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Language and Power in a Place of Contingencies: 

Law and the Polyphony of Self-Representation  

Jonathan Yovel 

This paper analyzes legal language through the rhetorical, argumentative and narrative 

structures employed by self-represented litigants, whose linguistic interaction with the court is 

not mediated by professional counsel. It identifies two levels of linguistic diversity: the 

polyphony of competing argumentative strategies expressed by antagonistic litigants in 

multicultural settings, and the “internal” polyphony, or “monopolyphony,” expressed by 

“relational” litigants who negotiate and shift between such strategies in real time. This linguistic 

infrastructure frames the two distinct concerns that lay litigants express when approaching 

justice: rhetorical effectiveness in terms of persuading the court of their case, and authentic 

expression of their justice-related concerns, moral standing and other social parameters. 

Existing research correlates these concerns, roughly, with rule-oriented and relational linguistic 

approaches, and acknowledges tradeoffs that lay litigants make between them. In this research, 

however, litigants were observed to resist such tradeoffs, requiring their relational concerns to 

count as rhetorically compelling; indeed, this was their main requirement from the court. This 

essential tension of linguistic performance, between authentic expression and institutional 

efficacy, in fact becomes a definition of justice. As the standard rule-orientated bias of courts 

is generally not equipped to accept such linguistic strategies, the tension remains unresolved, 

although it is at times mitigated by effective monopolyphonic performances. Data for this study 

was collected in small claims courts in Israel’s northwestern region. The study focuses on 

ethnic, generational and cultural parameters rather than on social stratification of class and 

economic status emphasized by previous research.  

 

  

 "להלן הטקסט המשפטי": על מורכבות הטקסט המשפטי בעיני הבלשן

  אורלי אלבק

הטקסט המשפטי אינו מובן לקוראיו ההדיוטות אף שהוא עוסק בענייניהם, למשל בהסכמים 

דירותיהם, בתנאי ההלוואה שיקבלו מהבנק וגם בצוואותיהם. טענתי היא כי למורכבות למכירת 

הניסוח של הטקסט, בייחוד בחוזים ובצוואות, שלושה גורמים עיקריים: תחביר הטקסט אינו צפוי, 

לכידותו לקויה בגלל סטיות מקשרים לוגיים צפויים, ויש בו מונחים מקצועיים וצירופי לשון שאינם 

ם לקוראים. נראה שיש הסכמה רחבה בציבור שראוי לנסח את הטקסט המשפטי בלשון מּוכרי

ידידותית כדי להנגישו להדיוטות. לניסוח טקסט ידידותי יתרונות רבים: הוא מדויק יותר, משכנע 

יותר ומובן יותר וגם חוסך זמן למנסחיו ולדנים בו. לאחר עשרות שנים של פעילות עֵנפה להנהגת 

תי של טקסטים באנגלית, ניכר שיפור בניסוח הטקסט המשפטי. גם בישראל חלה ניסוח ידידו

התעוררות בשנים האחרונות: הנושא נדון בכינוסים, ונפתחו השתלמויות לשיפור הניסוח של 

  הטקסט המשפטי. 



    Israel Studies in Language and Society           5) 1-2( – 2012                עיונים בשפה וחברה

 9

 הפונקציות של צירופי הבֵררה או, ו/או בחוזה המשפטי 

  אבי גבורה

בחוזה המשפטי  ו/או, אוות בשעת העיון בצירופי הבֵררה המאמר דן באחדות מן השאלות המתעורר

בעברית, בודק את תפקודם ומציג את הפונקציות הלשוניות שהם ממלאים בו ובודק את מידת 

שכיחים מאוד בטקסט החוזי, ולהם כמה  ו/או, אוצירופי הבררה . ו/אונחיצותו של הצירוף 

ות בתחביר ובפרגמטיקה. בעזרת ידע פונקציות, מקצתן קשורות בלוגיקה ובסמנטיקה, ואחר

נמען ניתן -פרגמטי של ההקשר המילולי, הנסיבות החיצוניות, הז'אנר המיוחד ובעיקר יחסי מוען

 ו/או, אוהשימוש בצירופי הבֵררה  להעניק פרשנויות אחדות לתפקודם של שני צירופי הבֵררה האלה.

אחר עיון מעמיק, דווקא בסוג שיח והפרשנויות הלשוניות מיוחדים ואף מפתיעים, כפי שעלו ל

האמור להיות מדויק ביותר כדי שיימנעו בעיות פרשנות בהמשך, אך נראים הגיוניים כשמביאים 

מנסח החוזה משתמש בצירופי הבֵררה כטכניקה לעמעום ולערפול  בחשבון את תכליותיו של המנסח.

תח" בידיו לכל מקרה שבו במקומות שבהם הוא מעוניין לשלוט בפרטי החוזה ו"להשאיר את המפ

  ירצה הצד השני פתח למיקוח. 

  
  

 פיצוח השפה המשפטית "בקליפת אגוז": בדרך לעברית משפטית פשוטה 

  רן לוסטיגמן ומיכל אהרוני

טענתנו העיקרית במאמר זה היא שהשפה המשפטית בעברית קשה להבנה לציבור הרחב, ולכן יש 

במדינות רבות בעיקר בשל אופיו של המקצוע לפשט אותה. בעיה זו של שפת המשפט קיימת 

המשפטי. לשם הדגמת הטענה אנו מנתחים בהיבט לשוני מודעה שניסח עורך דין ושפונה לציבור 

הרחב. הניתוח מראה שמאפיינים לשוניים כמו מונחים מקצועיים, משפטים ארוכים ומורכבים, 

להבנה. שלא כעגות מקצועיות לשון סביל ועוד, חוברים יחדיו ויוצרים טקסטים קשים מאוד 

אחרות, הקושי להבין את השפה המשפטית עלול לפגוע ביכולתם של אנשים למצות את זכויותיהם. 

בניגוד למדינות אחרות בעולם, בישראל עדיין לא קמה תנועה הקוראת להשתמש בשפה משפטית 

ציע קווים מנחים פשוטה, אך ניתן להבחין בניצני השינוי. כדי לחזק מגמה זו אנו מבקשים לה

לפישוט לשונם של מסמכים משפטיים מסוימים גם בישראל, בהתחשב בקהל היעד שלהם, 

 במשאבים הנדרשים למהלך ובתועלת החברתית שעשויה לצמוח ממנו.

  

  הוא מתכוון? על חשיבותן של ההגדרות בחקיקה למה – "דג"כשהמחוקק אומר 

  יניב רוזנאי

ה בתכליתן ומאפייניהן של הגדרות חקיקתיות המשמשות מאמר זה דן בהגדרות בחקיקה: תחיל

בין השאר ליצירת בהירות ּוודאות משפטית למונחים הניתנים לכמה פירושים ולמניעת ניסוחים 

מסורבלים של סעיפי החוק. חשיבותן של ההגדרות היא שמהן נגזרים בדרך כלל גדרי תחולת החוק. 

של משמעותו של מונח אלא הקביעה הכופה של הגדרות חקיקתיות הן לא רק הקביעה המשפטית 

האופן הבלעדי שלפיו מונח צריך להיות מובן וכיצד יש להשתמש בו בנסיבות עובדתיות מסוימות. 

כך נעשה החוק מקור עיקרי שבאמצעותו השפה משמשת מנגנון לשליטה חברתית, כלומר הגדרות 

אמר דן עוד ביחס בין הגדרות לפרשנות חקיקתיות, שלא כהגדרות מילוניות, הן אוטוריטטיביות. המ

החקיקה ובמצב הדברים שבו ניתן למונח בחקיקה מובן שונה בתכלית ממובנו המקובל. בבסיס 

  עצמה שיש להשתמש בו בזהירות. -המאמר הטענה שהגדרות חקיקתיות הן מכשיר רב
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 מכשול השפה בטפסים הבנקאיים: אחריותו של הבנק כמורה נבוכים

  שנער-רות פלאטו

מורכבותם הלשונית והתוכנית של המסמכים הבנקאיים מובילה לחוסר שוויון אינפורמטיבי בין 

הבנק ללקוח ויוצרת מכשול חמור בפני לקוחות המבקשים לבצע פעולות בנקאיות. על מנת להבטיח 

שהבנק לא ינצל לרעה את הכוח שבידיו בשל מכשול השפה וכדי להגן על הלקוח מוצע להטיל על 

ריות משפטית רחבה כלפי לקוחותיו. אחריות זו כוללת את החובות האלה: החובה לערוך הבנק אח

כל הסכם בנקאי בכתב; החובה להדגיש ולהבליט פרטים מסוימים מתוך החוזה; החובה לתרגם 

את הכתוב ללקוחות שאינם דוברי עברית; החובה לגלות ללקוח את כל הנתונים האינפורמטיביים 

ספק הסברים מלאים על אודות הִעסקה; החובה לוודא שהלקוח הבין את של הִעסקה; החובה ל

המידע ואת ההסברים שנמסרו לו. ההצדקה להטלת אחריות כה רחבה על הבנק טמונה בתפיסה 

של יחסי הבנק והלקוח כיחסי אמון מיוחדים, והיא תואמת את הגישה המודרנית בדבר אחריותם 

  ). corporate social responsibilityהחברתית של תאגידים (

  

  חוקיים בלתי תנאים מכלילים דין עורכי: המשפט שערי את שנועלים הסעיפים

 למשפט הנגישות בפני כמחסומים הפועלים בחוזים

  צפוני עופר מיכל

 ללקוחותיהם הוגן בלתי יתרון להשיג כדי חוקיים בלתי סעיפים מכלילים דין עורכי רבים בחוזים

 להשתמש יכול האחר שהצד ההנחה. זכויותיו את לממש לחוזה האחר מהצד למנוע מנת ועל

 רבות פעמים נמצאת אלו בשירותים משתמש ואכן זכויותיו על להעמידו שיוכל דין עורך בשירותי

 החובה את כולל אלא לקוחותיו של האינטרסים על בהגנה מתמצה אינו הדין עורך תפקיד. שגויה

 סעיפים שהכללת נמצא בדיון. בכללותה החברה כלפי בחובות נשיאה תוך המשפט ערכי את לקדם

 וכי, משמעתי לדין כך הנוהג דין עורך העמדת המצדיקה אתית עֵברה היא בחוזים חוקיים בלתי

. זה נפסד נוהג למיגור להביא מנת על הדין עורכי לשכת מצד נמרצת ופעולה ברורה אמירה נדרשת

 סעיפים של מקיומם להיפגע שעשויים מי כלפי זהירות חובת הדין עורך על להטיל ראוי כי נמצא עוד

 להרחיב המשפט בית מגמת. נהג שכך דין מעורך נזיקי פיצוי לתבוע יוכל שהנפגע כדי, בחוזים אלו

  .זו במסקנה תומכת לקוחותיו שאינם לצדדים גם הדין עורך אחריות את

  

 על "מודרנה", שפה ומשפט: הלכות כתיבת שמות בגיטין

  זילברשטייןירון 

לשפה תפקיד חשוב בעיצוב תרבות משותפת ובהנחלת רעיונות בין בני אותה התרבות. אחד 

הנושאים שבהם מתבטא המפגש שבין עולם השפה ושמות בני האדם ובין עולם ההלכה הוא הלכות 

כתיבת שמות בגט. הלכות אלו מספקות שדה מרתק למחקר על יחסה של ההלכה לחברה וללשונות 

באותה חברה שבמסגרתה היא פועלת. דומה כי החברה הסבירה בהקשר זה היא הנותנת  הקיימים

מקום חשוב לשימוש בשמות לועזיים ואף מנסה לפענח את המציאות הסוציולוגית של האדם כדי 

לקבוע את שמו הפרטי העיקרי. בתחום זה הפוסקים נזהרים מלייצר קטגוריות הלכתיות עצמאיות 

אל שפת הדיבור המוכרת והידועה גם על פניה של השפה הספרותית שיש לה אלא מעדיפים להיצמד 

תימוכין כתובים. דווקא שימושם הנרחב של בני האדם בשפה הדבורה מעניק לה את הביסוס ואת 

הוודאות המשפטית הנדרשת לפסוקי ההלכה. תהליכי החילון בעת החדשה הביאו לשינוי גם 
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שונות. שימוש בשפה לועזית מתוך תודעה "יהודית" עשוי  במניעיהם של בני האדם לשימוש בשפות

להיות ביטוי ליהדותו של האדם. שימוש בשפה העברית ממניעים "אנטי דתיים" עשוי להיתפס 

  פרדוקסלית דווקא בעייתי מצד ההלכה.

  

 פרגמטי של פרשת הטבח בכפר קאסם-אללה ירחמו: ניתוח לשוני

  רוביק רוזנטל

מעמדה של הפקודה הצבאית כפעולת דיבור.  –במאמר זה אני מבקש לברר שני עניינים: האחד 

בחינה זו חשובה להבנת המנגנונים שבהם פועל המנגנון הצבאי. העניין האחר הוא אירוע חמור 

בתולדות מדינת ישראל, שבו התגלגלה שרשרת פקודות אומללה לטבח של אזרחים חפים מפשע 

. בחלק זה של 1956באוקטובר  29-ון ישראלים: טבח כפר קאסם, שהתרחש בבידי כוחות ביטח

המאמר תיבחן שרשרת מבעי הפקודה לאורך הפרשה ובעקבותיה במבחנים של פעולות דיבור 

ישירות ועקיפות, מאפיינים לשוניים של המבעים האלו והאסטרטגיות הלשוניות של נותני הפקודה. 

ות שהובילו לטבח ואחריות נותני הפקודות לטבח על פי המבחן מן הניתוח יעלו מסקנות על הנסיב

פרגמטי: האם תרמו פעולות הדיבור והאסטרטגיות הלשוניות השונות שננקטו לאורך -הלשוני

אזרחי ישראל חפים מפשע בידי כוחות ביטחון ישראלים,  43רצח  –תוצאה הבלתי נתפסת להפרשה 

  וכיצד? 

  

  ילים, קולות ופרשנויותמ דת, מגדר ומשפט בפרשת עמנואל:

  חזן-שולמית אלמוג ולטם פרי

כרוז של  –אחד  .במאמר זה נתמקד בשני ייצוגים טקסטואליים תוצרי פרשת בית הספר בעמנואל

מכתב לבית המשפט העליון שנכתב בידי אם שִּבתה התחנכה בבית  –האדמו"ר מסלונים, ואחד 

ושפת כמה מאפיינים מעוררי עניין: הקהל השוואתית של שני הייצוגים ח-הספר. קריאה סמיוטית

שאליו פונה האדמו"ר מוגדר מראש באמצעות בחירה במדיום וברטוריקה המבטיחים קריאה 

הגמונית, התואמת את הקוד המקובל בקהילתו הפרשנית. מכתבה של האם מכּוון מלכתחילה לקהל 

, ניכרות בטקסט בחירות הכותבת אינה יכולה לצפות לקריאה הגמונית. עם זאת חיצוני, ולפיכך

קונפורמיּות קהילתית. התוצאה היא ניסיון נדיר לפריצת גבולות קהילתיים לצד  לשוניות המסמנות

רצון לפעול מתוך הקהילה. לאור החסמים שבדרך כלל מֹונעים מנשים לקרוא תגר על מקורות 

קול ונוכחּות. הופעה הסמכות בקהילה החרדית, המכתב מייצג ניסיון נשי הראוי לתשומת לב להשיג 

זו של קול חרדי נשי, המשרטט אופציה של התנגדות למהלכים של הדרה ומבקש מבית משפט חילוני 

סיוע בהשגת נראּות והשפעה, ממחישה את האפשרות להסתייע במשפט על מנת לקדם את החתירה 

 לשוויון. 


