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  העור�דבר 

  : כותב חיי� נחמ� ביאליק" הלכה ואגדה: "במסתו המפורסמת

קשה , מחמרת, זו קפדנית.  פני� שוחקות–לאגדה ,  פני� זועפות–להלכה 

זו גוזרת . מי� מדת הרח–רכה משמ� , מקילה, וזו ותרנית;  מדת הדי�–כברזל 

וזו יועצת עצה ; ה� שלה ה� ולאו שלה לאו: גזרה ואינה נותנתה לשעורי�

  ; מעשה, גו�,  קלפה–זו . ה� ולאו ורפה בידה: ומשערת כחו ודעתו של אד�

  .כוונה, נשמה,  תו�–וזו 

, עול� של זכות וחובה:  הלכה ואגדה–המשפט והרוח נדמי� לעיתי� כשני עולמות נפרדי� 

 –לשו� מנומרת בצבעי� ", אל מול העושר שברוח, וקטריניאלית ורציונליות מובניתנוקשות ד

  : אלא שביאליק יצא כנגד ההפרדה בי� השתיי�". שלטו� הרגש

, עד אי� שעור, על חלופי כינויי� אלה שבי� הלכה לאגדה אפשר להוסי� עוד

 –�  כסברת רבי–אבל כלו� יש לשמוע מזה , ובכול� יהא מצד ידוע אבק אמת

  ?פוכוידבר וה, שההלכה והאגדה ה� שתי צרות זו לזו

למי ? ולמה ה� דומי�, האומרי� כ� מחליפי� מקרה בעצ� וצורה בחומר

ההלכה והאגדה אינ� . שה� שני חמרי� שוני�, שמחליט על הקרח והמי� בנהר

קול המונה של ... שני פני� של בריה אחת, באמת א� ה� אלא שתי� שה� אחת

, מקו� החניה;  זוהי האגדה–ט� מרוצתה לנקודת שאיפתה תביעת הלב בש

החלו� הר
 ונמש� אל .  זוהי ההלכה–ספוק התביעה לפי שעה והשתקתה 
 והאגדה אל –הפרח אל הפרי , המחשבה אל המלה, הרצו� אל המעשה, הפתרו�

  .ההלכה

, א� בלא רוח האד� על מורכבותה. לבדה" הלכה"השיח המשפטי כשהוא לעצמו הרי הוא כ

' ההתבוננות על המשפט איננה צריכה להסתפק א� כ� בעיו� בד. בלי צורההרי הוא כחומר 

יש לראותו יחד ע� רוח האד� וכחלק מיצירה . אלא יש לפרו
 את גדריו, אמותיו של המשפט

מוקדש אפוא לנקודות " עלי משפט"הכר� הארבעה עשר של כתב העת . חובקת כל של רוח זו

  . המפגש שבי� משפט ורוח

כלי� ספרותיי� מסייעי� . המשפט הוא יצירה ספרותית? הרוח) מדעי(פט ע� היכ� נפגש המש
ניתוח היסטורי מסייע להבנת הכוחות . המשפט הוא אירוע היסטורי. לחשיפת רבדיו השוני�

, המשפט הוא כמוב� ג� תופעה חברתית. המניעי� אותו וחוש� את השפעותיו בעבר ובהווה

המשפט הוא יצירתה , בראש ובראשונה. דתית ועוד ועוד, פילוסופית, מדינית, פוליטית, אנושית

המשפט הוא הוא מדעי : אלא ג�, נכו� לא רק לומר משפט ומדעי הרוח,  וככזה–של הרוח 

  . הרוח

רבי� מהכרכי� . כר� זה עוסק כאמור במפגש ובשילוב בי� חקר המשפט לבי� מדעי הרוח

לעיתי� תו� מת� דגש , ציפלינאריתהקודמי� של כתב העת בחנו את המשפט מנקודת מבט דיס

מטרתו : הכר� הנוכחי מבקש נקודת מבט שונה. תיאורטי ולעיתי� תו� מת� דגש פוזיטיבי



  ח"ע תשידעלי משפט   דבר העור�
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להעלות אל מעל לפני השטח היבטי� הנוגעי� למשפט כתופעה השייכת לעול� מדעי הרוח 

  . מושפעת ממנו ומזינה אותו, )מדעי האד�: ואולי נכו� היה יותר לומר(
ובעיקר לשני היבטיו , אמרי� בכר� הנוכחי תורמי� את חלק� להארת קשר זהשמונת המ

המאמר הפותח את הכר� הוא מאמרה של . משפט והיסטוריה ומשפט וספרות: הנזכרי� למעלה

המאמר ממפה וממשיג את ". )בישראל(אי� לעשות דברי� ע� משפט וספרות  "ענת רוזנברג

בכ� מניח . דר� ההווה ועד לאתגריו בעתיד, ני�מצעדיו הראשו, תחו� משפט וספרות בישראל

  . המאמר את התשתית המבואית לענ� משפט וספרות בישראל

על מעמד� : דת אזרחית ותאולוגיה פוליטית "אלעד ליסו
מאמרו של , המאמר השני בכר�

בוח� את מושג שלטו� החוק , "המקודש של שלטו� החוק ושל בית המשפט העליו� בישראל

ובכלי� , "קדושה" בית המשפט העליו� בישראל תו� שימוש מושאל במושג הואת מעמדו של

במוב� מסוי� מאמר זה מניח א� הוא תשתית . מושגיי� של דת אזרחית ותיאולוגיה פוליטית
 באמצעות הפרספקטיבות המושגיות –מבואית חשובה להיכרות ע� המשפט הישראלי 

  . הייחודיות שאות� מציע המאמר ודרכ� הוא צועד

לצד היבטי� של (שלושת המאמרי� הבאי� שבי� ומתרכזי� בהיבטי� של משפט וספרות 

הנרטיב : 'על כ� אנו מבקשי� להיות לו לפה'" במאמרה ליאת פרידגוט נצר). היסטוריה ומשפט

מנתחת את הנרטיב שמבנה , "עיו� מחודש בפסק די� יגאל עמיר: המשפטי והאתוס הלאומי

המאמר . שבאמצעותו הוא מבנה אתוס לאומי, ל חורב� ושואהנרטיב ש, יגאל עמירפסק די� 

המשפט משנה את האתוס המוכר  ביתכי  ,עמיראתוס השואה מצוי במפתיע בעניי� טוע� כי 

של אתוס השואה בהקשר וכי הדי�  משפטיות של פסק�  מטרותיו הלברלפיומוסי� לו מטעני� 

אורית  .לעיצוב הזיכרו� של אירוע זהרצח רבי� מובנה ג� בעזרת ההסדרי� החקיקתיי� שהתלוו 

בי� , 2014על ציד מכשפות בישראל : מגדרית ומשפטיתה כפאניק' מעשה לילית' "קמיר

משפטי סביב מקרה האישה מקריית �מנתחת את השיח התקשורתי, "ומשפט חברה, מיתולוגיה

מגדרית התפרצות של פאניקה "ומגדירה אותו כ, שקיימה מגעי� מיניי� ע� מאות נערי�, גת

שני מאמרי� אלו מתמקדי� אפוא במה שנית� להגדיר ". המושתתת על סיפור מעשה לילית

 עולה – המשפט בספרות –היבט אחר של משפט וספרות . כניתוח ספרותי של המשפט

דילמות של צדק משפטי מול צדק פואטי בסיפורי : 'הסו� הטוב' "'דניאלה גורבי�במאמרה של 

יצוגי� ספרותיי� של משפט וצדק כפי שה� באי� לידי ביטוי בשני יהבוח� , "מארי דה פראנס

מתו� כ� בוח� . עשרה�עשרה ותחילת המאה השלוש� י�סיפורי� קצרי� מסו� המאה השת

ובי� אלה לבי� , )הכנסייה(לסמכות דתית ) המל�(שבי� צדק משפטי המתח הסמוי המאמר את 
   .צדק פואטי

, היסטוריה: בהיבטי� נוספי� של משפט ורוחשלושת המאמרי� האחרוני� בכר� נוגעי� 

חברת הדבורי� : הכול בעיני המתבונ� "רחל חס
מאמרה של . פילוסופיה פוליטית ומשפט עברי

מתחקה אחר הקשר שבי� התמורות המדיניות שחלו , "כמשל לחברה האנושית ברומא העתיקה

פירה לבי� השינוי ברומא בי� סו� המאה הראשונה לפני הספירה לאמצע המאה הראשונה לס

ומצביע על , בפרשנות שניתנה על ידי כותבי� בני התקופה למתרחש בתו� כוורת הדבורי�

 במאמרה ויקי מליכסו
. משל להשקפותיו המדיניות של המתבונ�, הכוורת, היותה של האחרונה

כיי� "בוחנת את ההשפעה של עונשי המוות התנ" עונשי מוות חדשי� באימפריה הקרולינגית"

ובכלל זה שימוש בעקרו� , 877–800 החוק ועל הענישה באימפריה הקרולינגית בשני� על
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, קרל הגדולמליכסו� מראה כיצד . עונש מוות בגי� כישו� ועוד, "עי� תחת עי�"המקראי של 

 שלא –בדבקותו הדתית סלל , שביקש לבנות אימפריה נוצרית ודאג לצמצ� את עונשי המוות
שלמה מסיי� את הכר� מאמר� של . ת עונשי מוות חדשי� את הדר� לגזיר–במתכוו� 

על ): רבינו בחיי ('קר כל המצות וכל העבירותי האד� ועקרישהלב ע'" איל
 סלעוגליקסברג 

המאמר מנתח מקורות מתורת התנאי� ומספרות הראשוני� ". ניסיו� בלתי צליח במשפט העברי

כמו ג� בפרשנות� לסיפור , כתיותהעוסקי� בניסיו� עבירה בלתי צליח במגוו� סוגיות הל

�מתו� ניתוח המקורות מבחי� המאמר בי� גישה הרואה את הציווי . המקראי של מכירת יוס

לבי� גישה ) ולפיכ� מכריזה על עבירה ומוכנה להטיל עונש על ניסיו� בלתי צליח(כעיקר 

החות� ,  זהמשפט ורוח פוני� במאמר). ולפיכ� שוללת ענישה שכזו(הרואה את המעשה כעיקר 

  . לשאלת המתח שבי� כוונה ומעשה במשפט העברי, לכיוו� הפלילי, את הכר�

מגוו� המאמרי� ,  לצד זאת,לכל אחד מהמאמרי� הנזכרי� ייחודיות ותרומה חשובה בתחומו
שיש בה לטעמי אמירה רבת חשיבות על הקשר , מצטר� לתמונה שלמה, כמכלול אחד, בכר�

, אחדהשל� החלקי� של הי ג� חוסר היכולת להפריד בי� שני ההשפעה ההדדית ואול, ההכרחי

  .בי� המשפט לבי� מדעי הרוח

  

  בברכת שנה טובה

  ,וקריאה נעימה ומועילה

  ר אבישלו� וסטריי�"ד

  המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�

  2018 אוקטובר –ט "מרחשוו� תשע
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   )בישראל(אי� לעשות דברי
 ע
 משפט וספרות 

  מאת

*ענת רוזנברג
  

המיפוי מדגיש אפיוני� מקומיי� . מאמר זה ממפה את הבינתחו� של משפט וספרות בישראל

וה� בגישות המתודולוגיות , ה� בדגשי� התוכניי�, ה� ביחס לנקודת ההתחלה של הבינתחו�

 ובוח� את סוגי התובנות המרכזיות שפיתח ,סטורייהוא מציע מסגור מושגי וה. והתאורטיות

  .את הישגיו ואת אתגריו, הבינתחו�

: ניתוח טקסטואלי. ד. התחלות. ג?  מה זה–משפט וספרות בישראל . ב .מיפוי מקומי. א

� תאוריה משפט. ו. תורת המשפט, תאוריה, דוקטרינה: סוגיות משפטיות. ה. מגדר ולאו�

  ?וריההיסט. ח. ביקורת תרבות. ז. ספרותית

  מיפוי מקומי . א

ובפרט , נהוג לייחס את הרגע הראשו� של משפט וספרות להתפתחות שמקורה בארצות הברית

יתה י עוד קוד� לכ� ה1973.1משנת  THE LEGAL IMAGINATION, יימס בויד וייט'לספרו של ג

�הסטוריה יש פרילכל ה –סיונות להגדיר סדר יו� לעיסוק בתחו� יונ כתיבה במשפט וספרות

 ראו לראשונה מיסוד בצורת �70 ע� זאת שנות ה2.סטוריה אלטרנטיביתיוג� ה, סטוריהיה

 
 כה� נילי ספר :וספר תרבות משפט אשר פורסמה כתמונת סיו� במאמר זה עובד מגרסתו המקורית   *

,  על הסכמת� לשימוש בו הספראני מודה לעורכי). 2017, עורכי� לביא ושי גרוסקופ� עופר(
. המחקר הנדו� מתייחס למועד הפרסו� המקורי. על ההזמנה לפרסמו כא�עלי משפט ולעורכי 

אד� שנער על ליור� שחר ול, רננה קידרל,  לביאשיל, אבישלו� וסטריי�ל, ישי�תודות לאילת ב�
  .ולתמר וייסב� על סיוע מעולה במחקר, שיחות מאירות עיניי� והערות מצוינות

1  JAMES BOYD WHITE, THE LEGAL IMAGINATION: STUDIES IN THE NATURE OF LEGAL THOUGHT 

AND EXPRESSION (1st ed. 1973). 
�פרס� בתחילת המאה ה,  לחוקרות משפט מכתיבתו על דיני ראיותהמוכר יותר, ו� וויגמור'ג, כ�  2

 John : שנה50רד וייסברג עדכ� את הרשימה כעבור 'ריצ.  רשימה של מאה רומני� משפטיי�20
Henry Wigmore, A List of Legal Novels, 2 U. ILL. L. REV. 574 (1908); repr’d and exp’d as A 
List of 100 Legal Novels, 17 U. ILL. L. REV. 26 (1922); Richard Weisberg, Wigmore’s Legal 
Novels: New Resources for the Expansive Lawyer, 71 NW. U. L. REV. 17 (1976); Richard H. 
Weisberg, Wigmore and the Law and Literature Movement, 21 LAW AND LITERATURE 129 

, ת בישראל היה אנתולוגיה שפרסמו אלי לדרמ� ומנח� מאוטנרפרויקט מקביל חלקי. (2009)
אלי (בספרות ובמחזאות של ישראל ,  השתקפות המשפט בשירה–המקו� שבו אנו צודקי� 
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שורשיו בתו� . פורמלי) interdiscipline(כבינתחו� , קרי, קורסי� ומכוני�, ביבליוגרפיות, כנסי�

במידה רבה מול עליית התחו� של משפט , החוגי� למשפטי� הוגדרו במונחי� הומניסטיי�

לאור� השני� חלחל תחו� משפט וספרות . כחלק מהמפנה הבינתחומי,  שנראהוכפי, וכלכלה

וכיו� מהווה בינתחו� מוכר באקדמיה המשפטית במונחי� , ופותח במקומות נוספי� בעול�

 . גלובליי�
בדברי� הבאי� ברצוני להציע מיפוי קצר של הבינתחו� המקומי במלאת לו ? ומה בישראל

 היא מדגישה אפיוני� 3.אור ההתפתחות מחו� לישראלי מתהתמונה שאציע חורגת. רבע מאה

ה� , ה� באשר לנקודת ההתחלה של הבינתחו� המאוחרת יותר מזו האמריקאית, מקומיי�

בה� נית� לראות ייחודיות הנובעת מ� שבדגשי� התוכניי� של חלק משמעותי מהמחקר 

אשר , רטיותלוגיות והתאוווה� בדרכי התפתחות הגישות המתוד, המציאות בישראל

ספרותית �ביטאו מגוו� השפעות שלא כול� שייכות לתאוריה משפט, כפי שאטע�, מלכתחילה

המיפוי שאציע א� לא נסמ� על הקטגוריות . כפי שפותחה בארצות הברית, במובנה הקלאסי

 כפי 4.ועוד" משפט כספרות ","משפט בספרות "–אוריות שמקור� במחקר האמריקאי יהת

 
יתה מחקרית יותר ימטרת� של לדרמ� ומאוטנר ה). 2001, לדרמ� ומנח� מאוטנר עורכי�

, ורכי� בעקבות אוסטי� סאראטטענו הע, ייצוג המשפט בדימויי� המופצי� בחברה(מפדגוגית 
, ה� לא הגבילו את עצמ� לפרוזה וודאי שלא לרומ�). משפיע בסופו של דבר על המתרחש בו

לתיקו� של  .את העניי� בייצוגי המשפט, אול� חלקו ע� ויגמור וע� זר� מרכזי במשפט וספרות
 John Hursh, A ראו בחשבו� ג� התפתחויות ביניי� מביאבארצות הברית ש" ארוכה"סטוריה יה

Historical Reassessment of the Law & Literature Movement in the United States (June 14, 
2013), available at http://www.graat.fr/1hursh.pdf.  

לתהות , סטוריה של משפט וספרותי שכ� חוקרות נוטות לסכ� את הה,ההתפתחות מתועדת היטב  3
חלק ניכר מהאנרגיה . להספיד או להקי� או להגדיר שוב ושוב, מה� כיווני ההתפתחות

המושקעת בהגדרה העצמית של הבינתחו� מכוו� לשאלות של פדגוגיה ) בעיקרה(האמריקאית 
אלא מהתקפות על ההשכלה המשפטית האקדמית אשר , הוא נובע לא רק מעניי� אקדמי; משפטית

ח כתחו� שאינו יכול לתרו� להכשרה בצוק העיתי� הוסטו לא פע� אל עבר משפט ומדעי הרו
על הצור� העצוב בהצדקה למדעי הרוח כבר נאמר . מקצועית או להבנת הפרקטיקה המשפטית

אסתפק במספר אזכורי� מהשני� . רבות בשני� האחרונות בישראל ובעול� ולא ארחיב בכ�
 TEACHING LAW . אחד מה� ספר מאמרי� וכול� כוללי� הפניות לסקירות נוספות–האחרונות 

AND LITERATURE (Austin Sarat, Cathrine O. Frank & Matthew Anderson eds., 2011); 
Bernadette Meyler, Law, Literature, and History: The Love Triangle, 5 U.C. IRVINE L. REV. 
365 (2015); Greta Olson, Futures of Law and Literature: A Preliminary Overview from a 
Culturalist Perspective, in RECHT UND LITERATUR IM ZWISCHENRAUM/LAW AND LITERATURE 

IN-BETWEEN: AKTUELLE INTER UND TRANSDISZIPLINÄRE ZUGÄNGE/CONTEMPORARY INTER 

AND TRANSDISCIPLINARY APPROACHES 37 (Christian Hiebaum, Susanne Knaller & Doris 
Pichler eds., 2015).  

משפט " למשל שולמית אלמוג ראואורי� בעברית ילת. 3ש "לעיל ה ראואורי� מקובלי� ילת  4
 כוונות, אשמה: וספרות משפט "פרוש עדי; )1996 (413 יג מחקרי משפט "הלכה ואגדה, וספרות

: וספרות משפט "טבקה אס�; )2000 (15 כד משפט עיוני" 'המל� אדיפוס 'בטרגדיה ותוצאות
 משפט" ושיפוט ספרות, משפט על "מלצר חנ�; )2010 (581 יד המשפט" סינרגיה של למהותה

, משפט: להל� הספר) (2017, עורכי� לביא ושי גרוסקופ� עופר (129 כה� נילי ספר :וספר תרבות
 .)וספר תרבות
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ממגוו� סיבות החלוקה המוכרת לא מסייעת בהבנת התמונה הכוללת , י�שאסביר בהמש� הדבר

אציע לראות בדיו� התאורטי בקטגוריות הללו את אחד מתחומי , משכ�; שאני מבקשת לברר

  .במקו� מערכת מושגית המארגנת את התחו� כולו, התרומה המחקרית של משפט וספרות

סטורי למכלול מחקרי יור מושגי וההיא מציעה מסג, ראשית. מטרות כמהלתמונה שאצייר 

.  בישראל מבקש לקד� את הבנת הבינתחו�המסגור. במונחי משפט וספרות, ישראלי מבוזר

במסגרת הדיו� היבטי� מקומיי� שבבחינת להצביע על החשיבות העקרונית בנוס� הוא מיועד 

ת להצביע התמונה המוצעת מיועד, שנית. ולש� פיתוחו, בעל נוכחות גלובלית בתחו� מחקרי

וא� על האתגרי� והאפשרויות העומדי� בפני משפט וספרות , על ההישגי� והעושר המחקרי

היא מציעה הקשר מחקרי רחב העשוי להאיר ולהעמיק את ממדי התרומה , לבסו�. בישראל

  . המחקרית בכר� הנוכחי

  ? מה זה–משפט וספרות בישראל . ב

כי� לתחו� של משפט וספרות באופ� רחב הדברי� הבאי� מבוססי� על פרסומי מחקרי� ששיי

  .  ואשר עוסקי� במשפט הישראלי או שהתפרסמו בעברית– במונחי� שאסביר מיד –

הנחת העבודה שלי היא .  מאמרי� וספרי�250דבריי מסתמכי� על סקירה של מעל 

בפרט מאחר שהגדרת התחו� שאציע ,  עבודות רבותישהסקירה אינה ממצה וודאי חמקו מעיני

אול� היא סקירה משמעותית של כותבות ופרויקטי� בולטי� , ת לשוליי� רחבי�גולש

  . המאפשרת בחינת מגמות

ממד אחד מסתמ� על ניתוח . משפט וספרות מכיל באופ� מסורתי שני ממדי�, כבינתחו�

, כפי שנראה בהמש�. לש� חקר המשפט )לינהדיסציפלהבדיל מ(כפרקטיקה של חומרי ספרות 

נית� לקרוא חומרי , הלדוגמ. ולוגיה אחת אלא במגוו� רחב של אפשרויותאי� מדובר במתוד

על מנת לבקר היבטי� ) פסק די�, למשל(ביחד ע� חומרי משפט ) רומ� בלשי, למשל(ספרות 

 הנחות הלדוגמ, או על מנת לבחו� תפיסות משפטיות, מסוימי� של ההכרעה המשפטית

למשל , רוע או התפתחות חברתיתיירת אאו כחלק מסק, אפיסטמולוגיות או אידיאולוגיות

סטוריה של יאפשר לקרוא חומרי ספרות כחלק מפיתוח של תורת המשפט או הה; מאבק פוליטי

הממד השני במשפט וספרות מסתמ� על תאוריות ומתודולוגיות של ספרות . ועוד, המשפט

 שכ� חקר ,ג� כא� אי� מדובר במתודולוגיה אחת, כפי שאסביר.  לחקר המשפטלינהדיסציפכ

ההגדרה הרחבה שהנחתה אותי כוללת את שני הממדי� . הספרות עצמו כולל מגוו� מתודולוגי

  . א� לא חפה מדילמות, הללו

כללתי ג� סוגות אחרות של אמנות " ספרות"ב, בכל הנוגע להסתמכות על חומרי ספרות

ללי� נכ, בהתא�). למעט למטרה קישוטית גרידא(ולכל מטרה של חקר המשפט , ובידור

בפרט קולנוע , בסקירה מחקרי� העוסקי� במשפט תו� הסתמכות על סוגות שאינ� ספרותיות

, איני מתכחשת להבדלי� חשובי� בי� סוגות. כתיבה מרובה בישראל, באופ� יחסי, לגביו ישש



  ח"ע תשדיעלי משפט   ענת רוזנברג

12  

בידור לה האקדמית לאמנות וי ע� זאת הפני5.סטוריות וה� באופ� הניתוחיה� במשמעויות ה

קווי� מתודולוגיי� והצדקות משותפות ע� הדיו� , פט חולקת מוטיבציותבמסגרת חקר המש

  . המרכזי בספרות ומכא� הטע� לראות בה� חלק מאותה התפתחות

כללתי מחקרי� העוסקי� , לינהדיסציפבכל הנוגע להסתמכות על כלי ניתוח של ספרות כ

 בשפה ובמבנה ניתוח פרשני המייחס לבחירות הקשורות בשימוש, קרי, בניתוח טקסטואלי

הניתוחי� הטקסטואליי� . הטקסט ואופ� הגשתו חלק מרכזי ביצירת המשמעות המשפטית

ניתוח זה בוח� את . המוכרי� ביותר לחוקרות המשפט ה� אלו העושי� שימוש בניתוח נרטיבי

הסיפוריות של הטקסט המשפטי ורגיש לאמצעי� רטוריי� וממדי� צורניי� פנימיי� על בסיס 

ת הרואה בנרטיב פעולה פוליטית במוב� הרחב של מאבק על עמדה שנויה הנחה תאורטי

ניתוחי� נרטיביי� מתחקי� אחר הכלי� הפורמליי� באמצעות� נוצרי� סיפורי� . במחלוקת

את , ומנהירי� את תפקיד הסיפור בביסוס הסמכות המשפטית, בפרט בפסקי די�, משפטיי�

בו כלי� טקסטואליי� משליכי� על היכולת שהאופ� את התחרות בי� סיפורי� אלטרנטיביי� ו

, את היסודות הסיפוריי� של מושגי� משפטיי�, במשפט – או קול –להשמיע ולשמוע סיפור 

  . ואת נוכחות המשפט ביצירת מיתולוגיות קולקטיביות

הקושי המשמעותי יותר ביחס לשימוש בכלי ניתוח מתחו� הספרות הוא בכלי� החורגי� 

 ניתוחי� אלו עוסקי� discourse analysis/studies.(6(פרט ניתוחי שיח ב, מניתוח טקסטואלי

פעילות מובנית של ייצוג שנית� לאפיינה , קרי, גיו� המארג� של מער� שיחייבהנהרת הה

כדוגמת , כמו למשל שורה של טקסטי� ופרקטיקות דיו� במסגרת מקצועית כלשהי, כמערכת

 
, עוד. סטוריה ארוכהי בעוד לספרות ה�20במאה ההוא רלוונטי רק , בדוגמת הקולנוע למשל  5

 א� כי בניתוחי� עכשוויי� יש –לקולנוע יש ממדי� חזותיי� וקוליי� שאינ� מרכזיי� לספרות 
סטוריי� יש יבניתוחי� ה, ומנגד, �audibleלשקול את צורת הצריכה החדשה של ספרות בעיד� ה

סטוריות יובלי� בספרי� בתקופות הויזואליי� שהיו מקולתת את הדעת לחשיבות הדימויי� ה
צורת הייצור של קולנוע היא קולקטיבית ושונה מכתיבת ספרות שהיא . שונות ובסוגות שונות

. סטוריהי א� כי ג� כא� ההבדלי� תלויי ה–וג� אופני הצריכה שלו אחרי� , ידואליתוולרוב אינדי
יה יומאיד� הצפ, בוריות נהוג היה להקריא רומני� בקול במסגרות צי�19במאה ה, כ� למשל

הממדי� הטקסטואליי� והנרטיביי� של קולנוע . בקולנוע בעיד� האינטרנט חזרה להיות פרטית
כ� למשל הקריאה , וג� כא� משתני� לאור� זמ�, שוני� ג� ה� מהטקסט הספרותי הכתוב

מנות אבחנות מעי� אלו רלוונטיות ג� לסוגי א. המפורקת של ספרי� המתאפשרת בעיד� הדיגיטלי
 .וא� לסוגות ספרותיות שונות,  כמו סדרות טלוויזיה או ציור,ובידור אחרי�

כתיבה , למשל. האבחנות מאולצות, ג� ביחס לניתוח טקסטואלי קשה לתחו� גבולות גזרה  6
יתה ישה,  לכ� היא כתיבתה של פנינה להבהדוגמ. סטורית רבה נשענת על ניתוח טקסטואלייה

. משפט בישראל וגילתה רגישות רבה לשפה ולשימוש בנרטיבסטוריה של היפורצת דר� בה
כמה תשומת לב לשימוש בשפה ולממדי� צורניי� של : יש ממד כמותי באבחנה, ימתובמידה מס

בי� על פי , פלינרית שנית� לזהותהציזו שאלה של סוגה דיס, במידה מסוימת. הטקסט יש בניתוח
, צביע על הבדלי� טיפוסיי� בסגנו� הכתיבהההגדרה העצמית של המחברת ובי� משו� שנית� לה

הראשונות נוטות לשפה המתיישבת , בי� היתר; חוקרות ספרותעומת סטוריוניות לי השללמשל 
האחרונות מאמצות באופ� חשו� יותר ממדי� ביקורתיי� המתבטאי� , ע� שאיפות פוזיטיביסטיות

ע� זאת הדברי� משתני� בי� ). 3ש "לעיל ה, Meyler  ראולעניי� זה (ג� בבחירות סגנוניות 
 . כותבות לאור� זמ� והקווי� המבחיני� בהכרח מטושטשי�
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.  או באופ� רחב יותר סוגה ספרותית או משפטית7,הדיו� המשפטי באונס או בהומואי� בישראל

כדוגמת הנרטיב של מעבר , למשל נרטיבי� של קידמה(ניתוח שיח בוח� לעיתי� נרטיב מארג� 

 או הנרטיב של שחרור המאפיי� את הדיו� 8,מסטטוס לחוזה המאפיי� דיו� במשפט הפרטי

 הוא הנהרת ההבניה החברתית א� המוקד האנליטי הדומיננטי של ניתוח שיח, )9בזכויות נשי�

של , וה� אחרות) 'שופט וכו, הומו, שהיא( ה� זהויות של בני אד� –של זהויות במוב� הרחב 

פעולה או , )סכסו�, אונס(רוע או התרחשות יא, )חוזה, גו�(אובייקטי� ממשיי� או מושגיי� 

, נזילה ככל שתהיה, על א� קווי הדמיו� יש מקו� לאבחנה. וכ� הלאה) סיו�ינ, הסכמה(תודעה 

ההתמקדות הטיפוסית של ניתוח שיח , כ�. בפרט נרטיבי, בי� ניתוח שיח לבי� ניתוח טקסטואלי

ניתוח , בדומה לניתוח נרטיבי. היא במער� כולל של ייצוגי� ולא בטקסט או טקסטי� בודדי�

 ולפיכ� רגיש ,שיח מתבסס על מרכזיות השפה בתהליכי יצירת משמעות וסמכות תרבותית

ובוחנת , היא רחבה" שפה" ע� זאת בניתוחי שיח תפיסת ה.לשימושי� בה במשפט ומחו� לו

כ� למשל . ג� מערכות סמיוטיות שאינ� לשוניות ושחורגות מגבולות טקסטי� ספציפיי�

,  פלילי–ציבורי (במשפט חשובה במיוחד הסמיוטיקה של הארגו� המבני בקטגוריות משפטיות 

יררכיות יושל ה)  על המשמעויות הכרוכות בארגו� זה– 'חוזי� וכו, � נזיקי–פרטי ', חוקתי וכו

או באופ� מורכב , תקנה, חוק,  כגו� חוקה,יררכיות של מקורות משפטיי�ילמשל ה(נורמטיביות 

  ). עדה מומחית, בעלת די�, תובעת, כגו� שופטת, ירככיות בי� שחקני� משפטיי�ייותר ה

הנתו� בעצמו לשינויי� , נית לחקר הספרותהתפתחות סוגי ניתוח אלו איננה חיצו

בעשורי� . הגדרתה של ספרות והגדרת תחו� המחקר העוסק בה אינ� יציבות. סטוריי�יה

לינה הוגדרה מחדש כלימודי ספרות ותרבות דיסציפ הספרות כ�20האחרוני� של המאה ה

סה רחבה ועברה לחקר תהליכי יצירת משמעות חברתיי� מתו� תפי, במוסדות אקדמיי� רבי�

קרי בגישה , אי� עוד עניי� בפורמליז�,  תחת תפיסה זו."טקסט"תאורטית ומתודולוגית של 

גית המתמקדת בצורה הספרותית ומניחה כי נית� לדו� בה במנותק ותאורטית ומתודול

סטוריות והאידיאולוגיות של יהה, אלא במשמעויות החברתיות, מתהליכי� חברתיי� רחבי�

ספרות ואמנות א� הומשגו כחלק ממער� תרבותי רחב יותר של , פורמליז�לצד ירידת ה. הצורה

סטרוקטורליסטית הרחיבה את �התאוריה הביקורתית הפוסט. חוכינו� משמעויות ומאבקי כ

ניתוחי . בצורה דרמטית לעבר מערכי יצירת משמעות כוללי�" טקסט"גבולות ההגדרה של 

הפכו , פילוסופיה וחקר ספרות, סטוריהי הונמצאי� בתוו� בי�, שיח שהשראת� בתאוריה זו

  . דומיננטיי� במחקר

אשר הורחב , התפתחויות אלו קיבלו ביטוי ג� במסגרת התחו� של משפט וספרות עצמו

 כפי שמעיד ג� הכר� ,"משפט ומדעי הרוח"או " משפט ותרבות"והומשג מחדש כחלק מ

הנסמ� על כלי� מחקר ה למבט רחב יבישראל מלכתחילה התאפיי� המחקר בנטי. הנוכחי

� וביתר שאת בשנות ה�90בי� היתר משו� שהוא התחיל למעשה בשנות ה, הספרות והתרבות

 
 159 יח עיוני משפט" המשפטי בנושא האונס השיח : מיניותו של החוק"למשל אילת שחר ראו   7

הבניית הזהות של ההומואי� בשיח המשפטי : בי� שתיקה לגינוי"יובל יונאי ודורי ספיבק ; )1993(
 ).1999 (257 א סוציולוגיה ישראלית" 1988–1948בישראל 

 ). 2010 (379 יג משפט ועסקי�" הפרט החוזי בי� אינדיוודואליז� לקולקטיביז�"ענת רוזנברג   8
 . מאתגרי� נרטיב זה בהקשר ישראלי, כמכלול, מחקריו של צבי טריגר  9
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,  כ�10.כאשר התרחבות מקבילה ארעה ממילא בארצות הברית במונחי הגדרת הבינתחו�, 2000

לאור . ניתוח שיח הוא אחד הממדי� הדומיננטיי� במחקר הישראלי משלב מוקד�

א� לא , דומה שיש טע� לכלול אותו בתו� התחו� של משפט וספרות, רתיההתפתחויות שתיא

שאינ� נשעני� באופ� מיוחד מבחינה , ניתוחי� שמבוססי� על מדעי החברה המסורתיי�

 עמדה זו 11.מתודולוגית ותאורטית על מרכזיות השפה ועל יצירת משמעות באמצעי� סמיוטיי�

 ,ול� היא מועילה למטרות הבנת השדה המחקריא, איננה פשוטה תאורטית וודאי אינה הכרחית

בישראל הוא הנוכחות של מגוו� השפעות  שכ� אחד מ� המאפייני� של משפט וספרות

השפעות אמריקאיות של בינתחומיות . לינרי מבחי�דיסציפרגו� 'תאורטיות ע� מיעוט יחסי של ז

, שאמנ�(קרה ספרותית השתלבו מלכתחילה ע� נוכחות תאורטית קונטיננטלית בעי�משפט

   12.וע� מצוקות מקומיות) זכתה לתהודה בזכות התהודה האמריקאית שלה, אפשר לשער

מעניי� לחשוב על התפתחויות נוספות בחקר הספרות והתרבות שלה� השלכה פוטנציאלית 

אשר , התפתחות חשובה היא הדיו� במתודולוגיות קריאה. על גישות מחקר של משפט וספרות

פרקטיקת , במש� זמ� רב לאחר ירידת הפורמליז�. י� האחרונותעבר לקדמת הבמה בשנ

לא אותגרה , �New Criticismשמקורה בזר� הפורמליסטי של ה, הקריאה הצמודה

בהיותה שיטה המעניקה .  להבדיל מתאוריה פורמליסטית של ספרות–כמתודולוגיית קריאה 

תאוריות מאוחרות יותר היא נותרה מרכזית ג� למחקר שנענה ל, מקו� ניכר להרמנויטיקה

בשני� האחרונות נולדו אתגרי� חדשי� . ובפרט למה שפול ריקר כינה הרמנויטיקה של חשד

 
, משפט"ההגדרה מחדש של משפט וספרות במסגרת , יולוגיה אקדמיתמנקודת מבט של סוצ  10

יתה ביטוי לא רק לשינויי� בהגדרת יאמריקאי ה�בעול� האנגלו" או מדעי הרוח/תרבות ו
אשר הכיר בכ� שקווי המחלוקת , שרדותי פנימי לחוגי� למשפטי�יאלא ג� מהל� ה" ספרות"

גמות פרשניות שהשראת� במדעי הרוח המרכזיי� בחקר המשפט נעו סביב האבחנה בי� פרדי
לפרדיגמות כמותניות ופורמליות שהגיעו ממדעי החברה ושהשראת� , ומרכז� העיסוק במשמעות

והמחלוקות שהגדירו גבולות של , דומה שהדברי� משתני� ג� בהיבט הזה. במדעי� המדויקי�
מתודולוגיות  במחלוקת על , כפי שאזכיר בהמש�, כ� למשל.תחומי� חודרות ממילא לתוכ�

ממובילי , כאינדיקציה אנקדוטלית אחרת מעניי� לראות את מאמרו של אריאל פורת. קריאת ספרות
הניתוח הכלכלי של המשפט בישראל ובעול� המאורג� סביב אחת הטענות המרכזיות המזוהות 

 שינוי מכוו� של העדפות פנימיות" אריאל פורת .לפיה המשפט מכונ� תודעהש, ע� משפט ותרבות
  .551, 4ש "לעיל ה, תרבות וספר, משפט" מצע לדיו�: על ידי המדינה

במוב� של עמדות המובעות בדיו� סביב סוגיה " שיח" בכתיבה בעברית יש לא מעט התייחסות ל  11
 . כוונתי אינה לכ�. כלשהי

לא הפנו ,  מראשוני הכותבי� במשפט וספרותשהיה, כ� למשל מאמריו של אביגדור פלדמ�  12
הוא פנה ישירות ; להתפתחויות במשפט וספרות ולא השתמשו בשפה התאורטית של הבינתחו�

באופ� שהמשי� לאפיי� חלק ניכר , סטרוקטורליסטית שהעניקה לו כלי ניתוח�להגות פוסט
הסוס ניתקות ראיתי את ארבע רגליו של " למשל אביגדור פלדמ� ראו. מהכתיבה בישראל

אביגדור פלדמ� ; )1993 (96, 45 זמני�" עדויות סרטי שחזור בהליכי� פליליי�: מהקרקע
 עיוני משפט" זמ� ללא המשכיות, חלל ללא מקומו: המדינה הדמוקרטית מול המדינה היהודית"

 ה להב פרסמה על הדיו� בכנסת בחוק שיווי זכויות נוספת היא מאמר שפנינהדוגמ ).1995 (717יט 
אול� שני� לאחר מכ� הוא יכול היה מנוכס בקלות , קשה להגדירו כמשפט וספרות. האישה

פנינה להב  .נרטיבי המחל� את מער� הדימויי� שביסוד השיח של המחוקקי��לניתוח תרבותי
 149, 47–46 זמני�" הדיו� בכנסת על חוק שיווי זכויות האשה: 'כשהפליאטיב רק מקלקל'"
)1993.( 
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 למשל קריאת 13,שמייצרי� את המתח בי� הרמנויטיקה לתיאור בתו� חקר הספרות והתרבות

י  בד בבד ע� התרחבות כלי מדעdistant reading(15( וקריאה מרוחקת 14)surface reading(שטח 

, על א� חשיבות ההתפתחות הזו והדיו� ההול� ומתרחב בה במדעי הרוח. הרוח הדיגיטליי�

ונותר לתהות הא� וכיצד , כמעט לא מצאתי רישו� של הדיוני� הללו במשפט וספרות בישראל

  16.ה� יקבלו ביטוי

 קרי ההסדרה ,"משפט של ספרות"לא כללתי בסקירה את התחו� המכונה לעיתי� 

למעט , בפרט באמצעות דיני הקניי� הרוחני וחופש הביטוי, לית של יצירההמשפטית הפורמ

כפי שאזכיר , בה� הניתוח מתכתב ע� מתודולוגיות או תאוריות של משפט וספרותשבמקרי� 

   17.ג� לא כללתי סקירה של חקר המשפט העברי למעט כרקע לדיו� במשפט המדינה. בהמש�

   התחלות. ג

) embeddedness( למחקר בישראל יש ממד של משוקעות .לרגע, סטוריה יהודיתיה�פרה

כ� . ומקורו בחקר המשפט העברי, בפרדיגמות משפט וספרות שאיננו ניזו� מהמחקר המערבי

שביאליק עמד עליו לפני , הכתיבה במשפט וספרות בישראל דנה בחיבור בי� הלכה ואגדה

אגדה לבניתוק בי� הלכה  ציפורה כג� מצביעה על השבר התרבותי הכרו� 18. שנה100כמעט 

היא , דו השיח. סטוריהיסיונות החיבור החוזרי� על עצמ� לאור� ההיובנ, בכתבי הגות יהודית

ולהתפתחות התרבות , הכלי החשוב להתפתחות המערכות המשפטית והספרותית"הוא , טוענת

ברט יתה מרכזית במסתו של רוי מעניי� להזכיר שהתלות בי� משפט לסיפור במקרא ה19."כולה

  20.שהפכה לחלק מהקנו� האמריקאי של משפט וספרות, נומוס ונראטיב, קאבר

 
 Heather Love, Close But Not Deep: Literary Ethics and the אצלדיו�  למשל הראו  13

Descriptive Turn, 41 NEW LITERARY HISTORY 371 (2010).  
א� כי קריאת שטח איננה בהכרח שלילה של קריאה צמודה אלא התנגדות להשלכות הפרשניות   14

 Stephen Best & Sharon Marcus, Surface Reading: An ראולסקירה . של השימוש בה
Introduction, 108 REPRESENTATIONS 1 (2009).  

 Franco Moretti, Conjectures on Worldבמאמרו פרנקו מורטי טבע את המונח ופתח את הדיו�   15
Literature, 1 NEW LEFT REV. 1 (2000) . במפורש כהתנגדות " הקריאה הרחוקה"הוא ניסח את

, בפרט לשאלות של קאנו� ושל הקשריו הלאומיי�, גרי� שהוא הציבהאת). close(לקריאה צמודה 
 . מרתק לדיו� ג� במשפט

 Renana Keydar, Rethinking Plurality: On Ethics andבמאמרה רננה קידר החלה דיו� בכ�   16
Storytelling in the Search for Justice, 1 DIBUR 19 (2015).  

 ).2008 (משפט ותרבות מנח� מאוטנר ראו. ה בו שימושבמוב� שמאוטנר עוש" משפט המדינה"  17
 ג� ראו. http://benyehuda.org/bialik/article06.html, )1917" (הלכה ואגדה"חיי� נחמ� ביאליק   18

 . 4 ש"ה לעיל" הלכה ואגדה, משפט וספרות"אלמוג 
 ראולסקירה ). 2002 (213 יח מחקרי משפט"  הקשר הפרדוקסלי–הלכה ואגדה "צפורה כג�   19

מסע  "הרהורי� על מגמות בהגות ובמחקר הפילוסופיה של ההלכה: אגדה והלכה"אבינוע� רוזנק 
 ).2003 , עור�עמיחי ברהול� (285 תחומיי� בעול� החוק היהודי� עיוני� בי�:אל ההלכה

  ).1983, רג�אביעד שטיר מת, דוד עור�' יוס� א (נומוס ונראטיברוברט קאבר   20
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מתקיימי� חיבורי� נוספי� , מעבר לדיו� המקביל רעיונית בי� משפט וספרות להלכה ואגדה

ביניה� המסורת ההרמנויטית היהודית ומעמדו , עליה� עמדו חוקרות משפט וספרות בישראלש

 וכ� יסודותיה הספרותיי� של השפה המשפטית בישראל 21,של הקנו� המשפטי ביחס למפרשיו

לינרי נעו� בכ� שחומרי המשפט העברי מעול� לא היו דיסציפ חיבור 22.במקורות הלכתיי�

ביניה� , ונחקרו במגוו� חוגי� בפקולטות למדעי הרוח, נחלת� הבלעדית של חוקרות משפט

, ל" וספרות חזשבת ישראלוכמוב� מחע� ישראל ספרות , בלשנות, פילוסופיה, סטוריהיה

�סטוריי� ואיה�ניתוחי� ספרותיי�, הלדוגמ. באופ� שמלכתחילה הכיל מגוו� גישות מחקריות

 ע� זאת 23.סטוריי� של המשפט המקראי קדמו להתפתחויות הבינתחומיות שאתאר כא�יה

בחקר היהדות ניתוח , כ�. המחקר האקדמי במשפט עברי נתו� לתמורות האקדמיות הכלליות

 ומרכזיות הקשר בי� אגדה משפטי של טקסטי� מגווני�� סי� בי� הפ� הספרותי לפ� ההלכתיהיח

 בתו� החוגי� �20.24 של המאה ה�90 באופ� ניכר מאמצע שנות הוהתפתחהודגשו ו להלכה

השפעותיה� של מגמות . הפוזיטיביז� של אסכולת מנח� אלו� היה דומיננטי, למשפטי�

כפי שקרה ג� בחקר משפט , �90כא� החל משנות הניכרות ג�  אקדמיות בינתחומיות

   25.המדינה

עיסוק במשפט המדינה מחו� לחוגי� למשפטי� באמצעות פרדיגמות מחקר של מדעי הרוח 

למשל סביב משפטי� , �90התקיי� במידה מסוימת ג� קוד� לשנות ה, וספרות בפרט

קשה למצוא הדהוד עדר פרדיגמות בינתחומיות בקרב חוקרות משפט יאול� בה, סטוריי�יה

 נשא אוריאל 1990בשנת . משמעותי לגישות הללו ככלי ניתוח רלוונטיי� להבנת המשפט

" מהפכה"בה זיהה את הש ,"בועות משפט", יה הרצאה שהפכה לקלאסיקה מקומית'פרוקצ

 והכריז כי הוא 26"אי ממשותו של המשפט כדיסיפלינה מדעית נפרדת"הבינתחומית כביטוי ל

כמו ג� משפט , משפט וספרות. � ביותר בתבליא� בשל כ� ג� התחו� המענייער בועות ריק 

 ,"בשוליי�" נמנו בהרצאה בנשימה אחת כתחומי� המופיעי� ,סטוריהיואמנות ומשפט וה

הפסיכואנליטית וגישות , הפסיכולוגית, הסוציולוגית, הפילוסופית, בניגוד לגישות הכלכלית

 
 .)2002( יח מחקרי משפטב" ספרות ויהדות, משפט" לעניי� זה את החיבורי� בשער ראו  21
של המשפט ' פורמליז�'ה"ליאו� של� ; )ו"התשנ (76, 12 מחניי�" די� של לשונות"אביעד הכה�   22

 ).2001 (489 כה עיוני משפט" העברי וערכיה של מורשת ישראל
 B.S. Jackson, B. LIfshitz, A. Gray & D.B. Sinclair, Halacha ו� בת למשל פירוט הספרותראו  23

and Law, in THE OXFORD HANDBOOK OF JEWISH STUDIES 643 (Martin Goodman ed., 2002). 
למגמה זו מצטרפי� בדרכי� . פרי רובינשטיי� ושמא פרידמ�' את מחקריה� של גה לדוגמראו  24

 . לוי קופר ומשה שוש�, ה� יונת� פיינטו�ביני, שונות חוקרי� צעירי� יותר
 אלו של אלימל� וסטריי� או הלדוגמ, סטוריות בחקר המשפט העברייכ� למשל מתודולוגיות ה  25

התפתחויות אלו מעוררות . ל"ספרות חזל המשפט העבריובחינת הזיקה בי� , עמיחי רדזינר
תהליכי� :  בי� דת לדי�–� דיני נזיקי" אבישלו� וסטריי�  ראו למשל.מחלוקות מתודולוגיות

; )א"תשעה–ט"תשסה (203  כושנתו� המשפט העברי" פרשניי� ומשפטיי� בדיני הנזיקי� בתלמוד
, הרהורי� בעקבות מאמרו של אבישלו� וסטריי�? הסבר מדעי במשפט העברי מהו"בני פורת 

שלו� אבי; )א"תשעה–ט"תשסה (237 כו שנתו� המשפט העברי" 'דיני נזיקי� בי� דת לדי�'
–ט"תשסה (245  כושנתו� המשפט העברי" כמה מילי� על מחקר המשפט העברי"וסטריי� 

 ).א"תשעה
 ). 1991 (10, 9 כ משפטי�" בועות משפט"יה 'אוריאל פרוקצ  26
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, יה המעיט בכוח� של חלק מהתחומי�'מה שפרוקצדו. יה זיהה כמרכזיות'כמותיות שפרוקצ

בתו� ; אול� צדק בזיהוי כוח� של פרדיגמות מעי� מדעיות וכמותניות, סטוריהיכמו משפט וה

להבדיל , הקס� של ריגורוזיות מדעית שהשראתה במדעי� המדויקי�, התפנית הבינתחומית

י� את הבסיס הפרשני מדעי הרוח חושפ. לא פג, מניתוחי המשמעות שהשראת� במדעי הרוח

ובמוב� זה תביעת� לסמכות מקצועית תמיד מעורערת ומערערת ה� , של תהליכי ייצור הידע

  . עבור החוקרות וה� עבור קוראותיה�

פנינה להב . יה סימנה תודעה משתנה באקדמיה המקומית'הרצאתו של פרוקצ, מכל מקו�

� אול� בתחילת שנות ה, �70 ת הזיהתה את היסודות לתודעה זו בהשפעה אמריקאית כבר משנו

 הוא 1997מנח� מאוטנר בשנת   במאמר שפרס�27.בשלו התנאי� לשינוי, היא טוענת, 90

ממצב של דומיננטיות מוחלטת של : " כשנות שינוי פרדיגמה מחקרית�90התייחס לשנות ה

החלה האקדמיה המשפטית של ישראל לפעול בעשור ] הפורמליסטית[פרדיגמה אקדמית אחת 

 28"כשלצד הפרדיגמה המסורתית מופעלת ג� פרדיגמה חדשה, לראשונה בתולדותיה, ו�האחר

, אשר הדגישה ממדי� חברתיי� וערכיי� של המשפט, פורמליסטית� הפרדיגמה הלא–

מאוטנר הצביע על השפעות האקדמיה האמריקאית על . והתבטאה במתודולוגיות בינתחומיות

 שרכשו את השכלת� המשפטית בארצות הברית ועל השתלבות� של חברי סגל, זו הישראלית

  . בפקולטות למשפטי� בישראל כגורמי� שחוללו את השינוי באותה העת

של " שירת הסירנות "�1991ב. מאמר קלאסי פורס� באותה עת בכתב עת לא משפטי

הוא נכתב . תריספרות כרוכה במאמר ללא ה. תאוריה וביקורתבאביגדור פלדמ� התפרס� 

 שהלא פלדמ� המשיג עצמו כאודיסאוס המאזי� לשירת – מוסגר באמצעותה ,בשפה ספרותית

, ציטט ספרות, 29"מבלי להיכנע לפיתוי המוחלט הבולע את המלי� ואת המוסיקה"הסירנות 

למשל המעבר הנטע� בי� ממטונימיה (נשע� על ניתוח צורות ספרותיות בטקסט המשפטי 

, )ד והלקסיקו� המשפטי"סדרת הפ(ט בח� סוגות ספרותיות של המשפ, )למטפורה במשפט

כ� תאור הפנטזיה של האורחי� המגיעי� לכדור האר� (הציע בדיו� כדר� להבנת המציאות 

וקשר בי� שיח ומרחב במשפט , )לאחר שחרבו החיי� בו ומבקשי� לשחזר� באמצעו הלקסיקו�

 אזכר  משפטעיוניעת הבכתב פורס� ש נילי כה�ה של מאמר. ח המשפטיוכמנגנוני� לביסוס הכ

  30.ההתפתחויות הבינתחומיות מעבר לי�את 

. �90 ספרות ותאוריה ביקורתית התעבו לקראת אמצע שנות ה, קישורי� מפורשי� בי� משפט

דור חדש , כפי שהסביר מאוטנר,  השתלב באקדמיה הישראלית�2000מאז ועד תחילת שנות ה

 
27  Pnina Lahav, American Moment[s]: When, How, and Why Did Israeli Law Faculties Come 

to Resemble Elite U.S. Law Schools? 10 THEORETICAL INQUIRIES IN LAW 653 (2009).  
לטיעו� כי למעשה היסודות למשפט פתוח יותר ). 2002 (27 על החינו� המשפטימנח� מאוטנר   28

היה תוצר של מאבק , מחקרי ומעשי, ולא פורמליסטי התקיימו טר� הקמת המדינה וכי הפורמליז�
על מותו של משפט : לקס מוריאנדי"ונ� שמיר  רראוקט הציוני פרויבי� תפיסות שונות על ה

מנח�  (589צבי �ספר זיכרו� לאריאל רוז�: רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית" ישראלי
  ).1998, אברה� שגיא ורונ� שמיר עורכי�, מאוטנר

) 1991 (144, 143, 1 וביקורת תאוריה" המשפט בבית וחלל שיח: הסירנות שירת"פלדמ�  דורגאבי   29
 ").שירת הסירנות"פלדמ� : להל�(

 ).1991 (435 טז עיוני משפט" משפט וספר"נילי כה�   30
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 2000עד שנת .  ביקורתיתשהוכשר במסגרת פרדיגמות מחקר של משפט ומדעי הרוח ותאוריה

. אול� ה� נגעו כבר בעיקרי המגמות שיאפיינו ג� את ההמש�, פורסמו מאמרי� ספורי� בלבד

פרויקטי� של משוגעות לדבר בולטי� , במסגרת זו. �21 עיקר הכתיבה בישראל התרחש במאה ה

יש בישראל להערכתי בי� רבע לשל מתו� מההיק� הכללי של המחקר במשפט וספרות. במכלול

 כ� ג� הכר� הנוכחי שהוגדר ככר� ייעודי –מבוסס פרויקטי� שהחלו מכנסי� וכרכי� ייעודיי� 

הפרויקטי� א� גדל במהירות ע� ייסוד סדרות וכתבי עת �החלק מבוסס. למשפט ומדעי הרוח

  . שיוזכרו בהמש�

השאלה המעסיקה , בחלקי� הבאי�, �90בסקירת המחקר שהתפרס� מאז תחילת שנות ה

בכ� אני חורגת מ� ? מה� סוגי התובנות המרכזיות שיצר התחו�: אוריתית� סטוריתייא האותי ה

בי� הנוטה לחלק את המחקר על פי קשרי� שוני� , הגישה המקובלת בסקירות משפט וספרות

ספרות מייצגת את המשפט , )משפט כספרות(משפט הוא כמו ספרות ": ספרות"ל" משפט"

במהל� השני� הוצעו קטגוריות ). ספרות כמשפט(שפט ספרות היא כמו מ, )משפט בספרות(

או גישה הומניסטית , )שימוש בתאוריות פרשנות ספרותיות(למשל גישה הרמנויטית , נוספות

בסקירת התחו� אתייחס ). תאור המתייחס לאחת ההצדקות לכ� שמשפטניות תקראנה ספרות(

אור אינו מאורג� יל� התאו, למקומו של הטקסט האמנותי או התאוריה הספרותית בניתוח

שכ� לטקסט האמנותי ולתאוריה הספרותית אי� מקו� , באופ� עקבי בהתא� לחלוקה המקובלת

שימוש בחלוקה המקובלת  ,לפיכ�; אחד עקבי או אפילו מקומות טיפוסיי� במכלול שאתאר

הקושי למק� את המחקר הקיי� במסגרת החלוקה . עשוי לטשטש במקו� להבהיר את התמונה

הקטגוריות המוכרות ביותר מלכתחילה לא מתייחסות . לת נובע מקשיי� בסיסיי� בההמקוב

היא קטגוריה המתייחסת לאפיו� " משפט כספרות"כ� למשל . למישורי� מקבילי� מושגית

היא קטגוריה המצביעה על תכני� מסוימי� בספרות " משפט בספרות", תאורטי של המשפט

אפילו לא בכל הנוגע למעמדו של המשפט , פט כללואינה כרוכה בתאוריה ספציפית של המש

" ,משפט"למשל הא� יש לראות בספרות חלק מהמשפט תחת תפיסה רחבה של (ביחס לספרות 

גישה , מדגישה ממדי� מתודולוגיי� של המחקר" גישה הרמנויטית", )?או ביקורת חיצונית

מאחר . � הלאהוכ, הומניסטית מדגישה את ההשפעות המצופות של המחקר על משפטניות

נית� ג� להצביע על חפיפות רבות בי� , שאי� מדובר במישורי� מקבילי� מושגית מלכתחילה

הדברי� הללו לא עומדי� בעוכריו של משפט וספרות כבינתחו� אלא . הקטגוריות השונות

ולא מתמצה עוד , מלמדי� על עושר שמחייב דיו� תאורטי מורכב יותר בכל מחקר, להיפ�

במידה מסוימת משו� הצור� בפיתוח שפה בסיסית , ילו בתחילת הדר�בחלוקות שהוע

צרי� לשי� לב שחלק מ� הקטגוריות הוצעו במקור . שתאפשר את הנגשתו של הבינתחו�

אול� במהל� השני� התגבשו כשפה תאורטית והפכו , כאפיו� קונטינגנטי של מגמות מחקריות

בעוד שהקשר בפועל הוא תלוי זמ� , רותסטורי של הקשר בי� משפט לספיה�אור עקרוני ואילת

כ� למשל חשיבותו . ובהכרח מורכב יותר מ� ההנחות המשתמעות מהקטגוריות, ומקו�

ומאפייניו של נרטיב במשפט ה� דינמיי� ומהווי� לא פע� חלק משאלת המחקר ולא תוצאה 

י�  על ייצוגהסטוריות מסוימות נסמכה לדוגמיסמכות משפטית בתקופות ה. ידועה מראש
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וא� נית� , סטוריה נית� לראות בטקסטי� משפטיי� ג� התנגדות לנרטיבי ולאור� הה31,חזותיי�

 דברי� דומי� 32.לטעו� שמאפייניו של הנרטיב השיפוטי המודרני שוני� מאד מזה הספרותי

יה לספרות על יכמו פנ, נית� לומר על המשגות עקרוניות נוספות של היחס בי� משפט לספרות

סטורי יכפי שאסביר במסגרת הדיו� בשאלת המחקר הה, קודות עיוורו� משפטיותמנת להשלי� נ

  . במשפט וספרות

לצאת מנקודת המוצא הכללית המאפיינת משפט וספרות כתחו� הכולל מחקרי�  אפוא נית�

אול� אז יש טע� , הפוני� ה� לחומרי המחקר וה� לכלי המחקר של ספרות לצור� חקר המשפט

  ?מה אנחנו יודעות עכשיו שלא ידענו קוד�: ות ולעבור לשאוללהניח לחלוקות המוכר

וא� אינ� , אתאר תחומי המחקר שאינ� בלעדיי� אלא דומיננטיי�, בהשיבי לשאלה

דוגמאות בהערות שוליי� מופיעות : חשוב להדגיש. כפי שיובהר בדיו�, מוציאי� זה את זה

. אליה� אני מתייחסתשהחיבורי� ללא יומרה להזכיר את כל המחברות או , וה� ספורות, בלבד

עשיתי מאמ� להשתמש בדוגמאות שונות בכל פע� ולמעט בהפניות חוזרות על א� שחיבורי� 

 לתחו� אחד אי� ההעובדה שחיבור מסוי� מופיע כדוגמ.  קטגוריותכמהרבי� מתאימי� ל

דוגמאות באנגלית ה� כאלו .  ג� לתחו� נוס�המשמעה שלא נית� היה להשתמש בו כדוגמ

  . המתייחסות לחומרי משפט ישראלי

  מגדר ולאו� : ניתוח טקסטואלי. ד

לא ( היא ניתוח טקסטואלי של חומרי� משפטיי� �90מגמה מחקרית בולטת מאמצע שנות ה

בשני , )אינ� בולטי� כא�, ובפרט אמנות, א� מוקדי מחקר נוספי�, בהכרח משפטיי� בלבד

  . מגדר ולאו�: מוקדי� עיקריי�

מחקרי� אלו מסתמכי� על ניתוח . מתמקדי� במעמד� של נשי� בישראלניתוחי מגדר 

ה� . טקסטואלי על מנת לבחו� את תפקידו של המשפט בכינו� נחיתות� החברתית של נשי�

זוויות , ועל השתקת קולות, מצביעי� על שימור ופיתוח דימויי� פוגעניי� של נשיות במשפט

, אפשר לומר אפילו מובנות מאליה�, כו מרכזיותצורות ניתוח אלו הפ. מבט וסיפורי� של נשי�

   33.בניתוח פמיניסטי של המשפט

 
שולמית אלמוג עסקה בשני� האחרונות בשאלת הייצוגי� החזותיי� של , כ�. והשינויי� נמשכי�  31

. המשפט והשלכות המעבר התרבותי לעבר ייצוגי� לא נרטיביי� לבסיס הלגיטימציה של המשפט
 ).2007 (משפט וספרות בעיד� הדיגיטלית אלמוג למשל שולמיראו 

 ,AYELET BEN-YISHAI, COMMON PRECEDENTS (2013); Simon Stern ,בהתאמה, הלדוגמ  32
Narrative in the Legal Text: Judicial Opinions and Their Narratives, in NARRATIVE AND 

METAPHOR IN LAW 121 (Michael Hanne & Robert Weisberg eds., 2018). 
 עובדות "ארידור יעל; )2009 (די� פסקי של נרטיבי ניתוח: המשפט בבית אונס סיפורי נגבי עירית  33

 את גלילי ניר תא�ל הפסיד �אי� שקד מיכל; )2000 (131 כד משפט עיוני" במחלוקת שנויות
� לג משפטי�" קנז של וצפיות' נשית חיי� חוויית' "ביטו� יפעת; )2000 (443 ט פלילי� קידומו

  פירסט ענת; )2002 (239 ח המשפט" הכאב את תבי� – הגו� את תראה "כה� אירה; )2003 (585
 עיוני�" זוג בנות נגד אלימות בעבירות הענישה! ?יותר שווה המכונית "גונ��אגמו� ומיכל
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עניינו המרכזי בשאלות הזהות היהודית בישראל ובפרט ; המוקד השני הוא זהות לאומית

 ה� אלו של הזמ� –במיתולוגיות הקולקטיביות ביסוד הציונות המותירות אחריה� קורבנות 

או למצער משתיקות , בפרט יהדות הגולה, טוריי�סיוה� ה, בפרט פלסטיני�, והמקו�

בדומה לניתוח . כלא בסיפורי� ברורי�יהתמודדות מורכבת ע� עבר והווה שמסרבי� לה

ג� בדיו� בזהות הלאומית ההנחה היסודית היא כי המשפט משתת� בהבניה , הפמיניסטי

וא על כינו� בחקר הזהות הלאומית הדגש ה. חברתית ומשתת� בתהליכי היצירה של זהויות

ותאור האיומי� על , אויב/כרונות משותפי� ותמונות מושגיות מוסכמות של מאפייני ידידיז

 – אייכמ� ודמיאניוק,  קסטנר–משפטי השואה המפורסמי� . קיומו של הלאו� היהודי בישראל

והדיו� הציבורי והאקדמי סביב� וסביב , ערבי באר�–ומשפטי� שעסקו בקונפליקט היהודי

   34.ממשיכי� לספק חומרי� לניתוח, הות הלאומית בכללשאלת הז

, בפרט על ידי סיפורי�, הנחה תאורטית משותפת לשני המוקדי� הללו היא שהבניית זהויות

פוליטי ובמוב� � ע� זאת התכני� שנוצרי� ה� לב הקיו� החברתי. היא אוניברסלית ובלתי נמנעת

כמאפייני� ע�  ותנתפסוסופיות סיפורית קוהרנטיות מושגית של זהויות ; זה נתוני� למחלוקת

נת� המוקד יואולי אירוני בה(� מבטאי� באופ� טיפוסי יניתוחי� טקסטואלי, משכ�. מחיר בצד�

  35."התשוקה לנרטיב"חשדנות כלפי מה שפיטר ברוקס מכנה ) התאורטי שלה�

 היא סביב מידת –  מגדר ולאו�–אחת מנקודות הפיצול בתו� כל אחד משני המוקדי� 

עד כמה הוא חלק מתרבות רחבה יותר המתבטאת ג� : הייחודיות האידיאולוגית של המשפט

 
 המשפט' "טריגר צבי; )2007, עורכות' ואח ארז�ברק דפנה (545 ופמיניז� מגדר, במשפט

 דליה ספר" אחד רצ� של הקצוות כשני בישראל בנשי� וסחר המשפחה דיני: 'אחד הוא ראליהיש
 אורית של מאמרה ג� ראו .)2009, דורית ביניש ויעד רות� עורכי�, שולמית אלמוג (363 דורנר
  .זה בכר� קמיר

בלי זמ� במרחב , ציוני�הצופה פני העתיד� של הערבי� לפי זמ� יהודי'ישראליות "בארי� 'חס� ג  34
המשפט כמתרג� : תרגיל במשפט וספרות"אורית קמיר ; )2000 (53 ו משפט וממשל" פלסטיני

במחמוד דרוויש ובפסקי הדי� , יימס בויד וויט פוגש במשפט יהודי ודמוקרטי'ג: או, ומכונ� זיכרו�
: והגדת לבנ�"ארז �דפנה ברק; )2002 (323 יח מחקרי משפט" מדינת ישראל נגד יגאל עמיר

? כול� היו בנינו"גלית ברונשטיי� ; )2002 (773 כו עיוני משפט" סטוריה וזיכרו� בבית המשפטהי
 .LEORA BILSKY & RICHARD J; )2003 (183 ח המשפט" שיח שכולי� ושיקולי השכול

BERNSTEIN, TRANSFORMATIVE JUSTICE: ISRAELI IDENTITY ON TRIAL (2004); רוזנברג רת� 
 בילסקי ליאורה; )2010 (203 לב משפט עיוני" �"בג בפסיקת הצבאית לההפעו זכרו� הבניית"
, 4ש "לעיל ה, תרבות וספר, משפט" חביבי אמיל של משפטו – הסטורית ואמת משפטית אמת"

  . זה בכר� נצר פרידגוט ליאת של מאמרה ג� ראו .180
נישואי� וגירושי� : יש מדינה לאהבה" צבי טריגר ראו לאומית לזהות מגדר �בי מענייני� לחיבורי�  

' נפתלי ואח� ארנה ב�, חברה ותרבות, משפט (173 משפטי� על אהבה" בי� יהודי� במדינת ישראל
ואי� , משפט, זיכרו� קולקטיבי "קמיר אורית; )משפטי� על אהבה: הספר להל�) (2005, עורכי�

   ).2011 (183 ישראל" ?שי� במשפט בי� עמלק ויפי הבלורית והתואראי� אפשר לזכור נ: נשי�
 אתגרי� ע� התמודדות המאפיינת, ובספרות במשפט סוגות בשבירת המתבטאת במורכבות לדיו�  

 Renana Keydar, “I Was in a War, and in a War ראו, פלסטיני–יהודי המאבק בהקשר אתיי�
Things Like that Happen”: On Judgments and Ethical Investigations in Israeli Law and 

Literature, 18 JEWISH SOCIAL STUDIES: HISTORY, CULTURE 212 (2012).  
 ג� את הסתייגותה של יופי ראו .)2002 (249  יחמחקרי משפט" משטור סיפורי�"פיטר ברוקס   35

 ).2010 (257 ג מעשי משפט" על שתיקה במשפט בסרט לאהוב אות� מאז"תירוש 
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ח ייחודי של ייצור משמעות ואו מהווה כ,  כמו למשל ספרות או דיו� פוליטי,בתחומי� נוספי�

על א� הרוח .  בי� רגרסיבי ובי� פרוגרסיבי–ביחס לתחומי� אחרי� של התרבות בישראל 

, מגדר ולאו� הקושרי� לא פע� בי� המשפט לבי� הגמוניה כוחניתהביקורתית של ניתוחי 

בגרסאותיה� העמוקות ה� מלמדי� על מורכבות בתהליכי ייצור , או שתיה�, גברית או יהודית

למשל כאשר חוקרות מצביעות על סיפורי� , מורכבות זו היא לעיתי� פנימית. המשמעות

,  ולעיתי� חיצונית�37 הנשמעי� במשפטנת� קולות לא נשלטיי או בה36,מתחרי� של שופטות

   39.זכרי או יכול לה38למשל בי� מה שהמשפט עושה לבי� הדר� בה הוא נזכר

בפרט , לצד מגדר ולאו� נית� למצוא מחקר טקסטואלי בתחומי� נוספי� בהיקפי� פחותי�

ז אול� באופ� כללי הדיו� בהבניה חברתית של זהויות נוספות מתאפיי� בכ� שמרכ, זהות מינית

וכלי הניתוח הטקסטואלי ובפרט הניתוח הנרטיבי אמנ� נוכחי� , הכובד שלו הוא ניתוחי שיח

האבחנה בי� ניתוח טקסטואלי לניתוח שיח אינה , כאמור. בו א� אינ� מרכזיי� באותה מידה

אול� לאור השינוי במרכז הכובד המתודולוגי אדו� בניתוחי שיח בהמש� במסגרת הדיו� , חדה

  . תבביקורת תרבו

  תורת המשפט , תאוריה, דוקטרינה: סוגיות משפטיות. ה

יה במשפט וספרות היא ניתוח ביקורתי המבקש להעמיק דיוני� משפטיי� ימגמה מחקרית שנ

במסגרת זו נית� למצוא חלק ניכר מהמחקר המסתמ� על . בתחומי� מסורתיי� של חקר המשפט

ות של טקסטי� ופרקטיקה משפטיי� א� ג� קריאות ביקורתי, קריאה בספרות או אמנות אחרת

  .באמצעות כלי� של חקר הספרות

תאורטיות �דוקטרינריות או משפטיות�מחקר המכוו� לניתוח של סוגיות משפטיות

 נוכח באופ� מינורי בלבד במכלול 42,או ביניה�, 41 האזרחי40,למשל במשפט הפלילי, תחומיות

במשפט וספרות מחו� לעיסוק עיקר הפיתוח של סוגיות כאלו , במבט השוואתי. הכתיבה

 
 ).1997 (5 ו פלילי�" העצמיות להגנת עצמית מהגנה: מוכות נשי� "בילסקי ליאורה  36
 ).2007 (70, 98 זמני�" משפט אייכמ� בי� היסטוריה לגנאלוגיה"וזה ברונר 'ז  37
פסק הדי� במשפט קסטנר : ההסטוריה בבית המשפט ובית המשפט בהסטוריה"מיכל שקד   38

 ).2000 (36, 20 פיי�אל" והנרטיבי� של הזכרו�
 ).2002 (511 כו משפט עיוני" וזיכרו� ספרות, משפט?' הדייני� יהיו מי אבל' "שמיר רונ�  39
 כד עיוני משפט" 'אדיפוס המל�'כוונות ותוצאות בטרגדיה , אשמה: משפט וספרות"עדי פרוש   40

: משפט וספר "פי כמה טרגדיות יווניות�מקצת דיני עונשי� על"הגלר �עדנה קפל�; )2000 (15
לקט מאמרי� ועיוני� לרגל פרישתו של סג� הנשיא יהושע גרוש מכס השיפוט בית המשפט 

נרטיביי� "נעמי חנס ושרו� חנס ; )משפט וספר: הספר להל�) (2007 (309 אביב יפו�המחוזי תל
ד� ; )2010 (47 ה די� ודברי�" פיקציות המאירות תהליכי� משפטיי�: משפטיי� של רצח בספרות

 . 310, 4ש "לעיל ה, תרבות וספר, משפט" תרגיל בחמש אצבעות: 'חיי נישואי�'דוד פוגל ו"ור לא
 . 61, 40ש "לעיל ה ,משפט וספר" בראי המשפט הישראלי' הסוחר מוונציה'"גבריאלה שלו   41
וב� מאמרי� לכבודו של השופט ק: ספר אור" 'אי� חוטא יוצא נשכר'מוסר ו, חוק"נילי כה�   42

זיכרו� "יששכר רוז� צבי ; )2013, רו� סוקול ועודד שח� עורכי�, אהר� ברק (259 תיאודור אור
 . 164, 4ש "לעיל ה, תרבות וספר, משפט" ושכחה בהלי� המשפטי
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סטורי במחקר יהמבט הה, כפי שאטע� בהמש�. סטוריי�יבמשפט הישראלי נעשה בכלי� ה

לעומת . תכ� שזו הסיבה למיעוט היחסי של דיו� מסוג זהיי. הישראלי נוכח רק באופ� מוגבל

במספר מוקדי� , זאת מחקר המתכתב ע� סוגיות תורת משפטיות נכתב בהיקפי� לא מבוטלי�

  . בולטי� ראויי� לציו�

 שלטו� 44, ציות לחוק43,מוקד אחד של דיו� תורת משפטי הוא במושגי יסוד כמו צדק

ספרות לש� ביקורת � המהל� הטיפוסי הוא ניתוח מבוסס46. או מקומה של נקמה45,החוק

משפטיות באמצעות הרחבת גבולות � מושגית על המשפט או למצער לש� פיתוח תובנות תורת

  . בגרסאות השאפתניות ביותר תו� הסתמכות נרחבת על פילוסופיה,  המשפטיהדיו� והדמיו�

במובנה הרחב  ע� דגש על נרא�ת, מוקד נוס� בוח� אפיוני פרקטיקות והליכי� משפטיי�

כא� עולות למשל שאלות בדבר היבטי� תיאטרליי� של . כהיבט יסודי של הפעולה המשפטית

בעיקר ,  תפקיד� של שחקניות משפטיות48,ט ייצוג חזותי של המשפ47,הליכי� משפטיי�

 זווית 51. או קנוניזציה של טקסטי� משפטיי�50, מאפייניו של שיפוט49שופטות ועורכות די�

 
; )2002(י עגנו� "מקו� המשפט בעיר ומלואה של ש: סיפור, משפט, עירשולמית אלמוג  למשל  43

מחקרי " ב יהושע"הפרדיגמה העשתורית ביצירתו של א: מוות�אישה שופטת ופחד"דב �ניצה ב�
 ספר שמגר" על היתרו�, על החסרו�, וורו�על העי, על הראייה"נילי כה� ; )2002 (417 יח משפט
חוק , על חוק טבעי: צדק בלוע האדמה"שי לביא ; )2003, עורכי�' אהר� ברק ואח (611כר� ג 

 עיוני� בהגותו של פרופסור דניאל פרידמ�: ספר דניאלדניאל פרידמ� " פוזיטיבי וענישה אלוהית
 –צדק קווקזי , צדק ישראלי"ארז �ברקדפנה ; )2008, נילי כה� ועופר גרוסקופ� עורכי� (1079

לעיל , תרבות וספר, משפט" ל הגיר הקווקזיגהורי� וילדי� בעקבות מע, שופטי�, משפט צדק
 . זהבכר� '  גורבי�הל דניאלש ראו ג� מאמרה .520, 4ש "ה

44 Itamar Mann, What is a “Manifestly Illegal” Order? Law and Politics after Yoram 
Kaniuk's Nevelot, in THE POLITICS OF NIHILISM (Nitzan Lebovic & Roy Ben-Shai eds., 

 219 יח מחקרי משפט" 'מעשה הבא מ� הלב'בי� ציות לחוק לבי� "אדמיאל קוסמ� ; (2014
)2002.( 

 Russian Culture, Property Rights‘ בעקבות הספר: האסתטיקה של שלטו� החוק"ליאור ברשק   45
and the Market Economy’ "ראו ג� מאמריה� של אלעד ליסו� .)2010 (359 יג משפט ועסקי� 

 .זהורחל חס� בכר� 
מחקרי " של אייסכילוס' נוטות החסד'המשפט במחזה �צדק ותפקידו של בית, נקמה"עדי פרוש   46

על משיכת� של המשפטני� ליצירה המגנה : אסמיכאל קולה" שרו� חנס; )2002 (147 יח משפט
 .534, 4ש "לעיל ה, תרבות וספר, משפט" את עול� המשפט

המשפט והתיאטרו� כגשרי� בי� מדעי הרוח " צבי טריגר  אצלאטרו�י לעניי� זה ההשוואה לתראו  47
המשפט "טריגר : להל� ()2007 (63 ג ודברי�די� " מאמר בארבע מערכות: למדעי החברה

 407 נא הפרקליט" 'התקלה'ו' הסוחר מונציה '–משפט ומשחק "נילי כה� ; ")והתיאטרו� כגשרי�
)2012(; Michal Shaked, The Unknown Eichmann Trial: The Story of the Judge, 29 

HOLOCAUST AND GENOCIDE STUDIES 1 (2015)  . 
מחקרי " מראית פני הצדק בעיד� הדימוי הנע: משפט כקולנוע"ו� ושולמית אלמוג עילי אהרונס  48

 ).2005 (9 כב משפט
טכנולוגיות " טק�די� בעול� ההי�סמיוטיקה של עורכי: סופרי הצללי� של המהפכה"ר� פרומ�   49

אס� פורת ; )2003, שי לביא עור�, חברה ותרבות, משפט (321 מדע וחברה, משפט: של צדק
 . 365, 40ש "לעיל ה ,משפט וספר" 'תמונתו של עור� די� '–ות המשפט בראי הקולנוע השתקפ"

50  Leora Y. Bilsky, When Actor and Spectator Meet in the Courtroom: Reflections on Hannah 
Arendt's Concept of Judgment, 8 HISTORY AND MEMORY 137 (1996) ; משפט "עופר דרורי
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, באופ� רחב יותר,  או52,עדר של רגשות בניתוח המשפטיילמשל ה, עדרימעט שונה עוסקת בה

  53.ייצוג של חוויות קונקרטיות�משמעותה של הפשטה משפטית כאי

משפטיי� השאפתניי� ביותר ה� אלו שנמשכי� על פני שני� ומבקשי� � קטי� התורתהפרוי

כ� למשל פעולת המשפט כתרבות אצל , בשורת מחקרי� לנסח תובנות יסוד לגבי המשפט

אור תפקודי השפה במשפט במונחי תאוריה בלשנית אצל יונת� יובל או המובחנות ית, מאוטנר

 ניתוחי� פמיניסטיי� שהזכרתי למעלה כחלק 54.לסקישל המשפט מהפוליטיקה אצל ליאורה בי

משפטיות במסגרת �תובנות תורת, ולא פע� במפורש, מניתוח טקסטואלי מפתחי� כמכלול

שאלה מעניינת שלא אוכל לפתח כא� היא  (55התחו� הרחב יותר של תורת משפט פמיניסטית

, לקרוא לה דמוקרטיתא� נית� לראות את הדיו� הנרחב בלאו� כפיתוח של תורת משפט שנית� 

  .)או אולי אוניברסליסטית

מוקד נוס� של פיתוח תורת משפטי הוא ממדי האלימות של המשפט באמצעות כפיית 

אחד מביטוייו המוקדמי� והמפותחי� היה . מערכי משמעות אחידי� על מגוו� תרבותי ופוליטי

וכפי (לא בדר� כלל הדיו� בשיח הסבירות השיפוטי בישראל אשר לא היה תורת משפטי בלבד א

הדיו� מיקד קריאות שונות החל משנות . סטורייבעל נופ� ה) טיפוסי באופ� לא, שאטע� בהמש�

 ובמהרה הורחבה התאורטיזציה �1990,56מיור� שחר הטרי� אותו ע� מאמרו הקלאסי . �90ה

�ראשית במונחי תאוריה פוסט, של משמעותה הפוליטית של שפת הסבירות המשפטית

 
משפטי� " מאת פיטיגרילי' הניסוי של השופט פוט'שיפוט ושדי� אחרי� ב, על אהבה: בלא נחת
 ,משפט וספר" פורמליז� שיפוטי בראי הספרות"נצר  ליאת פרידגוט; 71, 34ש "לעיל ה, על אהבה

 .377, 40ש "לעיל ה
 81 כא עיוני משפט"  הטקסט הברקי כקאנו� בהתהוות–קאנו� )ה(העמדות של "עמית רועי   51

, תרבות וספר, משפט" והזיכרו� המשפטי, הקאנו�, התקדי�: מהומת הארכיב"ישי בלנק ; )1997(
 .204, 4ש "לעיל ה

משפטי� על " משפט ואהבה בממלכת הצללי� של המלי� ליר: העי� והאי�"יערה אלו� ונע� וינר   52
 . מאמרי� נוספי� באותו הכר�ראוו; 351, 34ש "לעיל ה ,אהבה

משרד הביטחו� ' על עניי� נו� נ: למרתה נוסבאו�' האהבה והפרט'בעקבות "יופי תירוש   53
רועי ; 433' בעמ, 34ש "לעיל ה ,משפטי� על אהבה" ומאפייניה� החד פעמיי� של נמעני המשפט

 Délits צמתי� בי� משפט וקולנוע בסרטו של ריימונד דפרדו� –נתפס בשעת מעשה "עמית 
Flagrants ובשולי The Crisis of the Action-Image2005 (117 כב מחקרי משפט" יל דלז' של ז.( 

על מנת להבינ� כתורת משפט רחבה מוצע לקרוא אות� , בפרויקטי� ארוכי טווח מעי� אלו  54
 . כמכלול

 421 כג עיוני משפט" ההלי� המשפטי בי� חלוקה לקול' אלימות האל�'"למשל ליאורה בילסקי   55
פ " על הפוליטיקה של ייצוג טקסטואלי בע–' לא יותר, סיפור של אונס' "יופי תירוש; )2000(

מודל של ניתוח "אורית קמיר ; )2001 (579 לא משפטי�" ד� שבתאי'  מדינת ישראל נ3031/98
 מגדר, במשפט עיוני�" פיתוחו והחלתו על משפט ועל קולנוע, הצגתו: פמיניסטי רב ממדי

. הפיתוח כמוב� לא מוגבל לניתוח טקסטואלי). 2007, עורכות' ואח ארז� ברק דפנה (941 ופמיניז�
 ,משפטי� על אהבה" שיחה ע� קרול גיליג�: להעז להביט באל האהבה"למשל צבי טריגר ראו 

 . 557, 34ש "לעיל ה
 .)1990 (78 לט הפרקליט" הפלילי והמשפט הסביר האד� "שחר יור�  56



  ח"ע תשדיעלי משפט   ענת רוזנברג

24  

 ובהמש� במונחי� 57, למשל כאשר רונ� שמיר ד� בסבירות במונחיו של פוקו,סטיתסטרוקטורלי

   58.תאורטיי� שנשאבו מתאוריה פמיניסטית וממשפט וספרות מפורשות

  ספרותית�תאוריה משפט. ו

 נית� – קטי� תורת משפטיי�פרוי ניתוחי� טקסטואליי� ו–מתו� שני התחומי� הקודמי� 

ג� כא� נית� להצביע על מספר מוקדי� . ספרותי�אורטי משפטלהצביע ג� על פיתוח גו� ידע ת

  . נטיי�נדומי

אור התחו� של משפט וספרות ימוקד אחד מנסה לפתח שפה תאורטית המתכתבת ע� ת

או יעסקו באמנות (למה שמשפטניות יקראו ספרות : בעיקר סביב השאלה, בארצות הברית

 המכוו� לפיתוח תובנה כללית בדבר מחקריה של שולמית אלמוג מהווי� מכלול, כ�? )אחרת

 ."ספרות לצד משפט"תרומת אמנות להתגברות על מגבלות הדמיו� המשפטי שהיא מאפיינת כ

בו נטע� בזכות פיתוח יכולות ש, צדק פואטיתרגומו לעברית של ספרה של מרתה נוסבאו� 

של ואשר מהווה חלק מ� הקנו� האמריקאי , אמפטיות בקרב משפטניות באמצעות ספרות

 מחקרי� נוספי� 59.רוע מקומי ולווה בכתיבה מקומית ביחס לטיעו�יהיווה א, משפט וספרות

מצביעי� על אפשרויות נוספות להמשגת התרומה העקרונית של עצ� החיבור בי� משפט 

תו� התכתבות ע� הדיו� התאורטי הנרחב מחו� לישראל , ואמנות כפרקטיקות תרבותיות

   60.בשאלה זו

ות� התאורטית העקרונית של נרטיב ושל הרמנויטיקה במשפט ניתנת ג� כתיבה בדבר חשיב

א� נרחיב את השאלה מעבר , ספרותית� כחלק מפיתוח תאוריה משפט–היא למיקו� כא� 

מדוע שחוקרות : ונשאל, יפלינותצאל עבר החיבור ביניה� כדיס, למשפט וספרות כפרקטיקות

 
; )1994 (7, 5 וביקורת תאוריה" שיפוטי ככוח דעת שיקול: הסבירות של הפוליטיקה "שמיר רונ�  57

 .)1994 (25, 5 תאוריה וביקורת" הסבירות של הפוליטיקה" מאוטנר מנח�
 פלילי�" הסבירה האשה "ארז� ברק דפנה למשל ראו ניתוח השיח המשפטי  עלמבוססתהלביקורת   58

' הסביר האד� 'של דמ� חו� – האשה את הסבירות הרגה אי� "ירקמ אורית; )1997 (115 ו
 לביקורת .)1997 (137 ו פלילי�" אזואלוס בהלכת הקנטור בדוקטרינת' המצויה ישראלית'וה

: שביניה� ומה השונה, הסביר "בידרמ� שי למשל ראוהמבוססת על אתגרי� בתרבות הפופולרית 
 ).2003 (265 ח שפטהמ" 'סיינפלד 'בסדרה פופולרית ותרבות משפט

59
 תרומותיה� את ראוו; )1995) (2003, מתרג� שקודניקוב מיכאל (פואטי צדק נוסבאו� 'ק מרתה  

 דני ראו נוסבאו� של התזה ע� נוספת להתכתבות. הספר בתו� ואלמוג רייכמ� אמנו�, זמיר צחי של
 סוג "שקבטור ניפר'וג זמיר צחי; )2002 (53 יח משפט מחקרי" ורחמי� משפט, ספרות "סטטמ�

 .709, 34 ש"ה לעיל ,אהבה על משפטי�" בנשי� וסחר לוקרציה של האונס על: ליווי של
נשי� וגברי� , החלמה וצדק, טראומה וזיכרו�) �פוסט(קולנועי על �מבט משפט"אורית קמיר   60

 כב מחקרי משפט" 'העלמה והמוות'� פולנסקי  קריאה בסרטו המשפטי של רומא–בחרה שסועה 
" 'המשפט והקולנוע'הערות על שיח ? כ� פשוט כשזה בסרט�זה כל"אמנו� רייכמ� ; )2005(159

" 'כוכבי� ומשפט�בי��מסע': �24הומניז� במאה ה"אלעד אורג ; )2005 (45 כב מחקרי משפט
 107 ג די� ודברי�" העצה של פרנקפורטר"מנח� מאוטנר ; 223, 40ש "לעיל ה ,משפט וספר

" ספרות בשימוש המשפט" יבי� רוכלי ראולדיו� בהיזקקות לספרות בפרקטיקה משפטית ). 2007(
 ).1998 (415ד המשפט 
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 בעול� פיתחו תורת משפט נרטיבית חוקרות משפט וספרות? משפט יקראו חוקרות ספרות

)narrative jurisprudence( , והמחקר בישראל מהווה תרומה תאורטית מקומית המתכתבת ע�

נומוס תרגומו של . תחו� המחקר הזה בהציעה הסברי� למרכזיותו של נרטיב במשפט המודרני

וס� נית�  בנ61.רוע חשוב בהעשרת חומרי הליבה בעבריתי היה א�2012 הקנוני בונארטיב

כגו� חשיבותה של רטוריקה במשפט , להצביע על דיו� תאורטי המעלה שאלות נוספות

  62.ובספרות

: ספרותית נית� לכנות בעקבות מאוטנר משפט כתרבות�מוקד נוס� של תאוריה משפט

זו , כדאי להבחי� בי� שתי מתודולוגיות דומיננטיות. תאוריה של דרכי יצירת המשמעות במשפט

לבדה או כחלק (וזו הבוחנת אמנות , )טקסטי� ומוסדות פרדיגמטיי�(שפט עצמו המתבוננת במ

  ). ממבט רחב על תרבות לא משפטית

בו טקסטי� משפטיי� מייצרי� שהשאלה היא האופ� , כאשר המשפט נמצא במרכז הבירור

 ובכ� כוונתי –ההיבט המפותח ביותר במחקר בישראל עניינו בנרטיב המשפטי . משמעות

 של אופני ההתממשות ותנאי האפשרותשעניינה , י� של תורת המשפט הנרטיביתלממד מסו

ולהבדיל מתאוריה של ) למשל תפיסת המגדר שהוא מכונ�( להבדיל מתכניו –נרטיבי� במשפט 

שאלת דרכי היווצרותו של נרטיב ומיקומיו . מהותו המופשטת או עצ� חשיבותו העקרונית

 ועולה ממילא במשתמע מאופ� הניתוח 63, מדי פע�בתו� טקסטי� משפטיי� נדונה מפורשות

היבטי� נוספי� של ייצור משמעות מדגישי� את תנאי האפשרות הכרוכי� במאפייני . הנרטיבי

 או בשאלת 66,רוע שיש לספרוי במאפייני הא65, במורכבות טקסטואלית64,ההלי� המשפטי

   67.הנכונות של שחקני� משפטיי� להכיר בנרטיב כקטגוריה פורמלית

מתמקד , קרי התחקות אחר יצירת המשמעות המשפטית, מד שני של משפט כתרבותמ

לוגי ככזה ומחקרי� אלו לא פע� מסבירי� את המהל� המתוד. באמנות ותרבות לא משפטית

 
 .ז' בעמ,  ג� המבוא של יוסי דוד ש�ו רא.20 ש"לעיל ה, קאבר  61
  .47ש "לעיל ה, "המשפט והתיאטרו� כגשרי�"טריגר  ראו. צבי טריגר ייחד את החיבור לדרמה  62
 11 ז פלילי�" על שופטי� כמספרי סיפורי�: כפייה, לגיטימציה, ישר�שכל"מנח� מאוטנר   63

בדיאלוג בי� ליאורה בילסקי ). 2002 (283ח  ימחקרי משפט" צדק נרטיבי"יונת� יובל ; )1998(
דיאלוג שחוש� משהו (לאריאל בנדור בעקבות ניתוחה את פסק הדי� אשר הרשיע את יגאל עמיר 

הטיית "אריאל בנדור : נדונו ממדי� תאורטיי� מענייני�) סטורית למשפט וספרותימההתנגדות הה
; )2002 (85 יח חקרי משפטמ" מחשבות ביקורתיות על משפט כספרות: הכרת פני�, משפט

 מחשבות בעקבות רשימתו של אריאל בנדור –הסמוי ומה שביניה� , על הגלוי"ליאורה בילסקי 
 ).2002 (119 יח מחקרי משפט" 'משפט כספרות'על 

: גישור בי� קורב� לתוק� בסרט החגיגה אנטומיה של קהילה מייצרת משפט"מיכל אלברשטיי�   64
 שואה בתביעות והיסטוריה משפט "בילסקי ליאורה; )2005 (81ב  כמחקרי משפט" כוח ומגבלות

 ).2014 (36, 17 הזיכרו� בשביל" לאומיות�על
תנורו של 'על אתיקת שיח ומניפולציות פרשניות מתו� "יונת� יובל : או חתרנות טקסטואלית  65

 ).2014 (309 ז די� ודברי�" 'עכנאי
דורית ביניש , שולמית אלמוג (143 דורנר יהדל ספר" ומשפט נרטיב, טראומה "אלמוג שולמית  66

 ).2009, ויעד רות� עורכי�
ברוקס העלה את השאלה החשובה של הכרה בנרטיב כקטגוריה מחשבתית רלוונטית במסגרת   67

 .35 ש"ה לעיל, ברוקס: הפרקטיקה המשפטית במאמר שתורג� לעברית
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מתו� הנחה , של מערכת המשמעות הנוצרת במשפט) reception(המתמקד בתנאי ההתקבלות 

דיו� בהתקבלות המשמעות .  בכינו� משמעותתאורטית שהתקבלות היא בלתי נפרדת מהדיו�

ומהווה , המשפטית חורג משאלת הנרטיב לעבר הדיו� הרחב יותר בלגיטימציה והשפעה בכלל

הבוחני� פערי� בי� הדי� הפורמלי לאופ� ) gap studies(שאלה מרכזית עבור ניתוחי פער 

� כלל ללימודי משפט השייכת בדר, במסגרת רחבה זו. פעולתו והשפעותיו על יחסי� חברתיי�

היא בניתוח פרשני של מערכות משמעות מחו�  התרומה הייחודית של משפט וספרות, וחברה

משפטית מאפשרת לברר את �בחינת אמנות כייצוג של תרבות חו�, בפרט. למוסדות משפטיי�

המהווי� את תנאי ההצלחה , הדמיו� והשוני בי� תפיסות מושגיות וערכיות במשפט ומחו� לו

   69. או של מוסדות משפטיי�68קטי� משפטיי� ספציפיי�פרוישלו� של יהכאו 

דר� נוספת לתאר את המחקרי� העוסקי� במשמעות חו� משפטית היא ככאלו המפתחי� 

המערכת התרבותית , תחת תפיסה זו. תורת משפט שמאפיינת מערכות נורמטיביות באופ� רחב

קר� במקביל לחקר מוסדות משפטיי� ויש לח, בכלל ואמנות בפרט ה� יצרניות של נורמות

 התקבלות של מערכת המשמעות המשפטית מחו� ההשאלה איננ, אור זהיבת. פורמליי�

תורת משפט זו פותחה . אלא מורכבות� של מערכות נורמטיביות ופלורליז� נורמטיבי, למשפט

רוא אול� נית� לק, )סטוריי�יג� כא� ע� דגשי� ה(מפורשות במשפט וספרות מחו� לישראל 

לסוגיית הקשר . חלק מהמחקר המקומי במונחי� אלו ונית� לפתח על בסיסו תאוריה מקומית

   .הקונקרטי בי� משפט לספרות בישראל אחזור שוב בהמש�

  ביקורת תרבות. ז

בפתח הדברי� הזכרתי התפתחויות בתורת הספרות והתרבות שהגדירו את התרבות כולה 

מנקודת מבט� של . ות לתוצרי תרבות אחרי�וטשטשו אבחנות בי� ספר" טקסט"במונחי 

 70.המהל� המקביל היה זה שטשטש את ההבדלי� בי� משפט לתרבות, חוקרות משפט

מרכז התרומה המושגית עובר לקטגוריה : ההשלכה של הטשטוש כפולה, מתודולוגית

  .  המשפט איננו מוקד בלעדי–ומנקודת מבט� של חוקרות משפט , תרבותית

 
סימ� ' 'נ' בא לי שטויות ולא בא לי עלי�': חברה ותרבות בפרשת רמו�, משפט"יר אורית קמ  68

? מאיימת הטרדה או כמוות עזה אהבה "קמיר אורית; )2007 (66, 24 המשפט" 'שאתה צעיר
 סגולי וכבוד) honor (כבוד� הדרת בי� ישראלי וקולנוע אלתרמ� שירת, )stalking (מאיימת הטרדה

)dignity :(34 ש"ה לעיל ,אהבה על משפטי�" ואלימות רומנטיקה, ומשפט תרבות של ניתוח ,
; )2000 (11 ט פלילי�" גלי צה�ל או ההאחדה של הרוק והמוות" ג� מנח� מאוטנר ראו. 475

שקט "  הע�לקול' קול הע�'בי� : על שקרי� קולנועיי� ואמיתות היסטוריות"ארז �דפנה ברק
  ).2006, רונ� וודלינגר ומיכל פרי עורכי�, מיכאל בירנהק, חברה ותרבות, משפט (141 מדברי�

69   Or Bassok, Television Coverage of the Israeli Supreme Court 1968–1992: The Persistence 
of the Mythical Image, 42 ISR. L. REV. 306 (2009) ; על –קח עור� די� כשפאוסט לו"יור� שחר 

 ).2007 (148 ג די� ודברי�" דפוסי זוגיות של תרבות ומשפט
 .2בפרק , 17ש " לעיל ה,משפט ותרבות  מאוטנרראולדיו� בתפיסות הללו   70
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ביקורת תרבות מתמקדת בקטגוריה תרבותית להבדיל ממשפטית , גיתבאשר לתרומה המוש
כלל העיסוק בהבניה חברתית באמצעות המשפט נית� למיקו� , באופ� כללי. משפטית� או תורת

למשל קטגוריות זהות כגו� מגדר , נית� למק� כא� ניתוחי� הבוחני� בכלי� טקסטואליי�. כא�
 זהות 72, זהות מזרחית71, למשל זהות מינית,ניתוחי� שעוסקי� בזהויות נוספות. ולאו�
,  כול� נכתבי�75, וא� מחקר המתמודד ע� החיתוכי� בי� זהויות שונות74 מוגבלות73,דתית

מרכז הכובד של הדיו� בהבניה החברתית של זהויות הוא התאוריות . בהיקפי� שוני�
רת הביקורתיות של ניתוח שיח כפי שהתפתחו בתו� כל אחד מ� התחומי� הללו במסג

תאוריה ביקורתית של מוגבלות וכ� , תאוריה קווירית(סוציולוגיה ביקורתית ולימודי תרבות 
קטגוריות תרבותיות נוספות נבחנות לעיתי� בפרויקטי� ארוכי . תו� פיתוח משפטי, )הלאה
 כ� למשל מחקריה של אורית קמיר .בתרבותנוספות  המבקשי� לתאר תופעות עומק ,טווח

ומחקריה של יופי תירוש העוסקי� בנוכחותה של , רתיות שונות של כבודהבוחני� תפיסות חב
אצל שתיה� ע� ממד , במשפט) ש� וכ� הלאה, מראה, גו�(ההוויה החיצונית של בני אד� 

" משפט של ספרות" קו מחקרי נוס� שראוי להזכיר הוא הדיו� במסגרת 76.משפטי בולט�תורת
,  בכל המקרי� הללו77.ריות תרבותיותהאמנות כקטגו/בהבניה של המחבר ושל הספרות

השאלה המארגנת עבור חוקרות משפט היא באופ� טיפוסי אופני הייצוג וההבניה של 
  . הקטגוריה התרבותית הרלוונטית במשפט

ה של המתודולוגיה של ביקורת תרבות היא כאמור מעבר מהתמקדות יההשלכה השני
 עיו� במגוו� חומרי תרבות הרלוונטיי� ביקורת תרבות מזמינה. תחומי במשפט למחקר בי� ורב
היבט זה . במטרה לעמוד על מורכבותה ואופני היווצרותה והשתנותה, לקטגוריה נשוא המחקר

 
 ,י� על אהבהמשפט" חיקוי ומרי מגדרי במשפט של ח� אלקובי: 'התחזות כאד� אחר'"אייל גרוס   71

�הבניית זהויות מיניות בדיני לשו�: משבר ההטרוסקסואליות"הדי ויטרבו ; 365, 34ש "לעיל ה
התיאוריה הקווירית בפרקטיקה : אלעד רוט לא הומו"חגי קלעי ; )2010 (5 לג עיוני משפט" הרע

הכרה �אי: נראה�משפטו של אד� בלתי"נורה גרינברג ; )2011 (167 ד מעשי משפט" המשפטית
 ).2014 (5, 26 פסיקה מבזקי הארות" נדר כמחיקת קיומו'בזהותו של עבריי� טרנסג

 ).2011 (455מא משפטי� " 'יש'כ' אי�'ה: מזרחי� במשפט"יפעת ביטו�   72
די� "  והשפלהכאירוע מדיה של נידוי  הקראת פסק הדי� במשפט דרעי –טקס מפלג "יעקב ידגר   73

 ).זהות דתית ומזרחית) (2004 (299 א ודברי�
 יג המשפט" הרהורי� בעקבות פסק הדי� בעניי� סידי? מי ילד מושל� של אמא"נילי קרקו אייל   74

חסמי� במימוש זכויות אנשי� : בי� המשגה פוליטית להכרה משפטית"שגית מור ; )2008 (469
; )2009 ,עורכי� וני גל ומימי אייזנשטדט'ג (79 לנגישות לצדק חברתי בישרא" ע� מוגבלויות

 187 טז משפט וממשל" מוגבלות וקול בהלי� הפלילי: עדות מוגבלת"דור �שגית מור ואסנת עי�
)2014 .(   

משפטי� " ביקורת נוהל ניתוחי� אינטרסקס: מהכחשה להנכחה"מעי� סודאי ואור שי , שגית מור  75
פרפורמטיביות וחציית גבולות המגדר והלאו� : שור)א(הכול ק"אייל גרוס ; )2013 (89מד 

 ).2014 (99, 42 תיאוריה וביקורת" בפסיקה על אונס במרמה
 .מדובר בכתיבה לאור� שני� שאני מציעה לקרוא כמכלול, בדומה לדוגמאות קודמות שהזכרתי  76
נ� רו, מיכאל בירנהק, חברה ותרבות, משפט (363 שקט מדברי�" גוטר"למשל שרה חינסקי   77

" החוק ושדה היצירה: קריאה תרבותית"מיכאל בירנהק ; )2006, וודלינגר ומיכל פרי עורכי�
נילי ; )2009, מיכאל בירנהק וגיא פסח עורכי� (83 קריאות בחוק זכות יוצרי� –יוצרי� זכויות 

, תרבות וספר, משפט" בי� פרטיות לחופש ביטוי,  בי� תיעוד לבדיו�–משפט , ספרות, אהבה"כה� 
 . 237, 4ש "עיל הל
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 ומקבל את ביטויו 78,אמריקאי�מייצג את ההתפתחות הדרמטית ביותר במשפט וספרות אנגלו
כ� למשל שאלות . פיסוציולוגי ופילוסו, א� ג� אנתרופולוגי, סטורייהעשיר ביותר במחקר ה

מהות� של , מהותו של ער� כלכלי בקפיטליז�, כמו משמעותה של חרות למול דטרמיניז�
בה� תרבויות שה� שאלות עומק , או תפקיד� של נשי� במשפחה, תפיסת הזמ�, זכויות אד�

כתיבה ענפה המאורגנת סביב שאלות . מערביות מודרניות מעסיקות עצמ� במסגרות מגוונות
נכתבת בהיקפי� , משפט וספרות) א� לא רק(ביניה� ג� , מ� על מגוו� מקורותאלו בהסת

ע� נוכחות , ולרוב מחו� לחוגי� למשפטי�, משמעותיי� בעיקר בשני העשורי� האחרוני�
  ). כפי שהוגדרו מחדש, ותרבות(בולטת של חוקרות ספרות 

 קשה להצביע על .תחומיות מהוות אתגר לפרויקטי� של כותבות יחידות מתודולוגיות רב
 79.א� כי היא לא נעדרת לגמרי, מגמה דומה במחקר המתמקד בישראל הכוללת משפט וספרות

תחומית מסוג זה היא בפרויקטי� מרובי  ההתפתחות המשמעותית יותר בביקורת תרבות רב
של " משפט חברה ותרבות"כמו אלו בסדרה , כרכי� תמטיי�. יפלינותצמשתתפות ממגוו� דיס

 כמו למשל קהילות מגודרות או זהות ,העוסקי� בקטגוריות תרבותיות,  תל אביבאוניברסיטת
 , של המכללה למנהלהמשפט ברשתגישתה היצירתית של אורנה ב� נפתלי בכתב העת , יהודית

וג� כרכי� בודדי� , באמצעות טקסטי� מארגני�, כדוגמת מוות, לפיתוח שיחות סביב תמות
 או – יש לראות כמכלול – 81המקראה בלימודי מוגבלות ו80סקס אחרהספר , לאחרונה, כגו�

מנקודת .  כהצטברות מחקרית העולה על ס� מרכיביה–לפחות לבחו� עד כמה נית� לראות� 
 מחקר שלא נעשה במאמרי� הבודדי� בו – או עשוי לפתח –מבט זו הכר� עצמו מפתח 

  .  המחקרתחומיות של חומרי ומהווה ביקורת תרבות ה� במוב� המושגי וה� ברב
בטווח הארו� פרויקטי� מרובי משתתפות מארגני� תחומי מחקר סביב קטגוריות תרבות 

במוב� זה תחילת� בחוגי� למשפטי� או בחוגי� אחרי� ; יפלינותצרלוונטיות במקו� סביב דיס
פרויקטי� בינתחומיי� שהופכי� לשיחה פנימית של משפטניות ה� . מאבדת מחשיבותה

 
אורי� ילכ� שהתפתחות זו נותרת משו� מה מחו� לת, 3ש "לעיל ה, Meyler התייחסותה של ראו  78

 .הטיפוסיי� של משפט וספרות
בהיקפי� וגישות , המערבי� משפט וספרותמספר דוגמאות למחקרי� בינתחומיי� ראו   79

משבר : עדותהדיו� בעדות כקטגוריה תרבותית של שושנה פלמ� ודורי לאוב : מתודולוגיות שוני�
משבר "מידול  .)1992) (2008, דפנה רז מתרגמת (בפסיכואנליזה ובהיסטוריה, העדי� בספרות

ת� מהמשפט לתרבות בכלל התרחב לטענ, האפשרות של עדות�כפי שה� הגדירו את אי" העדות
' סמו�'ה סיפור על: אסונותיה מאלתרת אר� "קמיר אורית –" הסמו� תרבות "ניתוח; עקב השואה

 החוצה בכבוד הדיו� את ג� ראו ).1999 (137, 1 דמוקרטית תרבות" הישראליי� ובמשפט בתרבות
 משרד (פקרותמו נשי� אלמוג שולמית – הזונה דמות בחינת; בכלל קמיר של בכתיבתה תחומי�

 מבט: צריכי� היית� בהחלט "טריגר צבי – בישראל החתונה מתנות תרבות; )2008, הביטחו�
ניתוח דמות היהודי החדש ; )2012 (51 לה משפט עיוני" בישראל החתונה מתנות תרבות על חוזי

 יהיהוד ביצירת ומשפטיי� אידיאולוגיי� היבטי�: בעלות, טריטוריה, אדמה "מסגנה ירו� הדס –
 מעוז אשר, ותרבות חברה, משפט (173 יהודית זהות" ובהווה בעבר הציוני והמרחב החדש

, משפט" אליק וישראלי� אחרי�" גיא מונדלק –ייצוגיה� של זרי� ; )2014, עורכי� הכה� ואביעד
 . 381, 4ש "לעיל ה, תרבות וספר

, עורכי�' אייל גרוס ואח (ביי� וקוויריי� בישראל"מאמרי� בלימודי� להטמבחר : סקס אחר  80
2016 .( 

 ). 2016, עורכי�' שגית מור ואח (מקראה: לימודי מוגבלות  81
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אבל נמצאי� בסכנה של , הבינתחו� לקבל מעמד בתו� חוגי משפטי�אינדיקציה להצלחה של 
התפתחויות בביקורת תרבות מבטאות . דעיכה במונחי הדיאלוג שלה� ע� ידע חו� משפטי

לתחומי� מבוססי� יותר כמו לימודי מגדר שכבר זוכי� לקיו� מוסדי בינתחומי . מגמה הפוכה
כמו , וחדשי� יותר, מיניות או מוגבלות, הלימודי סביב: תחומי ממשיכי� להצטר� חדשי� ורב

  . גו� אימפריאליז� או, צרכנות, לימודי קפיטליז�

  ?סטוריהיה. ח

בפרט במחקר הבוח� חומרי משפט וחומרי , סטוריהיה: ממד אחד שחסרונו בולט ראוי לדיו�

מחקר בעל מכוונות , באופ� כללי. סטוריי� מקומיי�ייחד כתוצרי� ה) או אמנות(ספרות 

, סטוריהיכרו� הקולקטיבי והלאומי שמטיבו עוסק בהיסטורית נוכח בדיו� בזיה) ריינטציהאו(

מחקר משפט וספרות שהוא בעל ,  מעבר לכ�82.וכ� בחלק ממחקרי ההבניה החברתית במשפט

 מרבית המחקר מעבר לתחומי� האמורי� 83; א� מצומצ�–סטורית קיי� כמוב� ימכוונות ה

סטוריי� לצור� יולא פע� בוח� ספרות במנותק מהקשריה הה, סטוריתיאיננו מכוו� לכתיבה ה

תחומית או לפחות בינתחומית הבוחנת  סטוריה תרבותית רבי ה84.דיו� משפטי עכשווי

 על 85.סטוריות מקבילות במשפט ובספרות בישראל נעדרת כמעט לחלוטי�יהתפתחויות ה

יכול לתרו� לכל אחד הוא , סטורית של מחקר כזה אי� צור� להכביר במילי�יהתרומה הה

ע� זאת ראוי להדגיש את תרומתו לדיו� . ולאחרי�, טיי� שנדונו עד כהנמאזורי המחקר הדומינ

 
סטורי או להתפתחויות על יבמחקרי� הבאי� הדיו� בהבניה המשפטית רגיש לממד הה, הלדוגמ  82

מיתולוגיה מקומית , נחו� גוטמ�: רוטשטיי�העסק של "ליאורה בילסקי ואנאלו ורבי� : ציר הזמ�
הא� שופטי� "צבי �יששכר רוז�; )2002 (391 כו עיוני משפט" אביב�ונסיו� האונס הראשו� בתל

יופי תירוש ; )2005 (49 ח משפט וממשל" כינו� דמות השופט בראי כללי הפסלות? ה� כבני אד�
 בשיח על שילוב נשי� בתפקידי הרהורי� על השתקפויות הגו� הנשי: מראה)ה(אליס באר� ה"

, צבי טריגר; )2007, עורכות' ואח ארז�ברק דפנה (885 ופמיניז� מגדר, במשפט עיוני�" לחימה
  ).2014 (135 יח משפט ועסקי�" מגדר וחוזי�, כס�"

 למשל ראוכרו� יסטוריי� בהתכתבות ע� הדיו� התאורטי בזירועי� הילדוגמאות שמתמקדות בא  83
 יח מחקרי משפט"  נת� אלתרמ� על פרשת הטבח בכפר קאס�–נפש �� לחשבו�בי� די"חיה שח� 

' טור השביעי' ב–על טוהר הנשק ועל המשפט הצבאי , ל"על צה"מנח� פינקלשטיי� ; )2002 (399
ירידתה " נילי כה� ראו למגוו� גישות נוספות. 201, 40ש "לעיל ה ,משפט וספר" של נת� אלתרמ�

אמת אוניברסלית "רות� קובנר ; 173 ,40ש "לעיל ה ,משפט וספר" ועלייתה של הבטחת נישואי�
; )2005(139 כב מחקרי משפט" פי רשומו��חוק וצדק ביפ� על? או תרבות שיפוטית ייחודית

�ממגבלות הצדק המשפטי אל אופקי הצדק הרגשי "ג וקוריס רגיס טובי ביברינ', דניאלה גורבי
). 2010, שטר� עור�' ידידיה צ (391 צדק בי� תרבויות: צדק של�, צדק שלי" בחצר המל� ארתור

מהאימפריה , העוסקי� בנקודות ציו� היסטוריות,  ג� חלק ניכר מהמאמרי� בכר� הנוכחיראו
 .  משפט וספרות תו� ניתוח היבטי� של,הרומית ועד ימינו

החוק של "שי לביא , סטוריתי התייחסותו של שי לביא לשאלת הקריאה של ספרות הראוו  84
 . 505, 4ש "לעיל ה, תרבות וספר, משפט" צדק פילוסופי וצדק פואטי: אנטיגונה

חוק ומוסר בעיתונות הילדי� :  משלנומשפט" לאחרונה טליה דיסקי� ראו. כמעט, ובכל זאת  85
 ).2016, תקציר עבודה לקבלת תואר דוקטור ("1958–1948, והנוער במדינת ישראל
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 דווקא בהגדרתו המקורית –התאורטי במשפט וספרות ולחשיבותו הייחודית של הבינתחו� 

   . לחקר המשפט–" מדעי הרוח/משפט ותרבות"ולא בהגדרתו הרחבה כ

היא טשטוש , ובפרט עליית ביקורת התרבות,  הבינתחומי במשפטנקודת הסיו� של המפנה

�בעיית אי"אשר פייר שלאג הגדיר כ, מושגי בי� משפט לבי� תחומי� אחרי� בתרבות

יתה ערעור על מובחנותו של המשפט יזכר שנקודת ההתחלה לא הי מעניי� לה86."המובחנות

יה 'כזכור פרוקצ; דמי שלויפלינריי� למחקר אקצכפרקטיקה אלא על מובחנות הכלי� הדיס

התהלי� שבו מובחנותו . פלינהיצממשותה של משפטי� כדיס�הצביע בפרובוקטיביות על אי

 שכ� מובחנות המשפט עצמו ,של המשפט כפרקטיקה תרבותית מוטלת בספק אינו מפתיע

יפלינה צ כדיסמשפטי�האקדמיזציה של . יפלינה המשפטית כרוכות זו בזוצומובחנות הדיס

ההתפתחות הזו .  ע� אקדמיזציה של המשפט אשר איננו נתפס עוד רק כתחו� מקצועיבאה יחד

  ? מה מייחד את המשפט: מהווה אתגר המחייב הגדרה של האובייקט המחקרי

טיעוני� תאורטיי� בדבר ייחודיות המשפט מניחי� את חשיבות� של הקטגוריות שה� 

 מובחנת מצביעות על ממדי סגירות תאוריות הרואות במשפט מערכת תרבותית, למשל. בוחני�

א� נותרת . דרכי ארגו� מושגי בקטגוריות או מבנה מוסדי ייחודי, מערכתית כמו שפה משפטית

? מדי� אלה לחשובי� מנקודת המבט של מעמד התחו� בתרבותמה הופ� דווקא מ: השאלה

שנדונה רבות במשפט ) כמו עבור תורת הספרות(זוהי שאלה מארגנת עבור תורת המשפט 

. ובאילו ממדי�, אינספור מילי� נשפכו סביב הדיו� א� ה� יותר שוני� או יותר דומי�. וספרות

או , כוחו הכופה, מוסדי של המשפט כמו למשל הארגו� ה–כדי להסביר מדוע היבט מסוי� 

בו נרכשת שנדרש ניתוח של האופ� ,  ראוי לתשומת לב–מבני הנרטיב בו כאמצעי שכנוע 

לצד ריבוי המעני� . הסמכות לדבר וליצור משמעות במרחב האנושי: סמכות תרבותית

בחינה סטורי מחייב ימענה ה. וודאי לא בישראל, סטורי מפותחיעדיי� אי� מענה ה, התאורטיי�

  .של יחסי� בי� המשפט לבי� תחומי תרבות אחרי�

מחקר רב מצטר� במשתמע לסיפור המקובל במחקר מחו� , סטוריה קונקרטיתיעדר היבה

בסיפור זה הספרות הומצאה מחדש . יפלינותצלישראל של היפרדות הפרקטיקות והדיס

�ת סו� המאה ההיא הפכה לתחו� מופרד לקרא; במודרניות תחת אידיאולוגיה של אסתטיקה

והתהוותה של הספרות , סטוריה של הקפיטליז�יהרקע הוא הה. �19 יפלינה במאה הצולדיס, 18

למול עליית התועלתנות והמדעיות האקדמית אשר בקשו להדיר מקרב� את הלא רציונלי 

המשפט . ממדי� אלו שויכו לספרות. ולמקמ� כתחו� נפרד) שאיננו חלק מהפוליטי(והאסתטי 

כפי . פוליטיי��ובי� ריאליסטיי�, מדעיי��בי� במונחי� פורמליסטי�, מייצג היפו�בסיפור זה 

סיפור מעי� זה היה הכרחי עבור משפט וספרות על מנת להצדיק את , ולי סטו� פיטרס'שטוענת ג

 המחקר הבינתחומי במשפט וספרות מונע 87.סטוריה של הפרדהיעצמה כחיבור מחדש לאור ה

  . לפיה כל תחו� משלי� את האחרש ,לא פע� על ידי תודעת חסר

 
86  Pierre Schlag, The Dedifferentiation Problem, 42 CONT. PHILOS. REV. (2009) .  
87  ure of an On the Fut: Literature and the Vanishing Real, Law, Julie Stone Peters

, Austin Sarat ( 80,71 ITERATURELAW AND LEACHING T in, Interdisciplinary Illusion
Cathrine O. Frank & Matthew Anderson eds., 2011) .פיטרס מפקפקת בסיפור הזה. 
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סטורי של משפט וספרות בישראל עשוי להציע מענה לשאלה כיצד ועד כמה ימחקר ה

למשל עד כמה חשובות . התהוותה תודעה כזו ומה� מאפייניה החשובי� בהקשר הישראלי

בתו� , ספרות מחו� לישראללונכונות האבחנות הבאות שנדונות בהשוואות בי� משפט 

 המודגשת בספרות בעת –פונקציית המחבר : וכיצד התגבשו, קונקרטיי� כא�הקשרי� 

ידואלי ווהאינדי תו� שבמקו� המחבר 89, א� מטושטשת במשפט88,המודרנית כפי שפוקו טע�

 אשר הביאו למשל –הבדלי� בשפה ; מודגשת המסגרת המוסדית של המשפט כמקור סמכות

נוחות מהמיעוט היחסי �המבטאי� אי" משפט ורגשות"זרמי� של משפט וספרות כמו �לתתי

 –ודאות �מקומה של אי; של שפה רגשית במשפט המודרני בהשוואה לטקסטי� ספרותיי�

אול� מעוררת בדיוק בשל כ� , הגלויה על פני הטקסט הספרותי המודרני המחצי� את בדיונותו

 –ות צריכה  כמו למשל הקשר בי� מאפייני סוגה לצור–אבחנות אלו ואחרות ? נחת במשפט�אי

היכ� ובאילו אמצעי� אנשי� , מתי( של חומרי משפט וספרות –צריכה �ולא פחות חשוב אי

ניתוח זה מלמד על . מהווי� חלק מניתוח השוואתי של סוגות, )?נחשפי� למשפט ולספרות

רוכשי� ) או סוגות אחרות של אמנות ובידור(בה� משפט וספרות שסטוריי� יהתהליכי� הה

סמכות , מתו� הגדרותיה� הפנימיות) רק( ולא ביחס לאחר דיאלקטי באופ�, ומאבדי�

זוהי הסמכות המשליכה על מקומ� של משפט וספרות בדיו� החברתי בסוגיות ; תרבותית

  . הבניית זהות לאומית או משמעותה של משפחה,  כגו� אפיונו של ער� כלכלי,מרכזיות

פרקטיקות ותחומי� כפי , י� סוגותסטורי מחדד את ההבדלי� החשובי� ביניתוח השוואתי ה

מבלי לטשטש את כל מה שאיננו משפט לגדר קטגוריה , מקו� קונקרטיי�בשהתהוו בזמ� ו

האפיו� . שמשמעותה האונטולוגית ביחס למשפט לא ברורה" חברה"או " תרבות"כללית של 

� א� א� גבולותיה� שנויי, או משפט ותחומי תרבות קונקרטיי� אחרי�( "משפט וספרות"

חוזר להיות חיוני מנקודת מבט זו על מנת ) במחלוקת ומהווי� בעצמ� את שאלת המחקר

לאפשר דיו� באובייקטי� מחקריי� שיכולי� להציע מענה לשאלה מה מבחי� את המשפט 

  . מסביבתו באופ� שמקנה לו סמכות תרבותית

בפרט של , יה לראיפיקציה מהירה מדייסטורי מונע את הנטיניתוח השוואתי ה, בה בעת

עמדות רווחות בכתיבה לא פע� מציעות למשל שספרות מחויבת . משפט ושל ספרות

או שהמשפט משטיח תופעות , למורכבות הקשרית בעוד המשפט נוטה להפשטה מהקשרי�

בה� המשפט מצטייר שוכ� הלאה טענות , וחוויות אנושיות ואילו ספרות מראה את מרובדות�

אור בעייתי א� א� נניח בצד יאור מושגי מדובר בתיכת. יקכנכשל בהבנה שספרות יכולה להענ

סטוריוניות ימידת ואופ� ההפשטה המשפטיי� משתני� מזמ� לזמ� כפי שה. את שאלת הייצוג

כל סוגה , בנוס�. ה� א� משתני� בי� סוגות משפטיות שונות; של המשפט חוזרות ומראות

 בחירות המותירות חלק מ� ספרותית וכל טקסט ספרותי ספציפי בהכרח מבצעי� ג� ה�

יש , כמו למשפטי, לטקסט הספרותי. ההקשרי� והמורכבות של חוויות אנושיות מחו� לדיו�
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 ה� במוב� של השוואה בי� יחסיתהקשריות או מורכבות היא חוויה , חוויה של הפשטה. גבולות

ל פני ציר וה� במוב� של השוואה ע, סטוריי�יסוגות וטקסטי� המתקיימי� באותו זמ� ומקו� ה

בספרות כמו במשפט אי� מנוס מלשאול מה בדיוק נכנס ומה נשאר . הזמ� בתו� אותה סוגה

�לאיזו תפיסה רחבה יותר של ההוויה האנושית , גיו� המארג�י מהו הה;איפה ולמה, מתי, בחו

 וכיצד מתארגנת חלוקת –  או מערער–איזה סדר חברתי הוא מקי� ומקיי� , הוא משתיי�

המאפשרת להצביע על מאפייני� , בי� תחומי� שוני� בתרבות, א� נרצה, תעבודה חברתי

מסוימי� של כל תחו� כחשובי� במיוחד ביצירת סמכותו התרבותית המובחנת במסגרות 

  .סטוריות קונקרטיות וביחס לשאלות קונקרטיות בתרבותיה

  .יש למה לצפות, כמו תמיד במשפט וספרות
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