
ו
משוטטהרוח,נאמןכלב

אוויררגליארבעעל

כראשית,הייתיכךאחררוזנפלד:ברכה
סופריםשלכלליאיגודספרא"הוצאות
 2009בישראל

בפרס(זכהרוזנפלדברכהשלהרביעישיריהקובץ
מסמךזהוביותר.והחושפניהאישיספרההואאס"י>

שחרדיםמחלה,שלכאוטיבעולםומיטלטלמטלטל
לאזה ,אל'(שמהאתלהגות"שחוששיםעדממנה

 .) 21עמ'שלי'

הגיהינוםתוךאלל"מסעהקוראמובלצעדאחרצעד
הכותבתאתמנשלהרחםארנוןשבווחזרה",
מתוךזאת,ובכל .) 39(עמ'מוםבהומטילמנשיותה

ייחודיקולנולדהמרוקנת"בטנה"מערתייסורי
"אחרמחדש:נולדתהיאהאיןמתוך .) 43(עמ'ועז
הספר>.של(כשמובראשית"הייתיכך

שלה,באודיסיאההמשוררתאלהמתלווההקורא
נעטפיםשבוהאירוניהמבטמכוחגםמחוזקיוצא

והמילים.השפהמכוחוגםמנשוא,קשיםמצבים

להעניקהמילהשלשבכוחהלעובדהמודעתהחרף
המוותאתלהרחיקמנסההיא 1נפשיסעדבעיקר

המילים.באמצעות
האדירהובתשוקתהלגורלה,כאדוןשלה,בכוחהרק

לחוףתגיעלמרחוק,מאירכמגדלורשהיאלחיים,
מלחיווצוותהקברניט;הואראשי"כימבטחים:

הספק:נעדרלאאך ,) 10עמ'('מיטה'גופי"ארביהם
אלמסעהאךלגורלה,והאדוןהקברניטהיאאמנם
בדרכההאבודה,אטלנטיסשלבנופהנערךהמילה
אטלנטיס, 1כזכורהמשוררים.רפובליקתאתלייסד

לארקעבריה,מכלמוגנת 1אפלטוןשבכתבי
לחורבנה.שהביא 1·מוסריהא 1הפנימימהאויב
עלמרמזתהמשוררים""רפובליקת 1מכךויותר

המעמידהאירוניהנוצרתוכךבננות","רפובליקת
אתהחותמותהשורותשתיגםבספק.הרעיוןאת

יסרבלאהואלמשיח;יקראו"השירים .השיר
הספקתחושתאתמאששות ) 11(עמ'להגיע"

מופניתכאןשהאירוניהמשוםהגאולה,באפשרות
לגאולשבכוחהוסבוריםהשירבמלאכתלעוסקים

שנמניתכמיעצמה,כלפימעטולאהעולם,את
עמם.

 ) 24(עמ'בקשה'הניתוח,'לפניהשירזאת,ובכל

המיליםשלבכוחןמאמינה"אניבמילים:נחתם
 1כלומרשלי",הריפוי;ובכוחותהפחדים;אתלפזר

ומציל:גואלכוחלמילהישמסוימים,בצירופים

שמי;עלשמךאותיותאתרשםחלף;שביט"כוכב
בחלום('ציפההסתיר"כךאחרהלבנה;אתקידש

 .) 32עמ'מרדפיך'של

הז_\רוס,כוחהואפניםלשתימשתמעשאינומה
ה~ורד"הפלדהל"מסךכאנטיתזההחיים,כוח

כמראה,הבוהקתהלילה,חשכתחציעלכגיליוטינה
למטוטלת(בדומהשלוהזוהרשהקוהמוניטורמול

('מוניטור'והמוות"החייםצג"עלמרצדאורלוגין>
החיים,חלופיותאתגםמייצגהמוניטור .) 33עמ'

12 
 349גליון

ובשירים , 58בעמ''זמן'בשיריםגםשמופיעהכפי

שיר .נחבא''זמן 61ך·שם>(ללא 60בעמודים

ונוקב.מראירונינוגע,

אהבה'איתי'עשהבשירחייםכמקורהארוסעלעוד
מחדשלחברמהאהובהדוברתמבקשתשם ,) 55(עמ'
"באמצעותלנשמתההדואב, 1הכבדגופהאת

(עמ'מרדפיך'שלבחלומות'ציפהובשירהאביונה",
"מעודפימתייראשאינומאהובהמבקשתהיא ) 30

גבולותאת"לחצותלהלעזורבגופם,הדבש"
מתוךלציפורתהיהטובהמילההשלם;הייאוש

במעופה".להקה
אותה:הסובבהעולםגםמושפעזהחיותמכוח

 •מתפרע"האופקלה;שרות"העיינות
נוצרתשמכוחההטבע,עםבאינטראקציה

להבריא.תוכלשממנההפלטפורמה
בסיכון'הרדמההשירדבר.מחמיץאינופנימההמבט

כשהגוףהנשמהעשתהמהתוהה ,) 25(עמ'גבוה'

בממשותיגונהלהטביעפרשהאוליהורדם:
אוליוהתהום,המיםפניעלריחפהאוליהאתרית,
עםשובלהתאחדאדירהבתשוקההנשמהחיכתה
נפשה,כאוותלהתגלגלזמןפסקלקחהואוליגופה,
"ואוליהגלגולים,סודאתהעתבבואללמדה,כדי

להפריכה".שאיןכהשערה;במקומה;נשארה

לתוצאות'ה~תנהוהאקזיסטנציאליהקשההשיר
הציוריוהביטוי 1שמומעצםשיערמסמרהבדיקה',

האימה.חווייתאתומעציםמחזקשבהמשכו

והחבלהרגדום,עלכמצויהעצמהמתארתהמשוררת
שאין 1הדיןפסקתלוישעליוחבלמעליה.מתנודד

בשיר .לשנותובידהאיןאבל 1מהותואתיודעתהיא
דיןגזרפוסקת,עליונהערכאהישמשהוהקפקאי
מושבעיםחברמשפט,ביתנעדריםאולםוגרדום,

למשפטלעומדהדיבורזכותאושופטים,או
 .דעתואתלהשמיע

מעסה'כשאתההיפהפההאהבהבשירישכוחכמה

ומכמידפשוטאקטשבו . ) 38(עמ'רגלי'כפותאת

הטבעאיתניאזלאחור:הזמןמנהרתאתמשיבלב
אלה"שבהגוףכמו 1הבסיסיהגרעיןאלשבים

מתוק".והפריעצמו."

יישומםעםהטבעכוחותאתמפגישיםאחדיםשירים

(עמ''מגמה'השירכמו 1נכתבושמתוכהבמציאות

פעולתשביןהאינטראקציהאתהמתאר ,) 46
למקבילתה,החולים,ביתבמעבדתגחהצנטריפו

צירה.עלהסובבתהארץ

'האילןהבדידות:אתבעוצמההמבטאקצרצרושיר
במלואו:כאןמובא ,) 41(עמ'שבחלון'

נעזבהואענפיו;ביןנשבראובךשל"ענן
צערו".אתמכח.שבמערומיו;הצמארקמציפוריו;

המרגשיםבאימאז'יםכובשיםהקובץשירי

חיי;אתגוררת"אנילמשל: .שלהםוהעוצמתיים

עמוסה;מזחלתגוררת;בשלג;פצועהפרדה
בעכוזה"מצליף;שיכור;עגלוןכמווהגורל;
הואסבלנות"חסרוגם: .) 37עמ'קרות',('רגליים
בקלותכנועים; /.·אוניםוהאיןהכאב;

עתידבגלגלינאחזתאני;ובתווךמתמסרים;
נאמן"כלבוגם: .) 28עמ'('התעוררות',דוהרים"
משבים"נובחאוויר;רגליארבעעלמשוטטהרוח;
הנךאליהםשבהיכנסך . ) 40עמ'פרצים',('רוח

 ·:·לצאת.רוצהאינךשממנופרדס,אלכנכנס

נתנזוןמלכה

השיפוטיתהשתיקהזכות

כמשפטהמשפטמערכתעזריאל:שבתאי
מערכתועלרכושמסביטולעלהציבור'
עמ' 354 , 2010המחברהוצאתהמשפט,

ייסדשגביונהעםשיחד ,שבתאיעזריאלשלספרו
לביטולשהביאהרכוש>,מס(נפגעינמ"רעמותתאת

ובזכויותמשפטיבמאבקרקעוסקאינורכוש,מס

ההתיימרותשביןהמרחקאתמאיראלאאזרח,
 .שלווהמוסתרתהנסתרתלמציאותהחוקלשלטון
תחקירים,"רשימות,עלהמבוססתיעודהואהספר

תכתובות,תלונות,קומוניקטים,סאטירות,
שפעאולםהעטיפה>,גבשמעיד(כפיעתירות"
כשלעצמופריטכלאםוגםעצמו,עלחוזרהעניינים

מדוברכילחושעלולהקוראחדה,והכתיבהמעניין
חיתהענייניתעריכההגברת.באותהושובשוב

פגיעהללאלפחות,בשלישהספרמקצרת
יסודיובבירור 1הממסדבתגובתהמחויבתבחשיבותו

 .המחברטענותשל
עניינה 1הספרשמציגחשובותהיותרהסוגיותאחת

של>בניהם(בעיקרקרובישלהמשפטיתההתמחות
כמסתבראלה,אצלאלההעליוןהמשפטיבתשופטי

טבלתגםכמו ,) 110(עמ'עינייםמחשיךמשרטוט

 • 101(עמ'משפחהובנישופטיםיבןהענייניםניגודי

שהנפוטיזםנראההאלה,הדבריםלאור .) 106

בנושאבכנס .ביותרחמורהמשפטיתבמערכת

כשנשאלפוליטיים",ומינוייםציבורית"שחיתות
הנפוטיזםאםעזריאל>ידי(עלזמירהשופט

(עמ'המשפטבמערכתמהנפוטיזםחמורבפוליטיקה
ומבלילהשיבמבליהמקוםאתזמירעזב ,) 269

לשלום.להיפרד
שלושה"ישמודריקלעודדכי 1למשל 1מתברר
עובדתהבנותאחת 1דיןעורכיוחתןילדים

בפניומופיעהאביבבתלהפליליתבפרקליטות
לסמכותוהכפופיםשופטיםבפניאולערכאהחבריו

המשפטיתהמציאותעל .) 24(עמ'הערעורית"

 15כלל"לפיבאירוניה:עזריאלכותבשנוצרה

~םבדיןלשבתשופטעלנאסרהאתיקה,לכללי
באותומשפחתובןעםעודבהצדדיםאחדכוחבא

נכתבהנדוןשהכלליודגשדין.עורכימשרד
ואיןבארמית,ולאלחלוטיןומובנתבהירהבעברית

 .) 215(עמ'לפרשנויות"מקוםכל

ביתנשיאשהיהמיאצלהמצבבמיוחדמעניין
ברק"אלישבעשאשתוברק,אהווןהעליוןהמשפט
הכפופהלעבודה,הארציהדיןביתנשיאסגנית

עומדשבעלההערכאהשלהערעוריתלסמכותה
בביתשיפוטבתפקידימכהנת-1987מ ]."[בראשה

 .) 101(עמ'לעבודה"הדין



היועץלאחרונהעדשהיהמישלהמקרהגםכמו
לוכפופהשאחותומזוז'מנילממשלה,המשפטי
ואשתוהאוצר'משרדשלמשפטיתיועצתבהיותה
שלהמשפטיליועץהמשנהבהיותהלוכפופה
 .ישראלמשטרת
בביתשופטכיוםשמשמשמישלהתנהגותוחמורה
שביומורובינשטיין'אליקים 1העליוןהמשפט
בניגוד"ובהיותולממשלהמשפטיכיועץהאחרון
יהודהעו"דנגדמשמעתיתיקביטלחריף"ענייני
ובתקופת 1הוןלהלבנתהרשותכיו"ר(המכהןשפר

הליכישיבשבג"צים,במחלקת"פרקליטהיותך)

עמהשישפשעמסוגבעבירהמדוברבבג"ץ.משפט

 .) 146-139 134 , 38(עמ'קלון"

עזריאלפורשנמ"ר'עמותתבמסגרתמאבקולצד
אתנוגהבאורהמאירותנוספותמשפטיותפרשיות

"פסקלמשל:רם.שבגבעתהעליוןהצדקהיכלי
במקרך),בתעתיק(השיבוש 1622 00 /בבג"ץהדין

אורהשופטאתלפסולואח'ברקנגדיצחקיואב
הדיןשעורךשהתבררלאחרהורוביץשלבמשפטו

עלאור.השופטשלהקרובחברוורבין,פיניהוא
[השיבושהאליוןהמשפטביתכידוע, 1הדיןפסקפי

םימחייבאינםהאתיקהשכלליקבעבמקור]האירוני
האתיקהכלליעל , 157-156(עמ'השופטים"את

 .) 203בעמ'ומדריך"מנחהכ"חומר

בפרשותהעליוניםהשופטיםשהתנהגותדומה
אםרבשספק 1בירורודורשתחמורההיאשונות

 1כהןהילההשופטתבפרשתלמשלכךיתרחש.

פרוטוקוליםארבעה-עשרבהשמדתשהורשעה
כישהעידההצדדים,נוכחותללאמחדשוכתיבתם
פחותלאחמוריםמעשיםשביצעואחרים,שופטים

 .לדיןהועמדולא-
"שופטיםאותםזהותאתלבררעזריאלמאמצי

המשפט"מערכתהבאה:בהערהמסתכמיםאחרים",

בשאלותכשמדוברהשתיקה,זכותעלשומרת
התקבלהלאזהלמכתבגםאותה.לסבךשעלולות
 .) 226(עמ'תשובה"

הרכוש,מסשומותנגדהמחברניהלעיקשמאבק
נתקל:שבההמשפטיתהמציאותאתמתארהואוכך

בהודעותנתקלתיהמשפט,מערכתעם"במגעי
שומותכמושנראותהפרקליטותשלפיקציה
השופטיםבידיעתוהכלרכוש,מסשלהפיקציה
בשופטים,נתקלתישלהם.פעולהובשיתוף
ואיןהעםאויבכאלהנפגעים,'נציגאלישהתייחסו

משפטיוביועץמדינהבפרקליטתנתקלתיגוזמה.זו
במשטרהלהיחקרפעמייםאותיששלחולממשלה,

הממצאיםכי 1ציבורעובדיהעלבתעלאזהרהתחת
 .) 27(עמ'לכך"האחראיםאתהעליבושנחשפו

מאבקעזריאלניהל 1מרידודדןהאוצרשרבתקופת
מחיריירידתלמרותהשומותהקטנתאיבשלנואש

'באשרשרירותיבהליךשמדוברמתבררהקרקעות.
כפולשליהקרקעששוויהעלהשכניעם"בירור

יותר-50%וכהסמוכהלחלקהעררועדתמקביעת

במו"ממאולץלסיכוםאיתםשהגיעשכןשלמזו
 .) 40(עמ'מתיש"

"מסנמ"ר"?"איששלהבאההטענהעלייאמרומה
עשרותשלשנתייםבחיוביםהתבטא )ל"ז(רכוש
לקרקעותבעליםעלשהוטלושקליםאלפיומאות
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המשפט"היכלמדרגות"במעלהדומיה,אונורה

'גורםמהווהשהמסכביכולהיההנימוקפרטיות.
מהקרקעות-95%שבהתרבר,בפועללבנות.מדרבן'
נאסרבהןשהשימושכאלההיורכוש,במסשחויבו

 .) 42(עמ'הבעלים"באשמתשלא

לח"כ(במכתבלמשלריבם.סיפוריםחופנתזוטענה
מאבישירשתיכמרשעקרקע"ברשותיהנדל):צבי

חיפה·המהירלכבישמתחתמצויההקרקעהמנוח.
כפנויהרשומההקרקעפלא,באורח ".א"ת

כדיצריךרכוששמסמהכלוזהלבנייהוכמיועדת
 ,) 53(עמ'תשלום"דרישותשנהמדיאלילשלוח

 , 65בתאלמנהשלמכתבהעלנאמרלמשלמה

עםהגובלתקרקעשניםעשרות"מזהשברשותה
עלהקימהחדרהעיריתש]מתברר[אךחדרהנחל

 1שנימצד ]".[חדרהנחלפארקאתשליהקרקע

הפקעתעבורלילשלםמוכנהחדרהעירייתאין
מספקידישמי.עלעדיןהקרקעולכןהאדמות
'החוק',אחרהממלאותטהורותנשמותרכוש,

פרטיתקרקעשמחזיקהכמימיסיםממנידורשים

 .) 60(עמ'לבנייה"המיועדת

נוסיף?!ומהעודנאמרמה

כרבעיוסי

לעולמיםירוק

שודדתההבנה
 ·: ·: T-ז;-
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