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קפקא וספרות לצד משפט על  –"למראה המילים"  

1שולמית אלמוג וגל אמיר  

הגיעה לסיומה פרשיה משפטית סבוכה, בה עסקו שלוש ערכאות במשך כשבע שנים2  3123121.31-ב

לאחר ששלוש  בפסק דין קצר דחה השופט ג'ובראן בקשה לדיון נוסף שהגישה אווה דורית הופה

הייתה אווה דורית  22ערכאות דחו את טענותיה לבעלות בכתבי היד שהותיר אחריו הסופר פרנץ קפקא

מזכירתו של מקס ברוד, ידידו ויורש כתביו של קפקא, וטענה כי אמה הורישה  ,בתה של אסתר הופה

הבקשה  ם אלו2בכתבישלה טענה הספרייה הלאומית של מדינת ישראל לבעלות  המול2 לה את הכתבים

בה דן השופט ג'ובראן הייתה האפשרות החוקית האחרונה של הופה לקבל סעד משפטי שיצהיר כי 

  כתבי היד שייכים לה2

על גבי ההכרעה פרשו את , בקשה לדיון הנוסףהערכאות שקדמו ל שלושבוהשופטות השופטים 

 בעניינילצד ניתוחים משפטים ארוכים ומפורטים, דיונים בהם גוללו, , עמודיםעשרות רבות של 

את גישתן של הערכאות, 2 , ועודשל העם היהודי זכויותיו ההיסטוריותשואה, שיקולי צדק, , ספרות

דברי הפתיחה של שופטת בית המשפט למשפחה, טליה מיטיבים לייצג  שניגשו למקרה שלפניהןבעת 

ודאי שלא כדבר שבשגרה, מזדמן לשופט לצלול לנבכי לא בכל יום, " –קופלמן פרדו, שכתבה 

 23"בדל אחר בדל וכאשר רב הנסתר על הגלוי ההיסטוריה כאשר זו נגלית לפניו, פיסה אחר פיסה,

יש לקיים  דיון נוסף 2ג'ובראן משנה לנשיאהה של תמציתיתה תוהכרעבולטת  העל רקע ז

מהותיים ומשמעותיים באופן כזה המצדיק דיון החידוש, החשיבות או הקושי בהלכה שנקבעה הם כאשר "

היטב  מודע משנה לנשיאה היההשאין ספק אינו כזה2  , קובעת ההכרעה,זהמקרה  4"2נוסף באותה הלכה

בחר לקצר  ,לפתחוכל זאת, כשהגיעה פרשת עזבונו של הסופר הגדול וב 2לכובד ההכרעה שעמדה בפניו

הרטוריקה של ג'ובראן בהכרעה זו היא  וחף מכל פאתוס2 אופן ענייני, מינימליסטיולנמק את ההכרעה ב

שכן זה כבר הוכרע  להימנע מלדון בעניין לגופו, תקדימים המורים כי ראויהפניות ל ועיקרה, טכנית

                                                             
למשפט, מגדר  פורוםבאוניברסיטת חיפה, ומנהלת משותפת של השולמית אלמוג היא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים  1

כמה מהרעיונות ערבי באוניברסיטת חיפה. -ומדיניות חברתית. גל אמיר הוא עמית מחקר בפקולטה למשפטים ובמרכז היהודי
 The Restitution Dialogues: A Transnationalלראשונה במסגרת הרצאתה של פרופ' אלמוג בכנס הועלו במאמר זה 

Conversation on Cultural Loss  באוניברסיטת תל אביב.  0202שנערך בפברואר 
כי עיזבון ברוד לא ניתן (. בפסקי דין קודמים נקבע 21.20.0227)פורסם בנבו,  אווה דורית הופה נ' יעל סמוק 6020027דנא  2

, לפי הסדר )בית משפט ראו.הלאומית בירושליםבמתנה לאסתר הופה או לבנותיה, ולכן יש למסרו לשמירה בנאמנות לספריה 
אילזה אסתר הופה ז׳׳ל נ' עו׳׳ד שמוליק קסוטו ועו׳׳ד  08242-20-22ת"ע )ת"א(  :למשפחה, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון(

מנהל  -וטו אווה דורית הופה נ' עו"ד שמוליק קס 86221-22-20עמש )ת"א( (; 20.22.20)פורסם בנבו,  מנהלי עיזבון -רמי הדר 
)פורסם בנבו,  אווה דורית הופה נ' שמוליק קסוטו 7022022בעמ (; 01.7.22)פורסם בנבו,  עיזבון המנוחה אילזה הופה ז"ל

6.4.0227;)  
 , שם.08242-20-22ת"ע )ת"א(  3
 .0לעיל ה"ש , 6020027דנ"א  4



 
2 

כי 'המתנה' בה מדובר  עשויה לנחש הבנבכי הפרשה אינ הבקיאה שאינ תבערכאות הקודמות2 הקורא

  :נכסי צאן ברזל של תרבות המערבמ אחדקשורה לבציטוט הבא מתוך ההכרעה 

אין בטענה שהעלתה המבקשת כדי להצדיק דיון נוסף, וממילא הטענה כי הכתבים הוענקו להופה 

תובים השונים על גבי המעטפות, הועלתה בפני שלוש הערכאות שדנו יבמתנה, לרבות פירוט הכ

לענייני משפחה; פסקאות לפסק דינו של בית המשפט  21-21, 12בהליך ונדחתה )ראו: פסקאות 

, לפסק דינו של בית המשפט המחוזי; פסקה נא לפסק הדין מושא 21, ובמיוחד פסקה 3.1-23

הבקשה(2 דומה שהמבקשת מלינה, למעשה, על ניתוח הראיות והמשקל שניתן להן, הניצב ביסוד 

הדיון הקביעות העובדתיות שנקבעו2 טענות אלה הן טענות ערעוריות אשר אין מקומן בהליך 

רבין נ'  213831(; דנ"פ 1323121.31) 1מצדה מ2מ2 בע"מ נ' מגנוס פסקה   4127831הנוסף )ראו: 

 5((332121.312) .1, 12מדינת ישראל פסקאות 

מוסד "הדיון ואכן, 2 ה לנסויתה דחיית התקויהכרעת המשנה לנשיאה ה –רת באשר למערע

היא  , נדירה ככל שתהיה, והיתכנות אולם עצם ות2מתרחש לעיתים נדירכזה 2 נס הנוסף" מסמן תקווה לנס

לקבל 2 מוסד הדיון הנוסף מספק את האפשרות מרובה תחנות ולעולם לא נטול תקוה ארוך,תהליך חלק מ

2 נכון, את הטענה קשב שיפוטי שתקנה עוד רגע אחרון של טענה עוד סיכוי, להישמע שוב, לנסח פעם נוספת

לנס2 ה וובכל זאת היא מתחזקת לפרק זמן נוסף את התקויש לתחם באופן צר ומצומצם, האחרונה הזו 

ייתכן שלא אווה דורית הופה החזיקה בתקווה זו עד הרגע האחרון, וכפי שאמרה לסופר בנג'מין באלינט, 

 6, הוא 'אני מקווה'Hoffe2בשל כך שפירוש שמה בגרמנית, אותה איבדה 

הנס לא התרחש הפעם2 צליל פטיש המשפט, שהפעם אחז בו המשנה לנשיאה ג'ובראן, סימן את 

  2ןהופה כבעלת די אווה דוריתהתחנה הסופית בדרכה הארוכה של 

את הזמן  באשר למשפט כמוסד, הכרעתו של המשנה לנשיאה מנוסחת באופן ההולם באופן מלא  

קבלות, ובלשונו הציורית של השופט חשין: "המקרים לרוב, אין בקשות לדיון נוסף מתואת ההקשר2 

עניין זה, החליט המשנה לנשיאה, לא  7שבהם מתקיים דיון נוסף מעטים שבמעטים הם, נער יספרם2"

ההכרעה מנוסחת בצמצום ובחדות הרלוונטית, זמן הבנקודת יימנה עם אותם מקרים נדירים2 על רקע זה ו

הוענק, וכי אחרונת הטענות שנותרו באמתחת המערערת נבחנה2 עולה ממנה כי קשב שיפוטי מתבקשים2 

יריעה מתפרש שהרשו לעצמן  רוחבלאותו מקום כאן אין 2 נפלה, מתבקש הצמצום משנעשה כך וההכרעה

אמורה לייצג את סוף  לדיון נוסף בקשה רעיוניים2 דחייתולפיתוחים רטוריים או  הערכאות הקודמות

                                                             
 לפסק הדין. 22, פסקה 0, לעיל ה"ש 6020027דנ"א  5
6 BENJAMIN BALINT, KAFKA’S LAST TRIAL – THE CASE OF A LITERARY LEGACY 14 (2018). 
 (.01.4.0228)פורסם בנבו, בקמן נ' שר העבודה והרווחה  7668028דנג"צ  7
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תפקיד למלא  צליחדחיית  הבקשה מבו מנומקת הנוסח התכליתי  פט2 של המש דברו הדרך2 את סופיות 

הקשב הנוסף והאחרון בו זכתה, קשב את סוף דרכה המשפטית של המערערת, אך גם את  וא מסמןכפול2 ה

 תחזק2התקווה הארוך שמאפשר המשפט לשמסמן את אופק 

שהתנהל, ובכלל זה ההכרעה בבקשה בקריאה המוצעת כאן ההליך המשפטי  –פרנץ קפקא באשר ל

לדיון נוסף שחתמה אותו, תורם עוד רובד מרתק להבנת מהות מאבק פנימי עז  בין התקווה להיות שייך, 

בערפילי שכחה2 אותותיו של המאבק הזה נחשפים באופנים  להיזכר ולהיקרא, לבין חלום על איון ושקיעה 

 תנו העיזבון2 נפנה עתה לתיאורו של המאבק הזה2, מילים שמעמיד לרשושונים דרך המילים הכתובות

 באו-גרופיוס-, הוצג במוזיאון מרטין1.37-ב, הדין בבקשה לדיון הנוסףמעט לאחר הכרעת 

(Martin-Gropius-Bau) 2המשפט',  בברלין כתב היד המקורי של 'המשפט' מאת קפקא בשלמותו'

, לאחר 3214-ופורסמה על ידי מקס ברוד ב, 3234-נובלה שלא הושלמה, נכתבה על ידי קפקא בברלין ב

 Deutsches) ךחלק מאוסף הספרות הגרמנית בארכיון מרבא היום כתב היד, שהוא 8מותו2

Literaturarchiv Marbach)הארכיון  מקס ברוד2 קבע בזמנו, הוצג בתערוכה עמוד אחר עמוד, בסדר ש

2 3222המכירות סות'ביס, בשנת בבית שנערכה במכירה פומבית  מאסתר הופה כתב היד רכש את

שהניעו את ההליכים המשפטיים בישראל, הגורמים תה אחד י, הינכבדמכירה זו, שהניבה להופה רווח 

  29להוריש להאמה זבון אותו ניסתה יבתה, אווה דורית הופה, בעהסתיימו בשלילת זכויות  רשא

מרתקת בדרכים רבות ושונות, אך את עין המבקרת דוברת העברית, וחשובה התערוכה הייתה 

2 היה זה עמוד אחד של כתב היד, עם מילה אחת כתובה לכד במיוחד אחד הדפים שהוצגוואת דמיונה, 

2 המילה, הבולטת בחריגותה על רקע הדף הכתוב ווממוקמת בתחתית מנוקדתכשהיא  עברית,ב

ְך"  ההייתבצפיפות בגרמנית,  יָּ   102"שַׁ

                                                             
)אברהם כרמל מתרגם, הוצאת  המשפטפרנץ קפקא  -הספר תורגם מספר פעמים לעברית. התרגום בו משתמש מאמר זה הוא  8

 (.2110שוקן, 
9 BALINT 020, בעמ' 7, לעיל ה"ש. 
 .0226צולם על ידי שולמית אלמוג, אוגוסט  10
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עברית2 מחברת לימודי העברית שלו הייתה בין הכתבים האישיים שנותרו למד כידוע, קפקא 

באחת ממחברות הלימוד שלו קפקא אהב לרדת לעומקן של מילים בעברית2  11אצל ברוד לאחר מותו2

בד בבד עם העלאת התערוכה של כתבי קפקא )שהוצגה פזורות מילים עבריות לצד תרגומן לגרמנית2 

, בארכיב במארבך( העלתה להקת התיאטרון של רות קנר את ההצגה 1.31בתחילה, החל משנת 

המפגש עוצמת את 'המחברת של קפקא' שנתנה ביטוי חזותי רב עוצמה לחוויה של קריאה במחברות2 

  :שחרהבימתי עם המילים העבריות של קפקא מתאר 

זה המילה העברית של קפקא כתובה כפרגמנט2 המילה העומדת לבד בשורה, כפיסה  במובן

משפט  –שבורה, ציטוט, שארית, חסרת פשר222 זהו מובנו הראשון של המשפט שאינו נגמר 

                                                             
 Alfredלסקירה של לימודי העברית של קפקא, והדרך בה הם משתקפים ביצירתו, וכן של תוכן המחברות ראו:  11

Bodenheimer, A Sign of Sickness and a Symbol of Health, in KAFKA, ZIONISM AND BEYOND 259 (Mark H. 

Gelber, ed., 2004) ; "(.0.2.0228) הארץגלילי שחר "קפקא וכוחו של המשפט שאינו נגמר 
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במובנו הטקסטואלי, משפט שאבריו פגומים, פעורים, שפוכים, ומבנהו פרוץ, פתוח, והמילים 

   12לות מובן עדיין2שבו רוויות חיים ותוקף אך נטו

על פי המילון, 'שייכות' היא 'קניין,  2אך המילה 'שייך' אינה נטולת מובן, אלא רוויה במשמעות

את מלוא המשמעות של המילה 'שייך'2 חוק מקיף המובן הקנייני אינו  13יחס, קשר, סמיכות'2

קפקא את המילה 'שייך' בשולי  כתבהישראלי, שנחקק למעלה מחצי מאה לאחר ש ןהמיטלטלי

מחברתו, מבטא את המושג הקנייני בדיוק ובתמצות, כדרכו של המחוקק, שכידוע אינו משחית 

הבעלות במיטלטלין היא הזכות להחזיק ולהשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל " –מילותיו לריק 

המילה הבודדת בשולי המחברת שנראה אולם  14"עסקה, בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם2

, הזכות שביקשה אווה דורית בכפוף להגבלות טלטלין כל דברייותר מן הזכות לעשות בממכוונת ל

במובן עמוק  להשתייך כמיהה, או תקווההמילה מהדהדת הופה לגבי הנייר שעליו נכתבו כתבי קפקא2 

 סופר לקהל קוראיו2, או הית למולדתהבהרבה2 המובן בו שייך האהוב לאהובתו, הפטריוט

קפקא היה מודע בהתחשב בהרגלי למידת העברית שלו, אפשר לשער, בזהירות המתבקשת,  ש 

על מה חשב עם זאת, דומה שניאלץ להשלים עם כך שלעולם לא נדע  215היטב לכל משמעויות המילה

, שישויך קפקא כשעלה על דעתו לכתוב את המילה "שייך" על הדף שיכונה שנים אחר כך "פרגמנט"

  2ושיהפוך לחלק מהעיזבון המפורסם ל"משפט", 

מצא  ,ברודעורך הספר, מקס באופן ברור2 ומסתיים 'המשפט' לא היה טקסט לינארי, המתחיל 

 הרכיב המקטעים רובם שלמ 16אוסף של מקטעים, הדומים יותר לריזום, מאשר ל'עץ בעל שורשים'2

קפקא לא במעצרו של יוזף ק', ומסתיים בהוצאתו להורג2 הטקסט הקנוני' של 'המשפט', המתחיל 'את 

)של קפקא, ש2א2  ואולם, כיוון שלפי דבריו בעל־פהתיאור לינארי של המשפט, וכדברי ברוד " יצר

בו בלי סוף, ולמעשה לא יכול  נועד המשפט לעבור לערכאה גבוהה יותר, יכול היה להמשיך , לאוג2א2(

 רבים שברוד לא מצא להם מקום בתוך הטקסט2מקטעים  וכך נותרו 17"היה להיגמר אי־פעם2

'קטעים ברוד , שאורכם בין כמה פסקאות וכמה עמודים, קרא שלא שובצו לחלק מן המקטעים

 אלו 'קטעים לא גמוריםשל הספר מופיעים 'מהמהדורות 2 בחלק מן fragmentלא גמורים' ובגרמנית 

                                                             
 שחר, שם. 12
 (.2148) 620 המילון העברי המרוכזאברהם אבן שושן "שייך"  13
 .2162 –לחוק המיטלטלין, התשמ"א  2סעיף  14
אם כי בהיעדר כל אינדיקציה . gehört zu -מובן אליו כיוון קפקא הוא  בעלות היוועצות עם דובר גרמנית העלתה הצעה כי ה 15

 על סיועו בזיהוי הטקסט כפרגמנט של 'המשפט'. עם תודה לפרופ' גור אלרועי נוספת, נותרת המילה פתוחה לכל פרשנות.
מודרנית -הוא מעין שלוחה תת קרקעית של צמח, המשתרעת באופן לא סדיר לכל עבר. בחשיבה הפוסט (Rizhome)'ריזום'  16

"ריזום"  משמש הריזום לביטוי "מצב של חופש, המבוסס על ספונטניות ועל יצירתיות בלתי קבועה." דוד גורביץ ודן ערב
 (.0220) 2211 אנציקלופדיה של הרעיונות

 .087 , עמ' 4, לעיל ה"ש המשפטד "אחרית דבר" בתוך מקס ברו 17
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אינם  עם סגן המנהל( ובמהדורות אחרות הבית, מאבק)לאלזה, נסיעה אל האם, התובע הכללי, 

כ'קטע לא  ן כמה שורות, שלא מצא את מקומו אפילומופיעים2 המילה 'שייך' נרשמה בשולי טקסט ב

 32212גמור' במהדורה העברית של 'המשפט' שיצאה לאור בתרגום אברהם כרמל בשנת 

ממוקמת  , כל אותמנוקדת בקפדנותולי הטקסט, בש מראה המילה הבודדהבכל מקרה, 

שעלתה בדעתו של  יוצר רישום המתפשט הרבה מעבר למשמעות המילולית במרחק מה מהאחרות,

כמו  , בחריגותה הבולטת,2 המילהקפקא בעת שכתב את המילה, תהיה אותה משמעות אשר תהיה

 מפעל האוצרות שבתוכו היא משובצת, מפעל שמבקש להנכיח, להבנות  ולהשליט סדר  חותרת כנגד

2 בודדה, קטועה מהקשר ברור ונטועה בתוך מרחב עו אינו נתון למשטור, הסדרה ומשמועבמה שמטב

בין המאפיין את האדם שכתב אותה, שהוא גם זר וגם שייך, היא הופכת לייצוג עוצמתי של החיבור 

  2 מה שנראה לעין ומה שמעבר לומה שנאמר לבין מה שאינו יכול להיאמר, בין 

ן אבסורדי, עצם ההצבה של המילה בתערוכה, בולטת במיוחד התקווה, שמימושה הוא באופ

 –פרגמנט בתוך פרגמנט  - דווקא בפרגמנט, ואפילו יותר במילה היחידה, הקטועה, הפתוחה והצועקת

המעלה שאלות בלתי ניתנות לפתרון, הרודפות זו אחר זו2 מה זה להיות שייך? מה זה להיות לא שייך? 

ם אפשר לשנות בחירה כזו? להותיר אותה בידי אחר? להותיר האם אפשר לבחור באחד מהם? הא

הזו הוליכה אותנו לעבר המחשבות   אותה בידי המשפט? מילה בודדה זו, המבליחה בשולי הפרגמנט,

 ה2וותקו משפטספרות, שייכות,  הבאות על

מקס  מצא לאחר מותו של קפקא לפרסם או לא לפרסם? –של ברוד המפורסמת נפתח בדילמה 

במקרה או שלא במקרה, שני פתקים שנכתבו בכתב ידו  - ידידו הקרוב ומעריצו הגדול ביותר - ברוד

של קפקא2 באחד הנחה קפקא את ברוד לשרוף כל דבר שיותיר אחריו 'עד העמוד האחרון'2 בשני 

בניגוד מפורש  18)וברוד האמין שזהו הפתק השני( מנה קפקא רשימת כתבים שאין לשרוף אותם2

מה  ופרסםובכלל זה שני הפתקים, ו, שמר ברוד את מלוא עזבונו הספרותי של קפקא, להוראות אל

 2שיכול היה לפרסם

 2רפובליקת הספרותשל מעשה זה התפתח לאחד הנרטיבים המפורסמים ביותר בהיסטוריה 

נעז , בפרשת הפתקים  הדרמה הכרוכהמרתקת ככל שועדיין, הוא עדיין כובש את דמיונם של רבים2 

 2מאד ברוד עמד בפניה לא הייתה סבוכהכי הדילמה שלהציע 

                                                             
 .080, 082 לנוסחם המלא של שני הפתקים ראו: ברוד, שם, בעמ' 18
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לא היו מסמכים  ,הפתקים, שהם אולי תוצר של דיכאון חולףהעיר כי ברוד, שלמד משפטים, 

אחד בתוך מארג  סיבמדובר בביטוי פואטי,  להצעתנו? אם כן מה הם היו 19מחייבים מבחינה משפטית2

 2של קפקא מכלול יצירתומארג  –סבוך ורחב 

היה גם הוא בעל השכלה משפטית, והתמחה במשפט הפרטי2 הוא היה מצויד בידע  קפקא

שאפשר לו ליצור מסמך משפטי מחייב2  הוא עסק בעריכת דין שנים, עיסוק שהצטיין בו, למרות 

גיבורי סיפוריו הם לעיתים קרובות קורבנות של המערכת המשפטית וזרים לה,  20העוינות שחש כלפיו2

 המערכת, והכיר אותה לפני ולפנים2חלק מהוא עצמו היה אך 

לראות עצמו  ביקשכתביו לא יהיו שייכים לציבור לאחר מותו, אם ש שאף לכך אם קפקא

שכפי שכותב באלינט, הוא  משום ט אמצעים יעילים2 בין אםכנמוג אל תוך האלמוניות, היה בידו לנקו

התגבשה בתודעתו מעולם החלטה  משום שלאבין אם   21,קיווה תמיד שעבודתו תהיה שייכת לציבור

בחירה נוספת שלו  הוא בחר שלא לנקוט בהם2  -ובין אם מטעם אחר כלשהו  שלמה וברורה בעניין זה, 

 2השכחהולא לעבר השתייכות ונוכחות, כיוון לעבר מעידה כי קפקא  – ברוד כנמען של הפתקיםב-

לאחר מותו התאפשרו על ידי לפרסם כתבים של קפקא , מאמציו של ברוד משהו באופן אירוני

הרמן, אביו של קפקא, חתם על חוזה  2 מסמכים משפטיים מחייביםיצירת פעולות משפטיות ונקיטה ב

 22את יצירותיו2ולהוציא לאור זבונו של קפקא, יעם ברוד2 החוזה העניק לברוד את הזכות לעיין בע

 רצונו של קפקא?זו משקפת את תוצאה זבון2 האם ישקבע מה ייעשה בע משפטבאופן מעשי, היה זה ה

  2שיכול היה לצפות לה, או למצער התוצאה  שבחר לא התנגד לה די הצורך כדי למנוע את התרחשותה2

המסיימת של  לסצנה 23באלינט מדמה את מחדלו של קפקא להשמיד את כתביו בעצמו,

 'לרשויות':, בה נמנע יוסף ק' מלנעוץ את הסכין בליבו עצמו, ומותיר את המלאכה 'המשפט'

הוא לאחוז בסכין כאשר עברה עליו מיד אל יד, -כעת ידע ק' בוודאות, כי הייתה זו חובתו

ולנעוץ אותה בליבו2 אבל הוא לא עשה כן, אלא סובב את צווארו, החופשי עדיין, לכאן ולכאן 

והביט סביבו2 לא היה בכוחו לעמוד בכל הניסיונות ולא לפטור את הרשויות מלעשות את 

                                                             
ברוד מקפיד לציין כי קפקא לא הותיר אחריו צוואה, וכי השיחה בה מסר לברוד על רצונו לשרוף את עזבונו, 'התנהלה  19

בבדיחות הדעת'. כן הוא מספר כי "שני הפתקים נכתבו בתקופת חיים שבה הגיעו נטיותיו הביקורתיות של ידידי לשיאן, ואילו 
פנה לצד החיוב והאושר, שצמצם את השנאה העצמית והניהיליזם שלו" ברוד, בשנה האחרונה לחייו חל בהן מפנה לא צפוי, מ

 .088, בעמ' 26לעיל ה"ש 
 .Samuel Wolff & Kenneth Rivkin, Essay: The Legal Education of Franz Kafka, 22 COLUM-VLA J.Lלכך ראו:  20

& ARTS 407 (1997-1998).  
21 BALINT 204, בעמ' 7, לעיל ה"ש. 
 .208שם, בעמ'  22
 .207שם, בעמ'  23
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ן2 האחריות למשגה אחרון זה הייתה על מי שמנע ממנו את שארית הכוח הדרושה מלאכת

 24למעשה זה2

עימות משפטי מאוחר יותר עסק בשאלה האם עזבונו של ברוד, שכלל את רוב עזבונו הספרותי   

לאסתר  ציווהברוד  או לספרייה הלאומית של ישראל2 -אסתר  בתה שלשל קפקא, שייך לאווה הופה 

את עזבונו, לרבות מכתבי קפקא, מחברות שתכנן לא פורסם, טיוטות של טקסטים ויומנים2 הופה 

באמצעים משפטיים כדי לשלוט בבעלות עשה שימוש בראייתו, החומרים היו שייכים לו, והוא 

לשמירה עם זאת, קבע כי לאחר מותה של הופה, יימסרו כתבי היד " בחומרים אלו לאחר מותו2

סיטה העברית בירושלים או לספריה העירונית בתל אביב או לגנזך ציבורי אחר לספריה של האוניבר

בארץ או בחוץ לארץ עד כמה שהם לא נמצאים באחד או אחדים מהמוסדות הנ"ל, או שהגב' אילזה 

 25"2אסתר הופה במשך חייה היא לא עשתה הסדר אחר

ילדים משלו, ראה בהן ולבנותיה, שבהיעדרם של להופה רצונו של ברוד היה לדאוג נראה ש

לאחר מותה אך  27מספר פעמים אף ניסה להעניק את כתבי היד במתנה לאסתר, עוד בחייו2 26כבנותיו2

על רצונו של לגבור על מנת  משפטהספרייה הלאומית בכוחו של ה , השתמשה7..1בשנת  של אסתר,

הטענה כי על 2  28לעם היהודי" השייכיםברוד: "הספרייה אינה מתכוונת לוותר על נכסים תרבותיים 

2 משכה חיצי ביקורת הם נכס תרבותי של העם היהודי,היותם הכתבים לעבור לחזקת הספרייה בשל 

שמדינת ישראל היא הנציגה מהטענה ככל שמשתמע  , שטענה כי ג'ודית באטלראחד מהם שילחה 

מחוץ למדינה ואינם  היהודים החייםעמדת מתעלמת הן מהיא המוסמכת של כל היהודים באשר הם, 

ברוח דומה  29רואים בה את נציגתם, והן מן המיעוט הלא יהודי הגדול הנמצא בגבולות המדינה2

אווה הופה, בבוז גלוי, כי "הניסיון לצייר את קפקא כסופר יהודי הוא מגוחך2 הוא לא אהב את אומרת 

אך דיון בהם  , אלות מרתקותש אלו 30יהדותו2 הוא כתב מהלב פנימה2 לא היה לו דיאלוג עם אלוהים2"

הן עלי הנמקות הוא כנפילה למחילת הארנב, שתסיט אותנו מדרך המלך2 נסתפק בציון העובדה כי ה

הערכאות  2היו אחרות ערכאות שקבעו בזו אחר זו את זכותה של הספרייה הלאומית לכתביםהסתמכו 

                                                             
 .024, עמ' 4לעיל ה"ש  המשפט 24
 , פסקה ז' לפסק דינו של השופט רובינשטיין.0, לעיל ה"ש 7022022בע"מ  25
26 BALINT 218, בעמ' 7, לעיל ה"ש. 
ניסיונות אלו מתועדים היטב במכתבים ובמסמכים. עם זאת, בית המשפט קבע כי בהיעדרה של מסירה פיזית, שנדרשה על פי  27

ריה נותרו הכתבים כרכושו של ברוד. הדין שהיה בתוקף בעת שניתנה המתנה, לא הושלמה המתנה מבחינה קניינית, וגם לאח
 , פסקה נ"א לפסק דינו של השופט רובינשטיין.0, לעיל ה"ש 7022022וראו: בע"מ 

28 Judith Butler, Who Owns Kafka, 33 LONDON REVIEW OF BOOKS (March 3, 2011) https://www.lrb.co.uk/the-

paper/v33/n05/judith-butler/who-owns-kafka 
 שם. 29
30 BALINT התרגום של המחברות(. 22, בעמ' 7, לעיל ה"ש( 



 
9 

אשר זה אך יהיה  31היד לספריה,יוענקו כתבי המשפטי המדויק מכוחו  ארגומנט השונות נחלקו בדבר ה

קביעתו הסופית של בית המשפט  כתבי היד מאווה2נלקחו  1.31-ביהיה, התוצאה הסופית הייתה כי 

 עתה לספרייה הלאומית של ישראל2שייכים הם העליון הייתה כי 

האוצרים בחרו לספר לקהל שבסביבתו הקרובה של באו2 -אל התערוכה במוזיאון גרופיוסנשוב 

באואר,  ֶפליֶצהפרנץ קפקא, ארוסתו בין , התקיימה שיחה 312723231-המוזיאון שכן פעם מלון, בו ב

קפקא כתב מאוחר יותר  אחותה ארנה וידיד נוסף2 לאחר השיחה בוטלו האירוסין בין קפקא לבאואר2 

דין המתכנס במלון'2 זה היה הרגע בו החלה יצירת הוא חש שהפגישה היא כמו 'בית כי ביומנו 

לברלין להרחיק בהנחה )הנתמכת מחקרית במידת מה( שהיה זה קפקא שהחליט  32'המשפט' להתממש2

 מעלה על הדעת חמיקההצירוף "בית דין המתכנס במלון"  33על מנת לשחרר עצמו מהאירוסין,

 עליך2 הזולת מתחושה של בעלות, אינך רוצה להיות שייךאליו מקום למשייכות מכבלים, 

מציעים תובנות חשובות בהקשר זה2 ההתכתבות משקפת, על  ֶפליֶצההמכתבים שכתב קפקא ל

פי קנטי, את מאבקו של קפקא בין הפיתוי להשתייך למילייה חברתי בורגני ונוח, ובין הדחף שלא 

, מספר 3237-, נכתב באמביוולנטיות זו של קפקאמכתב המשקף  34להיות שייך לכל מסגרת שהיא2

' על מנת בית הדיןקפקא במונח 'משתמש במלון"2 במכתב המתכנס שנים לאחר תקרית "בית הדין 

 :לתאר את רצונו להיות פטור מכל שיפוט

ל מה שחשוב אפוא בעיני ו"כשאני בוחן את עצמי למצוא מהי המטרה הסופית שלי222 בסך הכ

 2 35הזה אני אף רוצה לרמות, אמנם לא במרמה"הוא בית הדין של בני האדם, ואת בית הדין 

שנאה המורכבים -שורות אלו, כמו רבות אחרות שכתב קפקא, מהדהדות את יחסי האהבה

, אך בה בעת משפטשלו לחוק ולמשפט2 כמו גיבורים רבים פרי רוחו, קפקא עצמו נמשך אל רעיון ה

 2במוסד שהכשל הוא חלק בלתי נפרד ממנו מצא כי המדובר

הפרדיגמה של של  עולה ייצוג עוצמתי שהותיר אחריו, ומהקורפוס היצירתי קפקא, מחיי

הספרות חושפת חלק  מהכשלים הנלווים למשפט2 בתוך המרחבים הפואטיים  2משפטהספרות לצד ה

מתערערות אמיתות לכאורה בדבר הניטראליות והאובייקטיביות של המשפט, ומתגלים מהלכי כוח 

                                                             
, ויש שראו בה 2172 –לחוק הירושה, התשכ"ה  80יש שראו בהוראת צוואת ברוד הסדר של 'יורש אחר יורש' כמשמעו בסעיף  31

 וק זה.לח 82הוראה מחייבת את היורשים לעשות פעולה, כאמור בסעיף 
32 Franz Kafka – The Entire Trial, GROPIUS BAU https://artmap.com/gropiusbau/exhibition/franz-kafka-the-

entire-trial-2017 
33 KLAUS WAGENBACH, KAFKA 105 (2003). 
 (.0221)רחל בר חיים מתרגמת,  המשפט האחראליאס קנטי,  34
 (.2114)אילנה המרמן מתרגמת,  172 ֶפליֶצהמכתבים אל פרנץ קפקא  35
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לטהר עשוי שהמשפט ברצינות הספרות מונעת מאיתנו לטעון  המעצבות את המשפט2ושרירות כתופעות 

פתיר -הספרות חושפת את הקושי הבלתי2 בשל סגולותיו המיוחדות או תכניו השלמים או להציל אותנו

לצד אך המגולם במשפט, את פגימות התנהלותו ואת חלקיות התשובות וההכרעות שהוא עשוי לספק2 

 , ואת התקווהמיושבים-היכולת האנושית להתקיים בלב מתחים בלתימבטא את הדמיון הספרותי זאת, 

ארגון השאיפה לתיקון, ללעולם אינו מוותר על הדמיון הספרותי המתמדת להגיע לעבר יישוב הולם2 

דכרק מסמנת את המשפט לא הספרות  2ו מוותר לעולם על התקווה לתיקוןואינ ,מחדש  מקום המועָּ

משרת באמצעות הספרות התורפה של המשפט -קווה2 איתור נקודותתדמיון ו כאתר של , אלא גם לכישלון

מחויבות מתמדת להיטיב עשות2 עשיית משפט טוב יותר מתאפשרת רק באמצעות התבוננות לשאיפה 

תקווה, המונעת באמצעות אותה מרוכזת בכשלי המשפט הקיים2 הצעד הבא לאחר ההתבוננות הזו היא 

  236 הדמיון, להעמיד למרות הכול  דברים על תיקונם

ברשימה יפה העוסקת בחייו המקצועיים של קפקא, לצד הווייתו כסופר, כותב גלילי שחר כי 

עבד ב"מוסד לביטוח  דיןהקפקא עורך  237הסופר עקרון התקווה ניכר דווקא במאמריו המקצועיים של

לפרש 2 בין היתר כתב לא מעט מאמרים משפטיים, שיועדו תאונות עבודה של ממלכת בוהמיה" בפראג

הטכנולוגיות  את גוף הדינים הסבוך שעסק בחבות לנפגעי עבודה, ואשר הפך למורכב עוד יותר עם

האמין ב'פתרון' לשאלת החוקים: הרחבה של תחום החלות עמו מפנה המאה2 קפקא  החדשות שהביא

סתירות, הקונפליקטים וניגודי העניינים המתרחשים של החוק והאחדתו עשויות לדעתו לפתור את ה

 238ה"וכותב שחר, קפקא עקר את "עקרון התקו, הספרותיים כתביואולם מבמרחבי פרשנות של החוק2 

 2ה, על פי ראייתנו, נוכחת בעוצמה גם בכתבים הספרותיים, ואולי במיוחד בהםואלא שהתקו

אופק תקווה רחב יותר שמטבעה מיועדת לקהל של נמנעות ונמענים, מגלמת  ספרותית,הכתיבה העצם 

מאמר משפטי המפורסם בצורה אנונימית )חלק ניכר ממאמריו המשפטיים של קפקא זה הנפרש במ

הדרך היחידה שבה אפשר להתייחס באופן רציני  ל מצומצם2הפורסמו אכן בעילום שם( והמיועד לק

בחירה ביצירה2 יצירה היא  ,בעייתיות הנוראה הטבועה בול ,ורצוף לשאלת הכשלים של המשפט

כול והייאוש שהחשיפה אליו מזמנת, מסמנת סאמנותית השופכת אור אכזרי על ליקויי המשפט, על הת

חתירה  התנגדות; קריאת תגר על הקיים2 היא גם מסמנת אופק של תקוה, של חתירה לתיקון2 זוהי

הפרדיגמה של  תמציתה המזוקקת של זו 2ר לוותר עליהאפש-אך אי ,מתמדת שלעולם לא תסתיים

 משפט לצד ספרות2

                                                             
 (. 0222) 22 משפט וספרותפרדיגמה זו ראו: שולמית אלמוג "ספרות לצד המשפט" שולמית אלמוג פירוט בעניין ל 36
 (.2.0.0224) הארץשחר גלילי "מחצבה של פרגמנטים, טקסטים פעורים, חסרי שלמות"  37
 שם. 38
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שאי אפשר שלא לכתוב על  נוצרת יחד עם התגבשות ההבנההמגולמת בפרדיגמה זו התקווה 

, ביניהן חוסר אילוציםסופרים, כתב פעם קפקא למקס ברוד, חיים כשהם כפופים למספר  2משפטה

לסופרים יהודים, אך אולי היה מסכים כי חוסר כיוון במכתבו קפקא  39היכולת שלא לכתוב כלל2

הכתיבה היא  ולהן להם 2והסופרות באשר הן והםהיכולת שלא לכתוב כלל מאפיינת את כל הסופרים 

גם חשיפה חסרת פשרות של כשלי המשפט  בלתי נמנעת, וכתיבה יוצרת באופן בלתי נמנע תקווה2

קפקא היטיב אולי יותר מכל יוצר אחר לתאר הקיים וגם מתן ביטוי תקוות התיקון נזקקים למילים2 

 את כל אלה2

למראה המילים, לעיתים קרובות עלינו " כותב קפקא: 3231, משנת ֶפליֶצהבמכתב אחר ל

 40"לדאוג לעצמנו2 שכן מי יודע את מצבו מתוך עצמו2

עשוי 2 השימוש במילים בעזרת המילים לעצמנולדאוג יכולתנו מנכיחות את מילותיו של קפקא 

יאוש ההופך לביטוי אומנותי הוא למעשה יהגלגול של ה , ואף לרשעותו2משפטשלונו של הילהתייחס לכ

ביטוי של תקווה2 תקווה להישמע, להיות נוכח, להתקיים ולקבל את תשומת לבם של אנשים רבים ככל 

 תקווה להיות שייך2האפשר2 

ולבחור בשקיעה קפקא לא יכול היה באמת לבחור להשמיד את יצירותיו זהו גם הטעם שבגינו 

בחירה , במיוחד קהל עתידי, היא וקוראות כתיבה לקהל קוראים יך2בחר להיות שיקפקא אלמוניות2 ב

גלומה בה התעקשת להתנגד לקיים ולהתעקש על התקווה לשנות אותו2 גלומה בה גם שייכות2 ב

היא בעלת משמעות2  –הדרך בה מוצגות המילים  –שהפואטיקה  ;שלמילים יש משמעותהחלטה 

, משפטשהוה ועצמו" אלא מחוצה לו, מתבלטת התקלמראה מילים המדברות על המשפט לא "מתוך 

 כמו כל מעשה אנושי גדול אחר, יכול להתעלות על חסרונותיו2

שבסופו של דבר אין משמעות לשאלה היכן ישכנו השרידים הפיזיים של עזבון לכך זו הסיבה 

מקפקא לברוד, מפראג  –באלינט מתאר את דרך החתחתים שעשו הדפים  קפקא, או למי יהיו שייכים2 

ם יונאי, לארכאביב, מברוד לאסתר הופה, מאסתר הופה לבנותיה, מבנותיה, בכוחו של החוק-לתל

  41המסורים סטפן ליט ופאול מאורר בספריה הלאומית2

כל תחנה הייתה במידת מה שרירותית ובלתי צפויה2 קפקא אולי יכול היה לחזות שברוד יבחר 

ויהגר שלו שלא לשרוף את עזבונו, אך לא יכול היה לחזות כי ברוד יממש את האידיאולוגיה הציונית 

                                                             
 .Heinz Politzer, Kafka’s Language, 8 MODERN FICTION STUDIES 16, 22 (1962)ראו:  39
 .201, בעמ' 12קפקא, לעיל ה"ש  40
41 BALINT 026, בעמ' 7, לעיל ה"ש. 
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 לתל אביב, כי יפתח מערכת יחסים עם מזכירתו, כי יוריש לה את כתביו, וכי אלו יהפכו לנושא של

, ויסיימו את 42מאבק משפטי, שיוכרע לבסוף על סמך פירוש לקודקס האזרחי העות'מאני, המג'לה,

בכל נקודה בדרך זו, יכולה  דרכם בארכיון מבוקר האקלים של הספרייה הלאומית של מדינת ישראל2

רכבת האחרונה בה נמלט מפראג בטרם להייתה הקובייה להתגלגל אחרת2 ברוד יכול היה לאחר 

המפגש המקרי כמעט בין ברוד לאסתר הופה ובעלה אוטו, באולפן ללימודי 2 זו על ידי הנאצים נכבשה

2 השפה העברית בתל אביב, יכול היה שלא להוביל למערכת היחסים האינטימית בין אסתר הופה וברוד

קצת אחרת הוראת חוק  לפרשהיו  יכולים שופטי בית המשפט למשפחה, שופטי המחוזי או העליון

האלה היה עשוי להוליך את דפי העיזבון  ההיפותטייםכל אחד מהמקרים מאנית או מנדטורית2 עות'

אכן משנה? האם הזכות הקניינית בנייר הכתוב  מיקומם הפיזי של הכתבים האם אךלמקום פיזי אחר2 

 כנראה שלא2 אכן משנה?  בעיפרון

, כשבחר להיות שייךשקפקא הותיר לנו מורשת מה שמשנה הוא חוסר היכולת שלא לקוות, 

ידי שופטים אלמונים, בארץ בוהדרך בה שייך תקווה זו למשפט, כשהותיר את עתיד מפעלו הספרותי 

, מיכאיל בולגקוב, .1-סופר דגול נוסף בן המאה ה ידעמן הסתם ידע את ש זרה, בעתיד לא ברור2

 בשל , אלאבין רצון להשתייך לרצון להישכח מאבק פנימיבשל שעזבונו הספרותי עמד בסכנה, לא 

 43"כתבי יד אינם נשרפים"2 –רודנות שניסתה להשתיקו 

                                                             

 .4499 –למג'לה, שכידוע אינה בתוקף מאז ביטולה בחוק לביטול המג'לה, התשמ"ד  924סעיף   42

 (.2111)פטר קריקסונוב מתרגם,  164 האמן ומרגריטהמיכאיל בולגקוב  43


