישת המיידיות מקשה ג� היא את �אי. של חמש שני� כאקט של רגע אחד
 א� 54.את השימוש בהגנת הכורח, הלכה למעשה, ה ממנהההכרה באלו� כקורב� וא� מנע

ניסו סנגוריה לטעו� במסגרת הערעור , שמעשיה של אלו� לא חסו בצילה של הגנת הכורח
 בהצטרפ� למניפולציות הרגשיות שהפעיל עליה –לבית המשפט העליו� כי נסיבות חייה 

 העמיד את אלו� בפני נטע� כי האח.  גרמו לכ� שאלו� פעלה בתנאי� הדומי� לכורח–האח 
 פנייה –השנייה ;  ביצוע המעילה כדי להג� על חייו–האחת : בחירה בי� שתי רעות

 
  .)ההדגשות הוספו( 13.5.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 39–38' בעמ ,1ש "לעיל ה ,אלו�עניי�   53
, איו� של פגיעה חמורה בחייובעניינה של הגנת הכורח הוא שלילת פליליותו של מעשה עבירה שנעשה   54

לעניי� רכיב . יב לחוק העונשי�34 'סראו . בגופו או ברכושו של עושה המעשה או של זולתו, בחירותו
בו ש מצב – "חוסר ברירה"בעשיית מעשה העבירה נפסק כי מדובר בעשיית מעשה במצב של " אונס"ה

 לא ,שקיימת אפשרות פנייה לרשויותכ. על המאוי� לבחור בי� עשיית מעשה העבירה לבי� מימוש האיו�
על ). 1997 (456) 3(ד נא"פ, מדינת ישראל' בשיר נ 2130/95פ "ראו למשל ע. ול הגנת הכורחתח

   .42ש "הטקסט הסמו� לה ראו לעיל ,אפשרות הפנייה של אלו� לרשויות
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. דבר שהיה כרו� מנקודת מבטה בחשיפתו של האח לנקמת אנשי השוק האפור, למשטרה
, לטענת סנגוריה, הפחיתו, א� שלא שללו לחלוטי� את יכולת הבחירה של אלו�, נסיבות אלה

המשפט העליו� דחה את טענתה זו של הסנגוריה   בית55.ובצת לפתחהאת האשמה הר
כשהוא קובע שקיי� מרחק רב בי� מעשיה של אלו� לבי� סוג ההתנהגות שנועדה לחסות 

בית המשפט העליו� קבע כי לא זו בלבד שאי� מתקיימת דרישת . בצילה של הגנת הכורח
מעילה לא באה כלל על רקע אלא ג� שראשית ביצוע� של מעשי ה, המיידיות בענייננו

, כ� נקבע, מעורבות האח. כי א� ביוזמתה האישית של אלו�, דרישה קונקרטית מצד האח
   56.באה רק לאחר כמה מעשי גנבה ולאחר שהוא הבי� מהו מקור הכספי� שהגיעו לידיו

  "אחר"מעילה למע� . 4

שאלו� מעלה נראה שהקושי המרכזי למק� את אלו� בפוזיציה הקורבנית נעו� בעובדה 
הניצב , כדי לנסות ולהתמודד ע� קושי זה. בכספי הבנק כדי להג� על אחיה ולא על עצמה

שינסה א� הוא להתמודד  אציע סיפור חלופי אפשרי, במוקד הביקורת על הסיפור הרדיקלי
. ע� שאלת האוטונומיה של אלו� וע� מרחב הבחירה שלה בכל הנוגע למעשי המעילה

 הקול –שלה " הקול האחר"מקד בקורבניות של אלו� אלא ידגיש את הסיפור החלופי לא ית
קול זה משק� אתיקה של דאגה .  לפתרו� הדילמה המוסרית שהיא נקלעה אליה–הנשי 
  . לזולת

המשק� תפיסה שונה של נשי� את זהות� העצמית שמתבטאת " קול אחר"הסיפור על 
. יתוח של הפמיניז� התרבותיעומד במרכז המחשבה ודרכי הנ, בקיו� מקושר יותר לאחר
שמחקריה עוסקי� בהתפתחות המוסרית השונה , )Carol Gilligan(הפסיכולוגית קרול גיליג� 

גיליג� מציעה חלופה . היא אחת האימהות המייסדות של זר� הפמיניז� התרבותי, של ילדי�
 בי� מחקרה חוש� לראשונה את הפער. לשיח הליברלי שאיננה מבוססת על קורבניות נשית

ובי� מאפייניו ) והאופ� שמערכת המשפט מעוצבת בעקבותיו(תפיסת המוסר האנושי 
גברי� מגדירי� את זהות� , לטענת גיליג�. הפסיכולוגיי� של האינדיווידואל העומד במרכז

גברי� מגדירי� את זהות� באמצעות שמירה : העצמית אחרת משנשי� מגדירות את שלה�
דר� מערכות , שי� מגדירות את עצמ� בהמשכיות לאחרונ, על גבולות בי� האני לאחר

לדאוג לו ולשמר את מערכות היחסי� , ועל כ� ה� מעדיפות לשת� פעולה ע� הזולת, יחסי�

 
שר סעי� זה מאפ. לחוק העונשי�) ב(א300 'לסטענתה של הסנגוריה הומחשה באמצעות ההשוואה   55

מהתנאי� הנדרשי� לש� " חרג במידה מועטה"להפחית בעונשו של מי שהורשע ברצח כאשר המעשה 
  .)4ש "לעיל ה, עליו� – אלו�ראו עניי� (תחולתו של סייג הכורח 

כ� . תכתיבה הפמיניסטינציונליות על נאשמות איננה זרה לווהבעייתיות המגולמת בהחלת� של הגנות קונ  56
בשל האפשרות (למשל התקשו מרבית הנשי� המוכות שהרגו את בני זוג� לעמוד בדרישת הסבירות 

בשל הקושי להצביע על מעשה אלימות מיוחד במינו לעומת קודמיו (הסכנה הממשית , )לפנות למשטרה
 בילסקי ראו.  עצמיתכדי לזכות בהגנה) �בשל השימוש בנשק ח(והשימוש בכוח שווה ) בתכו� למעשה

 Elizabeth M. Schneider, Equal Rights to Trial for Women: Sex Bias ;8ש "לעיל ה, "נשי� מוכות"
in the Law of Self-Defense, 15 HARV. CIV. RTS.-CIV. LIBERTIES L. REV. 623 (1980). אחת 

 תיצור בעקרו�  התאמת� של ההגנות לנשי� נוגעת לפגיעה שהתאמה כזועלות הביקורות המושמע
  . בהקשר זה ראוי לציי� שעקרו� החוקיות חל במידה פחותה על ההגנות בפלילי�. החוקיות
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הסיפור של . ואילו נשי� מאוימות מניתוקו,  יוצא אפוא שגברי� מאוימי� מ� הקשר57.עימו
להסביר את מעשיה דאגה לזולת וכינו� זהות עצמית נשית באמצעות קשרי� יכול 

היות שזהותה העצמית . העברייניי� של אלו� הג� שהאיומי� היו על האח ולא עליה עצמה
אני "שלה הייתה תפיסה של " אני"הרי שתפיסת ה, של אלו� הוגדרה כפונקצייה של קשרי�

ולכ� הגנה על הקשר ע� אחיה נדרשה מבחינתה לשימור , "אני מקושר"או " מורחב
אני " לאור� כל עדותה של אלו� שבה ועולה כחוט השני תפיסה של 58.האוטונומיה שלה

  : התופס פגיעה באח כפגיעה בו עצמו" אני", "מורחב

. שעופר אמר לי שמאיימי� עליו, אני פחדתי מאנשי� שאני לא מכירה [...] .ת
אני לא . אני לא חששתי לחיי א� פע�. [...] פחדתי עליו, אני לא פחדתי עלי

  . אי� לה� שו� סיבה לפגוע בי, י� האלהמכירה את האנש

  ? ולגבי עופר:השופטת' כב

   59.תמיד חששתי, לגבי עופר חששתי .ת

ובהמש� כשהתובע מקשה ושואל את אלו� מדוע לא פנתה למשטרה והעדיפה לגנוב 
   60". שא� הוא לא ישל� לה� את זה יהרגו אותופחדתיכי : "היא משיבה, מלקוחות הבנק

וצע לסיפורה של אלו� מתמקד בשאלה כיצד השפיעה אתיקה של הניתוח התרבותי המ
הזר� התרבותי מבקש ,  במילי� אחרות61.דאגה על החלטותיה לגנוב את כספי הבנק

שנלכד ברשתו של השיח , בית המשפט המחוזי. להתמודד ע� שאלת הרציונליות של אלו�
כה לגנוב למע� אחיה מדגיש בהכרעת דינו את חוסר הרציונליות של אלו� בהמשי, הליברלי

 
 CAROL GILLIGAN, IN A DIFFERENT VOICE: PSYCHOLOGICAL THEORY AND WOMEN'S ראו  57

DEVELOPMENT 100 (1982).  
פעולה ע� הזולת ושימור  מפרש רציונליות כשיתו�" הקול הנשי"טוענת ש) Carol Rose (קרול רוז  58

 Carol M. Rose, Women and Property: Gaining and Losing Ground, inראו . מערכות יחסי�
PROPERTY AND PERSUASION: ESSAYS ON THE HISTORY, THEORY AND RHETORIC OF 

OWNERSHIP 233, 236 (1994) . שיח יחסי�"בהשראת אתיקת הדאגה מבקשת ג� רות זפר� להטמיע" 
זפר� מבקשת לייש� את אתיקת הדאגה מבלי לשמר את . תופס שיפוט מוסרי כרגיש לצורכי האחרה

שיח היחסי� "ראו רות זפר� . כללי בהקשר המשפחתי� בה כרעיו� הומניולהשתמשייחוסה הנשי 
 605משפטי� על אהבה "  מספר הערות על דאגה וצדק:כתשתית להכרעה בסוגיות מתחו� המשפחה

 ). 2005, נפתלי וחנה נוה עורכות�ארנה ב�(
  .)ההדגשות הוספו( 6.1.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 59' עמב, 1ש "לעיל ה, אלו�ראו עניי�   59
  .)ה הוספהההדגש( 65' בעמ, ש�  60

 ולאו , קרי לקוחות הבנק,תה של אלו� משקפת אדישות קיצונית לזולת אפשר שהתנהלו הדברי�פני על  61
 את בעליה� במקו� לפרק את בעיה דומה התעוררה בהקשר של נשי� מוכות שרצחו. דווקא דאגה לזולת

עדויות מומחי� שהתבססו על טענותיה� של הפמיניסטיות התרבותיות חשפו את . התא המשפחתי
תא המשפחתי ג� במחיר של רצח אשר ייחסו חשיבות רבה לשימור הרציונליות הפעולה של נשי� אלה 

ראו . הלכאורית של אלו� ללקוחות הבנקיש בעדויות אלה כדי לשפו� אור חדש ג� על האדישות . הבעל
 .37' בעמ, 8ש "לעיל ה, "נשי� מוכות"בילסקי 
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האני " הוא מסרב להכיר ב62.במקו� לפנות לרשויות ולדווח על ההיסחטות של האח
  : של אלו� או בהתמכרותה לאח" המורחב

כרוניקה של טרגדיה בלתי "כי זו [...] וכיצד דבריה הנדחי� של עדה 

וכיצד אמירה של ? נטענת כביכול לאח" התמכרות"ומה אותה " ?נמנעת
נטענת " (!) התחייבות מוסרית"ואיזו ?  לערכי� מעוותי�– "התמכרות"

כאשר מאז) , בגניבות על לוואי פשע רב; בערכי� הפוכי�; נלוזה? מפיה

כאשר מודעת היא לקשיי נזילות ; ברור לה –האימה האישי והכספי בבנק 

  63.הבנק בחודשי� האחרוני�

" התחייבות מוסרית"אנו רואי� אפוא שבית המשפט מתקשה לעמוד על טיבה של אותה 
. של אלו�" היעדר הרציונליות"והוא מבכר את סיפור , המשקפת אתיקה של דאגה לאח

של אלו� מובנה לפי ההנחות הליברליות המסורתיות בדבר " היעדר הרציונליות"סיפור 
התופס , "הקול הגברי"מבקש להמיר את , לעומתו, הניתוח התרבותי. אוטונומיית הפרט
המפרש רציונליות כהעדפה של , "קול נשי"ב, י מקסו� תועלת אישיתרציונליות במונח

 אתיקה של דאגה איננה מדברת בש� קיומו של פתרו� אחד 64.שיתו� פעולה והמש� קשר
שכל אד� רציונלי יכול להסכי� עימו אלא מתארת את ההתלבטות ואת היות ההכרעה 

תובע המשכיות , ית ליחסי�המייחס חשיבות עילא,  קול& הנשי של אלו�65.נסיבות�תלוית
שמדגישה אחריות ומתמקדת בהבנת , ותפיסת המוסר הנשית שלה, ומתרכז בקשר אנושי

  : לידי ביטוי ביתר שאת בדבריה אלהי�בא, מערכות יחסי�

בשנה האחרונה האנשי� . [...] רוב הזמ� אחי? קי�' מי קיבל ממ� את הצ.ש
אני הייתי כי [...] קי� 'הצה� באו לקחת את . [...] עצמ� הגיעו אלי לסני�

 
קודה הקשה ביותר אולי להבנה בדיו� המשפטי הליברלי היא החשיבות ליאורה בילסקי מציינת שהנ  62

  .)31–29' בעמ, ראו ש�(� מייחסות לקשר עצמו למרות הכאב והסכנה שה� נחשפות לה� שנשי
ידי השופטת בזי נכתב המשפט המחו הדי� של בית פסק. ז' פס, 3ש "לעיל ה, אלו� �גזר הדי� בענייראו   63

 המשווה לפסקי, הדופ� הגלר ידועה בסגנו� כתיבתה הייחודי ויוצא�קפל�. הגלר כדנה יחידה�עדנה קפל�
רציותו ובהירותו של סגנו� , ת להערי� את מידת מוצלחותו/אותיר לקורא. דינה מעמד של שיר או פואמה

הגלר מסכמת קדנציה �ופטת עדנה קפל�הש"על סגנונה הייחודי של השופטת ראו אסתי אהרונובי! . זה
השופטת "הילה קובו ; bit.ly/2Zq7NLC )17.4.2009(  כללי– האר�" סוערת ע� חוה יערי ואתי אלו�

   nrg )15.2.2009(.bit.ly/2GuPTPb" שזכתה לעדנה
הפמיניז� הרדיקלי מבקר את ניסיונותיו של הפמיניז� התרבותי לצקת תכני� חדשי� ַלמושגי�   64

לשיטת� של הפמיניסטיות ,  נשי משק�"קול אחר"הניסיו� להציג . "רציונליות" ו"מיהאוטונו"
להכיר אינ� מסוגלות קול של קורבנות שהפנימו את ערכי החברה הפטריארכלית עד שה� , הרדיקליות
 CATHARINE A. MACKINNON, TOWARD A FEMINIST THEORY OF THE STATE 51ראו. בקורבנות�

רואה בערכי הנשיות שמציג הפמיניז� התרבותי גלגול מודרני ) Joan Williams(ליאמס וא� וי'ג. (1989)
 Joan C. Williams, Deconstructingראו .  להגביל�למעשהשל ייצוגי� שליליי� נגד נשי� שנועדו 

Gender, 87 MICH. L. REV. 797, 806–807 (1989).  
 Jennifer Nedelsky, Reconceivingיסטית ראו  מנקודת מבט פמינ"אוטונומיה" מושגלדיו� מרענ� ב  65

Autonomy: Sources, Thoughts and Possibilities, 1 YALE J. L. & FEMINISM 7, 7–13 (1989).  
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אני אחראית על החובות אז לפעמי� אמרתי לה� בטלפו� ש. אחראית על אחי

   66.קי� או כס� אחרי שתיאמו איתי מראש'ולפעמי� באו לקחת צשל אחי 

מדבריה של אלו� עולה שתפיסת המוסר הנשית שלה ואתיקת הדאגה שהיא אימצה מיצבו 
  . אחיה ה� בעיני עצמה וה� בעיני הנושי� של האחאותה כמי שאחראית על חובותיו של 

הימנעותו של בית המשפט המחוזי מלהכיר באתיקת הדאגה של אלו� וסירובו לראות בה 
. את הגנת הכורח, הלכה למעשה, מי שתופסת פגיעה באח כפגיעה בה עצמה שללו מאלו�

היות . ומי� במישרי�הגנה זו נועדה להעניק פטור אישי מאחריות פלילית למי שהיה נתו� לאי
והיא , נשללה מאלו� האפשרות לטעו� להגנת הכורח, הופנו כלפי האח) לכאורה(שהאיומי� 

ג� בסיפור . אכ� לא טענה במהל� המשפט שהתנהל נגדה שהיא עומדת בתנאי הגנה זו
נמנע בית המשפט המחוזי , המחויבת לשרת את אחיה משחר ילדותה, הקורבני של אלו�
   67.לו� נהגה בחוסר סבירות כשלא פנתה למשטרהמלהכיר וגרס שא

הקריאה הראשונה למשפט של אלו� ניסתה להתמודד ע� הדיכוטומיה הליברלית 
המקובלת במשפט הפלילי בי� קורב� לסוכ� חופשי ולערער עליה באמצעות שני סיפורי� 

רי�  על א� ניסיונותיה� של שני הסיפו68. הסיפור הרדיקלי והסיפור התרבותי–חלופיי� 
אי� ה� דוחי� את המבנה הדיכוטומי כשלעצמו , סוכ� חופשי–לערער על הדיכוטומיה קורב�

, על פי שני הסיפורי�. אלא מנסי� לערער על מיקומה של אלו� בפוזיציה של סוכ� חופשי
הסיפור הרדיקלי . אלו� איננה היוזמת של פשעיה אלא מגיבה למציאות שנכפתה עליה

ואילו הסיפור התרבותי , )לצד הפני� האוטונומיי� בחייה(ו� מדגיש את קורבנותה של אל
שתי מסגרות הדיו� 69 .האח" אחר"ממשיג את האוטונומיה שלה אחרת ומגדיר& בהמש� ל

 יוצאות מתו� הפטריאר� ומבקשות לערער על ההבחנה בי� – הרדיקלית והתרבותית –
הבחנה בי� הספרה המסגרת הרדיקלית מבקשת לערער על ה. הספרה הפרטית לציבורית

 כשהיא עושה 70,"האישי הוא פוליטי"הפרטית לציבורית באמצעות הסיסמה המוכרת 
המסגרת התרבותית . פוליטיזציה לקורבנותה של אלו� ומכניסה אותה לסדר היו� הציבורי

 היא מבקשת –אול� בכיוו� ההפו� , מערערת א� היא על ההבחנה בי� פרטי לציבורי
  . וריי� של אלו� ולעצב� באמצעות אתיקה נשיתאת פשעיה הציב" לביית"

 
  .)ההדגשות הוספו( 22' בעמ, 3ש "לעיל ה, אלו�הכרעת הדי� בעניי�   66
 .13' עמב ,3ש "לעיל ה, ו�אלגזר הדי� בעניי�   67
סוכ� אוטונומי במשפט הפלילי וחוסר התאמתה /לדיו� ביקורתי בנושא החלוקה הדיכוטומית קורב�  68

 Elizabeth M. Schneider, Feminism and False Dichotomy of Victimization andלנשי� ראו 
Agency, 38 N.Y.L. SCH. L. REV. 387 (1993).  

 מסורת הדיו� התרבותי מתמקדת על מסגרת הדיו� הרדיקלי וג� עלאחת הביקורות המושמעות ג�   69
נמק� נאשמות בפוזיציה שהטענה היא שבי� . באפשרות שה� מנציחות את מעמד� הנחות של נשי�

נקת הגנות מיוחדות לנשי� נגדיר את מרחב האוטונומיה שלה� אחרת אנו מסתכני� בהעשהקורבנית ובי� 
מגדר �לדיו� במתח שיוצרות הגנות תלויות. שינוצלו למטרות זרות וינציחו את מעמד� הנחות של הנשי�

 Donald Nicolson, What the Lawבי� טובת הנאשמת הספציפית ובי� טובת ציבור הנשי� בכללותו ראו 
Giveth, It also Taketh Away: Female-Specific Defenses to Criminal Liability, in FEMINIST 

PERSPECTIVES ON CRIMINAL LAW 159 (Donald Nicolson & Lois Bibbings eds., 2000).  
70  Catharine A. MacKinnon, Toward Feminist Jurisprudence 34 STAN. L. REV. 703 (1982).   
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בית המשפט המחוזי דוחה בהכרעת דינו את הסבריה של אלו� למעשיה ורואה בה� לא 
  : רלוונטיי� או לא סבירי�

, בהליכה אחר אח לפשע, בערכי� מעוותי�, מהו אותו שמוש בקוד משפחתי
  ?תרתי משמע

 אשר לא הוכחו ספורי כיצד יכול טעו) אשר כזה לעמוד בכלל ובפרט למי

   71.?האח לה מפיו

ה� ההסברי� שניסו למק� את מעשיה של אלו� בהקשר של מבני� חברתיי� פטריארכליי� 
 בית המשפט 72.לא שוויוניי� ומקרבני� וה� ההסברי� שניסו לשוות לסיפור& קול נשי נדחו

 הבניה –המחוזי העדי� להבנות את דמותה של אלו� במונחי אוטונומיה ורציונליות 
שהביאה לידי ניתוח שיפוטי נטול פרספקטיבה מגדרית שהייתה לו השפעה ברורה על 

היה , משהובנה התנהגותה של אלו� במונחי� של אוטונומיה ורציונליות. ענישתה של אלו�
  . מוצדק למצות עימה את הדי� ולהשית עליה עונש חמור

 . ובחרה ברע. בחירה היתה לה

כי ישר שיש בעול� היה יכול לעבור את מה אני לא חושבת שב) אד� ה"

. בדחית� ."היו�שאני עברתי ולא להגיע למצב הזה שאני נמצאת בו 
. בחברה מתוקנת,  משמעה היפו� בסיס ערכי� נכוני�–באמירה כי קבלת� 

   73.בהוקעת�, בהעדפות פסולות, בפריצת גדרות

מיק� את אלו� , רליבקביעותיו אלה אימ� בית המשפט המחוזי את מודל הבחירה הליב
בית המשפט התקשה להבי� את ההיגיו� הטמו� ". בחרה ברע"כסוכנת חופשית וקבע ש

בפעילותה העבריינית של אלו� מפני שהוא דחה את מנגנוני השליטה הגבריי� והמבני� 
   74.שהשפיעו על התנהגותה, אתיקת המוסר האחרתאת כמו ג� , החברתיי� הפטריארכליי�

 
  .ז' פס, 3ש "לעיל ה, אלו�גזר הדי� בעניי�   71
המשפט  הדי� בעניינו של האח עופר מקסימוב מעלה שש� דווקא הכיר בית בחינה משווה של פסק  72

 של כקורב�בעיני מצטיירת אתי אלו� : " בקובעו,במבני� החברתיי� המקרבני� שמתוכ� פעלה אלו�
אלא ג� פרי , )ככל אחות(ק רגשית שחובתה כלפיו איננה ר, [...]דאגתה לאחיה , מסירותה, אהבתה

' מדינת ישראל נ 40217/02) א"מחוזי ת(פ "תוראו , "מנטליות וחינו� על חלוקת התפקידי� במשפחה
  .)8.2.2004, פורס� בנבו( 53, מקסימוב

  .ח' פס, 3ש "לעיל ה, אלו�גזר הדי� בעניי�   73
טעו� שהידרשות לפרספקטיבה מגדרית במשפטה של אלו� הייתה מערערת את היסודות לכאורה נית� ל  74

אול� נדמה .  עקרו� שוויו� הנאשמי� בפני החוק ואלמנט הוודאות–שעליה� מושתת המשפט הפלילי 
 מודל –שהרי בכל זאת נבחר מודל מסוי� , שטענה זו לוקה במידה רבה בפסול שהיא יוצאת נגדו

והשאלה שצריכה להישאל היא מדוע ,  בהקשר של המשפט הפלילי–אוטונומי הבחירה של הסוכ� ה
א� על פי שנכו� הוא שלא כל קורב� הופ� . נבחר דווקא מודל זה ואיזו קבוצת נאשמי� הוא משרת

משרת , ללא היזדקקות לפרספקטיבה מגדרית, אימוצו של מודל בחירה אוטונומית מלכתחילה, למקרב�
  .ניה הגברית והדומינציה הפטריארכליתבסופו של דבר את ההגמו



  ט"תשע מט משפטי�  עדי יוכט

642  

  "אישה רעה"לו� כא: קריאה שנייה. ב

  : [...]קראו�
  , 8ִי ֵאי� Iָָבר ַמHִיק יוֵתר ֵמֶהְפֵקר+ת

  ִהיא ְמִמיָטה, ִהיא ְמַחMֶֶלת ְמִדינ$ת
  +ִבְגָלָל& ָצָבא, חְרָ<� ַעל ִמְשGָח$ת

  ֵה� ֶאת ַהEְַצִליִחי�; ִנְשָ<ר ְוָנס ַ<ְקָרב
  .ַמה LִEַJֶיל ה+א ְ<ִעDָר ַהLְַיָתנ+ת

  ,ֵכ) ָעֵלינ% ְלָהֵג) ַעל ַהִ(ְשָטרלָ 

  .ְולֹא ָלֵתת ְלש%� ִאָ-ה ְלִהְתַ+ֵ*ר

  ,ִא� ָצִרי�ְ , מ%ָטב ְלִהָ$ַנע ְלֶגֶבר

  .]ההדגשות הוספו[) 680–639 (1ְ� 1ל ַיִ+יד% ֶש-�ְלט�ת ָ*נ% ָנִשי�

רות של אנטיגונה מתארות את ההתגב, "אנטיגונה"מתו� האGיס$די$� השלישי ב, שורות אלה
אי� לגבר השפלה : "כאמרת ֵדמ$קריט$ס, על צו המל� 8ַעלבו� הגדול ביותר בעיני קראו�

 לאור� כל המחזה מסרב קראו� להכיר בהתנגדותה של 75".גדולה מלהיות כפו� לאשה
, אִֹפי ַרְכר+ִכי"על היותו בעל , בנו, וא� גוער בהיימו�, ")זו שנולדה להתנגד("אנטיגונה 

  ).746!" (ְסָחב !ֲחֵרי ִאJָהנִ 
הקריאה השנייה למשפט& של אלו� נשענת במידה רבה על הרעיו� המופיע בדבריו של 

אי� לאפשר , לפי הנחת המוצא של הקריאה השנייה. קראו� שלפיו אישה לא תשתלט עליו
.  לקרוא תיגר על הסדר הציבורי ולהפר אותו– בי� שזו אנטיגונה ובי� שזו אלו� –לאישה 

  . לפיכ� אישה המתנהלת באורח גברי ומערערת את הסדר הציבורי צפויה לעונשי� כבדי�
לרבות , הקריאה השנייה איננה מניחה שהמשפט של אלו�, בניגוד לקריאה הראשונה

אול� . ה� נטולי פרספקטיבה מגדרית, הכרעת הדי� וגזר הדי� של בית המשפט בעניינה
הנשענת על תפיסות ,  היא שפרספקטיבה מגדרית זוהעמדה הניצבת בבסיס הקריאה השנייה

כדי להיטיב להבי� . גויסה לטובת ההגמוניה הגברית ופעלה לרעת אלו�, עול� סטראוטיפיות
ברצוני לסקור בקצרה את התאוריות הקלאסיות , ובטר� אפנה להסבירה ולהדגימה, עמדה זו

  . הנוגעות לפשיעה נשית
יש להניח . ית מושא למחקר אקדמי נרחבבמש� שני� רבות לא הייתה פשיעה נש

שיעור הנשי� . שהסיבה המרכזית לכ� נעוצה במעורבות� הזניחה יחסית של נשי� בפשיעה
, המעורבות בפעילות עבריינית היה נמו� לאי� שיעור משיעור הגברי� המעורבי� בפלילי�

ל נשי�  כמו כ� המעורבות השולית ש76.ועל כ� העניי� האקדמי בה� פחת במידה ניכרת
בפעילות עבריינית הערימה קושי מתודולוגי אמיתי לגזור מסקנות נחרצות ממספר מצומצ� 

סיבה נוספת לכ� שפשיעה נשית משכה תשומת לב פחותה מפשיעה גברית . של מקרי�

 
  .)146' בעמ, 2ש "לעיל ה, סופוקלס( "אנטיגונה"ראו מבחר אמרות דמוקריטוס בנספח לטרגדיה   75
 Thomas J. Durant, Jr., The Changing Complexion of Female Crimes: A Sex and Race ראו  76

Comparison, 1960–1990, in FEMALE CRIMINALITY – THE STATE OF THE ART 43, 46 
(Concetta. C. Culliver ed., 1993).  
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נהוג לקטלג פשעי� אלה ככאלו שהקורב� . נעוצה בטבע� של הפשעי� שביצעו נשי�
בשל מאפייניה , במילי� אחרות. א הציבור בכללותוהמרכזי שלה� הוא העבריי� עצמו ול

לא הייתה ) נעדרת ממד של רצידיביז�, חמורה פחות, אינדיווידואליסטית יותר(הייחודיי� 
   77.פשיעה נשית איו� על הסדר הציבורי

שנדרשו לסוגיה של , )Ferraro(ופררו ) Lombroso(דוגמת לומברוזו , קרימינולוגי�
הסבירו את התופעה של פשיעה נשית על בסיס , עשרה�התשעפשיעה נשית באמצע המאה 

טענת� הבסיסית הייתה כי מאפייניה� הפיזיי� . מאפייני� פיזיי� ופסיכולוגיי� של נשי�
של נשי� מקטיני� את הסבירות שה� תאזורנה ) פסיביות(והפסיכולוגיי� ) קטנות ממדי�(

 הנקלעות בכל זאת למעגל הפשע פועל יוצא של הנחה זו הוא שנשי�. אומ� לעבור על החוק
 ג� הקרימינולוגי� 78.יס+וגו ככאלה הסובלות מפתולוגיה ביולוגית או פסיכולוגית כלשהי

שפרסמו את עבודותיה� בשנות השישי� של , )Cowie, Cowie & Slater(קואי וסלטר , קואי
י� הסבירו את התופעה קטנת ההיק� של פשיעה נשית באמצעות המאפיינ, המאה העשרי�

 בי� ההסברי� הביולוגיי� לפשיעה נשית נית� למצוא 79.הביולוגיי� והפסיכולוגיי� של נשי�
הסברי� העוסקי� , בנשי�) דוגמת אפילפסייה(הסברי� המתמקדי� בפגמי� גנטיי� מולדי� 

של נשי� והסברי� המתעכבי� על שלב ) דוגמת מגושמות יתר(במאפייני� פיזיולוגיי� 
לעומת זאת ההסברי� הפסיכולוגיי� . ה עובר לפעילות העברייניתהמחזור החודשי של האיש

למעורבות� המצומצמת של נשי� בפלילי� התבססו רוב� ככול� על הנחות אוניברסליות 
של נשי� המונעות את גילוי " טבעיות" או על תכונות אישיות� ה80בדבר פסיביות האישה

מבצעות בפועל עבירות בשיעור טע� שנשי� ) Pollak( הקרימינולוג פולק 81.דבר העבירה
אלא שהתנהגות� הקרימינלית אינה נחשפת בשל תכונות אופי , דומה לזה של גברי�

 תכונות אופי אלה 82.רמייה ומניפולטיביות, כגו� ערמומיות, ייחודיות הטבועות בה�
למבנה ולבעיות הפיזיולוגיות של נשי� המאלצות אות� להסתיר , לטענת פולק, קשורות

עוד טע� פולק שתפקידיה� המסורתיי� . בלות וכדומה, היריו�, ופניות כגו� מחזורתופעות ג

 
 CAROL SMART, WOMEN, CRIME AND  מאפייניה הסוציולוגיי� של פשיעה נשית ראועל  77

CRIMINOLOGY: A FEMINIST CRITIQUE 1–27 (1976).  
78  CESARE LOMBROSO & WILLIAM FERRERO, THE FEMALE OFFENDER (1895).  
79  JOHN COWIE, VALERIE COWIE & ELIOT SLATER, DELINQUENCY IN GIRLS (1968) .  
הפסיביות של נשי� גרמה לה� לאייש תפקיד של מראה במחקרו כיצד ) Otto Pollak(פולק אוטו   80

 OTTO POLLAK, THE CRIMINALITY OF WOMEN ראו. לדבר עבירה) במובח� ממבצעות(משדלות 
(1950) .  

 ,Dorie Klein לסקירת ההסברי� הביולוגיי� והפסיכולוגיי� הקלאסיי� לעבריינות נשי� ראו. ראו ש�  81
The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature, in WOMEN, CRIME, & JUSTICE 70, 

70–105 (Susan K. Datesman & Frank R. Scarpitti eds., 1980) .  
סביר להניח שטענתו של פולק בדבר אופיי� החבוי או הנסתר של פשעי . 80ש "לעיל ה, POLLAKראו   82

 העובדה שעבירות מי� או אלימות במשפחה שבוצעו בידי גברי� נחשבו במש� בשלגזמת נשי� מו
  .  מדווחי�לאעשורי� רבי� לפשעי� 
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של הנשי� ועיסוק� בעבודות בית ובגידול ילדי� אפשרו לה� לבצע פשעי� מבלי שיתגלו 
 83.דוגמת רצח באמצעות הרעלה או הפלה

פסיכולוגיי� לעבריינות נשית מעמידי� במרכז� את האישה �ההסברי� הביולוגיי�
ריינית כפרט מבלי לבחו� את הנושא של פשיעת נשי� במסגרת רחבה ומבלי לעמוד על העב

על רקע ההסברי� . היסטוריי� וכלכליי� ובי� פשיעת נשי�, הקשר בי� גורמי� חברתיי�
פסיכולוגיי� לעבריינות נשי� החלו להתפתח תאוריות סוציולוגיות שהתמקדו �הביולוגיי�

תהליכי הסוציאליזציה של נשי� ותפקיד� . יינות נשיתבהסברי� חברתיי� ומגדריי� לעבר
טענת� . בחברה שימשו אב� יסוד להבנת התופעה של עבריינות נשי� לפי תאוריות אלה
ת של ר+ְב המרכזית של חסידי הגישה הסוציולוגית לעבריינות נשי� הייתה כי בתהלי� הִח 

מנעות מפשיעה וִחְבר+ת הי, המעטה בתוקפנות, סבילות, נערות קיימת הכוונה לצייתנות
עצמאיי� , אגרסיביי�, להיות אקטיביי�, חונכו חינו� מסורתי, לעומת�, נערי�. לקונפורמיות

לאור זאת הסבירות שנשי� תהיינה מעורבות בפעילות עבריינית פחותה . ונוטלי סיכוני�
   84.במידה ניכרת מ� הסבירות שגברי� יהיו מעורבי� בפעילות פלילית

, פסיכולוגית וה� לפי הגישה הסוציולוגית�� לפי הגישה הביולוגיתיוצא אפוא שה
מצוידי� בתובנה זו נדרשו . התנהלות עבריינית נותרה בעיקרה דפוס התנהגות גברי
ולמרות כל הנאמר לעיל היו , התאורטיקני� השוני� להתמודד ע� מיעוט הנשי� שסרחו

הטענה ? וצאת הדופ� והלא משקפתהכיצד יוכלו להסביר את התנהגות� י. מעורבות בפלילי�
הוא בבחינת אוקסימורו� הנית� " נשי� עברייניות"הקלאסית בהקשר זה היא שהצירו� 

ועל כ� ה� מכונות ,  או שמדובר בנשי� שנשיות� מוטלת בספק–לפיצוח בשני אופני� 
או שמדובר בנשי� שה� אינ� עברייניות על א� , )Bad Women" (נשי� רעות"בספרות 

   Mad Women.(85" (נשי� משוגעות"ועל כ� ה� מכונות בספרות , ת� בפלילי�מעורבו
הטלת ספק בנשיות� של הנשי� העברייניות או לחלופי� בבריאות� הנפשית נבעה לא רק 

בספרות הקרימינולוגית . מעצ� הסתבכות� בפלילי� כי א� ג� מטיב העבירות שה� ביצעו

 
 משתתפות אול� כשה� ,טע� שנשי� ממעטות לבצע פשעי�) Lombroso(קרימינולוג הקלאסי לומברוזו ה  83

, 81 ש"לעיל ה, Kleinראו ). lady like( ביותר "ליידית"בביצוע מעשה עבירה ה� עושות זאת בצורה ה
  . 80–75' בעמ

הצביע על תהליכי הסוציאליזציה של נשי� וחינוכ� ) Hoffman-Bustamante(בוסטמנט �הופמ�  84
לקונפורמיות ַ>גורמי� המסבירי� מדוע נשי� נמצאו נבוכות יותר מגברי� כאשר נתקלו ברשויות 

  . 70–66' בעמ, 77ש "לעיל ה, SMARTראו . האכיפה
' בעמ, 69ש "לעיל ה, Nicolson ראו "נשי� משוגעות"ל ו"נשי� רעות"יניות ל החלוקה של נשי� עבריעל  85

, עורבות בפלילי� בכלל ובעבירות שסווגו מסורתית כגבריות בפרטע� העלייה בשיעור הנשי� המ. 172
החלו נשמעות טענות . " האישהשחרור"בי� פשיעת נשי� ובי� שת הקשר גבר העניי� המחקרי בשאל

כמו , שהתנועה לשחרור האישה הביאה להתפרקות� של נשי� מהתנהגות קונפורמית והימנעות מפשיעה
רי� שבחנו את הקשר בי� פשיעת נשי� לשחרור האישה לא מצאו מחק.  יותר"גבריות"ג� להפיכת� ל

 ממצאי� –נהפו� הוא . � נוטות להסתב� יותר בפלילי"משוחררות"אישוש אמפירי לטענה שנשי� 
 שכבות מצוקה שהישגי התנועה לשחרור האישה �אמפיריי� הראו שמרבית הנשי� העברייניות נמנות ע

 הדימוי של כי א� שלא שיעורי העבריינות של נשי� בעקבות שחרור האישה השתנונטע� . אינ� נחלת�
 ,ש�, SMARTאו ר. � של נשי� אשר הצדיק החמרה בעונשיה,נשי� עברייניות בעיני המערכת השיפוטית

 SUSAN K. DATESMAN & FRANK R. SCARPITTI, WOMEN, CRIME, & JUSTICE ;76–70' בעמ
355–376 (Susan K. Datesman & Frank R. Scarpitti eds., 1980) .  
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.  של עבירות ובי� הזהות המגדרית של מבצע�הקלאסית אנו מוצאי� מתא� בי� סוגי� שוני�
 פולק נהג לכנות פשעי� 86.נחלת� של הגברי�, ברגיל, עבירות רכוש למיניה� היו, למשל

  87".פשעי� גבריי�) "דוגמת שוד או גנבה(בעלי מניע כלכלי 
נשי� "או " נשי� רעות("לקטלוג� של נשי� עברייניות במבנה דיכוטומי פשטני 

נשי� שסווגו כנשי� משוגעות זכו . שלכה ברורה על מרכיב הענישההייתה ה") משוגעות
וה� נתפסו כמי שפועלות מתו� , שכ� אלמנט ההרתעה נחלש בעניינ�, לעונשי� מקילי�

נאלצו להתמודד ) זונות או פעילות פוליטיות, דוגמת לסביות(לעומת זאת נשי� רעות . טירו�
הסלידה של החברה ממעשה העבירה ע� ענישה מחמירה שהיה בה כדי לבטא לא רק את 

 בי� שהנשי� סווגו 88.עצמו כי א� ג� את הסלידה של החברה ממי שמורדת בנשיותה
היה בכ� כדי לחזק תפיסות עול� סטראוטיפיות באשר , כמשוגעות ובי� שסווגו כרעות

ולהנציח את חלוקת התפקידי� המגדרית ) למשל, יציבות� הנפשית של נשי��אי(לנשי� 
העמדה שלפיה הופעת� של נשי� תיתכ� א� ורק במסגרת תא משפחתי  (המסורתית

  ).הטרונורמטיבי למשל
על רקע דברי� אלה הקריאה השנייה מתיימרת להסביר ולבקר את הכרעת דינה וגזר 

, לפי המודל הדיכוטומי לעבריינות נשי�. דינה של אלו� באמצעות המודל הדיכוטומי שהוצג
משלא עמדה בפני בית המשפט . עה או כאישה משוגעתנית� לסווג את אלו� כאישה ר

לא נותר לו אלא לסווג& כאישה , המחוזי האפשרות לקטלג את אלו� כאישה משוגעת
כ� שנקבע בסופו של דבר על , להחמרה בעונשה, לטענתי, סיווג זה הביא 89.רעה
   90.עשרה שנות מאסר�שבע

שלא , עה ומניפולטיביתלאור� כל שלבי המשפט הובנתה דמותה של אלו� כדמות ר
טענתי המרכזית . כזו שאינה בוחלת באמצעי� על מנת להשיג את מטרותיה, לומר דמונית

בהקשר זה היא שהבנייתה של אלו� כדמות רעה התאפשרה באמצעות שימוש בתפיסות 
בטר� אעמוד על המשמעויות . עול� סטראוטיפיות באשר לנשי� שהביאו להחמרה בעונשה

נדרשת אני תחילה להתחקות אחר אופ� הבנייתה של ,  ההבניה האמורהמרחיקות הלכת של
, ובעקבותיו ג� בית המשפט העליו�, כיצד עיצב בית המשפט המחוזי. אלו� כדמות שטנית

אלה ה� השאלות ? ומה היו הצידוקי� המרכזיי� לכ�? את דמותה של אלו� כדמות רעה
  . המרכזיות שיעמדו במוקד דיוננו

. במשפט כמי שחושפת את כישלונ� של מוסדות המדינה בשלמותואתי אלו� מתגלה 
היא מצליחה להערי� על הבנק למסחר ועל בנק ישראל במש� חמש שני� ולגנוב כרבע 

היא מצביעה על אוזלת יד� של מוסדות המדינה כשהיא  .ח מבלי לעורר חשד"מיליארד ש

 
) Shoplifting(בגנבת מזו� או בגדי� מחנויות , י רובפ על, מעורבות נשי� בעבירות רכוש באה לידי ביטוי  86

  . )77ש "לעיל ה, SMART ראו(  מעשי� שנגעו לתפקיד� המגדרי של נשי� בבית–
87  Klein ,96–93' בעמ, 81ש "לעיל ה.  
88  Nicolson ,בחומרה רבהשכשנשי� מבצעות פשעי� גבריי� ה� נענשות נטע� . 172' בעמ, 69ש "ל הלעי 

  .307–306' בעמ, 9ש "לעיל ה, "כאשר נשי� נעשות אלימות "רימלט  למשלראו.  גברי�מזו שבה נענשי�
 ANNE WORRALL, OFFENDING ראו ,'משוגעותנשי� '/'נשי� רעות'לדיו� ביקורתי במודל הדיכוטומי   89

WOMEN: FEMALE LAWBREAKERS AND THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 31–52 (1990). 
בלוג המרצי� " ההתמכרות של המדינה לכליאה"אייל � אור� גזל ראוחומרת עונשה של אלו� על  90

  . bit.ly/2XypoPs)21.2.2016(למשפטי� באוניברסיטת חיפה 
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השופטת . בישראלחושפת את המערכת הבנקאית במערומיה ומביאה לקריסתו של בנק 
  :הגלר היטיבה לבטא את אותו כשל מוסדי בגזר דינה�קפל�

כיצד התאפשרו ? היכ� היה הפיקוח הפנימי בבנק? היכ� היו שלטונות הבנק
? הרישומי� הכוזבי�? ההלוואות הפיקטיביות? לה� פעולותיה של הנאשמת

א כיצד ל? כיצד טחו עיניה� מראות? [...]קי� הבנקאיי� המזוייפי� 'הצ

כיצד קרס לו ?  כיצד לא נקטו באמצעי זהירות?בדקו חמש שני� פנימה בבנק
, בנק למסחר בפעולותיה של נאשמת פנימה ואי� פוצה פה ומצפצ� כל העת

   91.כדי בזיו� וקצ�

ובדומה , בית המשפט המחוזי מזדעק נוכח ההפקרות שהביאה לחיסולו של הבנק למסחר
  :ה ואת חתירתה תחת הסדר הקיי�לקראו� הוא מבכה את השתלטותה של איש

לא היו חשדות לפלילי) עובר  איש בקורת בנק ישראל כי, בדברי תמ�

  [...].לבדיקה 

  . דורש, חוקר, המופשט מבגדיו ואי� איש מצביע, אל מל� ערו�
. בכספי בנק ולקוחותיו, הלא ישר בעיניה תעשה –אל אישה ; אל הפקרות

, עד לתפקידה האחרו�, נאשמת בגידולה של –והבנק ;  כסומא–והבנק 
  .כדי בזיו� וקצ�; סגנית מנהלת השקעות

כדי מה הצרי� לו ; כדי מה הטעו) בקורת; כדי מה הטעו) בדיקה וחקירה

אל שבר וריק . למסקנות ודרישות פני עבר ודרכי מניעה צופות פני עתיד

  .פיקטיבית, על רשת שקרית; לקוחותיו; בבנק

  ;מורקות מתוכנ), ל קופסאות ריקותא. אל כלו� המכוסה בדפי מחשב

   בגלוי הפלילי–אל פרימת סריגת השוא 

 250בגניבת , אל ציר פשע;  המתאפשר בקלות בל תאומ�–על ציר פשע 
 וקלונ� –גניבות אשר רק צרי� היה להקיש בקופסאות ; (!)מליו� שקל מבנק

  .היה מצי� לו במלוא כעורו
בנק מסחר , ל קריסת מערכתע. על לוואי פשעי� לה, אל גניבה מאורגנת

   92.לישראל

ממקמת אותה מטבע , אשר חושפת את כישלונ� של מוסדות המדינה, עבריינותה של אלו�
 היות שלפי החלוקה הקלאסית 93.הדברי� בפוזיציה הקוראת תיגר על הסדר הציבורי הקיי�

 
  .יד' פס, 3ש "לעיל ה, אלו� בעניי� גזר הדי�  91
  .68' עמב, 3ש "לעיל ה ,אלו�הכרעת הדי� בעניי�   92
 אלו�. קריאת התיגר על הסדר הציבורי הקיי� מתעצמת שבעתיי� בהקשר של נסיבות המעילה של אלו�  93

 �אשר ההבחנה ביניה,  המערכת הפיננסית ומערכת ההימורי�–נקלעה למאבק בי� שתי מערכות כלכליות 
ערעור ההבחנה בי� שתי המערכות הכלכליות בהקשר . קאית לגיטימיתאקוטית לכינונה של מערכת בנ

ש ג�  להתפרעלול אלא נקודתיתאינו מפר רק את הסדר הציבורי , ריסת הבנקאשר מתבטא בק, של אלו�
 ההבחנה בי� שתי ל יסודניותה שלע. כקריאת תיגר על הלגיטימיות של המערכת הפיננסית בכללותה

 :ROY KREITNER, CALCULATING PROMISESהמערכות הכלכליות בכתיבה על קפיטליז� ראו למשל 
THE EMERGENCE OF MODERN AMERICAN CONTRACT DOCTRINE 97–105 (2007).  
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 הסדר הרי שבאמצעות קריאת התיגר על, ידי הדומינציה הגברית�נחלש המרחב הציבורי על
 בעיקר נכו� הדבר כשמדובר בהפרת 94.הציבורי הקיי� מערערת אלו� ג� על הסדר הגברי

כוחני , סדר� של מוסדות פיננסיי� המזוהי� עוד יותר ע� סדר גברי המאופיי� כהייררכי
תבקש להעניש , המשוקעת בתפיסות עול� סטראוטיפיות,  מסגרת דיו� מגדרית95.ותחרותי

וכדי להקטי� , הקיי� מחד גיסא) הגברי(רער על הסדר הציבורי בחומרה את מי שמעיזה לע
אנו , ואכ�. מתוחכמת מאיד� גיסא�להציגה כפושעת אולטרה, את ממדי הכישלו� המוסדי

להעצי� , ה� בערכאה ראשונה וה� בערכאת ערעור, עדי� למאמציו של בית המשפט
  . ולהאדיר את מידת התחכו� והמניפולטיביות של אלו�

משיכת מזומ� מחשבו� לקוח ללא : ל אלו� התבצעה בכמה דרכי� עיקריותמעילתה ש
הנפקת המחאה בנקאית שנרשמה על חשבו� לקוח ונפרעה בשוק האפור בידי האח , ידיעתו

 העמדת הלוואות פקטיביות משמעותה פתיחת 96.והעמדת הלוואות פיקטיביות ללקוחות
דת הלוואה באמצעות חתימה על העמ, חשבו� מקביל לכל לקוח שהועמדה לו הלוואה כזו

מסמכי הלוואה והשגת חתימה שנייה של מורשה חתימה בבנק אגב הצגת מצג שווא באשר 
כמו כ� אלו� נהגה לפצל את סכומי הגנבה כדי שהסכו� הכספי בהמחאות . לייעוד חתימתו

והיא ביצעה פעולות במחשבי , שהוציאה לא יחצה את הר� הקבוע בחוק איסור הלבנת הו�
 א� על פי שאלו� 97.נק שמנעו מהלקוחות לקבל דואר שעלול לחשו� את דבר המעילההב

, ביצעה שורה של פעולות מורכבות שתבעו ממנה היכרות מעמיקה ע� המערכת הבנקאית
מדובר בסגנית , תמרו� בי� גורמי� שוני� במערכת ותכנו� מוקד� של כמה צעדי� קדימה

ולפיכ� , יכולת לפעול מתוק� תחו� עיסוקהמנהלת מחלקה בבנק שהיו ברשותה הידע וה
מ� העדויות במשפט עולה שמש� זמ� הפעולות ,  יתרה מכ�98.מידת תחכומה פוחתת

.  עובדה שיש בה כדי להעיד על פשטות� היחסית–שנדרשו לצור� ביצוע המעילה היה קצר 
  :כ� למשל העידה אלו� עצמה על מש� הזמ� שנדרש לביצוע פעולות המעילה

 תסבירי לי אי� יכולת ג� –לעניי� הבעיה של הזמ� של� " :חוזרתובשאלה ה
 ובמקביל לנהל מערכת של גניבה ממאות, לנהל ולעבוד בשגרה בבנק

  [...]? "חשבונות ולקוחות

 
  . 31ש "יל הלע, ELSHTAINה הציבורית למי� הגברי ראו  ניכוסה של הספרעל  94
קרימינולוגי� קלאסיי� דוגמת לומברוזו תמכו בזיהוי� של מוסדות פיננסיי� ע� הסדר הגברי בעוד�   95

. )80' בעמ, 81ש "הלעיל , Kleinראו (על החשיבות השולית שמייחסות נשי� לכס� , בי� היתר, עומדי�
הוא טוע� . בי� נשי� לכס�, לפי התרבות הפטריארכלית, צבי טריגר עומד על היחסי� המסוכני�

עדר המיומנות הלכאורית של נשי� בכל הקשור לכס� ישהתרבות רוויה בדימויי� המבטאי� את ה
מעניי� ). 2014( 145–137 ,135יח משפט ועסקי� "  חוזי� ומגדר,כס�"ראו צבי טריגר . ולפיננסי�

 ולא מעט נשי� החלו לאייש תפקידי מפתח ,בשני� האחרונותמהפכה שבישראל דווקא התחוללה 
ע� זאת טריגר מסביר שנשי� נאלצות לאמ! דפוסי התנהגות גבריי� כדי להשתלב . בתחו� הבנקאות

  .)144 'בעמ, ראו ש�(בחיי המסחר 
ידי נשי� במערכת הבנקאית התאפשרו באמצעות משיכת בלי� דאלי הראתה שרוב המעילות שבוצעו 'קת  96

  . 781' בעמ, 12ש " לעיל ה,Dalyראו . מניפולציות בחשבונות בנק של לקוחותבאמצעות מזומני� או 
  .50–49, 10–9' עמב, 3ש "לעיל ה, אלו�הכרעת הדי� בעניי�   97
עבריינות של  מזואתה שעבריינות צווארו� לב� נשית מאופיינת ברמת תחכו� נמוכה לי� דאלי הר'קת  98

  .)781–780' בעמ, 12ש "לעיל ה ,Daly ראו(גברית מסוג זה 
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כל .  הייתי מתעסקת בזה חצי שעה ביו�–כל העני� של שבירת פקדונות . "ת
ה זה היה בדיוק וכל העניי� של להעמיד הלווא. השאר היה בעבודה השוטפת

(!) כל הקטע של המעילה היה התעסקות של חצי שעה ביו� גג. כמה דקות
   99."לא יותר

ג� הקלות היחסית שבה היה נית� לחשו� את דבר המעילה באמצעות ביקורת יעילה אשר 
אלו� עצמה עומדת בעדותה על . התבררה במשפט מעידה על מידה מועטה של תחכו�

  :עדר הפיקוח שאפשרו את ביצוע הגנבותהקלות הבלתי נסבלת ועל הי

מההנהלה או מהעובדי� , מישהו מתו� הבנק,  שני� האחרונות5�במש� ה. ש
  ?האחרי� פנה אלי� בקשר לחשבו� שבו נגעת או ששאל וחשד

א� מישהו היה רוצה לראות . הכל היה גלוי, אני לא הסתרתי שו� דבר. לא. ת
י� לראות את הגידול בהלוואות כול� צריכ, זה היה שקו� וברור. היה רואה

   100.אני לא הסתרתי שו� דבר. והפקדונות

הדיאלוג בי� התובע לאלו� ממחיש עד כמה הקלות שבה התבצעו הגנבות מעצימה את 
נעדר לדבר �היעדר הפיקוח מצד הבנק הופ� אותו במידה רבה לשות� נוכח. הכשל המוסדי

יו� הכרעת דינו לממדי הכישלו� אומנ� בית המשפט המחוזי התייחס בקצרה בס. עבירה
 א� 101,המוסדי ומתח ביקורת על התנהלותה של המערכת הבנקאית בעניינה של אלו�

התייחסות זו הייתה בבחינת מועטה מדי ומאוחרת מדי נוכח מידת התחכו� שיוחסה 
  : לפעולתיה של אלו� והאופי הערמומי והמניפולטיבי ששווה לה�

אל הטית ;  ברישומי� פיקטיביי�כמותמתוחאל מרמות . אל תושיתה להרע
על מנת ותוכל , אליהונתוב הדואר , דואר המיועד ללקוחות אות� רמתה

   . על מעשי הגניבההיא עצמהלטפל ולפקח 

[...]  

בסכומי . בתחכו�, בשיטתיות. במהל� השני�, באלפיה�, אל כל הפעולות
  [...]המרמה והזיו� , העתק לבצוע עבירות הגניבה

  : גבי תחכו�אל תחכו� על

 העברתו בהעברה בנקאית או בשיק בנקאי –לצור� גניבת סכו� גדול במיוחד 
 נהגה היא לגנוב כספי� מחשבונות של לקוחות הבנק –לחשבו� בנק אחר 

 היתה מחייבת בסכו� זהכאשר את חשבו� , אחדולרכז� בחשבו� של לקוח 
   102.אשר נגנב מהבנק בדרכי� האמורות

 
  .13' עמב ,3ש "לעיל ה, אלו�הכרעת הדי� בעניי�   99

  .67' בעמ, ש�  100
  .68–66' עמב, ש�  101
  .)ההדגשות הוספו( ד' פס, 3ש "לעיל ה, אלו�גזר הדי� בעניי�   102
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יו� ביקשו סנגוריה של אלו� להפרי� את מסקנתו של בית בערעור לבית המשפט העל
גילוי� של �הסיבה לאי, לטענת�. המשפט המחוזי המייחסת למעשיה של אלו� תחכו� רב

מעשי העבירה במש� תקופה כה ארוכה לא הייתה מידת התחכו� שנקטה אלו� כי א� 
 יש –לדיני הנזיקי�  ובאנלוגיה –כ� נטע� כי בנסיבות אלה . המחדלי� של המערכת הבנקאית

בית המשפט העליו� דחה את טענותיה� של . לראות במחדליו של הבנק מעי� אש� תור�
הסנגורי� כשהוא דבק במסקנותיו של בית המשפט המחוזי שלפיה� פעלה אלו� בתחכו� רב 

) במשתמע(ייחסה , בדומה לערכאה הראשונה, ג� ערכאת הערעור. כדי להסוות את מעשיה
ת לממדי הכישלו� המוסדי באמצעות העצמת מידת התחכו� בפעולותיה משקל קט� יחסי

 באשר לאפשרות אימוצה של דוקטרינת האש� התור� קבע בית המשפט 103.של אלו�
 חפי� מכל יסוד –ואלה , העליו� כי הניזוקי� שנפגעו ממעשי הגנבה ה� לקוחותיו של הבנק

   104.של אשמה
ילה התעצ� במידה ניכרת בשל חשיפתה של המע�הכישלו� המוסדי המגול� באי

העובדה שאלו� היא שהביאה בסופו של דבר להנעת� של גלגלי החקירה ולגילוי דבר 
ואלו� הסגירה עצמה לידי הרשויות וסייעה , המערכת לא הצליחה להתעשת בזמ�. הגנבה

  105.לה� להתחקות אחר כשלי המערכת
 לחוקרי המשטרה על א� עזרת&, על א� התייצבותה על דעת עצמה בתחנת המשטרה

 היה נדמה שהתביעה ובית המשפט בעקבותיה 106,והודאתה במרבית האישומי� נגדה
מסרבי� להכיר בכ� שהמערכת הבנקאית ורשויות אכיפת החוק נחלו כישלו� לאור� כל 

כדי למזער את הכישלו� המוסדי נכסו הפרקליטות ובית המשפט את גילוי דבר . הדר�
שו להציג את אלו� כמי שלולאת ביקורת בנק ישראל סגרה המעילה למערכת הבנקאית וביק

כשהיא דוחה את טענת התביעה בנוגע לביקורת בנק ישראל שנשפה בעורפה . על צווארה
  :עומדת אלו� בעדותה על האפשרויות החלופיות שעמדו בפניה, ואילצה אותה להיחש�

 זה לא ,הדבר היחידי שאני גאה בו זה שהלכתי והסגרתי את עצמי [...] .ת
ג� ביו� שהסגרתי את עצמי הייתה לי , שלא הייתה לי אפשרות אחרת

רציתי . ולא רציתי את זה. אפשרות אחרת והייתי מודעת לאפשרויות שהיו לי
  . לתת את הדי� על מה שעשיתי, לגמור

 
המשפט המחוזי  הדי� בעניינו של עופר מקסימוב מעלה שש� דווקא רמז בית בחינה משווה של פסק  103

�כיצד לא נתגלתה המעילה על ידי : " הכרעת הדי�שהמערכת הבנקאית כשלה כשהשופט טימ� תהה בסו
, מעילה רק אתי אלו� מעורבת בבאמתהא� ? רואי החשבו� החיצוניי� ובנק ישראל, מבקרי� הפנימיי�ה

מעבר , והא� הייתה מעורבות של עברייני� בפרשה? בהקשר זה, ומדוע לא הועמדו לדי� אנשי� נוספי�
 תשובה  לא מצאתי–לשאלות אלה ואחרות ? בתיק נפרד, 'וראנשי השוק האפ'לזו שבגינה הועמדו לדי� 

' עמב ,72ש "לעיל ה, מקסימובראו פרשת ". לבדה, בתיק זה הנראה כמזימה של בני משפחת מקסימוב
123.  

  .28–27' בעמ, 4ש "לעיל ה, עליו� – אלו�עניי�   104
 ,1ש "לעיל ה, אלו� בעניי� ראו את עדותו של ראש צוות החקירות, ענוח הפרשהיעל תרומתה של אלו� לפ  105

  .11.12.2002 מיו� הדיו� לפרוטוקול 3' בעמ
וכ� ג� ,  יותר מגברי�טות לחוש אשמהנו  נשי�,כשמדובר בעבריינות צווארו� לב�שלי� דאלי מראה 'קת  106

, Dodgeבהקשר זה ראו ג� . 786' בעמ, 12ש "לעיל ה, Daly  ראו.חריות ולהביע חרטה אלקבל עליה�
  .393' בעמ, 12ש "עיל הל
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  ? איזה אפשרויות:השופטת' כב

ברוח וידעתי שאני יכולה ללכת ול[...]  ידעתי שאני יכולה להמשי� ככה .ת
יכולתי באותו יו� ג� להוציא ,  מיליו�4� ו3היו ימי� שהוצאתי מהבנק [...] . 

  . [...]  מיליו� ולקחת את המשפחה שלי ולברוח ולא רציתי את זה4� ו3

, שהשיניי� שכבר עמדו להינע� בצוואר של�[...]  אני מדברת :השופטת' כב
  . שהייתה ביקורת והיא נשפה וקראו ל�

בבנק [...] חודשיי� קוד� הייתה [...] אותה ביקורת בדיוק ] [...,  כבודה.ת
[...] ואות� תיקי� ה� בדקו בדיוק , וג� ש� היה את אות� השאלות בדיוק

אני הייתי הולכת . [...] אני עמדתי מול� ע� אות� אנשי�. ולא עשיתי את זה
המפתחות של המגירות שלי  ו19:00המבקרי� היו נשארי� עד [...] הבייתה 

 כל ]את[הראיתי לה� , הראיתי לה� איפה כל התיקי� המתויקי�, יו אצל�ה

שמתחת� הייתה שקית ,  [...] לקוחות מסודרי� ככה250', עד ת' המעילה מא

אולי בידיעה שה� ,  סוכריות]לקחת[אמרתי למבקרי� את� יכולי� . ממתקי�

 זה לא .אבל זה לא קרה בכלל, אולי ה� יראו את זה ג�, ייקחו את הסוכריות

   107.קרה אז וג� לא היה קורה עכשיו

התכחשותה של המערכת השיפוטית לעובדת חשיפתה של המעילה בידי העבריינית 
את הבקיעי� שנתגלו ) במשתמע(צמצמו , כמו ג� האדרת התחכו� של פעולותיה, הראשית

ת אלו� מצטיירת כדמות נשי. בסדר הציבורי והבנו את דמותה של אלו� כאישה רעה במיוחד
מתריסה המנצלת את הכוח הציבורי שהיא צברה כסגנית מנהלת מחלקה בבנק ולובשת צורה 

שהערימה על המערכת וחשפה , עזת מצח, היא מעוצבת כאישה מניפולטיבית. של ריבונות
 א� על פי שאלו� מתאמצת להסביר את הקלות הבלתי נסבלת 108.אותה במערומיה

נדמה שקול& אינו , של כל פקידה אפורההמתאפשרות במסגרת פעילותה , שבפעולותיה
ובית , מצליח לחדור אל תו� מוסכמות המודל הדיכוטומי המשפטי בדבר נשי� עברייניות

מי המטילה , תרנגולת פלאית פלילית רבת תושייה עבריינית"המשפט מעדי� לראות בה 
גירת עובר לס" עד 110"בשליטה"ו" בעזות מצח" ופועלת 109,"ביצי זהב על פי קריאת אחיה

   111".מלתעות עליה בבוקר שלישי של ביקורת
בית המשפט . תפקודה של אלו� כֵא� גויס א� הוא לש� הבניית דמותה כאישה רעה

מבקר בפסק דינו את תפקודה של אלו� כשהוא נסמ� על תפיסות עול� סטראוטיפיות בנוגע 
למעשי לחלוקת התפקידי� המגדרית במשפחה וקושר בי� תפקודה הלקוי של אלו� כא� 

 
  .)ההדגשות הוספו( 21.5.2002 מיו� הדיו� לפרוטוקול 59–58' עמב ,1ש "לעיל ה, אלו�עניי�   107
, לעומת עברייני צווארו� לב�,  הציבורי לעברייניות צווארו� לב�טוענת שהיחס) Mary Dodge(' מרי דודג  108

 Mary Dodge, Where are all the Women in White-Collar Crime?, in ראו. הוא מחמיר ושלילי יותר
ROUTLEDGE INTERNATIONAL HANDBOOK OF CRIME AND GENDER STUDIES 197, 200–202 

(Claire M. Rezetti, Susan L. Miller & Angela R. Gover eds., 2013).  
  .48 'בעמ, 3ש "לעיל ה, אלו�הכרעת הדי� בעניי�   109
  .12' בעמ, ש�  110
  .49' בעמ, ש�  111
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בית המשפט מבקר את חזרתה של אלו� מחופשת לידה לעבודה כדי למנוע , למשל. המעילה
בית המשפט מותח ביקורת על תפקודה של אלו� כא� המעדיפה את . את חשיפת המעילה

  :על שהייה ע� ילדיה עבירותיה

 כאשר ג� –זאת . שבוע שבוע, יו� יו�, 1997למ� מר� , במש� חמש שני�
מי אשר על נפשו ונפש , ב� חמש היו�,  השניבנהבהוולד , חופשת לידה

פ� יחש� קלו� ;  לא העזה לקחת–מתחננת היא היו� , בכורה ב� התשע
   112."עבירותיה/פ� תשז�� עי� מקרית גניבות ושאר פליליות מעשיה; מעשיה

  : ובמקו� אחר בית המשפט מבקר את אלו� על שהעדיפה את אחיה על ילדיה

למ� מר� , אותה עת; על פני ילדיה[...] בהעדיפה אותו ] [...; בבחרה באחיה
 ב� כארבע שני� –והגדול , הקט� מעט לפני לידתו; עת בהריו� היא, 1997
   113.בלבד

לעומת זאת מעדותה של המטפלת של שני ילדיה של אלו� מצטיירת תמונה שונה לגמרי 
  : בנוגע לתפקודה של אלו� כא�

  ?אימאש על אתי כ" ספרי בבקשה לביהמ.ש

  . אימא למופת אני אומרת שהיא .ת

  ?בואי תספרי מחיי היומיו�?  אי� זה בא לידי ביטוי.ש

מיד היא מרימה [...] אי� שהילדי� צריכי� להגיע מבית הספר ,  קוד� כל.ת
שאני [...] כ את הילד "אח. טלפו� א� הילד הגיע כבר הביתה והכל בסדר

אצלה קוד� זה . � הכל בסדראז היא מתקשרת א, מביאה יותר מאוחר מהג�

תדאגי שהילד , לכי תקני לו, וא� הילד לא רוצה לאכול משהו. כל הילדי�
 היא הכל בשביל הילדי�, היא עושה הכל. ולא להזניח ולא לעזוב, ]יאכל[

וא� חלילה הילד לא מרגיש . את הנשמה שלה היא נותנת. באמת מקדישה
יו� אחד הילד הקט� היה לו . ח"הולכת לקופ, אז היא עוזבת והיא באה, טוב

עזבה הכל , אמרתי לה הילד לא מרגיש טוב, הרמתי אליה טלפו�, באמת חו�

היא הייתה שרה , היא הייתה אישה מאוד רגועה[...] . ובאה מיד הביתה
. שו� דבר לא קיי�, כאילו מה שיש בחו�. הכל לילדי� הייתה עושהורוקדת ו

, אי� שהיא הייתה באה. י� כל הזמ)ע� הילד. בבית היא הייתה אישה למופת
  114.רצה ע� הילדי� לחוגי�, זורקת את התיק

בניגוד מוחלט לתיאור תפקודה הכושל של אלו� כא� ולניסיונו של בית המשפט להציגה 
עומדת המטפלת על נכונותה של , המזניחה את ילדיה לש� ביצוע פשעיה" אימא רעה"כ

 
  .ד' פס, 3ש "לעיל ה, אלו�גזר הדי� בעניי�   112
  .ו' פס, ש�  113
  .)ההדגשות הוספו( 13.5.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 67–65' עמב, 1ש "לעיל ה, אלו�עניי�   114
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הצגתה של אלו� כא� ". אימא למופת"ותה ומכנה א" לעשות הכול בשביל הילדי�"אלו� 
שאינה מתפקדת שירתה את הבניית דמותה כאישה מתריסה המורדת בסדר הפטריארכלי 

הבניה זו שימשה מאוחר יותר צידוק הול� להחמרת .  גידול ילדי�–ובתפקידה המגדרי 
 יוצא אפוא שאלו� ביקשה להקל בעונשה בשל היותה א� לשני ילדי� רכי� 115.עונשה

התופעה של . ואילו בית המשפט השתמש בתפקודה של אלו� כא� להחמרת עונשה, י�בשנ
שימוש במאפייני� מגדריי� בדמותה של האישה העבריינית כצידוק להחמרה בעונשה איננה 

הבאת� בחשבו� של נסיבותיה המגדריות של אלו� . בלתי מוכרת לכתיבה הפמיניסטית
   116.ר נגדה ולא להפ�במסגרת שיקולי ענישתה פעלה בסופו של דב

עובדה נוספת שתרמה להבניית דמותה של אלו� כאישה רעה נוגעת לאופיי� של 
מעשי� אלה . אלו� הורשעה בביצוע מעשי גנבה ומרמה רבי�. העבירות שהיא ביצעה

העבירות המדוברות ". עבירות גבריות"מסווגי� בספרות הקרימינולוגית הקלאסית כ
ביצוע� של .  כ� ה� היו נגישות ברגיל לגברי� בלבדועל, מבוצעות בספרה הציבורית

העבירות הללו בידי אישה מחולל שערורייה ציבורית בשל העמדתו בספק הבחנות 
 שוב מתגלה אלו� כמי שחתרה תחת הסדר הציבורי הגברי הקיי� בעודה 117.מגדריות

   118.מבקשת לבצע עבירות שנהוג לשייכ� למי� הגברי
 –ת של אלו� מגויסי� מטבע הדברי� ג� קורבנותיה לצור� הבניית דמותה הדמוני

התביעה הקפידה . בעלי מניות הבנק והקופה הציבורית, עובדיו, לקוחות הבנק למסחר
ניצולי ,  גמלאי�–להדגיש את מאפייני הקורבנ+ת הטיפוסיי� של נפגעי מעשי המעילה 

 אות� בעיתות שהפקידו את כספ� בבנק למסחר כדי שישמש, אנשי� חולי� בחלק�, שואה
 מאפייניה� הטיפוסיי� של קורבנות המעילה נגזרו מ� העובדה שהמעילה 119.מצוקה

רוע ליבה של אלו� בא לידי ביטוי .  פיקדונות ללא תנועה–" פיקדונות רדומי�"נעשתה ב
בעדות� של קורבנות המעילה המדגישי� בדבריה� את מצב� הבריאותי או הפיננסי הרעוע 

מעיד אחד מ� הקורבנות כיצד , למשל, כ�. � בבואה למעול בכספיה�שהיה ידוע היטב לאלו
  :אלו� לא חסה עליו חר� היכרותה המעמיקה עימו

 
   .113–112ש "ה  המוזכרי� לעילהמקורות  אתראו  115
ת של מי פעלו נסיבותיה המגדריו )3.9.1990, פורס� בנבו (פלונית'  נשראלידינת מ 3098/90פ "ג� בע  116

 ש"לעיל ה,  רימלטלניתוח מאיר עיניי� של פסק הדי� ראו. שהורשעה בגרימת חבלה חמורה לבתה נגדה
  . 301–295' בעמ, 9

  . 77 ש"לעיל ה, SMARTראו   117
 ביתשלמת א� ורק באופיי� הגברי של העבירות שהיא ביצעה כי א� ג� במניע רשעותה של אלו� אינה מגו  118

 אינו מאומ! –אח המהמר  קרי החזר חובותיו של ה– המניע של אלו� למעילה.  לביצוע�ייחסהמשפט 
 הכרעת הדי� ורא. הקובע בהכרעתו שאלו� נטלה כספי� ג� לכיסה ולכיס קרוביה, המשפט ביתב במלואו
 מאופיינת ,רתה את הצגתה של אלו� כאישה רעהי שש,קביעה זו. 63–60 'בעמ, 3ש "לעיל ה, אלו�בעניי� 

קשור להחזר חובותיו " גנבות פרטיות"שכ� חלק ניכר מ� הכספי� שנחזו כביכול ל, וימתבהיתממות מס
- לאחר שזה נאל! למסור לאחיה המחאות אישיות כ� למשל גנבה אלו� כספי� עבור גיס. של האח

די� עובר להסגרתה למשטרה קשור  אלו� כדי לשל� שכר טרחה לעור�שגנבה ג� הכס� . לכיסוי חובותיו
  .ראו ש�. די� נולדה בעקבות המעילה  שהרי ההזדקקות לעור�,בותיו של האחלהחזר חו

שאנטיגונה כ. קיומ� של קורבנות רבי� למעשה המעילה של אלו� מבחי� בינה ובי� אנטיגונה המיתולוגית  119
 תמימי� אחרי� אגב באנשי� פוגעת אינההיא , מסרבת לציית לצו שנועד לפגוע בכבודו של אחיה המת

�  .אד� שאינ� קשורי� לסיפור המשפחתי שלה פגעה בבני, הלעומת, אלו�ו ,כ
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  ? מה גיל�.ש

  . וחצי75 .ת

  ? א� תוכל לספר לבית המשפט מה המצב הבריאותי של�.ש

  . עברתי פעמיי� ניתוח, גידול סרטני,  המצב הבריאותי שאני מגדל לי סרט�.ת

[...]  

  ?על מצב הבריאות של�,  ידעה גברת אלו� על החיי� האישיי� של� מה.ש

על ידה ישבתי בשולח� וקיבלתי . היא ידעה היטב מה שקורה [...] .ת
[...] בפלאפו� שלי מבית חולי� בלינסו� שמבקשי� להקדי� לי את הניתוח 

שתחזור , שתהיה בריא, ]עלי�[מסכ) מצטערת , אוי ואבוי: אז היא אמרה

   120.טוב

  :פרצופיות של אלו� ועל ערמומיותה�רב� נוס� עומד בדבריו על הדוקו

  ? ב� כמה אתה.ש

  . 84 אני ב� .ת

  ? ומה מצב� הבריאותי.ש

, ניתוח בגרו� אחרי סרט� בגרו�, אני אחרי התק� לב. ממש גרוע.  גרוע.ת
בשנה האחרונה אני יש� ע� ווליו� [...] אני ג� נכה רדיפות הנאצי� . ועצבי�

כספית , כמו שאמרתי, זה פגע בי, מה היא ג� נפשית וג� כספיתכי הטראו
. נשאר באוויר,  שנות עבודה הל�50מפעל של . [...] ושבעתיי� יותר רגשית

אני מתכוו) . העובדת ש� קיבלתי אותה כאילו שהיא נכדה שלי ממש[...] 

אמרתי , כשאשתי היתה בבית חולי� בניתוח. [...] ממש אהבתי אותה. לאתי
העיקר שאשת� : היא אמרהשאני לא יכול לבוא בזמ� הפירעו� ו, לאתי, לה

   121.אל תדאג, אני אעשה כל מה שטוב בשביל�, תהיה בריאה

התחושה הקשה של קורבנות המעילה נבעה לא רק מ� הפגיעה הנפשית והכלכלית בה� כי 
ומדת ע. א� ג� משו� שה� נדרשו להוכיח את קורבנות� ולהראות שאכ� נגנבו מה� כספי�

  :על כ� בעדותה אחת מקורבנות המעילה

וסובלת [...]  שני� 9גרושה מזה . אימא לשלושה ילדי�.  אני א� חד הורית.ת
  [...]. לאחרונה מכל המצב הכלכלי הקשה 

  ? תספרי בבקשה מה עבר עלי� מאז שהתגלתה המעילה.ש

 
  .)ההדגשות הוספו( 13.5.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 7–6' עמב, 1ש "לעיל ה, אלו�עניי�   120
  . )ההדגשות הוספו( 93–91' בעמ, ש�  121
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קטע ה. [...] זה סיוט. [...] מאד קשה לתרג� את זה למילי�,  האמת שמאד.ת

אני ,  זה שמהרגע שהדבר הזה התגלה[...]ולכ) אני כא) , הכי מזעזע מבחינתי

אני  [...] אני צריכה להוכיח שאני מסכנה. בעצ� מרגישה שאני נאשמת
לפרנס את הילדי� , להרוויח, לעבוד, בנאד� שמשתדל כל החיי� לשרוד

כה אני צרי, מהרגע שהדבר הזה קרה. להיות בעול� בגאווה ובכבוד, שלי

מחטטי� לי , שיש לי, שאי) לי, להוכיח שאני מסכנה, לפנות לוועדות

אני לא מדברת על . זה כל כ� כואב,  וזה כל כ� מקומ�[...]בחשבונות בנק 

זה פשוט . לילות בלי שינה. לא נקבל את הכס�, כ) נקבל את הכס�, החרדה

ט אתה מתעורר בוקר אחד ואתה מוצא את עצמ� באיזה מ) סר, א"ז. סיוט

   122.שאתה בכלל לא חלמת שדבר כזה יכול לקרות

, אנו רואי� אפוא שמלבד ההתמודדות ע� הקשיי� הפיננסיי� שלקוחות הבנק נקלעו אליה�
 הלי� –ה� נאלצו להוכיח ג� את קורבנות� ושה� זכאי� להחזר כספ� מבנק ישראל 

, � משפילי�ואולי א, היו אלה הליכי� מייסרי�. שהעמיד אות� מבחינת� בחזקת נאשמי�
 – כול� –ע� זאת חשוב לזכור בהקשר זה שלקוחות הבנק למסחר . שנכפו על לקוחות הבנק

 123.שאלו� מעלה בחשבונותיה� קיבלו את כספ� בסופו של דבר על פי ערבות בנק ישראל
הנזק הכלכלי שהוסב לה� בסופו , לכ� שלא כנזק הנפשי הרב שהוסב לאות� אנשי� פרטיי�

הניזוק הישיר העיקרי מ� המעילה מבחינה כלכלית הוא הכיס . חשל התהלי� היה זני
, מלבד הנזק הכלכלי לבנק ישראל והנזק הנפשי ללקוחות הבנק. הציבורי בדמות בנק ישראל

מעילתה של אלו� פגעה ג� בבעלי המניות של הבנק ובעובדיו אשר נותרו מחוסרי עבודה 
  .לאחר קריסת הבנק

, לקוחות הבנק(רוקו של בנק בישראל ולניזוקי� רבי� מעשיה של אלו� הביאו אפוא לפי
ע� זאת הצגת� של אות� ניזוקי� אומללי� כקורבנות ). בעלי מניות הבנק או עובדיו

שהוא , המרכזיי� של המעילה וייחוס משקל מזערי לתפקיד שמילא בנק ישראל בפרשה
  . לו� כאישה רעהתרמה להבניית דמותה של א, בבחינת כיס ציבורי עמוק ומפזר נזק יעיל

שבצילה חסו מעשיה של אלו� 8ַתרבות " תרבות השקר"נוס� על זה מתאר פסק הדי� את 
אלו� משקרת לא רק ללקוחות הבנק ולעובדיו כי א� ג� לבעלה . המכוננת את הווייתה

  :כשהיא אינה מגלה לו שהיא נוהגת למסור המחאות פרטיות לאחיה

מי , בעלה; מאחורי גבו. [...] ותפי�אשר ג� אותו רמתה בחיי� מש, אל בעלה
   124.אשר לא עמדה בהבטחותיה לו והמשיכה ושיקרה לו

הקיי� ) הגברי(במסגרת הבניית דמותה של אלו� כאישה רעה המערערת על הסדר הציבורי 
ולו רק בשל מעמדה , היא ממוקמת כעבריינית המרכזית של סיפור התמוטטות הבנק למסחר

, עומד על כ� בית המשפט המחוזי בגזר דינו .ת בבנקכסגנית מנהלת מחלקת השקעו
  :בקובעו

 
  .)ההדגשות הוספו( 3–2' בעמ, ש�  122

  .16–15' עמב, 3ש "לעיל ה, �אלוגזר הדי� בעניי�   123
  .ו'  פס,ש�  124
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 פחות ]אביה של אלו�, אביגדור מקסימוב[אי� ספק כי חלקו של הנאש� , אכ�
ביחסי אימו) שלה . כפעולותיה,  כמעמדה–היא . הוא מחלקה של נאשמת

   125.לקוחות/כלפי בנק

 מקומ� של מרבית נדמה אפוא שעד שהדרמה מגיעה לסיומה מספיקה אלו� לתפוס את
היא מוצגת בהכרעת הדי� של . אפילו את זה של האח עופר מקסימוב, הגברי� במשפחתה

  :המחוזי כמי שיוזמת במידה רבה את פשעיה ולא רק נגררת לבצע�

. היא המתחילה. וברורי� בדברי� על פניה� באשר לנאשמת ועופר

לבקשת , ר�מ – 1997למ� ,  לאחר שתיי� שלוש פעמי�–ובהמש� ; ביוזמתה
ללא ; בבור ללא תחתית; בהימוריו; בחובותיו. עופר בפעולותיה הנמשכות

במעשיה . בבנק למסחר כמקור כס� זמי� לנאשמת בתושיתה הרעה; תיכלה
בקלות , הנענה, המתוחכמי� יו� יו� לאור� חמש שני� אל מול האח המבקש

  126.הבלתי נסבלת

ת המוצא שעופר מקסימוב גר� לאחותו המשפט המחוזי מערערות על הנח קביעותיו של בית
אלו� היא שיזמה , לפי הסדר החדש. לגנוב בעבורו והופכות במידה רבה את סדר היוצרות

 מזג& העצמאי של אלו� כמו הול� ומובנה בהדרגתיות לאור� פסק הדי� עד 127.את הגנבה
ה עבירות גניב, במש� חמש שני� לער�, וביצעה [...] הרהיבה"שהיא מתוארת כמי ש

לאנטיגונה שנענשה א� היא בחומרה , בהקשר זה,  מעניינת ההשוואה128[...]".למאותיה� 
  :כעולה מדברי המקהלה, בשל מזג& העצמאי

  ,ָיֶאה ְלַהְקGִיד ַעל ֶעְרֵכי ְקדJָה: מקהלה
  ֲאָבל ַשCִיט ֵאינ$ ַמְרֶשה

  ,ֶשBְַעְרֲער+ ַעל ַסְמכ+ת$
   .)875–872 (ִמְזֵ@ְ� ָהַעְצָמִאי ָהַרס א$ָת�ְ 

הקריאה השנייה מניחה את מיקומה של אלו� בפוזיציה של סוכ� , בדומה לקריאה הראשונה
אול� בניגוד . אלו� נתפסת כיוזמת של מעשי הגנבה ונחזית לבעלת תושייה עבריינית. חופשי

הקריאה השנייה משוקעת בפרספקטיבה מגדרית הג� שמדובר , לקריאה הראשונה
מאפייניה האוטונומיי� של אלו� פורשו בבית , במילי� אחרות. פיתבפרספקטיבה סטראוטי

המשפט פירוש סטראוטיפי המכניס עיוות אל תו� ההמשגה של אוטונומיה בנוגע לנשי� 
התנהגות דמונית ככלל , להבנתו, הוצגה כאישה רעה ה� משו� שהיא נהגה אלו�. עברייניות

 
  .יב' פס, ש�  125
  .31 'בעמ, 3ש "לעיל ה, אלו�הכרעת הדי� בעניי�   126
מקסימוב מוצג ש� . נועת דינו של עופר מקסימוב מעלה שהסדר מושב בה על כבחינה משווה של הכר  127

 ראו(" המסובב והגור� למעילת הענק בבנק, הסיבה: " השופטבפיכמי שגר� לאחותו לגנוב ומכונה 
המעוות והיוצר , מוח המפעיל"במקו� אחר מוצג מקסימוב כ. )6' עמב ,72ש "לעיל ה, מקסימובפרשת 

את קביעות הכרעת , בהקשר זה, המשפט העליו� מאמ! בית. )87' בעמ,  ש�ראו( "של מעשי המעילה
 .דינו של השופט לוי  לפסק7 'פס, 4ש "לעיל ה, עליו� – אלו�ראו עניי� . דינו של עופר מקסימוב

  .)הוספ ההההדגש( ד' פס, 3ש "לעיל ה, אלו�יי� גזר הדי� בענ  128
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, וה� משו� שהיא התנערה) יתה להרענוכח מאפייניה� הטיפוסיי� של קורבנותיה ותושי(
מרדה בסדר , )תפקדה כֵא� רעה ורעיה שקרנית(מתפקידיה המגדריי� , לתפיסתו

ביצעה (והעמידה בספק הבחנות מגדריות ) קראה תיגר על סדרי עול� גבריי�(הפטריארכלי 
  ).עבירות הנחשבות לגבריות

בקריאה , יאה הראשונהבניגוד לפסיביות ולאוזלת היד המאפיינות את אלו� לפי הקר
הבניית דמותה של אלו� בקריאה . השנייה מוצגת אלו� במונחי� של אקטיביות ועצמאיות

השנייה כאישה רעה בעלת מזג עצמאי נועדה להתמודד ע� הקושי של המשפט הפלילי 
המנותק מ� , בית המשפט המחוזי ייצר סיפור לא הגיוני. לקלוט נשי� נאשמות לתוכו

הציג את אלו� כאישה ערמומית ומניפולטיבית המתעלה בכישוריה כשהוא , המציאות
הקיי� כשהיא ) הגברי(העברייני� על יתר בני משפחתה וכמי שמערערת על הסדר הציבורי 

לצור� הבניית דמותה של אלו� כאישה רעה נדרש בית . מביאה לקריסתו של בנק בישראל
ביקורת בנק , יוזמת את פשעיה) ולא אחיה( אלו� –המשפט לא פע� להיפו� סדר היוצרות 

פשעיה של אלו� מאופייני� במידת תחכו� , מביאה לחשיפת הפרשה) ולא אלו�(ישראל 
קורבנותיה של אלו� ה� מבחינה כלכלית , )ולא בקלות המיוחסת לאשת מקצוע(גבוהה 

  . ועוד) ולא מוסד ציבורי חסו�(פרטי� בעלי מאפייני קורבנ+ת טיפוסיי� 
המשפט לפרספקטיבה מגדרית לש� הבנת מעשיה של אלו� פעל הדבר ג� כשנדרש בית 

צידוק (בית המשפט המחוזי יצק משמעות שונה לתפקודה של אלו� כֵא� , למשל. לרעתה
צידוק להקלת (שאינה עולה בקנה אחד ע� המשמעות שייחסה לו אלו� ) להחמרת העונש

נדמה שבית . בחומרההצגתה של אלו� כאישה רעה סללה את הדר� להענשתה ). עונשה
המשפט המחוזי העניש את אלו� לא רק על המעשה החמור שהיא ביצעה כי א� ג� על 
חריגתה מנורמת ההתנהגות המצופה ממנה כאישה ועל כ� שהיא ערערה על הסדר הציבורי 

 אלו� משלמת במידה רבה על מחדלי 129.וחשפה את המערכת הבנקאית במערומיה) הגברי(
  ). הגברי(את באחריות על כשלי הסדר הציבורי המערכת הבנקאית ונוש

יחס� המחמיר של רשויות המדינה אל אלו� לא נעצר בפסק דינ� של הערכאה הראשונה 
דוגמה מובהקת ליחס המחמיר שנקט . וערכאת הערעור והוא המשי� ג� לאחר כליאתה

קבוצתית שירות בתי הסוהר כלפי אלו� היא סירובו לאפשר לאלו� להשתת� בתוכנית שיקו� 
בעקבות . שתכליתה לקד� את סיכוייה של אלו� לשחרור מוקד�, מחו� לכותלי בית הסוהר

זאת קבעה שופטת בית המשפט המחוזי ורדה מרוז ששירות בתי הסוהר הפלה לרעה את 
 ביטוי נוס� להצגתה של אלו� כאישה רעה לאחר שזו כבר החלה לרצות את עונשה 130.אלו�

בי� היתר משו� שאלו� ממשיכה לנהוג , ת לשחרורה המוקד�הוא התנגדותה של הפרקליטו

 
רינה בוגוש ורחל   ראו, יחסה המחמיר של מערכת המשפט לעבריינות נשיתעללנתוני� סטטיסטיי�   129

 ).1999, עיד� ירו� עור� (60–59, 18–17אפלית נשי� בבתי המשפט בישראל : מגדר ומשפטיחיא �דו�
 Carolyn E. Temin, Discriminatory Sentencing of הדי� ראו יית נשי� לרעה בשלב גזרעוד על אפל

Women Offenders: The Argument for ERA in a Nutshell, in WOMEN, CRIME & JUSTICE 255 
(Susan K. Datesman & Frank R. Scarpitti eds., 1980) . צבי טריגר סבור שנשי� שפולשות לתחו�

  . 145' בעמ, 95ש "לעיל ה,  טריגרראו. ומרה א� ה� נכשלותנשפטות ונענשות בח) דוגמת בנקאות(גברי 
11�53494) מינהליי� מרכז(א "עת  130�, פורס� בנבו ( מחלקת האסיר–שרות בתי הסוהר ' אלו� נ 10

6.2.2011.( 
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 במניפולטיביות וליצור מצג שווא כאילו בכוונתה לשל� את מלוא – לטענת הפרקליטות –
  131.הקנס שהושת עליה

יוצא אפוא שהקריאה השנייה לסיפור המעילה של אתי אלו� מציעה לנהל את מאבקה 
שויות המדינה שאימצו פרספקטיבה קרי נגד ר, המדינה הפמיניסטי של אלו� נגד

לעומת זאת הקריאה הראשונה . סטראוטיפית בנוגע לאלו� אשר הובילה להחמרה בעונשה
, לסיפור המעילה הציעה לנהל את מאבקה הפמיניסטי של אלו� באמצעות כלי� של המדינה

קרי דר� עידוד� של רשויות המדינה לאמ� פרספקטיבה מגדרית בנוגע לאלו� אשר הייתה 
  . מובילה להקלה בעונשה

  אלו� כמי שחושפת את גבולות הייצוג: קריאה שלישית. ג

  ?ַהִא� ָיַדַעְ- ֶשLַו Aַסר ֶאת ַהIָָבר: [...] קראו�
  . [...]. E8ַ+ָב�, ָיַדְעִ-י: אנטיגונה

  ?+ְבָכל זֹאת ֵהַעְזְ- ִלְפעֹל ֶנֶגד ַהחֹק: קראו�
  ;[...] ֶאת ַהLַו Gְִרֵס� ֲהֵרי לֹא ֶזא+ס. ַוIַאי: אנטיגונה

[...] 
  ִאC+ ִהְפַקְרִ-י ֶאת 

  ,ְ<ָנ& ֶשל ִאEִי ְלִהְת@$ֵלל ְללֹא ְקב+ָרה
  . ָעְנְשָ� ֵאינ$ ַמְכִאיב; ָהָיה ַמְכִאיב ִלי

  , ִא� ֵ<ֵעיֶניָ� ִהְתַנֲהג+ִתי ִטGְִשית
 .)470–444 (א+ַלי ִטGֵש G$ֵסל א$ִתי ְ<ת$ר ִטGְָשה

, שמוצאת דר� להיות מקור של סמכות לפעולותיה בחברה שאינה מכירה בה ככזו, נטיגונהא
תופסת את התנהגותו של קראו� כטיפשית ומעדיפה למות על פני האפשרות שאחיה לא 

' ודית'לטענת ג, כוחה של אנטיגונה להיות מקור הסמכות לפעולותיה נעו�. יובא לקבורה
בהתחמקותה מכל עמדה חברתית או סמלית ברורה , קבעותההי�באי, )Judith Butler(באטלר 

  . ומהכוח המעצב ומייצב עמדות אלה
את המורשת של אנטיגונה ומדגימה  "טענת אנטיגונה"באטלר מגדירה מחדש בספרה 

 אנטיגונה של באטלר מביאה עד משבר 132.באמצעותה פוליטיקה שאיננה מבוססת על ייצוג
מצביעה על האפשרות הפוליטית העולה מחשיפת� של את פונקציית הייצוג עצמה בעודה 

היא מהווה סוג של דימוי של גבולות . גבולות הייצוג ומשאלת אפשרות הייצוג עצמה

 
" 'למו מיכולת המניפולציה שלההתע': עתרה נגד קיצור עונשה של אתי אלו�הפרקליטות "רויטל חובל   131

 ,שלא כמו העיסוק במשפט של אלו�. bit.ly/2ZnF4H3 )1.1.2015(  חדשות משפט ופלילי�–– האר�
ה הדיו� בקיצור עונשה זכה לתהודה פמיניסטית רב, תלי השיח הפמיניסטי הישראליושנותר מחו! לכ

 �למשל דורית אברמובי! , ראו.  קצבמשהנשיא המדינה לשעבר סירוב לחו� את ה בד בבד ע�יחסית ונער
 )4.7.2016( אתר תוכ� ואקטואליה לנשי� :onlife" המדינה בה גניבה חמורה מאונס: ישראל"

bit.ly/2vdpos8.  
  .27ש "לעיל ה, באטלר  132
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מודרנית שלפיה הסובייקט אינו אלא �המובנ+ת וממחישה באמצעות זאת את הטענה הפוסט
   .עמדה הנוצרת מתו� קשרי� של משמעות וכוח

מודרנית � של אלו� נשענת במידה רבה על הקריאה הפוסטהקריאה השלישית למשפט&
כמו אנטיגונה של , בעודה בוחנת את האפשרות שאלו�" אנטיגונה"של באטלר את הטרגדיה 

אלו� מופיעה , לפי קריאה זו. הוציאה עצמה מכלל עמדה של סובייקט הנית� להבנה, באטלר
חוק החברתי המכונ� את עמדת נגד ה, כתופעה אניגמטית היוצאת אל מעבר למקובל ולמוב�

, כמו ג� באנטיגונה של באטלר, לפי הקריאה השלישית, העניי� המסתמ� באלו�. הסובייקט
למי שיצאה נגד החוקיות המכוננת את עולמו של ) ג� א� טרגי(נובע מהיותה מופת 

  . הסובייקט וניסתה ליצור לה חלופה בתו� המסגרת של אותו עול� חברתי
, בדומה לאנטיגונה של באטלר, לישית אבקש להראות שאתי אלו�במסגרת הקריאה הש

דוגלת בחוקי� חדשי� , מטשטשת תפקידי� משפחתיי�, חוצה במעשיה גבולות של מגדר
אנסה לטעו� שמעשי� אלה אפשרו ). ג� א� לא מבחירה או במכוו�(ומבססת מוסר חלופי 

להתחקות אחר המאבק כדי . לאלו� להגדיר מחדש את זהותה ואת הסובייקטיביות שלה
הפוליטי של אלו� על כינו� סובייקטיביות חורגת ואחר השלכותיו של מאבק זה על הכרעת 
דינה אפנה תחילה לאנטיגונה של באטלר ואבדוק כיצד היא הצליחה להתחמק מקיבוע 

  . וליצור זהות שאינה זהות
הניתנת אנטיגונה של באטלר חורגת ממקומה בסדר החברתי ואיננה דמות ייצוגית 

, תרבות–טבע, עיר–בית�משק, מדינה–שארות, ציבורי–לפרשנות באמצעות הקיטובי� פרטי
היא ודאי אינה יכולה לשמש נציגתה של העיר או הספרה . גבר–אישה, תבונה–ארוס

אול� אי� לראות בה . הציבורית בעודה מורדת בצו המל� ומבקשת להביא לקבורה את אחיה
 והספרה הפרטית מפני שהיא שקועה כל כולה במורשת לא ג� נציגת� של נורמות השארות

ומסובכת ) בת� של אדיפוס ואמו יוַקְסֶטה(היא נצר לגילוי עריות . תקינה של גילוי עריות
לקרוא , מבחינת באטלר, ומשו� כ� היא מאפשרת, באהבת עריות לא אפשרית לאחיה

  . לה�נורמות שארות נוקשות במונחי הטמפורליות המשובשת והמשבשת ש
אנטיגונה של באטלר מופיעה לאור� המחזה ג� כמי שמטשטשת את הגבול בי� עמדות 
של אישה ושל גבר ונעשית גברית בהתנהגותה הפעילה ובהצבת עצמה כסובייקט של החוק 

כששפתה מתקרבת לזו של " גברית"היא מאלצת את סביבתה לראותה . המתווה את פעולתה
אול� בכ� אי� היא ). קבורת האח(שהיא פועלת כריבו� וכ) שפת ההתרסה המילולית(קראו� 

המרד של אנטיגונה בקראו� וקריאת התיגר שלה על חלוקת התפקידי� . נעשית פחות אישה
בהולכה אל מותה היא . המגדרית אינ� תולשי� אותה לחלוטי� מאתרי� המזוהי� ע� נשיות

ְוה+א מ$ִביל א$ִתי ("כה הזוגיות והאימהות שלה� לא תז, מבכה את בתוליה ואת המיניות
ְ<ִלי , ֶאCָא ְלַבד/ , ָלֶלֶדת ְיָלִדי� +ְלַגIֵל א$ָת�/ , ְ<ִלי ֶשHִָכיִתי ִלְכל+ל$ת ְוִנJ+ִאי�/ , 8ֶָרַגע ִ<ְכִפBָה

  )).920–916" (ֵאֵרד נ$ֶשֶמת ֶאל ְקַהל ַהEִֵתי� ַ<Jְא$ל/ ְיִדיִדי� ְואְמָלָלה 
היא אזרחית שומרת . אנטיגונה של באטלר היא למעשה נשית וגברית ולא א� אחת מה�

 –התנועה של אנטיגונה בי� העמדות השונות . אול� לא את החוק הנכו�, חוק
 –גברית –מתורבתת ונשית–טבעית, עירונית–ביתית, מדינתית–משפחתית, ציבורית–פרטית

זהות יחידאית המתפרקת � ויצירת איהתחמקות מקיבוע עמדתי, לטענת באטלר, מאפשרת
אותה סמכות יחידאית . נתינה וכדומה, אחיינית, אחות, בת,  אישה–מכל קטגוריה מוכרת 
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ליציאה נגד משמעויות ומבני סמכות ברורי� והופכת למקור , לפי באטלר, ואישית מנוצלת
  . של החוק

קטיביות חורגת אנטיגונה של באטלר היא אפוא דג� למאבק פוליטי על כינו� סוביי
שאינה נענית לחוקי� החברתיי� הקיימי� ומאפשרת לחשו� את חוסר היציבות של החוק 

. החברתי המציג עצמו כאופצייה היחידה האפשרית בתו� כדי דחיקת אופציות קיו� אחרות
שמותו , המודר לשולי הקיו� החברתי, אנטיגונה של באטלר פותחת פתח לדיו� בפרט החורג

  . י נמנע הכרו� ביציאה נגד חוקי החברההוא סיכו� בלת
, "טענת אנטיגונה"בעקבות , הקריאה השלישית למשפט של אלו� מבקשת לבחו� מחדש

: את הנחות המוצא של הקריאות הראשונה והשנייה ולערער על מסגרת הדיו� הדיכטומית
יה� הניסיו� לייצג ייצוג דיכוטומי את מציאות חי, לפי קריאה זו. סוכ� חופשי/קורב�

 שכ� ביקורת המדגישה את 133,והוא נכשל בשיטתיות, המורכבת של נשי� איננו נכו�
אינה מצליחה לעמוד על הצדדי� האוטונומיי� ) הקריאה הראשונה(הקורבניות של נשי� 

נוטה להתעל� ) הקריאה השנייה(ואילו דיו� המדגיש את האוטונומיה של נשי� , בחייה�
  . מההקשר הרחב של קורבנות�

שחלק מהספרות הפמיניסטית סובלת ממנה והמומחשת ) אסנציאליז�(ת המהותנות בעיי
בצמצו� , בי� היתר, באמצעות מסגרת החשיבה הדיכוטומית המתוארת לעיל מתבטאת

האישה האינדיווידואלית לתכונה מרכזית אחת המתעלמת מריבוי סתירות אפשריות ברמת 
שית ענייני הוא בהסוואת ריבוי הפני� במסגרת הביקורת המוצעת בקריאה השלי. הסובייקט

אני מבקשת לעמוד על הסתירות המגולמות בניסיונה . בניסיו� האינדיווידואלי של אתי אלו�
של אלו� לא כדי להציג ניסיו� אינדיווידואלי או סובייקט המאופיי� בריבוי סתירות אלא כדי 

  . הבנהלבחו� את התחמקותה של אלו� מכל עמדה חברתית מוכרת וניתנת ל
אנסה להראות שאלו� איננה דמות ייצוגית ושלא נית� לסווג& במסגרת הקיטובי� 

גבר /אישה, תבונה/ארוס, מדינה/שארות, אוניברסלי/קונקרטי, ציבורי/הפרשניי� פרטי
 התחמקותה של אלו� מכל סיווג או עמדה חברתית מוכרת אפשרה 134.פסיביות/ואקטיביות

  . ליצור זהות שאינה זהות, כמו ג� לאנטיגונה של באטלר, לה
אלו� איננה יכולה לשמש נציגת� של המדינה או של הספרה הציבורית מפני שהיא אינה 

ג� . מועלת בכספי הציבור ובוגדת בממסד הבנקאי, לחוקי המדינה) ג� א� בסתר(מצייתת 
המכפיפה , אשר היא נולדה לתוכה והתחנכה בה, מקומה ותפקודה במשפחה הפטריארכלית

 את סיווגה של אלו� כנציגת הספרה י�מונע, שות המשפחה לדומינציה הגבריתאת נ
הנאמנות לממסד הבנקאי הציבורי הוקרבה על מזבח . הציבורית או את אפיונה כגברית
ע� זאת ג� אי� לראות באלו� נציגת� של השארות או של . נאמנותה של אלו� לאחיה המהמר

 
, Schneider אוטונומיה ראו/ לתכונה מרכזית אחת קורבנותלדיו� בבעיית הצמצו� של הזהות הנשית  133

סוכ� חופשי בחשיבה על –שניידר מציעה להחלי� את המבנה הדיכוטומי של קורב�. 68 ש"לעיל ה
רקטי  המחיר הפעל. מרכיבי החופש והקורבנות בחייה� של נשי�אחר ספקטרו� שיאפשר להתחקות 

  . 47–46' בעמ, 8ש "לעיל ה, "נשי� מוכות"� זה ראו בילסקי המגול� באימוצו של רעיו
, בותתר/דוגמת טבע(ציבורי לשורה ארוכה של דיכוטומיות אחרות /לקישור בי� הדיכוטומיה פרטי  134

 CAROL PATEMAN, THE DISORDER OF  ראו,בספרות הפמיניסטית) גבר/אישה, שכל/גו�, רגש/תבונה

WOMEN: DEMOCRACY, FEMINISM AND POLITICAL THEORY (1989).  
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אלו� . בספרה הציבורית ומושקעת בה מאודשכ� מדובר באישה שפעילה , הספרה הפרטית
שימשה סגנית מנהלת במחלקת , היא עובדת חרוצה שהתקדמה בצמרת הניהול של הבנק

היא ג� הצליחה לייצר מערכת יחסי� . השקעות ולימי� א� נבחרה לפקידה מצטיינת
  . שוויונית ע� בעלה חר� החינו� הפטריארכלי שינקה

כפי , בי� עמדה נשית לגברית כשהיא לובשתאלו� מצליחה לשבש ג� את ההבחנה 
התנהגותה העבריינית בכלל וסוג . צורה של ריבונות גברית, העולה מ� הקריאה השנייה

ג� . העבירות שהיא מבצעת בפרט מאלצי� את הסביבה לראות בה דמות גברית ומתריסה
אחר הקביעה כי מעשי המעילה של אלו� לא היו נעשי� בעבור קרוב משפחה או ְש!ר 

 קביעה המובילה לגינוי ִתפקודה – 135אלא למע� האח בלבד) בעלה או ילדיה, אביה(
העדפתה את .  אינה ממקמת את אלו� בעמדה נשית–האימהי של אלו� במסגרת פסק הדי� 

בעלה והתא המשפחתי שהקימה עימו מונעת א� היא , האח ובחירתה בפשע על פני ילדיה
כפי ,  זאת אי� היא נעשית פחות אישה או פחות ֵא�ע�. את סיווגה של אלו� בעמדה נשית

טשטוש ההבחנה בי� ". ֵא� למופת"שעולה מעדותה של המטפלת המתארת את אלו� כ
עמדתה הגברית לנשית בא לידי ביטוי ביתר שאת במסגרת הגעתה של אלו� בזמ� חופשת 

  . הלידה אחת לשבוע לבנק כדי למנוע את חשיפת דבר המעילה
אימהות ומעילה בכספי הבנק מבלי להיות מחויבת ממש , � בי� קריירההשילוב אצל אלו

, ובו בזמ� להיות מחויבת לכל אחת מה� בנפרד מאיד� גיסא, לא� אחת מה� מחד גיסא
  . מנטרל את אפשרות קטלוגה של אלו�

מדלגת אלו� ג� , גבר/ציבורי או אישה/מלבד התחמקותה של אלו� מ� הקיטובי� פרטי
היא איננה נציגה מובהקת של הארוס מפני שהיא מתפקדת .  לייצוג התבונהבי� ייצוג הארוס

אול� היא ). במקו� העבודה או בבית ע� הילדי� והבעל(ברציונליות במרבית מסגרות חייה 
ג� אינה מתנהגת בתבונה גמורה כשהיא מעדיפה את אחיה על פני החוק המדינתי ומבכרת 

זמני בי� שתי �הדילוג המתמיד והבו.  אליואותו על פני מקו� עבודתה בשל התמכרותה
תבונה חוזר בשיטתיות לאור� כל המשפט והופ� את אלו� לדמות לא מובנת –העמדות ארוס
דוגמה טובה לאותו דילוג בי� שתי עמדות היא ההסבר של אלו� לכ� שהיא . וא� גרוטסקית

מתו� ': "עילהלא דאגה להחתי� את גיס& על הלוואה שהיא סידרה לו במסגרת ביצוע המ
� בעוד היד האחת 136".(!)מתו� ורצתה לסיי� עימו ולגשת ללקוחות אשר המתינו לה '; לח

, תיאורה זה של אלו�. היד השנייה של אלו� משרתת את הלקוחות, מועלת בכספי הלקוחות
משפטיות מוכרות �הקשה את קטלוגה בתבניות חברתיות, זמנית�המדלג בי� שתי עמדות בו

נותה בעיני המערכת השיפוטית הבינארית שלא השכילה לקבל את וערער את מהימ
  . התחמקותה מ� הקיטובי� השוני�

זמנית למלא את תפקידה על הצד �המתח בי� נכונותה של אלו� למעול בכספי הבנק ובו
הטוב ביותר בתו� כדי דילוג מתמיד בי� שתי עמדות אלה מומחש היטב בחקירתה הנגדית 

  :בידי התובע

 
  .12' בעמ, 3ש "לעיל ה, אלו�ראו גזר הדי� בעניי�   135
  .61' בעמ, 3ש "לעיל ה, אלו�י� הכרעת הדי� בעני  136
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היתה ידועה הבעיה [...] בחודשי� האחרוני� לפני גילוי הפרשה  [...] .ש
  ?נכו�, שיש גידול בהלוואות וקיטו� בהו� ובמזומ�

  . נכו� .ת

  ?נכו�,  העובדי� וג� את התבקשת� לגייס מפקידי�.ש

  .  נכו�.ת

מתעני� ושואל אות� א� כדאי לו להפקיד , לקוח ותיק של�,  פנסיונר.ש
את הצעת לו ריבית מאד אטרקטיבית [...] לדבריו ] [...וקצת R אצלכ� מליו� 

ביחס לריבית של בנקי� אחרי� ושכנעת אותו להפקיד את הכס� בבנק 
  ?את זוכרת, למסחר

  . [...]זה היה חלק מהתפקיד שלי.  כ�.ת

את כבר מעמידה הלוואה פיקטיבית נגד , כבר באותו יו�, כ" מיד אח.ש
  ?ת זוכרת את זהא, Rהפיקדו� החדש וגונבת עוד מיליו� 

אני . [...] אבל א� אתה אומר אז כ�,  אני לא זוכרת שזה היה באותו יו�.ת

. מנת לגנוב לו את הכס� באותו יו��שכנעתי אותו להפקיד את הכס� לא על

בלי שו� קשר , שכנעתי אותו כמו ששכנעתי את כל שאר הלקוחות שלי

לא שכנעתי . נושאנחנו בנק אטרקטיבי יותר בריביות של, למעילה או לא

   .אותו שישי� את הכס� בגלל שאני אגנוב לו אותו

  ?להפקיד כס� אצלכ� בבנק[...]  אז למה בעצ� שכנעת לקוחות .ש

  .  זה היה חלק מהתפקיד.ת

  [...]תפקיד הגונבת ,  איזה תפקיד.ש

  . [...] מנהלת מחלקת השקעות] סגנית[ תפקיד .ת

 למשו� [...]� את רצית למה בעצ, כחלק מהתפקיד מה המטרה היתה .ש

  ...][? לקוחות לבנק

   .על מנת שיהיה יותר טוב לבנק .ת

  ?היה אכפת ל� מהבנק .ש

   .כ) .ת

  ?היה אכפת ל� מהבנק. לא לצחוק .ש

   .כ) .ת

  ?נכו), היה אכפת ל� ג� בטח מהלקוחות .ש

  137.כ) .ת

 
  .)ההדגשות הוספו( 6.1.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 42–40' עמב, 1ש "לעיל ה, אלו�ניי� ע  137
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א� על פי ניסיונה של אלו� לשכנע את בית המשפט שהיא דאגה ללקוחותיה כל אותה העת 
נשמע אירוני לקהל המאזיני� באול� וממקמה כדמות , שהיא מעלה בחשבונותיה�

בית המשפט מפרש את ניסיונה זה של אלו� כניסיו� נוס� להערי� על . גרוטסקית בעיניה�
  :המערכת הממסדית ומסביר את הסתירה בדבריה באמצעות הקביעה שהיא שיקרה

[...] ודשי� האחרוני� טר� מעצרה אל ידיעתה באשר לקשיי נזילות בבנק בח
בהציגה כלפיה� ; [...]אשר מחשבונ� נטלה " גיוס לקוחות"בתרתי דסתרי ב

, הלא הוא זמ� שקר של חמש שני�, פני דואג בזמ� אמת, פני מעוני�, פני ת�
   138.לרבות העת האחרונה הנזכרת

שתי עמדות אנו רואי� אפוא שהסתירה הנמשכת בדבריה של אלו� והדילוג המתמיד בי� 
בית המשפט אינו יודע כיצד להכיר ואינו . אינ� מצליחי� לחדור למוסכמות השיח המשפטי

בקיומו של סובייקט לא יציב המערער על קיומ� של קטגוריות מובנות דוגמת , מוכ� להכיר
אלו� עצמה חושפת את גבולות הייצוג ואת המוגבלות של עצ� אפשרות הייצוג . אלו�

וס לקוחות לבנק ומעילה בחשבונותיה� ה� שתי פעולות היכולות לדור כשהיא מאמינה שגי
  .בכפיפה אחת

המתמקד בפירוק הסובייקט , מודרני�הידרשות לציר הביקורת של הפמיניז� הפוסט

תרומתה הרבה של הביקורת . יוכל לסייע בהבנת העמדה הדואלית של אלו�, הנשי

 מתבטאת בהתחמקותה מפני סיווגי� מודרנית להבנת דמותה של אלו��הפמיניסטית הפוסט

על סמ� נסיבות ,  לפי הקריאה השלישית139.דיכוטומיי� וקריאתה לפירוק הסובייקט הנשי

או אקטיבית ) ביקורת הקריאה הראשונה(לא נית� לסווגה כדמות פסיבית , חייה של אלו�

עה מופי, לפי הקריאה השלישית, אלו�). הבניית דמותה של אלו� לפי הקריאה השנייה(

  . החומקת מכל אפשרות ייצוגית, כשערורייה אניגמטית

הופעתה של אלו� כשערורייה אניגמטית הממחישה את גבולות המובנות באה לידי 

  :ביטוי בעדויותיה� של קורבנות המעילה

בעיני היא היתה ממש . אחת נשמה ואחת פושעת, "אתי�"אני רואה שתי 

ל� תדע . אילו היא נכדה שליאהבתי אותה ואמרתי לה כ. משהו משהו. נשמה

   140.ששרפו מאות משפחות, מאפיה, שמאחוריה יש מאפיה

  :קורב� נוס� של המעילה מעידה בבית המשפט
  
  

 
  .13' בעמ, 3ש "לעיל ה, אלו�הכרעת הדי� בעניי�   138
 ,Seyla Benhabibמודרניז� ראו �ט בי� הפמיניז� לפוסלדיו� ביקורתי באפשרות כינונה של ברית  139

Feminism and Postmodernism: An Uneasy Alliance, in FEMINISM CONTENTIONS: A 

PHILOSOPHICAL EXCHANGE 17 (Linda Nicholson ed., 1995).  
  .)הדגשות הוספוה( 13.5.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 93' עמב, 1ש "לעיל ה, אלו�עניי�   140
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ופשוט עד , אתי החמודה, אני הכרתי את אתישהל� מכיוו� , זה היה הל�

   141.שלא ראיתי את התמונה שלה לא האמנתי שזאת אתי שאני מכירה

  :ותו על הקיו� האניגמטי והעמדה הדואלית של אלו�ג� בעלה של אלו� עומד בעד

את המעשה [...] א� ב� תמותה לא יכול להבי� , אני חושב שא� אחד לא מבי�
פסיכולוגי� . אי� אפשר לחיות בשני עולמות שוני� בצורה כזאת. הזה

   142.צריכי� לתת על זה את הדעת

יקט הפועל בשני נתיבי� התובע במשפטה של אלו� מתקשה א� הוא להכיר בקיומו של סובי
  :זמנית�סותרי� בו

יש ערו6 כשר וערו6 ש, א כמו שיש בחשבו� של� את האפשרות המדהימה"ז

ערו� אחד יש בו את ; בנפש� יש שני ערוצי�ככה , גניבה שלא מתערבבי�
בערו� האחר יש את זאת , זאת שאכפת לה מהבנק והיא מגייסת מפקידי�

   143."שגונבת

היא , בדומה לאנטיגונה של באטלר. � משליכה ג� על עצ� קיומהעמדתה הדואלית של אלו
לא (אנטיגונה של סופוקלס שירתה את המוות בעודה בחיי� ". אי� קיו�"טוענת לקיו� מסוג 

ולפיכ� , עקב הקללה שהטיל עליה אביה אדיפוס...) לא ילדה ילדי�, לא אהבה, חייתה
מותה מסמ� את . א+נה לה מלכתחילהבהגיעה לקבר שארג� לה קריאו� היא פוגשת בגורל ש

באטלר רואה בה סובייקט חסר מקו� , כמי שמתה במוב� מסוי� עוד בחייה. החיי� שלא נחיו
לֹא ֵמַעל ְולֹא / , ֵאי� ִלי ָמע$�, ה$ אְמָלָלה ["144המבקש לטעו� לחזקה על מקו� בציבור

  )]. 852–850!" (ְולֹא ֵ<י� ַהEִֵתי�, לֹא ֵ<י� ַהַחBִי�/ , ִמַ-ַחת
ורואה " בי� החיי� למוות"אלו� ממקמת את עצמה , בדומה לאנטיגונה של באטלר

  :בעצמה מי שמתה בעודה בחיי�

 שני� מי שמבצע עבירות 5אי� את חיה .  שני� זה תקופה לא קצרה5,  אתי.ש
אי� את מחזיקה , אי� את עוברת את השני�. וחי חיי� נורמלי� בבית, מחד

  ?מעמד

ומשו� מה זה . מתה�חיה: ית השתמשה בביטוי שאמרתי לה הפסיכולוג.ת
, מתה�מה שאני התכוונתי להגיד בביטוי הזה חיה. י התביעה"לא התקבל ע

תפקדתי והכל ג� בבנק , פיזית לכל, זה חיה. זה לא מה שהתפרש פה אולי

. אבל המת הזה היה מבפני�, כ תפקדתי ע� הילדי�"תפקדתי וג� בבית אח

. כל מה שהייתי עושה בבית הייתי יודעת שזה זמנית, זמ)המת הזה היה כל ה

 
  .)ההדגשות הוספו( 116' בעמ, ש�  141

  .)ההדגשות הוספו( 43–42' בעמ, ש�  142
  .)ההדגשות הוספו( 6.1.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 48' עמב, 1ש "לעיל ה, אלו�עניי�   143
  .34–33' בעמ, 27ש "לעיל ה, באטלר  144
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וכנראה שזה , אז אמרתי שאני אהיה וועד, בתחילת השנה בחרו וועד בכיתה

   145.הכל ידעתי שאני זמנית בבית [...] .יהיה זמנית

 איננו מתקבל כקיו� אפשרי בבית –" בי� חיי� למוות" קיו� –של אלו� " אי� קיו� ,קיו�"ה
  :שקובע, המשפט

. במודע. אלא מי אשר לקחה אותו הימור, של חמש שני�" מתה חיה"לא 
בהרגל . כדבריה" חצי שעה גג"ב, בבצעה מעשי� חמורי� של יו� יו�

   146.בעיקר בעבור אחיה, פשיעה

. בית המשפט איננו מכיר באפשרות קיומו של סובייקט לא יציב כזה שאינו מבוסס על ייצוג
גבולות המובנות הנחשפי� בסתירות האופפות את קיומה במקו� לראות באלו� דימוי של 

מטיל בית המשפט ספק , )'מתה וכו/חיה, גברית/נשית, ציבורית/פרטית(הדואלי 
  . במהימנותה וקובע שהיא אינה דוברת אמת

בעקבות (כפי שאני מבקשת להציגה במסגרת הקריאה השלישית , דמותה של אלו�
בוססת על ייצוג אלא על האפשרות הפוליטית מצביעה על פוליטיקה שאינה מ, )באטלר

פוליטיקה הקוראת תיגר על החוק הקיי� ומבקשת , העולה מחשיפת� של גבולות הייצוג
, על פי המלצתה של באטלר,  כל מי שתחיה חיי� פוליטיי�147.לכונ� חוק חדש ויחידאי

 השתוקקות תמצא בעצמה, ובכלל זה ג� אנטיגונה ואלו�, המבקשי� לכונ� חוק יחידאי חורג
איננה נוגעת , מבחינת באטלר, אול� השאלה המתבקשת. פרוורטית לחזור אל הכלא

 קרי א� – 148להשתוקקותה הפרוורטית של אנטיגונה או של אלו� כי א� להכרחיות גורל�
כליאת� או עונש� החמור של השתיי� ה� אות ומופת לעליונותה של המדינה על השארות או 

במילי� . משפטית היא מוגבלת�חברתית�מובנות התרבותיתלקח הכרחי שעיקרו הוא שה
את ? הא� עונש� של אנטיגונה ושל אלו� מסמ� את דחיקת השארות על ידי המדינה, אחרות

או שמא כליאת� היא למעשה גבול ? הכפיפה ההכרחית של הראשונה למרותה של השנייה
יי� יוכרו כראויות המבקש להיקרא כתפעיל של הכוח הפוליטי שחור� אילו צורות של ח

  . בהימנעו מהכרה בקיומ� של סובייקטי� לא יציבי�
מודרנית למשפטה של אלו� מדגישה את החשיבות של עמדה פוליטית �הקריאה הפוסט

המשתחררת מכבלי הזהויות המוכרות ומכוננת לעצמה זהות אינדיווידואלית בלתי ניתנת 

 
  .)ההדגשות הוספו( 21.5.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 56' עמב, 1ש "לעיל ה, אלו�עניי�   145
  .ט' פס, 3ש "לעיל ה, אלו� הדי� בעניי� גזר  146
ו� את באטלר בהמרת הפוליטיקה המטריאלית בהתקפה שלוחת רס� האשימה הפילוסופית מרתה נוסבא  147

אול� . בפוליטיקה סימבולית המסתפקת בחשיפת� של גבולות הייצוג ומעודדת פסיביות פוליטית
 פעולה –חדש באטלר מצביעה דווקא על פוטנציאל ההתנגדות לייצוגי� הקיימי� תו� משמוע� מ

 Martha C. Nussbaum, The Professor of Parody: Theראו . שניתנת לסיווג כפוליטיקה מטריאלית
Hip Defeatism of Judith Butler, THE NEW REPUBLIC (Feb. 22, 1999), at 37 ;באטלר ' ודית'ג

דפנה רז ,  עורכות'ואח ניצה ינאי (343, 337 מקראה: דרכי� לחשיבה פמיניסטית" צרות של מיגדר"
 ).2007, מתרגמת

  .35–33' בעמ, 27ש "לעיל ה, באטלר  148
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שהיא נוטלת לעצמה את הסמכות  אלו� תופסת במידה רבה את מקו� המחוקק כ149.להגדרה
היא עושה זאת כשהיא מופיעה כמה שנשגב . לקבוע טוב ורע רגע לפני שהיא נשלחת לכלא

אלו� פועלת במרחב של מובנ+ת , במילי� אחרות. מהבנה ואילו מופיע בגבולות המוב�
 לפי 150.אול� פעולתה שלה היא לא מוֶבנת, )משפטית או אחרת, תרבותית, חברתית(

כל צעד פוליטי כזה מציב עצמו כחלק מעתיד שיהפו� , הפרפורמטיבית של באטלרתפיסתה 
  . לבעל משמעות, בדיעבד, אותו

מהל� הטיעו� והשלכות , דיו� משווה בשלוש הקריאות. ד
  נורמטיביות

אלה ה� . בבסיס שלוש הקריאות שהוצעו למשפט& של אלו� קיימי� שלושה סיפורי� שוני�
שלוש האפשרויות . עלי נקודות השקה או הצטלבות אחדותשלושה סיפורי� מתחרי� ב

עמדו , כפי שה� עולות מנסיבות חייה או מהמשפט שהתנהל נגדה, לקריאת מעשיה של אלו�
כל אחת משלוש הקריאות מיקמה . לבחינה ביקורתית פמיניסטית, במאמר זה, כל אחת

מבני השארות אחרת את אלו� בתו� התא המשפחתי ושיוותה לה מעמד שונה במסגרת 
, כל אחת מ� הקריאות שפכה אור שונה על המניע למעשיה של אלו�, נוס� על זה. הבסיסיי�

כ� הציעו הקריאות קווי� חלופיי� לדמותה . ולכ� ג� תיארה אחרת את הצידוקי� לעונשה
  .של אלו�

הקריאה הראשונה והקריאה השנייה יצאו מהמבנה הליברלי הבינארי הקלאסי 
הקריאה הראשונה . שי וניסו לערער על סיווגה של אלו� כסוכנת חופשיתסוכ� חופ/קורב�

הצביעה על התעלמותו של בית המשפט מהיבטי� של מגדר והציעה להידרש לפרספקטיבה 
לעומת זאת הקריאה . מגדרית כדי להבי� עבריינות נשית בכלל ואת זו של אלו� בפרט

יבה מגדרית סטראוטיפית כצידוק השנייה הצביעה על הידרשותו של בית המשפט לפרספקט
הייתה , לפי הקריאה הראשונה, הידרשות לפרספקטיבה מגדרית. למיצוי הדי� ע� אלו�

או ) סיפור הפמיניז� הרדיקלי(למיקומה של אלו� בעמדת הקורב� , קרוב לוודאי, מביאה
� מיקו� כזה בעמדת הקורב). סיפור הפמיניז� התרבותי(להגדרה אחרת של האוטונמיה שלה 

על סיווגה של אלו� כסוכנת , מטבע הדברי�, או הגדרה אחרת של האוטונומיה היו מערערי�
נטרול הסטראוטיפי� , בדומה לזה). לצד הכרה בפני� האוטונומיי� בחייה(חופשית 
בנוגע " אוטונומיה"לא היה מכניס עיוות בהבנת המושג , לפי הקריאה השנייה, המגדריי�

 
. לכאורה נית� לומר ששדה המשפט אינו מסוגל במתכונתו הנוכחית להתמודד ע� דמויות כמו אתי אלו�  149

 שא� האפשרות היחידה לעשיית צדק באמצעות המשפט היא דר� חלוקות והבחנות אפשר לטעו�
דוגמה למי , היא דוגמה מובהקת לכישלו� המשפטהרי שאתי אלו� של הקריאה השלישית , קטגוריאליות

אול� בהתחשב בכ� . סטרוקטורלית�שהדיו� בדמותה יכול להיעשות א� ורק במסגרת תאורטית פוסט
המנותק ,  הרי שבמצב דברי� זה הופ� השדה המשפטי עצמו,שכל ניסיו� לסווג את אלו� מועד לכישלו�

 . לתאורטי, מ� המציאות הממשית
בניגוד לאנטיגונה של .  זה חשוב לסייג את האנלוגיה בי� אלו� לאנטיגונה של בטלרע� זאת בהקשר  150

ית המעמידה אותה טבעלא אפשרית לאחיה ומציגה תפיסת מוסר   המסובכת באהבת עריות בלתי,בטלר
הג� שזו כרוכה בביצוע , פני החוק את העדפתה של אלו� את אחיה על, ניתנת לייצוג והבנה בחזקת בלתי

  .יותררבה נית� להבי� בקלות , פלילית חמורהעבירה 
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. את קטלוגה של אלו� כסוכנת חופשית לגמרי, קרוב לוודאי, עוהיה מונ, לנשי� עברייניות
על א� ניסיונ� של הקריאות הראשונה והשנייה לערער על מיקומה של אלו� בעמדה של סוכ� 

, הקריאה השלישית. אי� ה� דוחות את המבנה הליברלי הדיכוטומי כשלעצמו, חופשי
הראשונה והשנייה ולערער מבקשת לבחו� מחדש את הנחת המוצא של הקריאות , לעומת�

ניסיו� הייצוג הדיכוטומי של . סוכ� חופשי/על עצ� מסגרת הדיו� הדיכוטומית קורב�
  .  איננו נכו� ומועד לכישלו� לפי קריאה זו דוגמת אלו�מציאות חייה� המורכבת של נשי�

כל אחת משלוש הקריאות ממקמת את אלו� במקו� שונה לצד הפטריאר� , נוס� על זה
הקריאה הראשונה מעודדת אותנו לצאת מתו� הפטריאר� .  את דמותה אחרתומאייכת

אלו� נקראת כדמות פסיבית שאיננה יוזמת את . ולהבי� על רקע זה את התנהגותה של אלו�
לעומת זאת במסגרת הקריאה השנייה אלו� מוְבנית . פשעיה אלא מגיבה למציאות מוכתבת

אלו� . עיוות ומצביעה על נקודות התורפה שלומכניסה בו , כמי שקוראת תיגר על הפטריאר�
אלו� , בניגוד לקריאות הראשונה והשנייה. כדמות אקטיבית ועצמאית, לפי קריאה זו, נתפסת

של הקריאה השלישית אינה אמורה להיות ממוקמת לצד הפטריאר� כי א� כמי שחוצה את 
 של מגדר היא נקראת כדמות אניגמטית חורגת החוצה במעשיה גבולות. הפטריאר�

ומטשטשת תפקידי� משפחתיי� באופ� המוציא אותה מכלל עמדה של סובייקט הנית� 
המשפחתי , הנשי, לעומת הקריאה הראשונה שמבקשת למק� את אלו� בצד הפרטי. להבנה

, הקריאה השנייה מצביעה על מיקומה על ידי בית המשפט בצד הציבורי והגברי, והקונקרטי
 לערער על אפשרות סיווגה של אלו� במסגרת קטגוריות ואילו הקריאה השלישית מנסה

  . לפי קריאה זו אלו� נקראת כדמות לא ייצוגית. משפטיות יציבות�תרבותיות�חברתיות
העונש שהושת על אלו� הוא ללא ספק מהחמורי� שהושתו באר� בגי� עבירות מ� הסוג 

ש הקריאות  מלבד הסלידה ממעשי הגנבה שביצעה אלו� מספקות שלו151.שהיא ביצעה
, למשל, כ�. נוספי� לכאורה להשתת עונש חמור כל כ� על המורשעת בדי� אלו�" צידוקי�"

מבטא העונש סלידה מ� האפשרות שבמאבק בי� השארות למדינה תהא ידה של השארות על 
קריאה (או סלידה מקריאת תיגר על המבנה הפטריארכלי האית� , )קריאה ראשונה(העליונה 

עונשה החמור של אלו� מבטא סלידה מכל חריגה שלה מנורמות , חרותבמילי� א). שנייה
ייתכ� שאלו� נשאה ). קריאה שנייה(כרעיה וכא� , ההתנהגות המצופות ממנה כאישה

 ,)קריאה שנייה(במובני� מסוימי� ג� באחריות על כשליה ומחדליה של המערכת הבנקאית 
התמודד ע� הסובייקטיביות או שהושת עליה עונש חמור מפני שבית המשפט התקשה ל152

  ).קריאה שלישית(החורגת שלה והעדי� לראות בה דמות לא מהימנה 
 מצביעות על חוסר – כול� –שלוש הקריאות , מבלי להישאר מחויבי� לאחת הקריאות

ההתאמה של המשפט הפלילי במתכונתו הנוכחית להתמודדות ע� נשי� עברייניות דוגמת 

 
 .63ש "לעיל ה, קובו; 63ש "לעיל ה, ראו אהרונובי!  151
, מצד אחד. תהדיו� בעונש� של נשי� נאשמות בעבירות פליליות הוא בעייתי מבחינה פמיניסטי, ככלל  152

מצד . הדרישה לשוויו� אמורה לתמו� בגישה של עיוורו� מגדרי בכל הנוגע לענישת� של נשי� עברייניות
פמיניז� אינו נוטה לעודד עונשי� מחמירי� לנשי� על רקע מעמד� הנחות של נשי� בחברה ה, אחר

נמצאה נטייה אול� ,  בי� נאשמי� לנאשמות באשר לעונשי מאסרניכרי�לא נמצאו הבדלי� . עברייניות
לעיל  ,יחיא�ראו בוגוש ודו�. צעו פשעי� חמורי� במיוחדיהמשפט להתייחס בנוקשות לנשי� שב של בתי

  . 18–17 'בעמ ,129 ש"ה
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סוכ� חופשי אינה מתאימה לנשי� נאשמות כמו /ית קורב�מסגרת הדיו� הבינאר. אתי אלו�
והיא הביאה את בית המשפט לייצר סיפורי� לא הגיוניי� לחלוטי� או לייצר , אלו�

  . סובייקטי� פיקטיביי�
. שלוש הקריאות חושפות ה� היבטי� אוטונומיי� וה� היבטי� קורבניי� בחייה של אלו�

א� במסגרת , לו� כסוכנת חופשית או קורב�ה� עומדות על חוסר האפשרות לסווג את א
וא� במסגרת המתפרקת מחשיבה ) הקריאה הראשונה והקריאה השנייה(החשיבה הליברלית 

ה� מדגישות את מחויבותה של אלו� למשפחתה לצד ). הקריאה השלישית(ליברלית 
   153.מחויבותה לחוקי המדינה האוסרי� על גנבה

יבות לחוקי המדינה אינו רלוונטי א� ורק המתח בי� המחויבות למשפחה ובי� המחו
נית� למצוא , ככלל. ְוודאי שאינו ייחודי לפרשת המעילה של אלו�, לתחו� המשפט הפלילי

בספרות המחקר את העמדה שלפיה הסדרי� המעניקי� עדיפות למחויבות משפחתית על פני 
להסדרי� מסוג בי� יתר השיקולי� להתנגד . משפטית אינ� בהכרח מוצדקי� במשפט הפלילי

יפגעו , זה נית� להזכיר את האפשרות שה� ְיַשמרו הייררכייה מגדרית בספרה הפרטית
, בתכלית המשפטית שעניינה חקר האמת במקרה של פטור ממת� עדות נגד קרובי משפחה

 ע� זאת 154.יפגעו בעקרו� השוויו� בי� נאשמי� או יתמרצו פעילות פלילית בשיתו� קרובי�
, ועל המדינה והמשפט, � תכופות יחסי קרבה הדוקי� ע� בני משפחתוהפרט מקיי� לעיתי

 זאת 155.לכבד קשרי משפחה אלה או שיסתכנו באובד� רלוונטיות ולגיטימציה, כ� נטע�
" אתיקה של דאגה"מציינת שעל המדינה להבטיח ג� ) Deborah Stone(דבורה סטו� , ועוד

ובכלל (הבטחת דאגה זה לזה ,  לדידה.בחיי� הפוליטיי� והמוסריי� ולתמו� בקשרי משפחה
 בשל החשיבות 156.היא האמצעי להשתתפות האזרחית הבסיסית ביותר) זה בי� בני משפחה

המגולמת בהבאתה בחשבו� של המחויבות המשפחתית במסגרת החוק המדינתי וחר� 
אני סבורה שיש חשיבות רבה לתת די� וחשבו� , ההסתייגויות מעשות כ� בהקשרי� פליליי�

מקובל להניח שקשרי משפחה ממלאי� . ויבות המשפחתית במקרי� מ� הסוג של אלו�למח
,  במיוחד נכו� הדבר לאלו�157.תפקיד מרכזי בחייה� של נשי� יותר מבחייה� של גברי�

המגיעה מרקע תרבותי פטריארכלי המקדש את הכפפת� של נשי� לגברי� ודוגל בצור� 
לו� עצמה מתוארת בהכרעת דינה כמי שמכורה א, לא זו א� זו. שלה� לשרת את המי� הגברי

היא לא נהנתה מפירות מעילתה וקיבלה אחריות מלאה מתחילת המשפט על . לאחיה
בהצטרפ� ,  נסיבות חייה אלה של אלו�158.כדרכ� של עברייניות צווארו� לב� רבות, מעשיה

של מדגישות את מרכזיותה וחשיבותה , לנסיבות פרשת המעילה ולמאפייני עבריינותה
ומראות ) המכורה לאחיה, מרקע תרבותי פטריארכלי, אישה(מערכת היחסי� שלה ע� האח 

לא נהנתה מפירות המעילה וקיבלה אחריות (שהיא אינה מתנגדת עקרונית לצו המדינתי 

 
עת הדי� ראו הכר(שיו� יבוא והכס� שנגנב יוחזר לבנק , כפי העולה מעדותה, אלו� קיוותה והאמינה  153

  .)6' בעמ, 3ש "לעיל ה, אלו�בעניי� 
154 Dan Merkel, Jennifer M. Collins & Ethan J. Leib, Criminal Justice and the Challenge of 

Family Ties, 2007 U. ILL. L. REV. 1147, 1195–1201.  
  .1187' בעמ, ש�  155
  .1189' בעמ, ש�  156
  .807' בעמ, 64ש "לעיל ה, Williamsראו למשל   157
� וDaly ראו  158Dodge ,106ש "לעיל ה.  
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לפיכ� הסכנה שבאובד� הרלוונטיות והלגיטימציה של מערכת משפט ). מלאה על מעשיה
ה של המחויבות המשפחתית במקרה זה גוברת במידה שאינה מכירה במרכזיותה ובחשיבות

  159.לדידי, רבה
במבנה הדיכוטומי , לפי כל אחת מ� הקריאות, היעדר האפשרות לסווג את אלו�

לדבר אותה סוכ� חופשי לצד התחשבות במחויבותה המשפחתית של אלו� שהניעה /קורב�
א� על פי . אוי בעניינהמשלי� מטבע הדברי� על הדי� הר, עבירה בעלת מאפייני� ייחודיי�

,  היה מקו�160,לא עמדה לאלו� בשלב הכרעת הדי�, כפי שהראיתי, שהגנת הכורח הקלאסית
להתחשב בכ� שאלו� פעלה בתנאי� הדומי� להגנת הכורח בשלב גזר הדי� בשל , בעיניי

  . ערעור מיקומה כסוכנת חופשית לפי כל אחת משלוש הקריאות
היה נית� להשתמש בטיעוני� ברוח ,  של אלו�אשר למצב המשפטי שנהג בעת משפט&

אשר דנה באפשרות להעלאת תנאי� הדומי� לסייגי� לאחריות , כתיבתה של הדר אביר�
,  לטענתה161".כמעט סייגי�: "או כפי שהיא מכנה אות�, פלילית כטיעוני� להקלה בעונש

רמציה של אופי הדיו� בשלב גזירת הדי� משתנה במידה כה רבה עד שהוא מחולל טרנספו
וג� באופ� שבו אנו משתמשי� , ממש בהבנתנו ובניתוחנו טענות בעלות בסיס עובדתי זהה

 בערעורה של אלו� לבית המשפט העליו� טענו באי 162.בה� הלכה למעשה בבית המשפט
 טענה –" כמעט כורח"כוחה כי יש להקל בעונשה כיוו� שמעשי הגנבה שלה בוצעו מתו� 

 הג� שפסק הדי� של העליו� הכיר 163.בבית המשפט העליו�, ילעניות דעת, שנדחתה בטעות
עקרונית באפשרות להתייחס למצב של חריגה מסייג כמצב המצדיק התחשבות בגזירת 

הוא לא סבר , וא� על פי שהוא היה מוכ� להביא בחשבו� את נסיבות חייה של אלו�, הדי�
טענה של , י אביר�לפ. מ� הסייג של כורח" מעט"שהתנאי� שבה� פעלה אלו� חרגו ב

להקלה בעונש מתאפשרת בשל כללי המשחק השוני� בשלב גזירת העונש " כמעט סייג"
להכרעה ) זכאית/אשמה(המעבר מהכרעה בדידה , לשיטתה. לעומת שלב הכרעת הדי�

כרו� בשינוי של כללי המשחק ובשמיעת ראיות ) איזה עונש יש להשית על הנאשמת(רציפה 
" שחור"רבי� על הרצ� שבי� ה" אפורי�"שיש בה , ר בפני השופטהפורסות יריעה רחבה יות

, הרציונלית ובעלת הבחירה החופשית, את הדמות הקלאסית). זכאית" (לב�"ל) אשמה(
מחליפה דמות שפעולתה נקבעת לא רק על ידי רצונותיה אלא ג� על ידי רקעה ונסיבות 

 
עי� המנבי) נסיבות ביצוע העבירה ומאפייני העבירה, קרי נסיבות חיי�(מדובר במצבור של פרמטרי�   159

יודגש שלא כל פרמטר . חשיבותה של המחויבות המשפחתית במקרה של אלו�בהכרה במרכזיותה ו
כל הפרטמטרי�  בחינת מצבור ס�.  תנאי מספיק או הכרחי להתחשבות במחויבות המשפחתיתהואמוזכר 

  .מקרי� עתידיי�בומשקל� תכתיב את מידת ההכרה במחויבות המשפחתית 
  . 74–54ש "האת הטקסט סביב לעיל ראו   160
 על משפט – ספר דיויד וינר"  סייגי� לאחריות פלילית כטיעוני� לעונש–'? כמעט כורח'"הדר אביר�   161

  ).2009, יור� רבי� ויניב ואקי עורכי�, אילו��דרור ארד (601פלילי ואתיקה 
 .606–605' בעמ, ש�  162
שהסייג שממנו הייתה אלו� נהנית לו הייתה מתקבלת טענתה בהקשר זה אינו , ובצדק,  אביר� מציינתהדר  163

 פי התיאור של בית על. א� ורק סייג של כורח אלא שילוב של סייג הכורח ע� סייג הטעות במצב הדברי�
צר מצג  א� הוא י,ו� הלכה למעשה לאיומי� מצד נושיו נתלא היה האח, המשפט את עובדות המקרה

לפיכ� לו הכיר . סמ� מצג זה והיא פעלה על, כלפי אלו� שלפיו נשקפה סכנה לחייו ולחיי בני משפחתו
סמ� המצב כפי שדימתה אותו אלו�  היה הדבר נעשה על, המשפט בסייג הכורח לעניי� הקלה בעונש בית

  .)608' בעמ,  ש�ראו(המצב לאשורו ולא כפי שהיה 
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שר לבית המשפט העליו�  מאפייני� אלה של שלב גזירת הדי� היו אמורי� לאפ164.חייה
לאמ� את סיפור קורבניותה ולהכיר בכ� שאלו� פעלה , לזהות את אתיקת הדאגה של אלו�

 ומתו� כפיפותה 165,אשר פגיעה בו נחזתה לפגיעה בה עצמה, מתו� רצו� להציל את אחיה
כפי שהובהר במסגרת , וצייתנותה לאח על רקע מערכת היחסי� הפטריארכלית ביניה�

  . ונה והשנייההקריאות הראש
הגנה "בהקשר זה היה מקו� להיעזר בעקבות הקריאות הראשונה והשנייה ג� ב

המיוחסת בספרות המשפטית למצבי� שבה� אנשי� מפרשי� סיטואציות שה� " תרבותית
משו� שמערכת הערכי� והתרבות שבה ה� חיי� " אי� ברירה"נמצאי� בה� כסיטואציות של 

 בשל החינו� הפטריארכלי שאלו� ינקה משחר 166.מגבילה את טווח הבחירות שלה�
א� שהשופט לוי מסכי� בפסק הדי� של . ילדותה היא חשה כורח לפעול בדר� מסוימת

והרקע האישי ] של אלו�[קיימת רלוונטיות ג� לנתוני� אודות נסיבות חייה "העליו� כי 
� משקל ואינו מייחס לה" כמעט כורח" אי� הוא מביא� בחשבו� במסגרת טענת ה167,"שלה

חר� המסגרת הפתוחה והגמישה יותר של שלב גזר הדי� לא נתקבלו טענות . מספק
  .תרבותיות שנדחו בשלב הכרעת הדי� בערכאה הראשונה בפרשת אלו�

למרות פסיקת העליו� בעניינה של אלו� ראוי לציי� שבספרות המחקר המשפטית זוהתה 
בבוא בתי המשפט לבחו� , מגמה זולפי . ראשיתה של מגמת שינוי בשני העשורי� האחרוני�

אפשרות תחולתה את את מידת התאמתה של הגנת הכורח לנאשמת בשלב הכרעת הדי� או 
ה� החלו לאמ� נקודת מבט הרגישה לתובנות , בשלב גזירת הדי�" כמעט כורח"של טענת 

 ע� זאת מגמה זו זוהתה בפרשות שעסקו בעבירות אלימות שביצעו נשי� שחיו 168.מגדריות
היקפה האדיר וסביבתה , ייתכ� שאופי עבריינותה הכלכלית של אלו�. יבה פיזית אלימהבסב

" כמעט כורח"הפיזית הבלתי אלימה הקשו על בית המשפט העליו� לקבל טענה של 
  . בעניינה

עד כה בחנתי כיצד היה נית� להתחשב בנסיבות חייה של אלו� במסגרת הדי� שנהג בעת 
די� הנוהג כיו� מעמיד כלי� נוספי� להתמודדות ע� נסיבות אול� ה. התנהלות המשפט נגדה
 לחוק 113כמה שני� לאחר שנגזר דינה של אלו� נכנס לתוק� תיקו� . חיי� מ� הסוג של אלו�

 
  .622, 618' בעמ, ש�  164
חווי�  ה� מבהירי� שגברי� . יוגב ואס� נפתלי מנתחי� את הגנת הכורח בראי הפמיניז� התרבותימור  165

את האפשרויות העומדות בפניה� אחרת ולפיכ� מעריכי� , נשי�מערכות יחסי� אחרת משחוות אות� 
ה� ייתכ� שאישה תהא זכאית להגנת כורח בנסיבות שב,  נקודת מבט זולפי. במסגרת אות� מערכות יחסי�

כרוניקה של כורח ! ?נשי� אונסות נשי�"ראו מור יוגב ואס� נפתלי . גברי� לא יהיו זכאי� להגנה זהה
 )ו"התשס (54–53, 39ג הארת די�  "כסייג לאחריות פלילית' כורח' ניתוח מגדרי של הגנת ה– ידוע מראש

bit.ly/2PokPnW.  
מאזני " י� לאחריות הפלילית מודל משולבשל טענות תרבותיות במער� הסייגשילוב�  "ראו גיא ב� דוד  166

  .628–624' בעמ, 161ש "לעיל ה, �אביר; )ע"התש (211–205, 201 זמשפט 
  .דינו של השופט לוי  לפסק16 'פס, 4ש " לעיל ה,עליו� – אלו� עניי�  167
) ש"מחוזי ב(פ "ת; )7.4.2005, פורס� בנבו(פלוני ' מדינת ישראל נ 1068/04) 'מחוזי חי(ח "ראו דיו� בפ  168

כ� ראו . 165ש "לעיל ה,  אצל יוגב ונפתלי,)12.7.2001, פורס� בנבו(אמברק ' מדינת ישראל נ 8055/01
, פורס� בנבו (מדינת ישראל' נ פלונית 4147/06פ "בע ריבלי� דיו� בדעת המיעוט של השופט

   .628–627' בעמ, 161ש "לעיל ה,  אצל אביר�,)20.6.2007
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 התיקו� נועד לשי� ק� למצב 169.שעניינו הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה, העונשי�
 מלבד בחינת החומרה 170. ליב�שבו גזרו שופטי� את הדי� לפי השקפת עולמ� ורחשי

המושגית של מעשה העבירה נדרש בית המשפט לבחו� את חומרת העבירה הקונקרטית 
בי� יתר נסיבות אלה מכיר סעי� . באמצעות שלל נסיבות שאינ� נמנות ע� יסודות העבירה

לחוק העונשי� בקרבה לכל אחד מ� הסייגי� לאחריות פלילית כנסיבה מקילה ) 9)(א(ט40
" כמעט כורח"בכ� עיג� למעשה התיקו� את טענת . ציי� את מידת הקרבה הנדרשתמבלי ל

היעדר הוראה בדבר מידת הקרבה לסייגי� מעניק לשופט מידה רבה של . בספר החוקי�
על בית המשפט , בדיעבד, והיה מקל, שיקול דעת באשר למקרי� שיצדיקו הקלה בעונש

   171. אלו�בעניינה של" כמעט כורח"העליו� להכיר בטענת 
הרלוונטי לענייני� מהסוג , 113חידוש חשוב נוס� בהלי� גזירת הדי� שמביא עימו תיקו� 

את הסיבות שהביאו את הנאש� , )5)(א(ט40לפי סעי� , הוא האפשרות לשקול, של אלו�
נוסח הסעי� הוא כללי ומאפשר להביא בחשבו� ג� . לבצע את העבירה במסגרת גזירת דינו

כ� בתי המשפט הסכימו בשני� האחרונות להתחשב במסגרת הסעי� ג� וא, נסיבות מקילות
 173 בעובדה שהנאש� פעל בהוראתו של אד� אחר172,במצוקה הכלכלית של הנאש�

, ופסקי הדי� בעקבותיו מעניקי�) 5)(א(ט40 סעי� 174.ובחינו� הפטריארכלי של הנאש�
ולה למע� אחר ת על רקע פטריארכלי ופעמשנה תוק� לשיקולי� של קורבנ+, בדיעבד

  .במסגרת גזירת הדי� של אלו�
או לסיבות " כמעט כורח"המאפשר להתייחס בשלב גזירת הדי� לטענת , 113תיקו� 

מאפשר , )פעילות בש� אחר או רקע פטריארכלי, לרבות מצוקה כלכלית(לביצוע העבירה 
 ומתמודד בד בבד ע� הקושי 175להביא בחשבו� ג� את מאפייניה הקורבניי� של אלו�

שעליו מצביעות ה� הקריאה הראשונה וה� הקריאה , לראות בה א� ורק סוכנת חופשית
 מקל את קשיי ההתמודדות ע� דמויות בלתי ניתנות לסיווג 113כמו כ� תיקו� . השנייה

  . אשר נדוני� במסגרת הקריאה השלישית, קטגוריאלי מ� הסוג של אלו�

 
 .102ח "ס, 2012–ב"התשע, )113' תיקו� מס(חוק העונשי�   169
תמונת מצב והרהורי� על העתיד : טי בענישההבניית שיקול הדעת השיפו"ר� רבי� ראו יניב ואקי ויו  170

 לחוק העונשי� בעניי� הבניית שיקול 113' פירוש לתיקו� מס"עמי קובו ; )2013 (413 נבהפרקליט " לבוא
אייל � ראו אור� גזל113לביקורת על יישומו של תיקו� ). 2012 (4 183הסניגור " הדעת בענישה

 ).2016 (517ט די� ודברי�  "2014–2012התפתחויות במשפט הפלילי הדיוני והמהותי "
בי� מצב שבו האח היה נתו� לאיומי� ובי� מצב שבו אלו� סברה , בעיניי, בהקשר זה אי� מקו� להבחי�  171

�  .פי שבפועל לא הופנו כלפיו איומי� על בטעות שהוא נתו� לאיומי� א
07�62657) א" תכלכלית(פ "ת  172�אלד כבוב 'ינו של השופט ח לגזר ד18' פס, אורו�' מדינת ישראל נ 14

  ).15.3.2015, פורס� בנבו(
פורס� ( לגזר דינו של השופט אמנו� כה� 162' פס, רוזנטל' מדינת ישראל נ 260/08) ��ימחוזי (פ "ת  173

  ).29.9.2014, בנבו
11�21867) 'רמשלו� (פ "ת  174� לגזר דינו של 15' פס, פלוני'  שלוחת רמלה נ–משטרת ישראל תביעות  14

 ).18.10.2015, פורס� בנבו(עמי קובו השופט 
 113כסיבה לביצוע העבירה במסגרת החלת תיקו� " רקע פטריארכלי"ההתחשבות במאפיי� תרבותי מסוג   175

ראו דיו� . עלולה לעורר קשיי� יישומיי� משו� שהפטריארכליות פושה במידה זו או אחרת בחברה כולה
  .53–52ש "בטקסט הסמו� לה לעיל
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מבנה הליברלי הבינארי בקריאה השלישית הראיתי שהמקרה של אלו� מתפרק מה
, התפרקות זו מנביעה את התפרקות� של קיטובי� בינאריי� נוספי�. סוכ� חופשי/קורב�

ההתפרקות . ונובעת ממנה, רגש ועוד/תבונה, אישה/גבר, פרטית/דוגמת ספירה ציבורית
בהקשר של אלו� קשורה ) על נגזרותיו השונות(סוכ� חופשי /מהמבנה הליברלי קורב�

) ג� א� לא מבחירה(דיכוי זה מבסס עבור אלו� . ויה המגדרי במשפחת האבבטבורה לדיכ
  . מוסר חלופי המקשה להציג את מציאות חייה המורכבת הצגה דיכוטומית

נשי� "טלי שימקי� הראתה במחקריה שעבריינות צווארו� לב� נשית מבוצעת לרוב בידי 
 סרחו על רקע חוסר  אשר176,המצטיינות בכל תחומי החיי�" סופרוומ�"מעי� , "מדהימות

אשר , ובתוכ� פרשת המעילה של אלו�,  מקרי� כאלה177.נראות מגדרית ופעלו למע� אחר
מזמני� אותנו , קשי� לייצוג דיכוטומי על רקע קורבנות מגדרית לפי הקריאה השלישית

ולהתחיל ) על נגזרותיה השונות(סוכ� חופשי /לזנוח את קטגוריית החשיבה הבינארית קורב�
המעודדת הכרעה רציפה ,  חשיבה כזו178.חמקמק ולא יציב, ב עליה באופ� נזיל יותרלחשו

" כמעט כורח"תתאפשר בי� היתר באמצעות הכרה בהגנות מסוג , "אפורי�"שיש בה צבעי� 
  .113או הבאה בחשבו� של הסיבות לביצוע העבירה בשלב גזירת הדי� במסגרת תיקו� 

אשר מכירה , וג שמקדמת הקריאה השלישיתמ� הס, מודרנית�אימוצה של אתיקה פוסט
ממדיי� ואוניברסליי� לדילמות מוסריות שמעוררות מסגרות �בכישלונ� של פתרונות חד

החיי� האנושיות המורכבות הייתה מסייעת לבית המשפט להימנע מליפול לקטלוגי� 
 לא כ� הייתה מסייעת אימוצה של אתיקה כזו להימנע מהכתרת כל סתירה מוסרית. מאולצי�

  .מובנת המגולמת באלו� כלא אמיתית

  אחרית דבר. ה

סיפור המעילה של אלו� מוכיח שבמאבק בי� המדינה למשפחה ידה של המדינה על 
מבודדת מכל קיו� חברתי מפני שהיא לא הכירה בסדר האתי , כמו אנטיגונה, אלו�. העליונה

ה עמוקה על מעשיה בסופו של דבר אלו� אומנ� מביעה חרט. הציבורי ולא זכתה להכרתו
אול� החרטה וההכרה בסמכותה של המדינה הגיעו , ומכירה בסמכות שיש למדינה עליה

 
אשת , נשואה ע� ילדי�, משכילה"הצווארו� הלב� הטיפוסית מתארת שימקי� כאישה את עבריינית   176

לא מפסידה , ההופעה החיצונית שלה מוקפדת, רהוטה, אינטיליגנטית, עובדת שני� באותו מקו�, קריירה
לא , י�של חבר,  לא של הילד עצמו–יו� אחד אפילו במסיבת יו� הולדת של מישהו מהילדי� שלה 

ראו ממיה (" שמתקתקת ענייני� והיא מסוגלת לזה, אישה בעלת יכולות.  או ועד כיתהאסיפות כיתה
  . )17ש '"לעיל ה, ואברה�

בהתייחס לעבריינית . אחד המאפייני� הבולטי� של עבריינות צווארו� לב� נשית הוא הפעילות למע� אחר  177
. זה מישהו קרוב אליה[...] זו לא המצוקה הכלכלית שלה : "ית קובעת שימקי�ווארו� הלב� הטיפוסהצ

ראו ( "יש פתאו� משבר כלכלי שעובר עליו. ב� הזוג שלה, הב� שלה, אח שלה, אבא שלה. בדר� כלל גבר
  . )ש�

 אי� הכרח ע� זאת. הפעילות למע� אחר נבעה מדיכויה המגדרי במשפחת האב, במקרה של אלו�  178
 ואפשר שהיא תשק� ,תנבע מדיכוי מגדרי, במסגרת עבריינות צווארו� לב� נשית, למע� אחרשהפעילות 

תחת , כזכור, אתיקה כזו חותרת א� היא.  תובנותיו של הפמיניז� התרבותילפיאתיקה של דאגה נשית 
   .74–57ש " טקסט סביב הראו לעיל. קורב�/הדיכוטומיה הליברלית סוכ� חופשי
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שאינה חשה חרדה או חמלה ע� כליאתה , בניגוד לאנטיגונה המיתולוגית. באיחור עבורה
  :היא מעידה. אלו� היא רדופת ייסורי מצפו�, בגומחה סלעית

 אי� יותר עונש ממה שאני נותנת [...]אני לעצמי א� פע� לא אוכל לסלוח 
סליחה . סליחה מהרבה אנשי�. סליחה. [...] א� אחד לא יכול לתת לי, לעצמי

סליחה , סליחה מהמשפחה שלי,  העובדי�50�סליחה מ,  הלקוחות350�מ
הדבר היחידי שאני גאה בו זה . סליחה מכל העול�. מבעלי ומהילדי�

ג� ביו� , ה לי אפשרות אחרתזה לא שלא היית, שהלכתי והסגרתי את עצמי
רציתי . ולא רציתי את זה[...]. שהסגרתי את עצמי הייתה לי אפשרות אחרת 

   179.לתת את הדי� על מה שעשיתי, לגמור

הפוליטיקה "לאחר שפרשת המעילה נחשפה ביקשה אלו� לדבר ולטעו� את טענתה בש� 
,  הקריאותלפי כל אחת משלוש, היא מציעה.  הפוליטיקה של המשפחה–" האחרת

אול� בית המשפט המחוזי נמנע מלקיי� דיו� . פוליטיקה מתחרה המעוגנת במער� השארות
, בית המשפט העליו�. משפחה כאשר קיימת התנגשות חזיתית בי� השתיי�–ביחסי המדינה

" קיימת רלוונטיות ג� לנתוני� אודות נסיבות חייה והרקע האישי"אומנ� העיר ש, לעומתו
דינאמיקה המשפחתית הקשה והמורכבת שבצילה גדלה " הוא התייחס ל כמו כ�180.של אלו�

 181,"ושבעטיה האפשרות להמרות את פיו של עופר הייתה כרוכה בקושי רב, אתי וחונכה
אשר נית� לה , אול� זו הייתה התייחסות מינורית לנסיבות חייה ולרקעה האישי של אלו�

ייחסות רצינית בהכרעת הדי� של הפוליטיקה האחרת איננה זוכה להת. משקל זעו� בלבד
ומוחמצת הזדמנות לדיו� אמיתי במער� היחסי� בי� , המחוזי ובפסק הדי� של העליו�

סביר להניח שדיו� רציני במערכת היחסי� הקונפליקטואלית בי� המדינה . המשפחה למדינה
למשפחה והבאתה בחשבו� של הפוליטיקה האחרת היו מדרבני� את בית המשפט לייחס לה 

   182.כפי שהוצע לעיל, שקל ולהשפיע ג� על גזירת דינה של אלו�מ
שלוש הקריאות למשפט של אלו� וההצעות הנורמטיביות בעקבותיה� אינ� זונחות את 

בקיומו של ציווי משפחתי באשר , מי יותר ומי פחות, הפוליטיקה האחרת ומכירות
חה ובזהירות שיש ה� מכירות בכוחה התרבותי של המשפ. לעבריינות הכלכלית הנדונה

הבאתה בחשבו� של פוליטיקה �לנקוט בעת הטיפול בה ומצביעות על הסכנה הטמונה באי
ההתעלמות מהפוליטיקה ). בי� נשית או בי� כזו שהיא לא ייצוגית, בי� משפחתית(אחרת 

סוכנת (האחרת הביאה במקרה של אלו� ליצירת� של תבניות בינאריות לא מתאימות 
כ� הביאה ). סובייקט נשי אחדותי או מניפולטיבי, ישה רעה או משוגעתא, חופשית או קורב�

לכתיבת� של סיפורי� לא הגיוניי� ולכינונה של סובייקטיביות " החוק האחר"זניחתו של 
אלו� אישה רעה במקו� פקידה , אלו� אישה חופשית ואוטונומית במקו� קורב�(פיקטיבית 

ישה שקרנית ומניפולטיבית במקו� סובייקט לא אלו� א, אלו� ֵא� רעה במקו� טובה, אפורה
הבעייתיות המגולמת בכינונ� של נרטיבי� שאחיזת� במציאות רופפת ). ייצוגי ולא אחדותי

 
  .21.5.2003 מיו� הדיו� לפרוטוקול 58' עמב, 1ש "לעיל ה, אלו�עניי�   179
  .נו של השופט לוידי  לפסק16 'פס ,4ש "לעיל ה, עליו� – אלו�עניי�   180
  .ש�  181
  .178–154ש "טקסט סביב הל ראו לעי  182
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מתגברת בשל העובדה שאלו� מבקשת בכל מאודה לאשר את הסיפור שהיא חוותה ולהופכו 
יסיונה כאמיתי לש� כ� היא נזקקת לבית המשפט שיאשר את נ. למציאות ציבורית משותפת

אול� בית המשפט המחוזי אינו נענה לבקשתה ומסרב לאפשר לפוליטיקה . תוק��ובר
ופרשנותה , אלו� מוצגת פע� אחר פע� כשקרנית. האחרת לחלחל לתו� השיח המשפטי

  . לאירוע שהיא חוותה נשללת
שלוש הקריאות המתחרות שהוצעו למשפט של אלו� העמידו במרכז� סיפור שהוא אינו 

". סיפור מושל�"דותי או קוהרנטי והראו שאלו� אינה מביאה עימה לבית המשפט אח
תה כל אחת משלוש הקריאות להפו� באמצעות הכנסת בהתבסס על הנחת עבודה זו ניס

כ� ניסתה כל אחת . פוליטיקה אחרת את הסיפור האישי של אלו� לסיפור מוב� ברבי�
הכנסתו של סיפור המעילה למשבצות משלוש הקריאות לחשו� את הבעייתיות המגולמת ב

והוצעה בעקבות זה הדר� להתאמת המשבצות הקיימות , משפטיות קיימות שאינ� מתאימות
בנקודה זו ברצוני להעיר ולהזכיר דברי� שנאמרו עוד במבוא למאמר . לסיפורי� מורכבי�

 האחרות שלוש הקריאות אינ� מתחרות זו בזו במוב� זה שיש לב8ר אחת על פני השתיי�. זה
רק חיבור� של שלוש הקריאות בקריאת� סימולטנית יאפשר . ולאמצה אגב ביטול� של היתר

בלב המאמר עומד .  מורכבותו של הסיפור שחושפת אלו� בפנינואתלהבי� בצורה מלאה 
הוויתור מראש על ארגו� הומוגני וקוהרנטי של כל מרכיבי הסיפור לתהלי� ִתבנות משמעות 

  .יחיד
ולמרות השני� , ג� ע� שחרורה.  שורות אלה שוחררה אלו� מבית הסוהרעובר לכתיבת

התיימר מאמר זה להראות כי טענתה של אלו� , הרבות שחלפו מאז שהיא נשפטה ונכלאה
ולקחיה של פרשת המעילה בבנק למסחר והמשפט , לא זכתה להתייחסות בבית המשפט

ע במאמר זה את טענתה של ניסיתי להשמי. שהתנהל בעקבותיה רחוקי� מלהיות מופקי�
 האתיקה שלתוכה נולדה אתי אלו� ושבשמה –" אתיקה אחרת"זו הנטענת בש� , אלו�

  ."ג$נה�ֶאִ-יטענת ": נטענת טענתה




