
טיפורימוטיפורבורחט

ושכגועפרשגותוספרות,משפטא,

שביניהםהקשרהמשפט,ליבןהטפרותביןהמדבילהרבהשונילמרות

כילראות,נוכלהדיטציפלינותבשתילרגענתבונןאםלעין.בולט

גםבעתובהלפרשנות,מושאוהטקטטהשפהמשמשיםבשתיהן

ביחטכלשהיטענהלטעוןהמבקשהטקטטמפרשבידישכנועכלי

ויחידה,אחתפרשנותהטובליםהטקטטיםהםשמעטיםמאחר .אליו

משתיאחתכלבתוךהשוניםהשחקניםביןשכיחבאורחמתנהלים

תגבר,מישלפרשנותוהשאלה:עלאיתניםקרבותהדיטציפלינות

במשפטהןמכ,ךיתרהיותר.תשכנעאשרזוהיאמישלפרשנותו

הפרשניהמאמץעיקראתלרכזמטורתיבאופןנהוגהיהבטפרותוהן

הדיטציפלינותבשתיאךהטקטט,יוצרשלהמקוריתכוונתוטביב

עדארוכה,דרךכברתהפרשנותתורתמכברזהעשתהיחדגם

נרצה,אם(אוהטקטטביוצררקשהמיקודלחשובטבעישכיום

הואוחטרי.ממצהבלתיהפחות,לכלהנו,שלו)ב"פטיכואנליזה"

מהחלקמתעלםשהואמשוםובראשונה,בראשממצה,בלתי

אליו,המתלווההשכנועולתהליךהפרשני,לתהליךעמןשמביאות

עליהםמדברותטקטטים,אותםאתקוראותאשרהאוכלוטיות

 .ביומויוםמדיאותםומפרשות

טקטטיםשלפרשנותעלמשמעותימשהולומרשקשהנדמהאכן,

מבליבהםהשימושאתהמלוויםהשכנועמאבקיועלמשפטיים

הטקטטיםיוצריאתמלדבאחרת,אוזודברךבמשוואה,להכליל

נוטלאשרטקטטים,אותםשלהצרכניםציבוראתגםהמקוריים,

שוניםמשפטייםטקטטיםבעצמויוצרואשרבפרשנותםחלק

ש"משגרות"המשפטלקהיליותהןהיאבכךכוונתיומגוונים.

הקהילייהשופטים,בפניהטועניםפרקליטים(דהיינוטקטטים

הדיןבפטקיעצמוהשופטיםציבורוכמובןבמאמריה,האקדמית

אותםו"משגרות"טקטטים"קולטות"אשרקהיליותלאותןוהןשלו)

בכללותוהציבורגםאךואקדמיה,פרקליטיםשופטים, :(שובהלאה

עקיףבאורחואםישירבאורחאם ,אלולטקטטיםהמתוודע

 .התקשורת)כליבאמצעות

רובינשטיין,לאליקיםלהודותמבקשאניבמשפטים,מוסמךתוארבעלודיןעורך *

שקראועלבן-להב,אדליהולד"רברק-ארזדפנהלפרופ'לממשלה,פטיהמשיועץה

לפרסמם,תיאוועודדושתמגוועלזוברשימההמובעיםהרעיונותשלמוקדםנוסח

עלהמשפטהעתגתבמערגתולחבריבן-נפתליארנהלד"רלהודותברצוניגןגמו

הרשימה,שלקודמתלגרסההעינייםמאירותרותיהםהע
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שלאטקטטיםשלבפרשנותםנוטלותשונותשאוכלוטיותהחלק

כשלעצמםההופכיםחדשים,טקטטיםשל(וביצירתםידןעלנכתבו

שדומהעדומשמעותי,קרדינליכההואולפרשנות)למחלוקתנושא

-הירשדונלדאריקהטפרותחוקראתאפילולהביאכדיבושהיה

טמכותואתדווקאהמקדשתפרשניתאטכולהשלבולטמייצג

"שלקוראיםמדברתברוחלהודות- 2היצירהמחברשלוכוונתו

 • 3מתים"מחבריםפניעלעדיפותישחיים

מפרנטיםהמשפט,ממלכתאתממלאיםחיים""קוראיםאותם

והשיח.השפהבאמצעותזאתעושיםוהםעליה,ומשפיעיםאותה

דברשללאמיתוהםחיים""קוראיםאותםלכן,קודםשנרמזכפי

שלוטבוךשלםממערךחלקמהוויםהםבאשרחיים","כותביםגם

בכלל,המשפטיהפרקטיטאתכךכלשמאפיין"קולט-משגר",יחטי

המשפטשמכונתהביוגרפיהאתקוראיםהםבפרט.השיפוטיזהואת

כךולשםלכתיבתה,שותפיםגםהםאךהעתכללעצמהיוצרת

לשכנע.עליהם

מלומדיעמדווהנרטיביהרטוריההיבטמןהשפהשלכוחהעל

זהאיןוכיום , 4עשוריםמטפרלפניכברוטפרות"ה"משפטתנועת

רושםמגבשותטקטטים""קולטישלשלמותאוכלוטיותכיטוד

אופןעלבהתבטטטקטטים""משגרישלשלמותאוכלוטיותעל

מיומנותאותהשלממאפייניהשנייםעלתוכנו.עלרקולאהטיעון

המושמעיםמטוימיםטקטטיםהופכיםשבאמצעותהקטם,רבת

אחריםשטקטטיםבעודמשכנעיס,לטקטטיםהצדדיםאחדידיעל

במטגרתהלעמודאבקשזו,במשימהנכשליםאחרים"טיפורים"או

קוויםלפתחכן,אםאבקש,להלןשאציגבדבריםזו.רשימהשל

ואנטהמשכנעת","משפטניתלכנותאציעשאותולמושגראשוניים

ובתובנותהטפרותמתחוםהדגמותבשתישימושתוךזאתלעשות

 .המשפטיהטיעוןשלואיכותואופיולגבימהןלחלץשניתן

משכגעת""משפטגותשלההכרחיותאיכויותיהב,

ההבנההנההדבריםשלביטודםתעמודאשרהבטיטיתההנחה

העוטקיםמאלורביםולפיההאחרונים,בעשוריםשורשיםמכהאשר

בממלכתהשדהמשחקניניכרחלקדהיינו,המשפטי,בעיטוק

אחר,אוכזהבאורחדומים,ושופטים,דיןעורכיבעיקרהמשפט,

 • sטיפורים"ל"מטפרי

טענהלטעוןהמבקשהמשפטןעלטיפורים",כ"מטפרובכן,

אתובראשונהבראשלדעתקוראיואומאזיניוקהלבפנימשכנעת

 ~עלהמקרהעללחול)העשוי(אוהחלהדיןאתגםוכמובןהעודבות



דרוריעופרציור:

לצורןהיוצר)ו(אהמחברכוונתשלרלוונטיותהתמידסביבהספרותבתורתוויכוחלו.

הפילוסופיהבגולעלמאמירם-ספרותסובבברינקרמ'ראופרשניתהכרעההה

בענייןהשונותגישותהשלבהירלסיכוס ;-240 234(תש"ס)והאמנותהספרותותורת

אלומגישותללמודשניתןבלקחיםמענייןלדיוןוהכללית,הרמנויטיקההבתורתזה

פשרנותברקאיראוהספרותית,מהפרשנותלהדבילהמשפטית,הפרשנותמפעלצורןל

הפרשניתהגישהלדחיית ; 82-68הכללית)פרשנותהא:תורתכרןתשנ"ב,(במשפט

מזולהדביל(וצר"הי"כוונתשמכונהמהפיעלהמשפטיהטקסטבפירושתהדוגל

מזההאיננהןאהיצירה,תכליתגיבושצורןלוצרהיכוונתשלברלוונטיותכירההמ

(תשמ"ז)שיפויטעדתשיקלוברקא'ראוהמשפטית)בפרשנותהיחידככליתהאו

353 -355 . 

בע'שםבמשפט,פרשנותברק, ; 240-234ו,-56ו 55בע'ו,הערהלעילברינקר, . 2

74 -73 . 

בקורתהתאמה"הגבולותעלהרהורים-כמחברוקוראכקוראחבר"מרשהיד"א . 3

 . 5תשמ"ח)( 24ופשרנות

הואספרותהביןלהמשפטביןהקיימותונותהשבזיקותאחראוזהבאופןהעיסוק . 4

רגליועלומדהעאקדמיכתחוםזהסוקעישלפריחתוזאת,עםנים.שרבתפעהתו

התפרסםשפטי",המשהדמיון"וייטבוידסיימיגשללספרוקרוניעבאופןיוחסתמהוא,

 B. White The.1נושא:הסביבנרחבפולמוסלשתחילתואתוררעואשרו 973בשנת

, Lega/ Thollghl and Exp"ession (Boston ןLega/ fnlaginalion - Sllldies in Ihe Nallll'e o 

 G. Minda Posllllodernראו:בכללותו,זהקרימחתחוםשלמקיפהירהלסק . 1973 (

.) 1995 , Lega/ Movelllenls - Lalv and JIlI'isp"lldel1ce al CenlIlIY 's End (New-York 

, 149- 1 66; 1. Ward La1V and Lilel'allll 'e - Possihi/ilies and Perspecl ives (Calnbridge 

) 995 1 ; ) 1998 , R.A. Posner Law and L ilel'al lll'e (2"d ed., Cambridge ; אלמוגש'כןו

ה"משפטזרםשלהשוניםבכתביוכילציין,ראוי . 46- 29 ) 2000 (וספרותמשפט

"משפטלביןכספרות""משפטביןהקלאסיתהמתודולוגיתהחלוקהבולטתוספרות"

והנרטיברטוריקהההשפה,שלבכוחןהעוסקהכתיבהשלחלקאותובספרות".

התוצאהעללואשלובהשפעותיהםמשפטייםטקסטיםשלבמסגרתםמופעליםה

החלקואילוכספרות","משפטשלהקטגוריהבמסגרתבעיקרון,מטופל,המשפטית

בטקסטיםעיוןבאמצעותהמשפטעלואחרותכאלהתובנותלחלץהמבקשהאתר

ביןלהבחנהבספרות"."משפטשללקטגוריהמשתייןבמשפט,העוסקיםספרותיים

 ;ו 3-ו 2בע'שם,למוג,אפירוטביתרראובספרות"משפט"לביןכספרות"משפט"

3-22 . Minda, ihid, at pp. 150-151 ;Ward, ihid, at pp ; וכן: P. Gewirtz "Narrative and 

Rhetoric in the La\v" Law 's Slol'ies - Nal'ralive and Rhelol'ic in Ihe Lalv (P. Brooks 

2 ) 1996 ,. P. Gewirtz eds &. 

שופטיםלעכפייה:לגיטימציה,כל-ישר,"שמאוטנרמ'למשלראולשופטים,אשר . 5

במחלוקת"שנויות"עודבותבר-אילןארידורי' ;וותשנ"ט)(זלפיליםסיפורים"כמספרי

סיפורנחוץ-חוקיםעלשיפוטית"ביקורתברםא'ו; 3ו(תש"ס)ו)כד(משפטיעוני

הנרטיביבין-חשכו'המערעריייעיניאלמוגש' ;ו 49(תשס"א)ההמשפטמשכנע"

ברםא'בן-נפתלי,א'שלמאמרםוכן ; 295(תש"ס) ) 2 (טומשפטמחקרינורמטיבי"ל

העתכתבשלזהבגיליוןהמופיעהשם?",למען ...מעזאחדשכוכבזהין"אתירוש 'וה

בקשרהמפורסמותהמטפורותחתאלנושא,השונותהגישותמןלגרועמבליהמשפט.

תהליןתאדבורקיןפרופישלהחלוציתיאורוהיאלסופריםשופטיםביןההשוואהעם

ראו: .) Chain Novel (שרשרת"ב"רומןפרקשלכתיבתולכשקולהמשפטיתהפרשנות

228-238 ) 1986 , R. Dworkin La,v 's Ell1pil-e (London . 
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אלמנטריתחובהזוהיבוריים,

שידיעתאלאמאליה,וברורה

תהאאפילו-והדיןהעודבות

-התפעלותמעוררתזו

לצורךמטפיקתנאיאיננה

היותה,למרותמשכנע,טיעון

לו,הכרחיתנאיכאמור,

עלולהמשפטןשל"טיפורו"

"קהלאצללהיקלטשלא

הואאיןאםשלו,הצרכנים"

ובטגנוןביצירתיותגםמטופר

מבחינה , 6טופריםהמאפיינים

משפטניםדומיםזו,

להיטטוריונים"משכנעים"

פעםאמרעליהםטובים,

הדבריםאתברליןישעיה

הבאים:הקולעים

גדולים"היטטוריונים

שהםרקשלאאלה,מכונים

בחומרמלאהשליטהשולטים

שנאטףהעובדתיהראיות

במתודותשימושבאמצעות

ביותרהטובותהביקורתיות

שישאלאבהישג-י,דהמצויות

הארץארכיוומתוךבורחס.לואיסחורחההמאפשרהעומקאתגםבהם

דמיוןעתירותתובנות

 ) G.M .טרווליאן ,מ,'גהאנגליההטטוריוןגדולים,טופריםהמאפיינות

) Treve\yan אלתקליאו,הכל,ככלותשאחרירבזמןלפניאמר

 ,דמוזה"היאההיטטוריה,

מקיפהבידיעהרקלאכן,אםמתאפיינת,משכנעת"נות"משפט

אותולעדבתטייצירתי-אטבכישרוןגםאלא"הטיפור",פרטישל

 , 8טיפוריהםאתמטפריםנלהביםשטופריםכדרך "ו"לשגרו

אתלשחזרויכולזוכרגם

בעברו,שלםיוםשלמהלכו

בעצמואורך"שחזור"ואותו

 ,שלםיוםמהלך

אתפונטשלידיעתו

(גםוהפרטיםהעובדות

המושגתביותר),הטתמיים

הפנומנליזיכרונובאמצעות

היאכמעט),אנושי(והבלתי

התפעמותומעוררתמרשימה

פרפרזהבמעין ,סןטפקכלללא

ברליןשלהידועהההבחנהעל

ניתןאליו),לרגעלחזור(אם

מעיןהואהזכרןשפונטלומר

היודעאישדהיינו"שועל",

להבדילרבים,פרטים

מהדבריודעאשרמ"הקיפוד",

מתרכזפונטוכוללןן,גדולאחד

עדהתמונה,שלפרטיהבפרטי

עלולהואקרובותשלעתים

הכוללת,במטגרתלהבחיןשלא

אחדרעיוןבאותודהיינו,

מכוחושניתןגדול,מרכזי

אומטויםטיעון"לשווק"

ולשכנעמטויםעיקרון

גאונותוהאחר,אתבאמצעותו

מצמיתההמושלםבזיכרונוההוויהשלומרכיבמרכיבכלבתיעוד

וההבחנההטינוןיכולתאתומשבשתהפרטים,לקרקעפונטאת

בטיפור:הבאבקטעלמצואניתןלכךיפההמחשהוטפל,עיקרבין

יהיהשבהבלתי-אפשריתשפהשלל)(ואחרלוקהניח lה-ך"במאה

תיכנןפונטענף;ולכלציפורלכלאבן,לכלפרט:לכלפרטישם

מדי,כלליתלונראתהשכןתוכניתואתביטלאךדומה,שפהפעם

בכלעץכלשלעלהכלרקלאזכרפונטשהרימדי,דו-משמעית

אובחושיובושהבחיןהפעמיםמןפעםכלגםאלאשהכיר,יער

בהמשךהמטפרעליושמעידכפיאכן, , 12בדמיונו"אותוהעלה

כלליות,לאידיאותכמעטמטוגלהיה"לאפונטהטיפור,

 , 13אפלטוניות"

פרטימועודפרטימפרטימ,-הזכרופונ-סג.

אבקשמשכנעת"נות"משפטמתאפיינתשבההזוהדואליותאת

הארגנטינאיהטופרשלעטומפריטיפוריםשניבאמצעותלהדגים

אירנאועלהטיפורהנוהאחדהטיפורבורחט,לואיטחורחההנודע

פונטשלוהייחודיתהבולטתתכונתו , 9הזכרן" ס~~פ"הנקרא ,ט?~פ

בנוגעהמושלםזיכרונוהיאמכינויו,להתרשםשניתןכפיהזכרן,

עדפרטים,גביעלפרטיםבזיכרונוומתעדזוכרפונטלעודבות,

שלבשחרהדרומייםהענניםמראהאתדביעדבלתארבכוחושיש

שללצורהזהמראהמידולהשוות , 1882באפרילהשלושיםיום

הזכרןפונטבחייו,אחתפעםרקראהשאותהטפרדיטפרכריכת
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"מבלבלתשאיגהיצירתיות-ט iגר iלהבלשד.

בפרטימעצמה"

גיבורועומדלכןקודםעמדתיעליההדואליותשלהשניבקוטב

הוא,הלוא 14והמצפן""המוותהאחר,בטיפורובורחטשלהטפרותי

אתלחקורלונרוטהבלשמתמנהטיפורבאותו ,לונרוטאריקהבלש



מקצועיכינוסלרגללעירהגיעאשריהודיתלמודחוקרשלרציחתו

כאשרבמלוןבחדרומתונמצאעבודתו,עללהרצותהיהאמורושב

בחזהו,תקועהסכין

ללונרוטהעוזרמציעהרצחלזירתעימימגועוזרולונרוטכאשר

שבלילהעודבהעלהמתבססלרצח,הבנליות)גבול(עלפשטניהסבר

אספןהמנוח,הקרבןשללחדרובסמוךהמלון,באותוהתגוררהרצח

אספןאותוהיההעוזר,מציעכךהסתמ,מן ,ספיראבנישלידוע

נכנסבחדרו,בוודאיטעההשודדימואחדלשודדימ,דועהימטרה

השודדרצחוהתעוררהלהוכאשרהמנוח,שלהסמוךלחדרובטעות

 ,המקוממןונמלטסכיןדבקירת

באוסףמסתפקשאיננודופן,ויוצאיצירתיאיש-לונרוטהבלש

לתרחישיממבעדןלחדורמנסהאלאבפניו,המונחותעודבותשל

פרשנותדוחה-מהןלהיגזרהעשויימשגרתיימוהבלתיהשונימ

עצממ:בעדמדברימטרוויראנוסלעוזרוודבריוהסף,עלזותיפשטנ

אך-לטרוויראנוסלונרוטאומר-אפשריהסבראמנמזה"

כלאיןשלמציאותליתאמרבטחאתה ,מענייןלאבוודאיהוא

עללוותראולייכולהשהמציאותאשיב,אנינת,ימענילהיותחובה

אלתרתעתהשזהבהשערהההשערה,כןלאאךהזאת,החובה

זולעודבה ,נרצחרבילפנינוהנה ,מדיגדולחלקהאקראינוטל

היתקלותעלהמתבססאחדפניעלהרבנותטהרתעלהסברףיאעד

 , ls "ניודמישודדבאיזהניתיודמ

ניתוחצורתביןההבדלאתזול"נזיפה"מבעדלשמועקשהלא

והיצירתיתהסגנוניתהניתוחדרךלביןהעוזר,בחרשבההעודבות

לונרוט,הבלשלעצמושמאמץ

מחזקימאשרנוספימ,רצחמעשימתבצעימהסיפורבהמשך :ודוק

כיומלמדימלונרוטהבלששלהבסיסיתהאינטואיציהאתלכאורה

הפשטנימהפתרוןיותרמורכבאכןהואהרצחמעשילפענוחהמפתח

שלעוזרוכימתחוורלבסוףעקא,דא ,הראשוןלרצחהעוזרשהציע

שדווקאמתברר ,יסודובטעותהרבשרצחבכךצדקדווקאלונרוט

עליההראשון,הרצחלפתרוןבנוגעלונרוטשלהמורכבתחשיבתו

מעשישלביצועמדרךאתלפושעשהתוותהזוהיאבעיתונות,דווח

לוהיה(עמועצמוללונרוטלטמוןבמטרהוזאתהנוספימ,הרצח

זאת,עמדבר,שלבסופוקרהשאכןכפימוות,מלכודתישן)חשבון

הרבהקרובהכישלונה,חרףהייתה,לונרוטשלהיצירתיתחשיבתו

שחשיבתוכשמהעוזר,שלזומאשרהרוצח,פרופיללפענוחיותר

בחייו),לועלתהאף(ולבסוףמדייצירתיתאוליהייתהלונרוטשל

העוזרטרוויראנוסשל(ודמותומדיפשטניתהייתההעוזרשלזוכך

 ,למדי)חלולהכדמותבסיפורמוצגתאכן

משכגעמשפטו-מתמזגיםוהבלשהזכרוה,

קיפודי"כ"שועל

שונימ,לקחימלגזורכמובןניתןלונרוטהבלשעלהסיפורשלמסופו

שאיןהוא,ממנוהמשתמעהמרכזיימהלקחימשאחדלינדמהאולמ

עלגממתבססימשאלובלאיצירתיובסגנוןמעניינתבחשיבהדי

מעיןשראינו,כפיהוא,הזכרןשפונסבעודעצמה,המציאותפרטי

המשמעותאתכךבשלדווקאמפספסאךריבמ,דברימהיודע"שועל"

"הברליניאנית"ההבחנהשלמוקצןנוסחפיעל-שלהמהכוללת

ההפךלהיותמבקשלונרוטשהבלשהרי-לכןקודמשהוזכרה

(ומונעשיודעכמיפועלהואה"קיפוד",לטיפוסדבומהמכך,הגמור

אומניעת-כול,גדולה,אחתאמתידיעלגדול,אחדרעיוןידי)על

אףוזאתרחב","מבטהמאפשרמחשבתימעוףידיעלתרצואמ

מתיישבימתמידאינממחשבתימעוףאותואוגדולהאמתאותהאמ

 ~ ,עיניולנגדהעומדתהיבשההעודבתיתבתמונהופרטפרטכלעמ

מהמטותלאחתהנחשבתמטה,קרדוזובנג'מיןהאמריקאיהשופטפרטם 1931בשנת . 6

הרטורייםהאמצעיםואתהטפרותיהכתיבהטגנוןאתהמנתחתזה,בהקשרהקלאטיות

 B.N. Cardozo "Law and Literature "שלהם:הדיןבפטקידגוליםשופטיםמטפרשל

40 · 3 ) 193 1 , La,vand Life"aflll'e and Ofher Essays and Add"esses (New· York . קרדוזו

שלהבהירותאתרקלאלקדםבאטפרותי""הבהיהכתטגנוןכיזו,במטהמדגיש

 . ibid, at pp . 7 · 9 .שלההשכנועכוחאתגםאלאהשיפוטית,ההחלטה

 • 71(תשנ"ה)עיקשעץבול-האנשוותברליןי'.ד

הנםמשכנעת"נות"משפטלכנותהצעתיאותההפרקטיקהשלאלומאפייניםשני . 8

וייתכנואותה,ממציםהםשאיןמובןאןהתופעה,שלוהכרחייםחיונייםמאפיינים

עוטקתאיננהשהרשימהמשכנעת,משפטנותהמאפייניםנוטפיםממדיםכמובן

הדוברמשתמששבהםהדימוייםעולםאוהטגנוןבהתאמתהצורן(כגוןבהם

 .הטיעון)מופנהשאליהןהטפציפיותלאזניים

הזכרןפונטעללטיפור . 95 ) 1998 (ידבונותהזכרן""פונטבורחטח'לי . 9

תרבותפרשנות,עלאופקיםרחבבטמינראחר,בהקשרכיאםלראשונה,התוודעתי

 . 1999בשנתבר-אילןברטיטתבאונימאוטנרמנחםפרופישערןומשפט

קורילישלטפרוראובורחט,שלאחריםבטיפוריםגםכמובטיפור,מענייןלדיון . 10

 . 98-95(תשנ"ו)בורחטלואיטחורחהשלהטפרותיעולמו

הרבה"דברים :ארכילוקוטהיווניהמשוררשלשורהעלנטמכתברליןשלהבחנתו . 11

היווניהמשוררשלאלוממילותיו .אחד"גדולדבריודעהקיפודאן ,השועליודע

עם,שהפכהוהוגיםכותביםשלארכיטיפיםשניביןהבחנהלגזורברליןביקש

המאפייןאגוז,בקליפתברלין.שלביותרהמפורטמותההבחנותלאחתהשנים

בעיקרוןאחד",מרכזי"בחזוןדברכלכורכתשהיאהואה"קיפוד"דמותשלהעיקרי

בלשונוהגותה,אשרדמותהיאמנגד, ,ה"שועל"דמותואילוחובק-כול.ברטליאוני

ושלחוויותשלעצוםלמיגווןבמהותהנתפטתרבוח,רמות"מקיפהברלין,של

חזוןאותובתורלהכלילםבמודעשלאאובמודעלשאוףבלאשהם,כפימושאים

עלטלוטטיוהקשפתעלמטה-וחשועלהקיפדוברליןי'ראו ."אחידפנימי

 . 146(תש"ט)יבוגרפיה-ברליוישיעהאיגנטייףמ' ; 10-9(תשל"ט)ההיטטוירה

בהרכבשחלוהשינוייםבחינתלצוררהזודביכוטומיהלאחרונהשנעשהלשימוש

ע'מ'ראושלו,המשפטובתפיטתבישראלהעליוןהמשפטביתשלהפרטונלי

לקיפוד"שועלןיבהמשפטבית-בישראלהעליוןהמשפטלבית"יובלזלצברגר

 . 141(תשט"א)טזמשפטמחקיר

101בעי , 9הערהליעלבורחט, . 12 - 100 . 

 . 101 'בעשם, . 13

 . 113בע' , 9הערהליעל ,"והמצפן"המוותבורחטח'לי . 14

 , 119בעי , 10הערהלליעמהטיפור,הנ"ללקטעקורישלתרגומומתוןכאןמצטטאני . 15

 . 114בע'שם,בורחט,לטיפור,בורונובטקישלתרגומועלזו)(בנקודהבעיניהעדיף
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בעלאינואןבעובדותרקמכירהזכרןשפונסבעודאחרות,במילימ

מעונייןאיננולונרוטהבלשכוללת,משמעותלכלללחברןהיכולת

"לקלקל"להןמאפשראיננומקומומכללאשורן,העודבותאתלהכיר

ורבתלהפליאהמסוגננתוהיצירתית,הכוללתהמשמעותאתלו

הללוהדברימ , 16השוקקבמוחולעצמווטווהמגבששהואהמעוף,

שלמיומנותוביןהמתבקשתבמזיגההכרהלעבראותנומקדמימ

שלעיקרוהיאשהיאמזה,לונרוטהבלששלומיומנותומזה,פונס

 ,דבר

מודלעבורנולשמשאפואיכולימלונרוטוהבלשהזכרןפונס

הזכרןפונסמשכנע,ממשפטןהנדרשותהמרכזיותהמיומנויותלשתי

לבדהזוידיעהאןראייתי,ההחומרשלפנומנליתעהיידמפגין

לעתימ , 17לעוורעשויהבההכפייתיתההתמקדותמספקת,איננה

ובצורהסיפוריבאופןויוצגיעודבהראייתישהתוכןהוא,הכרחרבות

לסחוףהכוחבהמיהאאשראסתטית,מבחינהויצירתיתמעניינת

שבהלמסקנההרלוונטיהקהלאת

הואמבקשובההטועןמאמין

אתמאפייןזהמעיןכישרוןלשכנע,

שלוההתבטאותהחשיבהצורת

שלזואתלאאןלונרוט,הבלש

הזכרן,פונס

יהאשלאדומניהשני,העברמן

שללמעוףשגמכ,ןעלשיחלוקמי

מיושמשהואשעהואמנימ,סופרימ

מגבלותישנןהמשפט,לעולמ

למרותשראינו,כפי ,וגדרות

לונרוטשלהכריזמטיתתוושייא

הבלשגמהאסתטית,ומקוריותו

פןעליתרדגשבמתןלקההמלומד

הפןעלכיאמהמשוואה,שלאחד

 ,היצירתי-אסתטיהפןדהיינוהאחר,

והגמ ,ויבחיהדברעלהללונרוט

ידרורעופר :ציוראיןדייחכערןהיצירתיותשקידוש

פוטנציאללעתימבושטמוןדומהזאתבכלחיימ,לקפחכדיליברגבו

יהאשתהא,ככליצירתיתהמשפטןשלחשיבתותהאאסון,הרה

אשראלומעיןמידותשיהא,ככלוכובשמסוגנןהתבטאותופןוא

-עצמההמציאותפרטיעלובראשונהבראשעצמןמבססותנןיא

זמן,שלשאלהאלאאיננהשקריסתויסודות,ללאכמבנהכמוהן

ה"מדעי"ביןלאסתטי,העודבתיביןמאוזנתמזיגה ,כןאממתבקשת,

"שועלימ"בין"לונרוטימ",לבין"פונסימ"בין , 18ל"אמנותי"

לצורה,תוכןבין :ובקיצורקיפודימ""ל

אותותןיבלנרטיבי,הראייתיביןלצורה,תוכןשביןשילובאותו

או"מסופרות"הןבולאופןהנדוןמהמקרההעולותהאמת

"סתמ"מטיעוןפלוני,טיעוןלהפוןעשויאשרהוא"משוגרות",

ידיעלאחתלאמוצנעתאוליזותופעהמשכנע,לטיעון
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המשפט,מכונתעצמהאתמרווהשבההאידאולוגיתהסטרוקטורה

התוצאהאתלשנותכדילעתימבהישבאשרחשיבות,רבתהיאאן

כללראשבהלהקלשאיןעודבה-יומשלבסופוהמשפטית

 ,ועיקר

וידוע,גלויברור,והמשפטיהעודבתיהמצבכאשרשלעתימ,מובן

ושלהסגנוןשלהחשיבותמאודפוחתתמחלוקת,כלעליוואין

לחיובווהמשפטיימהעובדתיימהיסודותשאמפשיטא,הצורה,

התובענהלדחייתולחלופין-פלונישל(למשל)הנזיקיןדבין

אולקבלדעתועלאישיעלהלאמ,מוחלטיהנמ-נגדושהוגשה

משכנע,בסגנוןנטענופרקליטושטיעונימשומרקגרסתואתלדחות

הנטענתטענהכי ,בריבהמ,להתפאראמןידימעשההמהיומשל

שמערכתמקומהמאזניימ,כףאתלהטותיכולהאיננהמשכנעבסגנון

-מתחוורותהנדוןהענייןעלהחלותהדינימומערכתהעודבות

דעתשיקולוהפעלתהוכחותמשפטקיומלאחרוביןלכתחילהבין

 ,ופסקניותכברורות-שיפוטי

הדברהואכןשלאנדמהואולמ,

המתגלגלימהמקריממןגדולבחלק

המשפט,ממלכתשללערכאותיה

בתחילתמהדברהואכןשלאוודאי

בפניה,המתנהלימההליכימרובשל

בחלקלמצעראוהמקרימ,ברוב

העובדתיותהגרסאותמהמ,ניכר

הצדדימ,ביןחלוקותוהמשפטיות

שלבלבוגמחלוקותשהןומאליו

הואנדרשאשרעדפנימההשופט

דינופסקאתולכתובביניהןלהכריע

מכן),לאחראףדומה,(ולעתימ,

שלהסגנונישבהיבטהחשיבות

במיוחדמתחדדתהמשפטיהעיסוק

"מקרימהקרוייממקרימבאותמ

היאבהמ,רקלאאןקשימ",

הדיןעורןשללעבודתורלוונטית

רלוונטיתהיאשופטימ;שלשכנועמעלועמלבליטיגציההמתמחה

פסקשלהשכנועשלכוחהשופט,שללעבודתוגממידהבאותה

חשובההיא;ולבסוף, 19ועיקרכללמבוטלותבלתימשמעויותדינו

הקהילייהבפנילהציגהמבקשהאקדמיה,איששלבעבודתוגמ

אוכזומשפטיתלסוגיהבנוגעמקוריתאוחדשניתעמדההשמרנית

 ,אחרת

יתרה""נשמהגממצטרפתוהמשפטיהעודבתילטיעוןכאשראכן,

הסיפורמספר ) artist (האמןשלהשכנועכוחאזכיהצגתו,באופן

עליו,מדווחרקאשר ) crajtsman (האומןשלזהעלויגבריגדל

נוטהאשרהאנושי,באופיוטבועהטבעיתהנראיתזו,תופעהאגב,

אחדימכותבימהובילהאותו,ולאמץסגנוןובעלמענייןטיעוןלחפש

מנתעלהמשפטבתימצדיתרלהתערבותלקרואבארצות-הברית



ביןבשוויוןהפגיעה(מבחינתהשליליותהשלכותיואתלנטרל

אודה . 20הדיוניםבאולםהטגנון"אפקט IIשלהשונים)המתדיינים

משקלוכדבותנוקבותשאלותמעוררתאכןהטוגיהכיהאמת,על

גםאלאבארצות-הברית,הנוהגתהמושבעיםלשיטתבאשררקלא

בההדיוןאולםמקצועיים,שופטיםשלהישראליתלשיטהבאשר

זו.רשימהשלממטגרתהחורג

לביןהטיפורביןהשילובנדירותלאלעתיםדבר,שלטיכומו

בשילובהדיוןאתהשפעה.רבוגםחשיבותרבהואדרן-הטיפר

דבבריולטייםאוליהראוימןלטגנון,רעיוןשביןכןכלהעצמתי

כי:מטיפוריו,באחדהטעיםאשרעגנון,י IIשהטופרשלהקולעים

עמוקיםמיםשמצאומדברותלהולכידומהעמוטגנונושאין"רעיון
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הואיותרו"חשובומאמץזמןהשקעתתובעתטפרותיתליצירההדיןפטקשלהפיכתו
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