
מרשגיכסגגווועגגוו
 1אלמוגשולמיתמאתטיפור"משפט,"עיר,על

וסגגוגוהספרעל
בשימושלוגית,בטדירותכללדברךמתאפיינתמשפטיתכתיבה

שהוצבו.ההנחותעלבהתבטטמטקנותובהטקתפורמלייםבמקורות

"עגנוניזציה"שללאפשרותבהתייחטהדיןמפטקיבאחדשנאמרכפי

הרשאיטופר,שלזואינהשופטשל"מלאכתוהמעשה,טיפורשל

הבנתה.אתלהעמיקובכךדמיונוכנפיעלהמציאותאתלהרחיב

הכנטתהתוךהמציאות,אתמצמצמתהיאשונה;השופטשלדרכו

בעליביןלטכטוךהפתרוןמציאתלשםמושגית,נורמטיביתלמטגרת

מקריםלמעטשיפוטיות,בהכרעותרובפיעלנוהגזהצמצום . 2הדין"

זילברגהשופטשלוהישנותהמתובלותפטיקותיוכמומיוחדים,

כןכמוחשין.השופטשלמטוימותעכשוויותפטיקותאוהמנוח

טדוריםטיעוניםמציבהכללדברךאשראקדמית,בכתיבההואנוהג

עיי,בטפרהאלמוגשולמיתשלכתיבתהמושגיים.דיוניםומפתחת

כללהיאמציעהכיוייתכןזה,בהקשרחריגמייצגת 3סיפורמשפט,

ובפרדוקטיםבטתירותהכרהנרטיבית,חשיבהשבמטגרתוחדש,

שואפתאינהאשרוכתיבההמשפטי,מהשיחאינהרנטיחלקשהנם

לאנשיורצויאפשריטגנוןמשקפותהמציאות,ולצמצוםלטגירות

העליון.המשפטביתלשופטיאףכיוייתכןהעכשוויים,האקדמיה

עירעגנוןשלבטפרווזורמתרגישהקריאההואאלמוגשלטפרה

ותרבות.טפרותמשפט,ביןהיחטיםאתלהביןניטיוןמתוךומלואה

להקיףבניטיוןוייחודועגנון,שלמותולאחרפורטםרמלראהעיי

שייחטובחשיבותשנים,מאותששבמהלךמולדתועירתולדותאת

מרובותבפניםהמתאפייןאישי,וכמטמךזיכרוןכטפרעגנוןלו

המכלולבהכרחאיננהיספרר,משפט,ביער,העירמגוונים.ובחומרים

אשרמודרנית,ציוויליזציהשלהמודרני-אורבניהארכיטקטוני

לרגולציה,כמושאהואהעכשוויתהאקדמיתבטפרותבוהעיטוק

מדובר . 4אחריםיישובממקומותאותההמייחדיםמאפייניםכבעלת

שלובכרוניקהבוציאץ',עגנון,שלהמפורטמתהיהודיתבעיירה

בינייםכתחנת sונחלים"יערותשל"במקוםמייטודההתפתחותה

למעברועדוהתמטדות,התבגרותתהליכידרךישראל,לארץדברך

הכרוניקהואבל.זיכרוןכטפרהמכלולהצבתתוךאחרוניםלדורות

של"כרוניקההנהאותו,המתארתאלמוגשלגםכמועגנון,של

מקוםלמשפט.קהילהביןהעקרונייםביחטיםהעוטקתתודעה",

התרבותשללהבנתההתבוננותמוקדמהווה"העיר"שהואהיישוב

הטפרובביתבר-אילןברטיטתאונילמשפטים,בפקולטהמרצהלמשפטים,דוקטור

 .למינהלהמכללהשלהאקדמיהמטלוללמשפטים,
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משפטיותתורתשאלותשללהבנתןאלמוג,ועבורהמשתנה,

בחשיבהמוניזםמולפלורליזםלצדק;משפטביןהיחטכמובטיטיות

קולקטיביזם;מולאינדיווידואליזםוכוח;משפטמשפטית;ערכית

בוהגלובליזציהבעידןוהגדרותיו.החוקמקורושאלתחלוקתיצדק

שיטדירועל-לאומייםמשפטייםובמשטריםבקהילותהענייןמתגבר

גלותיתמשפטיתישותהמתאראלמוג,שלטפרהמשמשאותן,

משטריםהתכוננושבולאופןמרתקתכדוגמהעגנון,שלכתיבתודרך

בעבר.כברכאלה

מחוקקים"ו"סיפוריםוספרותמשפט

המחקריהשדהבמטגרתנערךשבטפרהמגווניםבנושאיםהדיון

בבעיותונגיעתושלוהיריעהוהיקףוטפרות","משפטשלהעכשווי

אתלהדגישעוזריםלדורותיההמשפטיתהמחשבהשלהיטוד

לדילמותשלוהרלוונטיותואתזה,מתפתחתחוםשלחשיבותו

מראההטפרהמשפטית.והפרקטיקההתאוריהבתחוםעכשוויות

המשפטאתמציגהעגנונית;בספרותמשתקףשהואכפיהמשפטאת

כדיתוךלצדקולחתוראמתלבטאשלוהיכולתשלבמובןכספרות,

אתממחישוכןטפרותיים,אליםואידימידהאמותבעקבותהליכה

 • 6החברהעלולהשפיעמשפטליצורהטפרותשליכולתה

ולהצגהלטגירותשואףאינואלמוגשלהמיוחדכתיבתהאופי

מדוברעגנון,לגבימציינתשהיאכפיטענותיה.שללינאריתלוגית

העושהומתפתחת,משתנהדינמית,"מורכבת,טיפוריתבזרימה

הערותובהםפואטיים,וכליםקולותשלבמגווןשימוש

כתיבתשבה-זופרשניתעמדה . 7שונים"מטוגיםמטאנרטיביות

המשפט,בביתת/השופטשלזואוהמחברת,שלזוכמוהטופר,

אשרובאמירהחייםבטיפורהמשתלבבהמשכים,ברומןפרקהנה

האפשרייםהיחידיםכאופניםוהפרטי(טינגולרי)המיוחדאלשואפת

פיתוחםהמשפטי.בשדהחידושבגדרהיא-משמעותבעלביטוישל

חשיבותו.אתמדגישהטפראשראתגרבגדרהוא

והמשפטהטפרותערוצישלומתמדתמקבילהזרימהמניחהטפר

עולםאתיותרטובלהביןלנועוזרתהטפרותזה.אתזהוהעשרתם

האחרון,וזהאלמוג,טוענתאותו,המאפיינותהדילמותואתהמשפט

המתוארת,העגנוניתלטפרותחדשהפרטפקטיבהמעניקמצדו,

התרבותייםהמבניםבעיצובטפרותשל"המחוקק"התפקידולהבנת

מחוקקים",ב"טיפוריםהעוטקבפרקכ,ןלמשל,חיים.אנושבתוכם

הטיפורבנייתשבווהאופן 8הדביון"שלהחוקיותחטר"החוקמודגש



מכפיףכך , 9המחייבהכללליצירתדברשלבטופוהמביאההיא

שלומותוחייולטיפורהדבים"לבוש"האישבטיפורגבריאלעצמו

תמורהלקבלטירובתוךבלב,דרוחניבקיוםבחראשרגבריאל,טבו

בטיפורמרדכירבידוחהכן;כמוסןהחגיםבתפילותכחזןעבודתועל

לרבנותלהתמנותההצעהאתהמושל"ברוחאורבלהם"המבקשים

מטפראשרמזבנא,מהרבששמעטיפורבטיטעלהקהילהבנישל

הדמויותמרבוןן,שמעאותוושמעון,ראובןשלטיפורםאת

והכרעותיהןחייהןאתהמדריכההחוקיותאלמגיעותהעגנוניות

נכתביםואשרלאוזן,מפהלדור,מדורהמועבריםטיפוריםדרך

כחוקהקהילהבפנקטלעתים

בלתיבאופןשבצדו,פורמלי

הטיפור,חוקים,לטפרישגרתי

דבראמת,"בכתבנכתבהטיפור

הואהמיוחדוערכויטודו"עלדבר

מקום,שלפרטיבהקשרבמיקומו

היטטוריתוהשתלשלותזמן

מצייןשגםכפיאליו,שהביאה

אתאמתבכתבכותב"אניעגנון:

זונרטיביתהתבוננות , 12שידעתי"

פרטיכמשפטהטיפורעל

אתממחישהאישיתוכחקיקה

שלההיטודותממשיכיםלמעשהאךבמקום,שבהישארותהחומרי

ההתחלהמנקודתוההתרחקותהבאים,לדורותבמעברלהתקיים

הואכולוהמהלךהתכליתית,התבניתאתומחזקתאותםמעמעמת

שמטכמוכפיהיהודיתהקהילההתפוררותשלההיטטוריהתהליךגם

הדורותלו,טפלהוהעירעיקרהרב-ראשונים"דורותבקצרה:עגנון

עולםקם-אחרוניםדורותלה,טפלוהרבעיקרהעיר-הבאים

 , 17ציונים"אנרכיטטים,טוציאליטטים,חדש,

זהבהקשרמוצגתלתרבותלחברואדםשביןהמשפטכניטת

וארצית,~חומרניתל"קהילהטכטוכיםלפתרוןכלישלכהגעתו

מקיםיספיר:משפט.יער.אלמוגש'ו

עננווי Rשלשימליאהיעברהמשפט

שוקן.בהוצאתלאוריצאהספר(תשס"ב).

היללכ.ניהחשבדבפירת 687ו 198ענמ"ש 2

אנגלרד).(השופט 429 , 428 ) 2נג(פ"ד

פרשתעלמוסביםאנגלרדהשופטדברי

ומבקרתהשופטתשלהגימלאותהיקף

פרשהעלפורת.בןמריםלשעברהמדינה

"סיפורכיאנגלרדהשופטהעירזאת

סופר.בידיחומרלשמשראויהמעשה

שלהבריכהידותחתהיפךהיההסיפיר

יכולהאשרקולעת,לסאטירהספרותאומן

לספרהפרקיםלצדכבודלשכוןהייתה

עגנון.ש"ישלהמדינה  ZOה-המאהראשיתאירופהבמזרחיהוזיתעיירה
ישוהחדשני,היצירתיההיבט

בכלל,פרשנותושלהמשפטיתהפרשנותשל , 13אליםשיאמרו

דורכלשמשאירהחותםדרךומתפתחהתודעהאתמעצבהמשפט

חוקיםשלבאוטףמתמצההואואיןכותב,שהואהפרקבמטגרת

פורמליים,

ולמעשהלהלכהמשפט

שמכנהמהביןהנהסיפיימשפט,בעיי,נדבקתאשרמרכזיתהבחנה

התבניתהתכליתית","התבניתלביןהאידיאלית""התבניתאלמוג

החייםאורחניהולהואקיומהשתכליתבקהילה"שוררתהאידיאלית

האבותאתאהבתו,מתוךהאל,שלימדהחיים'ל'חוקיבהתאם

הדתחוקיפרשנותהואהנדרשהמשפטזובקהילה , 14הקדומים"

זאת,לעומתהתכליתיתהתבניתטכטוכים,בישובצורךואיןבלדב,

שעטקיםומפוררת,מפורדתוארצית,חומרנית"קהילהמייצגת

אותההופכיםבעטייםהנגרמיםומדוןוריבלמיניהם,ועטקאות

התבניתמןהמעבר , lsטכטוכים"לפתרוןככליהמשפטשללצרכנית

האמונההתמעטותשליבן-דוריתתופעהמייצגהשנייהאלהראשונה

ושלהתפתחותשלתוצאהגםהואאךמהמקור,והתרחקות

והתרבותמשפט,שלמהתקדמותאינהרנטיחלקשהנןהתמטדות,

עגנוןשלימליאהבעיימתנהלתבטהרתהאידאליתקהילהשבתוכו,

"מקוםאלהבראשיתקהילתשלהגעתהשביןהקצרהזמןבפרק

לפיתויהראשונהלהיענותועדבוצ'אץינוטדהשבו 16ונחלים"יערות

הממוניםשבויכאןגםהמסים.עלעגנוןשלסיפוריאתהמזכיריםיסודותבוישואמנם,

שם.שונות"מהצעותהצעותוהוצעוועדהוישבההמדוכהעל

ו.הערהלעיל

 .G.E. Frug "The City as a Legal Concept" 93 Harv. L Rev ) 1980 (למשלראו

 C.M. Tiebout & R. Waaen "The Organization ofGovemmentוכן ; 1057

) 1961 ( . in Metropo1itan Areas: A Theoreticallnquiry" 55 Am. Pol. Sci. Rev 

831 , 832 ; G.E. Frug City Making: Buiiding Communities Withollt Bllilding 

) 1999 , Walls (Princeton, New-Jersey . 

 • 42בעיו,הערהלעיל

שניביןהקשריםומגווןכספרות""משפטלביןוספרות""משפטביןההבחנהעל 6

וכן ; 5(תשס"ב)יחמשפטמחקריכמסע"וספרות"משפטאלמוגש'ראואלותחומים

 • 24 ) 2000 (יטפריתמשפטאלמוגש'

 • 34בעיו,הערהלעיל

מדרידה).(ציטוט 55בעיו,הערהלעיל

"צדקיובלייוכן , 249 ) 2002 (יתמשפטמחקייסיפורים""משטורברוקספיגםראו

 . 283 ) 2002 (יחמשפטמחקיינרטיבי"

 . 87- 86 , 59- 56בעיו,הערהלעילו 0

 . 68-62בעיו,הערהלעילוו

ו. 77בעיו,הערהלעילו 2

 J. OeaidaForce ofLaw: The "Mysticalראו:הפרשניבאקטהחבויההאלימותעלו 3

Justice סןFoundation of Authority" Deconstr!lction and the Possibiiity 

2 ) 1962 ,. 0. Cornell et al eds (; וכן" R. Cover "Violence and the Word 

203 ) 1995 ,. Narrative, Vioience and The Word (M. Minow ed . 

 . 60- 59בעיו,הערהלעילו 4

 • 60בע'ו,הערהלעילו 5

 • 42בע'ו,הערהלעילו 6

ו. 7בע'ו,הערהלעילו 7

 91המשפט

o 
-,Cו
r: 
בג
J" 
 :::ג
J" 
C 
1"1: 

r: 
 :::ג

rב. 
c" 
 :::ג
r: 
,-
1"1: 

בג
r: 

= ,-
c 
c:; 
 roו
-,Cו
בג
J" 
ג
1"1: 
rיייד

ג
,-
Sב
~ 
 :tכ
r: 
c 
c:; 
r 
 י":!
o 
J" 
r: 
rו

 :::ג
c:; 
r: 
 :::ו

~ 
Cכ

rו

c 
בג
Cו
~ , 

o 
-,Cו
c:; 
c:; ,-
rו
c:; 



מתקופתלמעברביטויהואבמשפטהצורן , 18ומפוררת"מפורדת

ובלאעקמומיות"בלאהקהילתיתהתקשורתהתנהלהשבההתומ

כליכעודמשמשהמשפטשבהממנוכרימלמפגשימ 19עיקובימ"

אפקטיביות,ובחוטרבשרירותיותהמתאפייןהצדדימ,ביןבמאבק

פןבעלמילולי"קרבכניהולעגנוןידיעלמתוארהאדוורטריההלין

וכאשר , 20הדדיות"חבטותשלמשחקמתנהלשעליו"כמגרשמגוחן",

והזכאיהחייבזהויותשלציוןאיןבו,ההכרעהדברשלבטופוניתנת

שלבטיפורמהמצבזהוההכרעה,שלהמעשיותהתוצאותשלאו

בייצורפגעהאחדשלהדגימגידולעטקאשרשמעון,ושלראובן

באמצעותהטכטוןאתלהכריעניטיונמולהיפן,השני,שלהמלח

הדוכט,התערבותבאמצעותיותרומאוחרדין,בתילמטפרפניה

לעצממדיןלעשותממשיכימוהצדדימלצדק,אולשלוממביאאינו

הרשויות,מפניהקהילהרבשללבריחתומביאימדברשלשבטופועד

המשפטשלהעקרוניהכישלוןמודגשכן , 21לפתרוןמגיעימואינמ

מוצלח,ליישובלהביאמהבטיטיתיכולתווחוטרטכטוכימלפתור

הרףללאלהיזקקהכלממשיכימכןפיעלואףזה,כישלוןבצד

האופטימיהאופקהיאבמשפטההיאחזותתקווה,בוולתלותלמשפט

ואמת,צדקמחפשתמוגבלותהבמטגרתאשרהאנושיתההוויהשל

עלמעידכןאמת","בכתבכתיבהשלהאישיתבמטגרתרקולו

שלוהתודעתיתהכרוניקהביןהיחטלשאלתבהתייחטועגנוןעצמו

למשפטאלמוגשלטפרהמציבכזהואידאלההיטטורית",ל"אמת

שלו,הפרשניתבעבודהומשתקף

במשפטואמוגהאמתצדק,

בנושאבטפרבדיוןחוזרתותכליתיתאידאליתקהילהביןההבחנה

שתיהיותאתממחישזהבהקשרבהוהדיון 22במשפט"ואמת"צדק

לתבניתלחזורהעקרוניתהיכולתחוטרואתמשלימות,התבניות

הקביעהמשפטי,הכרעהכמקורבהולהטתפקהרוחניתהאידאלית

טמכותניתנהכאשרוכיהיא"בשמימ"לאההלכהשלהתפתחותהכי

מוכרתאלוהית,התערבותבאמצעותלהכריעהניתןלאלחכמימ

שמצינתכפי , 23עכנאי"שלב"תנורוהדיוןדרןהמשפטיתבתרבות

הדיוןובצדהעגנוניימהטיפורימבצדהצבתהאןאלמוג,אף

אתמדגישההצדקמושגשלבמשמעותוהטפרותיהפילוטופי

הצדקתפיטתאתכמעשירהלמשפטהטפרותשלהמיוחדתהתרומה

והבלתיהקשההמתמדת,"הדיאלקטיקהאתחושפתהטפרותשלו:

לדמיוןתורמתשהיאובין , 24הצדק"במושגהקשורהליישוב,ניתנת

מוגבלותאתהיאשממחישהוביןהצדק,תפיטתבעיצובהטפרותי

ולקידומהביקורתיהחושלפיתוחחיוניתפעולתהבהשגתו,המשפט

בתבניות,כבולשאינוכזהצדק,עלחשיבהשלפתוחהתמטיקה

הרדיפהמוצבתכאןגמ 25מחוקקימ""טיפורימשלבהקשרכמו

ההתעקשותגמכמולהשיגו,וההשתדלותהצדקאחרנמנעתהבלתי

היחידההאנושיתכאפשרותאמת,בכתבהמציאותאתלכתוב

רבימטרבכןהמציאות,את"לטבול"וליכולתהיחידשללתקווה
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אנושית-תכליתית,שאינהדברןלונגלתהאשרבאמתלהשתמשמשה

קרובתושלהמעגןבעלהאהרון,עמבגיהנומנפגשהואכאשר

לזלאטימשהרבישלשדאגתואףעלזלאטי,האהובההצעירה

בקשתוובעקבותצדיקותומתוןהואהגיעההתגלותואלגדולה,

החזיוןבעקבותמפעולהנמנעהואהבעיה,אתלפתורהמפורשת

בטופואכן,מטה,שלהרציונליבעולמהאנושיתל"התגלות"ומחכה

טותרותשבידיושהעובדותאדמבידילזלאטיגטנשלחדברשל

שלבעולמ , 26זהבאופןנפתרתוהבעיהבגיהנומשנמטרואלהאת

חשבוןומייצגהאלידיעלנקבעומוחלט,מושלמהצדקמעלה,

עלינונגזר 27ואיבעיות"קושיותש"כולוהאנושיבעולממדויק,

כמתוארלעתימ,ואכזרישרירותיולקוי,חלקיפגומ,בצדקלהטתפק

אמתוהצדק,האמתאללשאוףאנומצווימזאתובכלעגנון,ידיעל

בתבניתשימושתוןתושגוהיאמשמימ,התערבותשלתוצראינהזו

אתהמנחהיצירתיככליהטפקעלשמירהותוןהתכליתית

שלכתיבתומשתלבתזהבמובןעיצובה,תוןבמציאות,ההתערבות

והיאכיומ,ה"חילונית"המשפטבתורתהמתקיימימדביונימעגנון

כדוגמתבמשפטבפלורליזמהדוגלימהוגימעמכמתיישבתמוצגת

תשובהבדברדבורקיןרונלדשלטענותיועמומתעמתתרז,יוטף

 , 28אחתנכונה

הטפרממחישומשפט"הלכה"אמונה,בנושאיהדיוןבהקשרגמ

מעורער,ובלתישלמשאופייההמוקדמתהאמונהביןהפעראת

אשרהאנושיתלמציאותהמפוכחהיחטלביןטוטלי,אופיהנושאת

בלתי"אמונההמכונהמרירה,ואפילוראליטטיתהתבוננותכולל

המוטדיתמזושונהוהמופשטתהרעיוניתההלכה , 29אשלייתית"

מתנהלימהאחרונה,שלוהליקויימהכשלימבמטגרתאןוהמעשית,

מקפידאשרמרדכי,רביהעגנונית,האמירהומתנטחתהיומיומחיי

כוללחיצוניתמטרהכללשרתמבליבלב,ולשמהתורהבלימוד

ניטיוןעניינהאשרהמוטדית",ל"הלכהנזקקאינוהקהילה,הנהגת

ברגע , 30היומיומיתהחיימלמציאותהרעיוניתההלכהאתלקשר

שלאוה/המנהיגשלהעולמלתמונתנכנטימוהמציאותשהיומיומ

האנושיימוהמורכבותהמוגבלותגממופיעותההחלטות,ת/מקבל

חריגהנהזהבפיצולאובפערההכרהמטילימ,שהמוהמגבלות

ההתפתחותובהקשרהמקובלתהמערביתהחשיבהבמטגרת

עשויהוהדגשתו 31משפטיתתורתחשיבהשלוהמוכרתהקלאטית

המניחהכזוהמשפטית,ההכרעהלשפתחדשמטוגלוגיקהלהציע

 , 32כן"פיעל"אףומכריעהוניגודימ,טתירות

תיאורטימפגשמקום

הנובטפרהמתוארמהמהלןהעולימהמעניינימהממשקימאחד

משפטתורותפוטט-מודרנית,חשיבהביןשגרתיהלאהחיבור

מציבימלכאורהאלהמקורותשלושתדתי,מחשבהועולממודרניות

ודברןזה,עמזהכמתיישבימנחשבימאינמאשרתוכןעולמות

מתאפייןאשראחדנרטיבימרקמאלהכתיבהאותמאורגתפלא



גלנווילבצדדרידהזיקאתלמצואניתןכךובהרמוניה,בזרימה

העליוןמשפטיבתשופטימדובנא;המגידבצדהארטה,ל,אויליאמט;

פרנטואהבצדליבוביץיוישעיהווטפרות;משפטחוקריבצדהישראלי

אלה,צמדימהפוטט-מודרניטט,הפילוטוף- ) Lyotard (ליוטרד

בלתיכטקטטימאףכיוייתכןכניגודימלהציבמהיהניתןאשר

מתוךהעגנוניהדיוןבמטגרתמקוממאתמוצאימביניהמ,מתיישבימ

אלמוגאשרהנרטיביהמרחבמתוךובעיקרעצמה,היצירהמורכבות

שלוהקונטקטטואליההיטטוריהממדמאחוריה,להציבמבקשת

במקומותלהיראותעשויבערבוביה,המשמשימאלו,טקטטימ

היהודי-המשפטמוצגלמשל,כך,כחטר:הטפרבמהלךמטוימימ

משפטהתפתחותשלכמיקרוקוטמוטהעיירהחייוהווייהדתי

מובהקיחטכמייצגנבחןלאגדההלכהביןהיחטהתרבות;במטגרת

האידאליתהתבניתביןוהיחטימלטפרות;משפטביןכללי

מערבימשפטשלההתבוננותמזוויתמנותחימאינמוהתכליתית

להציגעשויהיההדיוןשליותרטוציולוגי-היטטוריהיבטמודרני,

צורותבהתפתחותראשוןכשלבהתכליתיתלתבניתהמעבראת

לחזקובכךובר,מכטהטוציולוגשלבמונחיוהמשפטית,המחשבה

משפטהכנפילה;דווקאולאוכקדמההתבניותיבןהמעברשלהבניה

שלמובהקכתוצרזהבהקשרמוצגלהיותהיהעשויבוצ'אץשל

וכךיותר;כלליתמערכתבמטגרתדתי,מיעוטשלקהילתימשפט

משפטמערכתכתואמלאגדההלכהביןהיחטמתפרשהיהגמ

זהמטוגניתוחמ,עכשווייוטפרותמשפטיחטיולאפרה-מודרנית

מבודדתכיחידההעגנוניתהמערכתעלהתבוננותלהציעהיהעשוי

קשורממאפייניהגדולחלקאשרכללית,משפטיתתרבותבמטגרת

המתפתחתהכלליתהמערכתשלו"האחר"הדופןיוצאתלהיותה

יחטיממערךבמטגרתהכללית,ההיטטוריה(ושאון)לשעוןבהתאמ

מייצרימלדוכטאולשרוהפנייההכלליבמשפטהשימושכזה

והעקמומיהכאוטיההיבטאתומחזקותשרירותיותהתערבויות

עלבו-זמניבאופןפועלותואשרמתואמותאינןאשרמערכותשל

יהודית,למדינהשהמעברטיברזה,רקעעלשונות,ושפותלוגיקותפי

שינוייזהות,משברייכוננומודרנימערבימשפטלפתחוהניטיון

העגנוניותהתובנותשלישיריישומימנעואשרתודעתיושברשפה

שלעניינובמוקדאינוכזהשברהישראלי,בצדקהדיוןמטגרתאל

הטפר,

דווקאטמוןהטפרשלערכוכימתבררנוטףבמבטזאת,למרות

הניגודימ""אחדותשלמציעשהואהנרטיביתבזרימה

דרך"מפוכח",טוציולוגי-היטטוריממבטובהימנעותהטקטטואליימ,

באמצעותהמשפטשלהיטודאבניביןהעקרוניימביחטימהדיון

שבמטגרתה,עולמתפיטתצומחתעגנוןשלהטפרותיתהכתיבה

הכוחהמשפט,בתורת"המודרניימ"מהזרמימרבימשמראימכפי

(התנועההמשפטימההליךאינהרנטיחלקהמוהשרירותיות

וקיימשרירהדתיהיטוד ; ) 33בארצות-הבריתהמשפטשלהביקורתית

שלאנתרופולוגית(תפיטההמודרניהמשפטהבנתבמטגרת

לכידות,להתפתחותהבוחןאבןלהיותחוזרתוהקהילה ,) 34המשפט

תהליכימ ,) 35המשפטשלקהילתנית(תפיטהחברתיוטדרהרמוניה

ניטיוןתוךוישן,חדשטדרשלעקרונותביןחיבורשלזה,מטוג

מתפתחימהקשר,מתוךורקקרובהקריאהמתוךהמשפטאתלהבין

ותרבות,משפטוחברה,משפטכמומשפטיימזרמימבאמצעותכיומ

העגנוניתהחשיבהוטפרות,משפטוכמובן:והיטטוריה,משפט

בתכנימהשימושבאמצעותלהעמקתמלתרומועשויהלהמחיונית

הטתירותאתהמכילהוריתהטיפהמטגרתהיהודיימ,התרבותיימ

היבטכןאמהיאאופטימית,מבטנקודתהצבתתוךאותןופורשת

המשפט"מקומ"אחרהחיפוששליותרהרחבהפרויקטשלהכרחי

ביןבמעברוהולךמתבהרשהואכפיזה,מקומהטפר,במטגרת

להתחייבמבליהאפשרככלרבימשבילימלפתוחאמורהפרקימ,

הואאמורבעיקראחרת,אוכזאתמחקריתאוטיפוריתלטוגה

דתית)אופוטט-מודרנית(מודרנית,אחתאמתכלמקבלתלהימנע

ובכתיבההמטפר,שלהאישיתהתודעתיתהכרוניקהאיננהאשר
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