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נתוניהםלפיבארצות-הזבית,לימוזלמלגותהצעותלשבעלפחותיזכוכיהרשמה,לזמי

 . w\v\v.nirshamim.com!nirshamim_lomdim_scolars.aspלזוגמה,ראוהאישיים.
 .)-19.5.2009בלאחרונה(נבזקו
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אתלהחזירהאחרון,הכלכליהמשברעדלפחותאפשרה,האמריקניהדין

בתוארלהתמקדיותרקלכזהבמצבקצר.דיזמןפרקבמשךהאשראי

כלל,בדרךיוכל,לאבארץמתקדםלתוארתלמידבמהירות.ולסיימו

השתלבותשלבדרךביןלפרנסתו,לדאוגעליויהיהבלימוד.רקלהתמקד

לזומקבילהבמהירותלהתקדםעליויקשהלכןאחרת.בדרךוביןבהוראה

כללבדרךישראליתוארבעללארצות-הברית.נדודשהרחיקועמיתיושל

כשיקולל IIבחואחרתלשהייהאופוסט-דוקטוריאליתלהשתלמותיידרש

עללדלגיכולזרבתוארשמצוידמי . lSישראליאקדמיבמוסדלהעסקתו

עשויותהזרהתוארבעלבפניועוד,זאתקלות.ביתרלבצעואוזהשלב

הכשרתוהןתורמיםלכךזרים.בשווקיםתעסוקהאפשרויותלהיפתח

הבין- ) networking-ה(הרישותוהןלכשעצמוהזרהרקורדהןהאקדמית,

בלימודימשתלביםתבלקצוותמכלתלמידיםלימודיו.בעתשקשרלאומי

שללערכותרומהלהיותעשויהולכךבארצות-הברית,מתקדמיםמשפט

הגדולבשוקלפרסומיםזרתוארבעלישלהנגישותהגלובלי.בשוקהבוגר

בשלוהןוהטכניהלשוניהניסיוןבשלהןיותר,גבוההזריםעתכתבישל

משפטייםפרסומיםשלהענייןלתחומייותרמתאימיםאשרהמחקרתוכני

ההתקדמותפוטנציאלאתישפרול IIבחוהפרסוםבתחוםהיתרונות . l6זרים

למוסדלשוביחליטאםגםהאקדמית,דרכובהמשךהזרהתוארבעלשל

והולכתגוברתהערכהמפתחיםהמקומייםהמוסדותשכןישראלי,אקדמי

סגל.חברישלקידומםבתהליךבארצות-הבריתפרסומיםשלמשקלםכלפי

בארצות-הבריתמתקדמיםמשפטייםתאריםלרכישתכילסכםאפואניתן

האקדמית.המקצועיתההכשרהבתחוםטווחארוכיכלכלייםיתרונות

כלולאיקר,דברהםבארצות-הבריתמתקדמיםלימודיםזאת,עם

ישראלי.למוסדחזרהעםהעסקהמובטחתלאקיום.למלגתזוכהתלמיד

הריחוקמקומי.מעשיניסיוןצבירתחשבוןעלבאותל IIבחוהשהייהשנות

מחסוםוכןהמשפחה)עםל IIבחובשהייהגםקושי(ישומהמשפחהמהארץ

להפקתהסףתנאיל. IIבחוללימודיםשליליתמריץהםאףמהוויםהשפה

ומידתהתלמידשלהכלכליתיכולתוהםל IIבחוהשכלהשברכישתהיתרונות

לאחרואףהלימודיםשלהזמןלפרקמישראלעצמואתלנתקשלוהיכולת

השייכותתלמידיםשללקבוצותיותרהמתאימיםתנאיםאלהכיאףמכן.

שחלהכלליהשיפורכילהניחישמצוקה,שכבותשאינןחברתיותלשכבות

בישראל,מסוימותשכבותשלהכלכליבמצבהאחרוןהכלכליהמשברעד

הכלכלייםהסףבתנאילעמודשכבותאותןבנישלביכולתלשיפורהביא

לגשרגםניתןכיוםהתופעה.שללשגשוגההואאףותרםל IIבחוללימודים

אלקטרוניםאמצעיםידיעליותרופשוטזולבאופןהפיזיהריחוקעל

 .) ...זולותלא(אךתכופותוטיסותלמיניהם

הישראליםרובשלשנייהזרהכשפההאנגליתשלהשתרשותה

לרכישתיעדכארצותאנגליתדוברותארצותשללהפיכתןהיאאףתורמת

בחירהמחייבתלאלכשעצמההשפהזמינותכיאםגבוה,משפטיחינוך

שתוארווהכלכלייםהאקדמייםהיתרונותדווקא.האמריקניתבאופציה

לארצות-הברית.דווקארביםבתחומיםומדעניםחוקריםמושכיםלעיל

אמריקהאתלשיםחייבבתחומובין-לאומימעמדלרכושהרוצהמרצה

העולםשלנפשומשאתהיאאמריקהשלו.והפרסומיםהמחקרמפתעל

המאהבראשיתקושטאשהייתהכפיהישראלי,האקדמיהמשפטי

שללניתוקועדמכן,לאחרואףהבריטיהמנדטבימילונדוןאו ,-19ה

העברייםהסטודנטיםאמנם, . l7הבריטייםממקורותיוהישראליהמשפט

לימודיהםאתלנצלוביקשוהציוניהענייןאתבצקלונםנשאובקושטא

הסטודנטשלבשיקוליוזהמניעשלמשקלוכילהעריךניתן . lSלקדמוכדי

אישיים.פיתוחתמריצישלממשקלםנמוךבארצות-הבריתהישראלי

גםמשתלבתאמריקנימשפטיחינוךאחרהאקדמיתהנהייההתגברות

מצליח,שגלובלי,מהכלאחריישראליםשלהכלליתהתרבותיתבנהייה

הגלובליתהאוריינטציה . l9גלותיחלקם,אצלאפילו,ואוליאמריקני

ניתן . Zבישראלסהחייםשלומגווניםרביםבתחומיםמורגשתוהאמריקנית

בקולנוע,האמריקניתהמשפטיתהתרבותשלהשתקפויותיהכילהניח

שלהמושכתלתדמיתומה,במידתהן,גםתרמוובספרותבטלוויזיה

 . Zlהאמריקניהמשפטיהחינוך

המשפטן:ר Pהמחשלהענןןותחומןג.
והתאורטןהזראלטן Pוהפרומן pהממו
ותרבותי.חינוכימטעןועמםלישראלחזרוהזרהחינוךמבוגרירבים

קרנוירידתהייתהזהמטעןיבואשלוהידועותהבולטותההשפעותאחת

התאורטיהמחקרשלקרנוועלייתהדוקטרינליהמשפטיהמחקרשל
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בישראלהמשפטיתהאקדמיתהכתיבהאתהפכההיא . 22והביקורתי

בעבריתלתיאורבההמוקדשהנתחאתוהגדילהתאורטיתותרילהרבה

שינוישללוואיתופעת . 23אמריקניםהוגיםידיעלשנהגותאוריותשל

מאמריםשלהתארכותהייתה ,מארצות-הבריתיובאההיאשאףזה,

לשערבאקדמיהאנשישלהשפעתםבשלאפשר ,זלגהזותופעהמשפטיים.

עלייהוחלה ,הדיןלפטקיגםהעליון,המשפטבביתלשופטיםשנתמנו

המינוחמןהושפעהמאמריםשללשונםגם . 24הממוצעבאורכםברורה

כשינוילערכיםמפורמליזםהמעברנתפטכללבדרך . 2Sהמיובאהאמריקני

הנוהגהמשפטמאחוריהעומדתהמהותבהבנתלהעמקההביאהואחיובי.

פורמליטטיבניתוחולאערכיותבהכרעותהמשפטיהדיוןאתומיקד

והביאהמשפטהוראתשלההטרוגניותאתהגבירהוא . 26ערכיםנטול

מאוטנר . 27החברתיתובתרומתםהמשפטלימודישלבחשיבותםלהכרה

ביניהםולקייםבצוותאלחיותילמדוהשוניםהזרמיםכיציפייההביע

בערכוזהיכירורקלאשלפיה ,"דיאלוגיעצמיכינוןיישליחטיםמערכת

ההשפעהכינראה ,זאתעם . 28ביניהםהמפגששלבערכוגםאלא ,זהשל

החינוךבוגרירובשונה.הייתההאמריקניהמשפטיהחינוךשלהדמוגרפית

ומטפרם ,וביקורתיתאורטימחקרימטעןעמםהביאוהאמריקניהמשפטי

דמוגרפישינויהתמעט.דוקטרינליניתוחעלבעיקרהאמוניםמלומדיםשל

נודעולכךהדוקטרינלי.המשפטיהניתוחשללשולייםלדחיקתוגרםזה

מדאיגות.השפעותשתי

שלהעיקריהקהלהשתנה.המשפטיהמחקרשלהיעדקהל ,ראשית

מלומדי ,לעומתםושופטים.דיןעורכיהיההדוקטרינלייםהמשפטמלומדי

ומלומדים ,המשפטיתמהפרקטיקהלריחוקחותריםתאורטייםמשפט

שבהםהמשפטייםהנושאיםבטימוןבעיקרתפקידםאתרואיםביקורתיים

אלהפרדיגמותהפנמת . 29חברתישינויולחוללייעודםאתלהגשיםיוכלו

להמשיךועשויה ,הביאהבישראלהמשפטמלומדישלדמוגרפירובבקרב

צרכניהקהללביןהאקדמיתהכתיבהשביןהקשרלהתרופפות ,ולהביא

להתמעטותםמובילהדוקטרינליםמלומדיםשלהתמעטותםהישראלי.

התאורטיתהכתיבה . 30אקדמיהאנשישלטמכאבני treatiseחיבורישל

היכולככליהמשפטיהמאמרשלערכואתהקטינההזריםהתכניםרווית

הדיןמצבבלמידתהישראליהדיןלעורךאולשופט ,לפרקטיקןעילטי

הרחב.המשפטניםקהלעםהמגעחשבוןעלבאהההעמקה . 3הנוהג!

לביןהאקדמיתהכתיבהשלוהרציונליזציהההפשטהרמתביןהפער

הכתיבהגדל.המדוכהעלהיושבשופטאודיןעורךשלהמידייםהצרכים

להיכרותשזקוקלמימטפיקומדויקחדמענהנותנתאינההאקדמית

שלוענייניתמהירההכרעהלשםותקדימיוהישראליהדיןשלמעמיקה

הכתיבהמופניתבמקבילמשפטי.יעוץימתןלשםאומשפטיטכטוך

מתמקדיםלעתים . 32אקדמיצרכניםלקהלויותריותרבישראלהאקדמית

בפרטומיםבעיקרבארצות-הבריתהשכלתםשרכשוישראליםחוקרים

מוטדותשלוטטודנטיםטגלחברישלולשימושלשיפוטהמוצגיםל"בחו

מעודדיםבישראלאקדמיהאנשישללקידומםהתנאיםאמריקניים.

המחקראפיקיבכלונכבדהולךמקוםתופטתהאנגליתזאת.תופעה

מזדקרתזועובדההמועדפת.המשפטיהמחקרלשפתבהדרגהוהופכת

 o ,מחלקתייםבטמינריםהמוצגיםהמאמריםרובשלמשפתםבולטבאופן

חרביכמהבאוזנייהעיזוהערביתבאונירבסיטהלמשפטיםהפקולטהמזיניותשזוכךעל 15

חלקשלהחייםבקורותמעיוןעולהגםזועובזהאצלי.שמורשמםאשרמועמזיםאוסגל

הפקולטה.שלהאינטרנטבאתרשפורסמוכפיהסגלמחרבי

ביחסיזעמחסרוןסובליםהישראליםהמשפטניםמורבים ,גזל-איילטוען ,כופיעלאף 16

וכלכלה.משפטשלבתחוםזווקאולפרסםלחקורנגרריםכךומשום ,אמריקניםלחוקרים

 . 680יבעמ , 3שייהלעילגזל-אייל,

ספסליאתיהוזיםסטוזנטיםעשרהשלחבורהחבשההעשריםהמאהשלהשניבעשור 17

 ,גוריוןבוזוזובהםחרביםכעשרהמנתהייקושטאחבורתייבקושטא.למשפטיםהפקולטה

שלנפשםמשאתרמז.וזוזשוחטוישראלמניה ,פרומקיןגז ,שרתוקמשהצבי,בויצחק

הענייןאתלקזםכזיהזרושיםוההשפעההכישוריםרכישתהייתההקבוצהחברירוב

ישראלבארץופשפטניםשופטיםברוונתן .ייהעולםליימרכזאזשנחשבבמקוםהציוני,

האנגלילמשפטהקשרניתוקתהליך .) 2008 ( 92 , 1930-1900לירושלים,קושטאבין-

ם-ייהתש ,המשפטיסוזותבחוקבמועצתוהמלךלזרב 46סימןשלביטולועםהסתיים

1980 . 

על-שנולזתילפנישמחפהשהיהאומריםייזנזברגחייםראווכו ; 104-101יבעמשם, 18

 1900-לירושלים,קושטאביו-ישראלבארץומשפטניםשופטיםיברוונתןשלספרו

 .) 2008 ( 89 , 88 , 26הפשפט "' 1930

וחינון-פוסט-קולוניאליזםרב-תרבותיות,-לגלותיותחינוןלקראתגור-זאבאילו 19

 ) 2004 ( 193-192הפוסט-פוזרניבעיזןשכנגז

חוץ-גירוייםשלטפטופיםכיזווקא)המשפטיבהקשרשלא(הגםסיכםאלמוגעוז 20

נוףבתוזעתנומעצביםהנוער,בניערבאלמערביות,ממזינותהמיובאיםישראליים,

בהתנהגותם,בחזותם,הזומיםחזשיםישראליםשלזוריוצרזהנוףחזש.תרבותי

פשרוליקפריזהאלמוגעוזאחרות.מערביותממזינותגילםלבניובערכיהםבטעמיהם

 .) 2004 ( 1264-1263בכרךהישראליתבאליטהערכיםשינוי-

אינהאמריקהבצפוןהאקזמיהעולםעםוגוברתההולכתההתחככותכילצייויששם. 21

 .המשפטלתחוםרקייחוזית

יירב-תרבותיכמוסזלמשפטיםהפקולטהולפלורליזם,לסובלנותמערביימאוטנרמנחם 22

 . 676-675בעמי , 3היישלעילגזל-אייל, ;) 2001 ( 253כהפשפטעיוני

קנייןבזיניערכיפלורליזםייזנזרבגחייםהקנייו:זיניבתחוםתאוריותיבואעללמשלראו 23

פקרקעיןזגוייחנוךמאתיזרכיםפרשתעלקנייויבהזמוקרטיתיהאמונהייסוזותעל-

זוזבריםזיןהאינטגרטיביייהמשפטיהמחקרעלייזמיראילגםראו .) 2005 ( 18 , 3 ) 5ז(

 .) 2008 ( 19שיילההנלווההטקסט , 139 , 131

ניתוחים-העליוןבית-המשפטשלההסתמכותנוהגיייגרוסומירוןחריסרוו ,שחריורם 24

 .)ויי(תשנ 132 , 119כזפשפטיםייכמותיים

לשוניתקרבהלושישביטוישהיאיי,שלטוניתיינטילהלזיניההפקעותזיניהפכו ,כ,ןלמשל 25

זיניייזגוחנוךהאמריקנית.החוקהמלשוןהשאוב , Takingsהאמריקנילמונחברורה

שלהשנהספרחזשייקניינישיחלקראת-תחרותוזינישלטוניתנטילהזיניקניין,

ראונוספותלזוגמאות ;)וייהתשנעור,ןרוזן-צבי(אריאל 673תשנ"ובישראלהפשפט

 . 22-21יבעמ , 23היישלעיל ,זנזרבג

 ;) 1993 ( 139-138הישראליבפשפטהערכיםועלייתהפורפליזםירידתמאוטנרמנחם 26

 .) 2005 ( 15-14זרכיםפרשתעלקנייןזגוחנוך

278יבעמ , 22היישלעילמאוטנר, 27 ,272 . 

 . 286בעמישם, 28

 . 271 , 265 , 259בעמישם, 29

 . 259יבעמ ,שםראוהזוקטרינליהמחקרכפסגת treatiseה-על 30
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