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חדשים מחקר ענפי של לריבוים עדים אנו האחרון בין,בדור מייםתחו-המכונים

אינטרדיסציפלינריים למשפט.1או הכלכלית הגישה הם שביניהם הגישה,2הבולטים

                                                 
דין* אב..LL.M,עורך בתל המחוזי המשפט בבית משפטי אביב.יבעוזר תל באוניברסיטת הוראה עוזר

בהרצליה הבינתחומי .ובמרכז

בנושא השתלמות לקראת מהרצאה כחלק הוכנו בספרות"הדברים שופטים"משפט להשתלמות במכון
ורבי.11-9.2.2003במועד למורי גרוס,תודתי יהושע השופט הנשיא והמנחה,סגן ההשתלמות יוזם
ל,שלה אותי ועודד בי תמך וספרותאשר במשפט ולמחקר ואמנות,בכלל,עיסוק כן.בפרט,ובמשפט

זויטיא ליוסי תודתי העת,שלוחה כתב זו,עורך רשימה של טיוטה קרא רב,אשר בכישרון והאיר העיר
טעם גולדבלט.כהרגלו,ובטוב למתן תודתי כן שדלצקי,כמו ולבעז נבו .לאייל

מיוחד לאדם באהבה מוקדשת זו וב,רשימה משפחהחבר שרון,ן רמי דין  .עורך

משפט"יה'פרוקצ'א 1 הלימודים:בועות שנת לפתיחת ראו.9,10)א"נ-ן"תש(כמשפטים"הרצאה כן
בין לנושא שיוחדו עת כתבי של שלמים מסוים-גיליונות משפטלמשל,תחומי )ב"תשס(יחמחקרי

וספרות( (2002(13המשפט,)משפט ותרבות) (ט"שנת(זפליליםו)משפט הנושא) טפליליםו)אותו
(א"תשס( וחברה,משפט) ).צבא

הבין העיסוק כי כי-נעיר בגישה הדוגלים חריפים מתנגדים עליו ומקים הכול על מקובל אינו תחומי
בדין לעסוק המשפטן של אחרים,תפקידו בתחומים האחרים,ולא התחומים באותם שעוסק מי כל וכי

להאיר מנת על בלבד עזר המשפטכבכלי תחום את שטחיות,באמצעותם לכלל להיתפס ,עלול
שרלטנות ואפילו י(חובבנות המשפטן"טירקל'השוו של דמותו ועל הומניזם על הפרקליט"הרהורים

 ).11-10'בע,לעיל,יה'ופרוקצ458,461)ד"נ-ג"תשנ(מא

ע 2 למשפט"זלצברגר'ראו הכלכלית הגישה של הנורמטיבי הפן 261)ד"נ-ג"תשנ(כבמשפטים"על
ע כלכלית"אייל'ולאחרונה המשפט:רטוריקה בניתוח וספרות משפט"כלכלה  .263)ב"תשס(יחמחקרי
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למשפט למשפט,3הפילוסופית הפמיניסטית למשפט,4הגישה הפסיכולוגית 5הגישה

זו.ועוד לתופעה שהביא המניע או הגורם שאלת הן מעניינות ושאלת,שאלות

הבין העיסוק של למעשה-התרומה הלכה ממטרתשאלו.תחומי חורגות אלה ת

זו קצרה בשניים.6רשימה להסתפק ניתן כן על הבין:אשר העיסוק כי תחומי-ההנחה

פתיחות כגון חשובות תכונות בו ומפתח המשפטן את חדות,ביקורתיות,מפרה

י,7ובהירות השופט של הקולעים על'ודבריו ברשימתו והומניזם"טירקל ":משפט

אמיתי אנושי מו,משפט המופקשאינו מידע על רק שתת
רגשות חסר שזכו,ממאגר משפטנים בלי חיים לו אין
ערכים של מוסרי,בעולם לב,בחוסן שומע,בחכמת בלב

התשובות.ואוהב נשאבות ומכאן חיותו מקור כאן
הקשות כדי.לשאלות שביכולתנו כל לעשות עלינו

המורים קתדרות על היושבים מקצת שלפחות
עורכיעל,באוניברסיטאות דוכני-ספסלי ועל הדין
בבתי כאלה-השופטים אנשים בעתיד גם יהיו ,המשפט

לב-בני בעלי וערכים,אדם מגעת,תרבות שראייתם
שלמים עולמות ומקיפה הצר המשפטי לאופק ,מעבר

מקצועי בידע רק ולא בדעת עשירים שהם 8.כאלה

הבין העיסוקים לבקר-בשולי חדשות מופיעים המקובלים עיסוקיםתחומיים ים

נוספים-בין ב,תחומיים העיסוק וספרות"ביניהם (משפט "Law and Literature(,

                                                 
ב 3 המאמרים קובץ משפטראו (2(יחעיוני (ד"התשנ) ).482-305'בע)

את כדוגמה להביא ניתן התחומים שני בין ההדדיות ולהשפעות למשפט הפילוסופיה שבין לקשר
ש ניטשהכתביו הפילוסוף חדר,ל ולחברה למשפט הנוגעות ערכיות אמירות של קטן לא במספר אשר

המשפטית שחרניטשה'פ,למשל,ראו.לתודעה מתרגם'י(דמדומי על(152פסקה)ח"תשכ,אלדד
החוק לעוצמהניטשה'פ,)תפיסת מתרגם'י(הרצון הפשע(740פסקה)ט"תשל,אלדד ניטשה'ופ)על
האל מתרגם'י(יליםשקיעת "ג"תשל,אלדד בעיתו) שלא איש של הפושע(45פסקה,"סיורים  ).על

א 4 פמניזם"פיסס'מ'ראו משפט"מהו  .5)ד"תשנ(יחעיוני

 .DANIEL N-וADAM GEAREY, LAW AND AESTHETICS (John Gardner gen. ed., 2001)ראו 5
ROBINSON, PSYCHOLOGY AND LAW: CAN JUSTICE SURVIVE THE SOCIAL SCIENCES? (1980). 

מ 6 ראו לתופעה שהביא הגורם בשאלת למשפטים"מאוטנר'לדיון האוניברסיטה:הפקולטה לשכת,בין
ובתי-עורכי תשנ"המשפט-הדין בישראל המשפט של השנה עורך-רוזן'א(ג"תשנ-ב"ספר )ד"תשנ,צבי

1. 

טירקל 7 הלב"טירקל'ב'א'י,458'בע,1הערהלעיל,השוו בייחוד,34)ג"נ-א"תשנ(מהפרקליט"תיקון
המשפטי"שפירא'א'ור10'בע,1הערהלעיל,ה'פרוקצי,)7סעיף(42-41'בע החינוך של "המקצוענות

משפט  .263,292-289)ב"תשס(יזמחקרי

האמריקאי.462'בע,1הערהלעיל,טירקל 8 העליון המשפט בית שופט של דבריו גם פליקס,ראו
חוברת.458'בע,שםשהובאו,פרנקפורטר ראו בכלל המשפטי החינוך משפטלשאלת )2(כהעיוני

(ב"התשס( לנ,)575-243'ע) זהשיוחדה  .ושא
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ומגוונים שונים משנה ולתחומי שונים לכיוונים מקובל.המתפצל בין9סיווג מבחין

כספרות" (משפט "Law as Literature(-ביקורת של טכניקות ליישם המבקש תחום

משפטיים טקסטים על בספרות"יןלב-הספרות (משפט "Law in Literature(-תחום

המשפט למדע ספרותיים טקסטים של האפשרית הרלוונטיות את ובייחוד,הבוחן

משפטי סיפור לספר הבאים או"הזר"האם:קרי,אלה קאמי ועונשו"של של"החטא

המשפט,למשל,דוסטויבסקי אודות מה דבר ללמדנו .10עשויים

לדבר ניתן ובאנגליהבע,לאחרונה הברית בארצות עיסוק,יקר של הופעתו על

וספרות-בין במשפט העיסוק לצד חדש בלעז.תחומי מכונה עיסוק  Law andאותו

Popular CultureאוPopular Legal Culture11.ידיעתי ב,למיטב  Law and-העיסוק

Popular Cultureבמקומותינו עצמאי מחקר כענף מעמיקה להתייחסות זכה .12טרם

המתבקש הכולל בשם לכנותו לעצמי הרשיתי וקולנוע"לפיכך (משפט "Law and 

Films,חופשי והמשפט)בתרגום הקולנוע עולמות מפגש של בתוצרים  .13שעניינו

                                                 
9 C.R.B Dunlop, Literature Studies in Law Schools, III CARDOZO STUD. L. & LITERATURE 63 

ש.(1991) גם וספרותאלמוג'ראו  .24-11)2000(משפט

וספרות"אלמוג'ש 10 ואגדה,משפט משפט"הלכה גם.413,416)ז"נ-ו"תשנ(יגמחקרי שבוראו המקום
צודקים בספרותהשתקפות:אנו ישראל,המשפט של ובמחזאות ומ'א(בשירה עורכים'לדרמן ,מאוטנר

רבי'וא)א"תשס קאמיוסרמן אלבר של הספרותית בכתיבתו האשמה פילוסופי:מושג -ניתוח
במשפטים(פסיכואנליטי מוסמך לתואר גמר  ).2000,עבודת

 ,THE LAWYER AND POPULAR CULTURE - PROCEEDING OF A CONFERENCE, JANUARY 7-8ראו 11
1992, TARLTON LAW LIBRARY, THE UNIVERSITY OF TEXAS SCHOOL OF LAW, AUSTIN TEXAS  

(David L. Gunn ed., 1993) (hereinafter THE LAWYER AND POPULAR CULTURE).

במקומות 12 קיימת כבר למשפט מסוים סרט שבין בקשר ספציפי באופן שעסקה כתיבה כי לציין .ינוראוי
ל והמוות"בילסקי'ראו פיוס-בית:העלמה ותהליכי ישראלית"המשפט 'ול343)א"תשס(גסוציולוגיה
קסטנר"שלף של הרכבת לבין שינדלר רשימת היסטורית-בין מציאות ואמת,על תקשורתיים מיתוסים

והיסטוריהבתוך"משפטית ומ'ד(משפט עורכים'גוטוויין שהש.339)ט"תשנ,מאוטנר בידרמן'וו
שביניהם,השונה,הסביר" בסדרה:ומה פופולרית ותרבות עוד.78)2002(13המשפט""סינפלד"משפט

שנת אמצע לקראת כי העת2003אציין כתב של מיוחדת חוברת משפט"צפויה המוקדשת"מחקרי
וקולנוע"לנושא ד"משפט אלמוג"בעריכת שולמית וד,ר ליפשיץ ליפשיץ"איתי שחר  .ר

הנרטיבי 13 הממד מצוי שניהם שבבסיס בכך מקורה הקולנוע לבין הספרות בין הקרבה כי הממד,אציין
היצירה של הסיפורי או לשניהם,העלילתי זהה ראשונית התייחסות מאפשר אשר לכתיבה.והוא

א ראו והמשפט הנרטיב משפטי,סובייקט"צבי-רוזן'אודות ופלורליזם בג(קהילה 3269/95צ"בעקבות
נ בירושלים-בית'כץ האזורי הרבני משפט)"הדין קולנוע).ואילך539,541)ס"תש(כגעיוני שבין לקשר

י ראו התרבות,ספרותבורשטיין'לספרות של האזרחים ומלחמות ).ח"התשנ(סרט

בין עיסוק מקובל הברית בארצות והן בארץ הן כי לציין להיסטוריה-ראוי קולנוע שבין בקשר .תחומי
ש כהיסטוריהזנד'ראו העשרים-הקולנוע המאה את ולביים רבעון-זמנים,)ב"תשס(לדמיין

(2001(75להיסטוריה התיכון) הים בארצות והיסטוריה קולנוע שעניינו מיוחד  .KENNETH M-ו)קובץ
CAMERON, AMERICA ON FILM: HOLLYWOOD AND AMERICAN HISTORY (1997).הקשר כי אעיר

קו היסטורית,לנועבין משפטית מציאות המציגים סרטים באותם ביטויו מוצא ומשפט למשל,היסטוריה
ספילברג סטיבן של  .AMISTAD (Dream Woks SKG 1997)":אמיסטד",סרטו
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וקולנועמשפט

ננסה זו במבוא,ברשימה יריעה,כאמור רחבי תחומים שני בין משפט:למזג

במאות.14וקולנוע משפט"צפייה בית משפט"או"דרמות (סרטי "Legal Movies(15

המשפט על הרבה יודע הקולנוע כי מלמדים בהם המשפט.ועיון מכיר כמה עד אולם

הקולנוע מאוד?את שמעט את.דומה להרחיב ולסייע לנסות היא זו ברשימה מטרתנו

והקולנוע המשפט בתחום הנפרצים האור בעיקר.מעגלי הרשימה את להקדיש בחרנו

אחד לאולם,להיבט המשפטית הספרייה או המשפט אולם שבין המפגש מן הנובע

וה הוידאו ספריית או הוא.DVD-הקולנוע זה בקולנוע"היבט המשפט "השתקפות

בספרות( המשפט לתחום מקביל הקולנוע).היבט שכן מאוד עד רחב בהיבט מדובר

במשפט עוסק נעוריו באו.16משחר אותו ומשקף המשפט את מציג זה פניםעיסוק

ומגוונים כרס,רבים עב בספר אף מלפרטם היריעה קצרה,שתקצר ברשימה שכן .כל

ההשתקפות אותה של אחת בזווית להתמקד בחרתי הקולנוע:לפיכך של תרומתו

המשפט מיקוד,לביקורת המשפטן:וביתר על לביקורת יותר.תרומתו אף נתמקד ואם

הדין- עורך של בקו17תמונתו משתקפת שהיא הכפי שנות של האמריקני .18'-90לנוע

                                                 
הבסיסית 14 קולנוע,לשאלה א,מהו ראו התפתחותו הסרטאבישר'ולסקירת הטכניקה-אמנות

הקולנועי המבע של סרטיםאנטי'ג'ד'ול15-7)ה"נתש(והפואטיקה מתרגם'ד(להבין ).א"תשס,דאור

הקולנועית 15 בכתיבה דעות חילוקי קיימים כי איך-אציין השאלה בדבר הברית בארצות משפטית
כ סרט משפט"מגדירים כמה".סרט היא זה בהקשר אופיינית מנת"משפט"שאלה על סרט להכיל נדרש
כ אותו משפטי"שנאפיין  PAST IMPERFECT: HISTORY ACCORDING TO THE MOVIES (Markורא".סרט

C. Carnes gen. ed., 1995).

 M-וLA PASSION DE JEANNE D'ARC (Société Générale des Films 1928),הסרטים,לדוגמה,ראו 16
(Nero-Film AG 1931),אצל נמצאת  Patric M. Verrone, The 12 Best Trial Movies, 76שתמציתם

A.B.A. J. 96, 96-97 (Nov. 1989).

לי שידוע כמה בארץ,עד הופק טרם ישראלי משפטי הצער,סרט הטלוויזיה,למרבה סדרת הן אולם
התשעים,"סיטון" שנות באמצע הישראלית בטלוויזיה ושודרה השידור רשות ידי על הופקה והן,אשר

לרנר מוטי של קסטנר",מחזהו הוא,"משפט אף הופק בטלוויזיהאשר ושודר השידור רשות ידי על
בשנת פרקים שלושה בת כדוקודרמה עולם,1994הישראלית שבמרכזן ישראליות מקור הפקות הן

ישראל,המשפט במדינת ביטויו שמצא הליכים.כפי גרר הסדרות שתי של שידורן כי לציין מעניין
ממש של ע.משפטיים נ6437/99)ם-י(א"ראו השי'סיטון ואחרשות פורסם('דור 'ג6126/94ץ"ובג)לא

ואח ואח'נ'סנש השידור ואח';רשות ואח'נ'מטר השידור נג"פ,'רשות  .817)3(ד

הישראלי"המציאותית"לתמונתו 17 בדין הדין עורך מצוי,של תמיד שאינו רצוי דין ג,בבחינת קלינג'ראו
דין בעריכת בע,)א"תשס(אתיקה עורך"וינשל'א,-489ו32,78,119,124,163,443'בעיקר הדין-מעמד
ובציבור וינשל"במדינה לזכרו-אברהם כתבים ור'י,ליפשיץ'נ(לקט עורכים'גנון 'ונ11)1977,הכט

ציבורית"זיו מטרה למען דין הציבור-עריכת המטרה?מיהו של?מהי משפטי בייצוג אתיות דילמות
בישראל-קבוצות ו"מיעוט א.129)א"תשס(וממשלמשפט בית"יעקב'השוו כותלי בין -רשלנות
עורכי:המשפט של המקצועית אחריותם המשפטי-לשאלת הדיון במסגרת משפט"דין כועיוני

 .5)ג"ס-ב"התשס(
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אולם דין עורכי של בדמויות לעסוק מרבה אמנם הקולנוע כי להעיר ראוי זו בנקודה

אחרים מקצועות בבעלי מבוטל לא כלל קולנועי עיסוק גם קיים זה עיסוק כמו,לצד

בדרך,פסיכולוגים,רופאים,שוטרים הנדרשים דמויות באלה וכיוצא פוליטיקאים

לשקי וחברהכלל מוסר שיקולי  .לת

המשפטלעולםוקולנועבמשפטהעיסוקתרומת

הקולנוע מסך על מצטיירת שהיא כפי הדין עורך בתמונת נצפה נשאל,בטרם

משפט כמשקף הקולנוע של כזו בחינה של המשפט לעולם תרומתה -וOsborn.מה

Greenfieldמשפטי שנושאו סרט של העיקרי תפקידו כי כמ,גורסים כשירלשמש

ביקורתיות פרספקטיבות וסוציוהמפתח משפטיים נושאים כלפי הצופה -אצל

בסרט המועלים את.19משפטיים המחברים מדגישים הביקורתיות הפרספקטיבות בין

עורך בדימוי מתמדת ספק שבהטלת החשיבות ואת הדין עורך של העצמית הביקורת

מקובלות ובדעות המקובל המחבר.20הדין מציינים שלבהמשך תרומתו את ים

חבויים משפטיים נושאים לחשיפת הקולנועי ברשימתו.21המדיום אף מודגש זה עניין

פרופ פנימיות,Meyer'של תצפית נקודות מאפשרים המשפט סרטי כי :קרי(שמסביר

הרוב)מתוך מעין נעלמים כלל בדרך אשר ועניינים תחומים לדיון,אל מביאים ובכך

מאחורי,בשאלה עומד המעשי.22התמונהמה הממד את אף מדגיש המחבר

מהירה,שבקולנוע וקליטה מהירה צפייה לספרות,שמאפשר בהשוואה  .23בייחוד

שבזכות"ד מסביר אונגר הפילוסופי"ר לחצי24"הקולנוע הפילוסופיה מגיעה

אנשים יכולים,מיליארד או פילוסופיים כתבים לקרוא רוצים היו אם רב שספק

                                                 
העשרים18 המאה המאמר.של בהמשך מסוימים לעשורים עשורים,התייחסויות לאותם היא אף כוונתן

העשרים .במאה

19 Steve Greenfield & Guy Osborn, The Living Law: Popular Film as Legal Text, 29 LAW TCHR. 33 
(1995). 

ג.39'בע,שם 20 החירותמיל'ס'השוו מתרגם'א(על  .37)ו"תש,סימון

21 Greenfield & Osborn, supra note 19, at p. 35. 

22 Philip N. Meyer, Law Students Go to the Movies, 24 CONN. L. REV. 893, 909 (1992). 

 .898'בע,שם 23

פילוסופי" 24 הקולנוע"קולנוע לשפת לתרגמו ומצליחים מוגדר פילוסופי ברעיון המעוגנים סרטים 'ה(הוא
ופילוסופיהאונגר  ).10)ב"תשנ(קולנוע
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זאת לתפוצה,מכךיותר.לעשות רק לא הקולנוע באמצעות זוכה הפילוסופי הטיעון

דרך,המונית לקהל הפילוסופיה תגיע הסרט באמצעות שכן ישירה להשפעה אף אלא

השכל-החוש-הלב דרך יחיד,ולא אריאדנה חוט הוא החוש האנשים ולמרבית

המופשטת החשיבה של לפילוסופיה.25במבוכיה קה,כמו מובטח למשפט לכך

המשפטי"באמצעות ביותר".הקולנוע הרלוונטי המדיום בהיותו כי אדגיש זה בעניין

העיקרי המודרני הביטוי לאמצעי הקולנוע נעשה הורס.26לתקופתנו ביטוי כלי הוא

לשון מחסומי פני על בנקל המגשר ותרבות,מחיצות כיBrowne.27השכלה מסביר

ושמונ לכתשעים מגיעים והטלוויזיה ובעצםהקולנוע האמריקנית מהחברה אחוזים ,ה

חיים הכול שבה התרבות את מכך,יוצרים בכול-ויותר המשפט,שולטים על ולכן

פני את שמעצבים הכוחות לבין הקולנוע שבין הגומלין יחסי את להבין לנסות

באותםDenvir'פרופ,אכן.28החברה משפט"רואה החוק"סרטי איך המסביר כלי

אשר בחברה החוקפועל המשפט"כמו,בה בכולם,"סרטי הנוגע מיתוס של סוג .הוא

יפעל שהחוק אסור כיצד הסרט יסביר אף שלעתים  .29מובן

ריינר רוב של סרטו היא האמורים לדברים יפה טובים",דוגמה הסרט.30"בחורים

ומבריק צעיר צבאי דין בעורך קאפי,עוסק קרוז(סגן טום ידי על המנסה,)המגולם

חיילילהגיע שני של הגנתם ניהול כדי תוך חייל של רצח מקרה לגבי האמת לחקר

הרצח באותו המואשמים במפרץ.מארינס המארינס כוחות מפקד עומד הסנגור למול

הטרגי,קובה האירוע אירע שבו הצבאי הבסיס מפקד ג,שהוא נתן ק'ג(ספ'הקולונל

ויסופ,)ניקולסון יתגלה האמיתי שהסיפור רוצה קאפי.רשאינו הסנגור שבין ,המאבק

המשפט מערכת את בסרט והשבחים,המסמל האותות עטור הבכיר הקצין ,לבין

הצבאי הפיקוד את צבא,המסמל שביחסי המורכבות את ואת,בכלל,משפט-מדגים

לפקודות הציות שבחובת מכך.בפרט,הבעייתיות מעורר,יותר הסרט כי לומר ניתן

                                                 
 .35-33'בע,שם 25

בדים 26 הקולנוע-עולם לאמנות עורכת'ה(אנתולוגיה שביעית,קלר  .8)2000,הדפסה

המדוברת"רייזמן'ד 27 הקולנוע,המילה ותמונת הכתובה בדיםבתוך"המילה הערה,עולם  .26,347לעיל

28 Ray B. Browne, Why Should Lawyers Study Popular Culture?, in THE LAWYER AND POPULAR 
CULTURE, supra note 11, at 7. 

29 JOHN DENVIR, LEGAL REELISM: MOVIES AS LEGAL TEXTS (1996). 

30 A FEW GOOD Men (Columbia Pictures 1992).של מחזהו על מבוסס  .Aaron Sorkinהסרט
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הע אותו את חריפותו מהנאשמיםבמלוא שאיש בכך למשפט הצבא שבין ימות

שבמעשיו האשמה את מבין אינו חוקית,ומהאשמים הבלתי הפקודה נותן לא בייחוד

ג,בעליל ומערכת,ספ'הקולונל האומה שחבה החובה בדבר לנאום מפסיק אינו אשר

חומותיה שומרי לבניה מערכת,המשפט שעשתה כל כי בסברו לעשות מגדיל ואף

בפ זוהמשפט האומה,רשה החלשת את.הוא לצופים להציג ניתן זה סרט באמצעות

של שבשפיטתה הבעייתיות את להם ולהמחיש הצדדים של השונות העמדות

מבצעית צבאית שבצדה,פעילות למחיר לב בשים הראויה התוצאה הדגשת  .31תוך

אמיתי סיפור על מבוססת בהיותה מקודמתה השונה נוספת סרטו,דוגמה היא

גשל המתאגרף.32"הוריקן",ואיסון'נורמן של האמיתי סיפורו על מבוסס הסרט

קרטר,השחור לכינוי,רובין (הוריקן"שזכה וושינגטון" ברצח).דנזל הורשע קרטר

ביצע לא אנשים,שמעולם מספר של בעזרתם ורק ארוך מאסר נגע,ריצה שסיפורו

למענו,ללבם נלחמו דבר,והם של בסופו  .זוכה

במדויקמעבר במציאות האירועים להתרחשות נאמנות על היסטורי ויכוח ,לכל

הסרט גיסא,"הוריקן"מדגיש מפשע,מחד חפים הרשעת של המזעזעת הסוגיה את

ארוך למאסר גיסא,ושליחתם למען,ומאידך הפועלים אלה של הלב אומץ את

א ומזכים המשפטית המערכת נגד היוצאים בודדים שופטים ושל מיהחלשים ת

בדין כבר אזהרה.שהורשע וכאות מחנך כאמצעי הסרט של הרבה חשיבותו גם מכאן

הליך של בתחילתו ההדק על קלה ידה תהא לבל המשפט בסופו,למערכת גם ,כמו

כי שטוענים מי של הרשעתם של מחודשת לבחינה ואומץ פתיחות נדרשים עת

משווע עוול להם ה.נעשה המשפט בשיטת עוסק אמנם הפועלת,אמריקאיתהסרט

מושבעים חבר לשיטה,באמצעות מיוחדים אינם הסרט מן הנלמדים ההדגשים אולם

דווקא שלֶה.זו הייחודית המשפט בשיטת גם רבה לב תשומת מחייבים אלה דגשים

                                                 
פעילות 31 של שפיטתה אלבעיית ראו המשפט בבתי צבאית שלפורת'מבצעית השפיטות בעיית

המבצעית בקרוב(הפעילות אור לראות ).עתיד

הם לצבא משפט שבין בקשר שעסקו נוספים תהילה"סרטים (נתיבי "PATHS OF GLORY (Bryna 
Productions 1957)(קובריק סטנלי של בבימויו אש",הקלאסי תחת (אומץ "COURAGE UNDER FIRE 

(Fox 2000 Pictures 1996)(זוויק אדוארד של חוקית",בבימויו לא (פקודה "RULES OF ENGAGEMENT 
(Paramount Pictures 2000)(פריידקין וויליאם של הארט",בבימויו של (בחירתו "HART'S WAR 

(Metro-Goldwin-Mayer 2002)(ו הובליט גרגורי של שאולה"בבימויו (זהות "HIGH CRIMES 
(Regency Enterprises 2002)(פרנקלין קרל של  .בבימויו

32THE HURRICANE (Universal Pictures 1999).
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ישראל בצדק.מדינת שלא אמיצים-ומנגד,הרשעות ועוד,זיכויים בשיטתנו מצאנו

בעתיד בה המ.נמצא כן על לכלאשר להתייחס יש כי הוא הסרט של החינוכי סר

מערער או של,נאשם האדום שהדגל תוך והרגישות הרצינות במלוא פנייה או בקשה

ה של והשפיטה"הוריקן"מקרהו התביעה במלאכת לעוסקים אזהרה כאות  .מונף

'-90השנותשלבקולנועהדיןעורךשלתמונתו

Greenfieldו-Osbornמפר נוספת המשפטברשימה את לאפיין מנסים עטם י

ה משנות האמריקני בקולנוע ה'-30והמשפטן שנות ועד המוקדמות'-90המאוחרות

יוצרי,לגישתם,שכן עבור פופולרי נושא ומתמיד מאז היו משפטיים הליכים

הצדק,לטענתם.33הסרטים כשליחי מוצגים הדין זוהר",עורכי בשריון ,34"אבירים

מוביל שחקן כל לגלמם")כוכב("אשר של,לגישתי.חפץ מסקנתם עם להתעמת מבלי

המלומדים ה,35המחברים שנות של הקולנוע שכן משתנה אולי לכל',-90התמונה או

חלקו דין,הפחות עורכי של הפוכה תמונה  .36עגומה-מציג

הכותרת שבין בקשר קצר דיון באמצעות האמור את להדגים ,)Title(בכוונתי

היצירה הלבין,שם משנות קולנוע סרטי לארבעה בנוגע הדיון.'-90תוכנה כי יודגש

רעיון עומד סרטים מאחורי כי מוצא הנחת על בדיון,מתבסס להראות שניסיתי כפי

לסרט טובים"בנוגע קשר"ד".בחורים קשור סרט של שמו כי בדעה מחזיק אונגר ר

בו החבוי לרעיון  .37אמיץ

ג,למשל,כך של דמי'סרטו עורכי,38"פילדלפיה",ונתן של עגומה תמונה מציג

המובילים הדין מעורכי אחד כי מגלים היוקרתי במשרד הדין עורכי כאשר שכן דין

                                                 
33 Steve Greenfield & Guy Osborn, Where Cultures Collide: Characterization of Law and Lawyers in 

Film, 23 INT'L J. SOC. L. 107, 108 (1995). 

 .113'בע,שם 34

המחבריםיצוין 35 של הסובייקטיבית השקפתם על מתבססת זו מסקנה של,כי בניתוח לעתים שמקורה
השלילית מסביבתה במנותק אחת חיובית זו,דמות מסקנה על לחלוק שניתן  .כך

אצל 36 נמצאת זו בעמדה  .Michael Asimow, Bad Lawyers in the Movies, 24 NOVA L. REVתמיכה
והשוו.(2000) 531  William H. Simon, Moral Pluck: Legal Ethics in Popular Culture, 101:ראו

COLUM. L. REV. 421 (2001). 

 .10'בע,24הערהלעיל,אונגר 37

38PHILADELPHIA (TriStar Pictures 1993).
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בקט,שלהם הנקס(אנדרו באיידס,)טום שחלה הומוסקסואל אותו,הוא מפטרים הם

שקרית באמתלה טוב,לטענתם.מייד מספיק היה לא פשוט מבקש.39הוא בקט ועת

הדיןלתבוע עורכי משרד אותו אותו,את שייצג דין עורך מוצא אינו תשעה.הוא

מסרבים דין בעצמו.עורכי בתביעתו לטפל מתחיל שבקט לאחר לטפל,רק ניאות

אחר דין עורך בקט,במקרה פנה שאליו העשירי הדין לכן,עורך קודם סירב אשר

מילר'ג,לייצגו וושינגטון(ו  ).דנזל

עלמתרחש,כשמו,הסרט העיר של סוקר צילום במעין נפתח ואף בפילדלפיה

האחים",פילדלפיה.אתריה אחוות ארצות,"עיר בערי והמפורסמות הגדולות מן היא

האמריקאית.הברית העצמאות הכרזת אושרה ארצות,)1776(בה חוקת נחתמה ובה

בשם).1787(הברית אינם"פילדלפיה"הבחירה שם ההתרחשות אתר ומיקום

כפולה.ייםמקר היא והמיקום השם גיסא:משמעות הערים,מחד באחת מדובר

את ביותר הטובה בצורה של"האמריקאיות"המייצגות הברית ארצות ואת בכלל

בפרט גיסא,ימינו חופש,ומאידך המסמלת ייחודי היסטורי ייחוס בעלת בעיר מדובר

באותה,וחוקה דווקא כי חוקתית"ומעניין כבודו"עיר שנרמס אדם "נזרק"של

מאוד חולה כשהוא אחד בהיר יום המינית,מעבודתו נטייתו ובשל מחלתו בשל

עבורו חשוב כה נראה עבודתו כשמקום  .40דווקא

משנת הקפורד טיילור של האלגורי אנדרו1997סרטו של ספרו על המבוסס

השם,41ניידרמן תחת בארץ לפרקליט"הוצג נקרא,"מלכודת הוא במקור  The"אך

Devil's Advocate"42,השטן"כלומר האנגלית".פרקליט דובר שהצופה מכאן

הישראלי"מצויד" הצופה מן יותר טוב לו המזומן מנת.למסע עטרה"על להחזיר

הסרט"ליושנה של המקורי בשמו טיילור.אדון קווין של סיפורו את מספר ,הסרט

ומבטיח צעיר דין ריבס(עורך מ,)קיאנו לאחד הגדוליםהמצטרף הדין עורכי משרדי

עתק ובמשכורת פאר בדירת מיד וזוכה במנהטן משרד.והמצליחים אותו בראש

                                                 
בחבר 39 הבכיר השותף של באמירה למצוא ניתן האמת השותפיםאת שאר אל  Andy brought aids":ה

to our office." 

אל 40 החברה של יחסה את להציג מנת על דין עורך של בדמותו דווקא בחרו מדוע היא טובה שאלה
בה החולים ואל האיידס  .מחלת

לפרקליטניידרמן'א 41  ).1998(מלכודת

42THE DEVIL'S ADVOCATE (Warner Bros. 1997).
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ג לשם העונה ותיק דין עורך מילטון'עומד פצ(ון סמלי).ינו'אל הדמות של שמה

אנגלי משורר של שמו גם זהו האבוד"יוצר,באשר העדן על,43"גן הנשענת יצירה

ותיאולוגי פילוסופי חוה,מעמיקידע את המפתה הוא השטן הנחש,שבה ון'ג.44ולא

ובעצמו בכבודו השטן הוא הקולנועי הסרט,מילטון במהלך מתברר טיילור,כך וקווין

השטן של המצליח לפרקליטו הופך לשטן",הצעיר נפשו בהמשך"מוכר מתגלה ואף

החדשה,השטן.כבנו הברית פי האל,על עצת את לסכל המנסה הכוח ,והיםהוא

האדם את המדיח רע כל אותו,יסוד ומכשיל אותו הפועל.מסית "שטן"במקרא

והתנגדות שנאה כללי,מציין מעלה,ובאופן של דין בבית קטגור פי.מעין על

הדעת,האסלאם עץ מפרי לאכול הראשון הזוג את שפיתה זה כמי,הוא ופועל גורש

ניסיון לידי האדם בני את להביא פי.45שמנסה שלושעל של המקורות שלושת

ורע,הדתות שלילי ביסוד יסוד.מדובר אותו לבין הדין עורך בין להקביל הרעיון

ורע ונועד,השטן-שלילי סטירי אופי בעל הדין,לגישתי,הוא עורכי ציבור את לבקר

ולתקנו לעוררו מנת על בו  .ולפגוע

ג של גרישם'ספרו הגשם",ון בשנת,46"מוריד שםלס1997הפך בעל קולנוע רט

קופולה פורד פרנסיס של בבימויו התסריט,זהה את כתב דרמת.47שאף הוא הסרט

בטבעת ויותר עצמו המשפט בעולם פחות שמתעניינת ביקורתית משפט בית

אופיו את לו ומעניקה אותו המקימה השם.האנושית רובי,משמעות שמסביר כפי

הסרט,הגיבור,ביילור את המלווה גשם"היא,בקריינות המורידה כמכונה דין עריכת

הדין".דולרים:קרי,ירוק עורכי קהילת כנגד חריף האשמה כתב שהוא בסרט ,מדובר

ככרישים פלילית,נוכלים,עשירים,המתוארים התנהגות דפוסי מצפון,בעלי חסרי

בכסף קשור לא כשזה סביבם לקורה אכפתיות כל של.הנעדרים סיפורו הוא הסיפור

גדוליםעור חלומות עם צעיר דין דיימון(ך קיקיוני)מאט במשרד לעבודה המתקבל

סטון ברוזר ידי על בפלילים,המנוהל שידו נוכל דין נעצר,עורך ואף נחקר אשר

                                                 
43JOHN MILTON, PARADISE LOST: A POEM IN TEN BOOKS (S. Simmons 1669).

העבריתראו44 פראוור(כגהאנציקלופדיה ראשי,יהושע .201-199)ט"תשל,עורך

העבריתראו 45 פראוור(לאהאנציקלופדיה ראשי,יהושע  .761-759)ט"תשל,עורך

46 JOHN GRISHAM, THE RAINMAKER (1995)) הגשםמגרישם'ג:בעברית. מתרגם'ע(וריד )ו"תשנ,לוטם
ג)).גרישם:להלן( של הקולנועיות יצירותיו ראו'לסקירת גרישם  Terry K. Diggs, Through A Glassון

Darkly, 82 A.B.A. J. (Oct. 1996) 72, 72-74, 76. 

47THE RAINMAKER (Paramount 1997).
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הסרט רורק(במהלך דק).מיקי הוא הצעיר ביילור דין עורך של ויטו(מדריכו דה ,)דני

תעודות ונטול ממולח הלשכהשמ,"מאעכר",טיפוס במבחני צלח לא והוא,עולם

ה אתי רישיון"צד"עבריין ללא המשפט באולמות ומופיע  .לקוחות

אמיתיים כרישים שטים שבו אקווריום מוצב זה שבמשרד מקרי זה על,אין שכן

ישרוד שהגיבור הכרישים,מנת עם לשחות ללמוד עליו הדין-יהיה ברם.עורכי

המ זו מול מתגמדת במשרד גדולההשחיתות ביטוח בחברת בנפיט",תגלה "גרייט

)Great Benefit(,הסמלי ונעזרת,שכשמה ותמימים עניים ממבוטחים רווחיה עושה

מצפון וחסרי עשירים דין עורכי בסוללת כך ג(לשם מגלם בראשם העומד את ון'אשר

בלאק).וויט ריי דוני של מלחמתו את נלחם הצעיר הדין וויטוורת'ג(עורך צעיר,)'וני

הביטוח חברת נגד תביעה המגיש הדם בסרטן ריפויו,חולה בעבור לשלם .שמסרבת

בודדה קשישה עם קשר הדין עורך יוצר רייט(במקביל מתגורר)תרזה הוא ,שאצלה

בעלה של זרועו לנחת הזוכה צעירה דיינס(ועם במהלך,הגיבור).קלייר שמתגלה

כך-הסרט עצמו על מעיד שרוצה-ואף חסריכמי את ולהציל העולם את לתקן

הקווים את לחצות ולא לעצמו נאמן להיות הזמן כל ומשתדל הוא,כלשונו,הישע

לכרישים הדין-הניגוד עורכי בסרט,קהילת קשות הומור(המבוקרת באמצעות -גם

דין עורכי על אולי,)בדיחות כי נראה הצעיר"ולרגע הוא"הדם ביילור דין עורך של

א אושיציל האבוד המקצוע כבוד דיוק,ת מצוי,ליתר שעדיין האדם כבוד ,אולי,את

הבצע תאב הדין בעורך הצער,אולם.אף ניצחונו,למרבה למרות הסרט של בסופו

שהעולם מגלה הגיבור שכן התקווה אובדת הביטוח חברת נגד במשפט הסוחף

שלו האידיאלים של מהעולם שונה בכסף,האמיתי מסתכם כסףושהכול או,ובעוד

שבחר במקצוע נפשו קצה כי מחליט הוא להוראה,אז לפרוש מבקש "והוא לעולם:

משפט באולם רגל כף להציג מרצון אשוב לא.48"לא אבד התקווה שביב שאף כך

לעֵב שותף היה שביילור פליליתלפני עצמית-רה הגנה תוך עובדה-הריגה והעלים

השלטונות מידיעת  .49זו

                                                 
 .486'בע,46הערהלעיל,גרישם 48

נוספים 49 זו,סרטים מעין ברשימה מלפרטם היריעה קצרה שתואר,אשר בקו ממשיכים :קרי,ואשר
דין עורכי של עגומה תמונה מפשע"הם,מציגים חף (בחזקת "PRESUMED INNOCENT (Warner Bros. 

ג)(1990 אלן של (הפירמה",פקולה'בבימויו "THE FIRM (Paramount Pictures 1993)(של בבימויו
פולק (סליפרס",סידני "SLEEPERS (Warner Bros. 1996)(לוינסון בארי של ראשוני",בבימויו "פחד
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אזרחי משפטתביעה בית לפני דין בעל שמביא ביותר הנפוץ ההליך היא ת

משנת.50אזרחי זייליאן סטיבן של סרטו שם גם אמיתי1999זהו סיפור על המבוסס

מסצ במדינת קרה הברית'אשר שבארצות הסרט.51וסטס של ושכיח,שמו פשוט ,שם

בפשטותו מטעה הוא שכן סמלי בפירו,הוא יטעה בסרט שהגיבור כפי שבדיוק

עצמו על שלקח האחרונה האזרחית  .52התביעה

שליכטמן'ג טרבולטה'ג(אן בתיקים)ון לטפל המעדיף מפורסם דין עורך הוא

ו,בטוחים המשפט בית לאולם מחוץ לפשרה בהם להגיע בקלות קופון"שניתן לגזור

נראה".שמן לטפל בחר שבו האחרון המקרה שגם אף בטוח,לכאורה,על ,כמקרה

כמו הסרטבדיוק של לכאורה הפשטני נגרר,שמו שליכטמן דין עורך עצמו מוצא

כלכליים ענק הפסדי בעקבותיה המביאה סבוכה משפטית מערבולת עסקינן.לתוך

במסצ קטנה מעיירה שכולות משפחות מספר בשם הדין עורך שמנהל וסטס'במאבק

ענק תאגידי שני הבי,נגד וכך בעיירה השתייה מי את זיהמו כי לטענת,אושנטען

המשפחות העיירה,אותן מילדי מספר של למותם שגרמו קשות למען.למחלות

ג דבר של בסופו יהיה זה העסקית'מאבק המדיניות כנגד לצאת מוכן שליכטמן אן

לנקוט נהג והרשויות,שבה התאגידים אותם שנטען,כמובן,המכחישים,וכנגד את

יוצא,כנגדם שלו,וכפועל הקריירה את שצבר,לסכן המוניטין רכושו,את כל  .ואת

דבר"אמרתי של למשרד"בסופו המשפחות בפניית לפתוח בוחר הסרט שכן

שליכטמן של הדין הגוף,עורכי נזקי תביעות בתחום שליכטמן.שמומחיותו בתחילה

בתיק לטפל מאוד,מסרב גבוהה בעלות מוערך על,אשר שתצבענה ראיות בו ואין

לב התאגידים בין הנזקהקשר גרם נוסע.ין הבצע תאב ששליכטמן לאחר אולם

ה בזווית"פורשה"במכונית ומבחין לעיירה הסמוך הנהר מעל שעובר הגשר על שלו

                                                 
)PRIMAL FEAR (Paramount Pictures 1996)(ו הובליט גרגורי של (רברד'ינג'ג"בבימויו "THE 

GINGERBREAD MAN (Island Pictures 1998)(של אלטמןבבימויו  .רוברט

ג 50 פרק והשוו האזרחי)-20א7תקנות('ראו הדין סדר  .-1984ד"התשמ,לתקנות

51 A CIVIL ACTION (Paramount Pictures 1998).הספר על מבוסס הסרט של  JONATHAN,התסריט
HARR, A CIVIL ACTION (1st Vintage Books ed. 1996).כן השמות,כמו הם בסרט הדמויות שמות

האמיתיתהאמי הפרשה גיבורי של .תיים

יותר מאוחר שנה שנעשה נוסף סרט זו בנקודה להזכיר שלא ניתן דומה,לא אמיתי מקרה על מבוסס
ענק תאגיד כנגד קטנה עיירה המייצג קטן דין עורכי משרד של מאבק סודרברג:ומתאר סטיבן של סרטו

ברוקוביץ" (ארין "ERIN BROCKOVICH (Universal Pictures 2000)(ג של רוברטס'בכיכובם וליה
פיני  .ואלברט

הפשוט 52 לשמו קפקא,לכאורה,השוו פרנץ של ספרו מתרגם'א(המשפט,של  ).ב"תשנ,כרמל
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הנהר גדות על עכור בקצף אחת,עינו בבת רכבו את עוצר כי.הוא מגלה כשהוא

הענק לתאגידי קשור האקולוגיים המפגעים בגרימת החשוד שבעיירה הקטן המפעל

הממוןע לתביעה,תירי שיש תקווה מתוך התיק ניהול את עצמו על לקבל מוכן הוא

אותו להעשיר טוב אדירות.סיכוי להוצאות נכנס המשרד קצר זמן כן.תוך ,כמו

בפשרה להיסגר דין,במקום עורכי סוללת למול המשפט לבית הפרשה מגיעה

השינוי.מיומנים את נראה התביעה של הקשה ניהולה שלבמהלך באישיותו שיחול

שליכטמן דין בכסף,עורך עניינו שכל יהיר דין המוכן,מעורך ומצפוני מוסרי לאדם

והאמת הצדק עקרונות למען כספו כל את  .53להפסיד

דברסוף

זו הבין,כאמור,מקורה,רשימה העיסוקים של-בקהיליית ו"תחומיים ...".משפט

במשפט לעיסוק הביאנו וספרות במשפט שאינו-וקולנועהעיסוק ומרתק חדש תחום

בישראל דיו עדיין זו.מוכר ברשימה שניסיתי ולהציג,כל עמו היכרות לערוך ולו,היה

האגוז בו,בקליפת מהעיסוק בין;זווית אמנות הוא עצמו הקולנוע כי נשכח -ובל

לא.54תחומית להיראות עשוי שילובם כי עד רחוקים כה תחומים בין בשילוב דיון

העיסוק,נטירלוו בתרומת והמדברים שכזה במחקר התומכים טיעונים הצגת מחייב

המשפט לעולם להביא.האמור האגוז,ניסינו בקליפת מפרי,ולו שכאלה טיעונים

ואמריקניים אנגליים מלומדים של והקולנוע,עטם המשפט חקר בהמשך.שעיסוקם

לתרום שיכול התרומה את להדגים המשפטי"ניסיתי באופן,צופיםל"הסרט ולהציג

ה שנות של האמריקני בקולנוע הדין עורכי של תמונתם את '-90ביקורתי

                                                 
בעקבות 53 הסרט במהלך הדין עורך של באופיו שחל חיובי שינוי של זהה מגמה המציגים נוספים סרטים

ג של סרטו הם משפטי נלסון'מקרה סםקוראים",סי (לי "I AM SAM (New Line Cinema 2001)(
שלה המוגבל כלקוח פן ושון הדין כעורכת פייפר מישל של רוג,בכיכובם של מיצ'וסרטו משנים",ל'ר

(כיוון "CHANGING LANES (Paramount Pictures 2002)(וסמואל הדין כעורך אפלק בן של בכיכובם
לקוח'ג'ל כמעין מי.קסון של סרטו ראו ניקולאסכן להנרי",יק (בנוגע "REGARDING HENRY 

(Paramount Pictures 1991)(בנינג ואנט פורד הריסון של עובר,בכיכובם אשר השינוי את המתאר
טרנר בעצמו,)פורד(הנרי המרוכז מצליח ירי,פרקליט מתאונת כתוצאה אובד  .שזכרונו

קסםפרמינגר'ע 54 ותחבי-מסך קולנוע של  .24)ה"תשנ(רכרונולוגיה
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היצירה55המאוחרות שם שבין הקשר ניתוח תקוותי.לתוכנה)הסרט(באמצעות

זה מופלא בתחום עניין לעורר כן.שהצלחתי שכרי,אם .בכך

                                                 
בקולנוע 55 השופט של דמותו שאלת היא ונוספת נפרדת ברשימה לדיון מעניינת ראוי.שאלה זה בעניין

ולדון לבחון השאר,יהיה ג,בין נורמן של לכל"...,ואיסון'בסרטו (וצדק "... AND JUSTICE FOR ALL 
(Columbia Pictures 1979)(,המש בית הווי את ישירה בצורה ושופטיוהמציג הצגת,פט כדי תוך

באונס שנאשם מושחת שופט של ראו.מקרהו בקולנוע השופט דמות לעניין  ,Francis M. Nevinsעוד
Tony Richardson's The Penalty Phase: Judging The Judge, 48 UCLA L. REV. 1557 (2001). 


