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אג'נדה שלפניכם    לספר  קוראי יש  אנחנו  פ   בו ם  :  משפטית  ובהירה לשפה    . שוטה 

מרימה ראש ויד  ה אפשר לאתר אותה  יהי כמעט בכל פרק    . אינה מוצנעת נדה  האג'

שיר הלל  , ויש בהם  דרור   לה קראנו  בפתיחת הספר ובסופו  ות.  ומנופפת בדגל הפשט 

אומנם ספר זה הוא ספר   הפשוטה ולגיבוריה ותשובות למתנגדיה.  המשפטית  לשפה 

לכתיבה בשפה משפטית בהירה  ריך קצר  ד מ בפרק האחרון    נו לל למרות זאת כ עיון,  

 . ונגישה 

ה בבניי  צעדנ ת  המכונים    ו ספר  המשפטית,  התביעה  היווצרות  תהליך  בשלבי 

  naming, blaming, claiming  , על פי פלסטינר ועמיתיו,בסוציולוגיה של המשפט 

יישום(.   אישום,  שיום,  אפשרי:  המש )תרגום  השפה  בעניין  גם  עשינו  :  ית פט כך 

אותה   למ מיפינו  בשם  )ש  וקראנו  הת יו אפייניה  הבנת  בסיס  על  צמחה  ופע ם(.  ה 

בה  בחוסר  הרחב ההאשמה  בציבור  הן  שפוגע  עצמה    ירות  המשפטית  בקהילה  הן 

)אישום(. תובנות אלו יושמו בתביעה לשנות את לשון המשפט )יישום(. בקיצור: 

 גם ביקורתי. הספר הוא גם תיאורי ו 

  – שון בכלל ובשפה המשפטית בפרט  ל ינים בנושאי  ני תע המ הספר מיועד לכל  

באופן השווה לכל   השתדלנו לכתוב אותו חסרי השכלה כזו.  ת ובעלי השכלה משפטי 

אנו סבורים שהכתיבה המשפטית צריכה להיות  הוא כתוב כך מסיבה נוספת:  .  נפש 

האפשר,   ככל  ובהירה  הספר וכך  מובנת  את  נאה  כתבנו  דורשים  נאה  בבחינת   ,

 . ים ימ מקי 

ע  מבוסס  מעמיק הספר  מחקר  ספר   ל  אינו  הוא  אך  המשפטית,  העברית   של 

אין בו הערות שוליים. הוא נבדל    ואף   ,חופשי יותר   ה כתיב ה דמי טיפוסי. סגנון  אק 

מהתרבות   במקורות  מבוטל  לא  שימוש  בו  שיש  בכך  גם  אקדמיים  מספרים 

ים בשם  בר ד   נו בדרך כלל הבא מיים ומשפטנים.  הפופולרית, בצד כתבי חוקרים אקד 

להדגים תופעות    אים בספר גם ציטוטים ללא מקור. ציטוטים אלה ב   אך יש ,  אומרם 

והם נלקחו באופן אקראי מכתבי טענות, פרי    לשוניות ואחרות בשפה המשפטית,

 עטם של עורכי דין, המופיעים במאגרי המידע האלקטרוניים. 

ואין כאן    ו,צמ ע   כריכה, אבל כל פרק עומד בפני מכריכה ל בספר    מומלץ לקרוא 

פ רצ  כל  מחייב.  ניסוחית ב מתמקד  רק  ף  או  לשונית  שלילות ו  כמ   ,תופעה  ריבוי 

 .ואחרות והסתייגויות, ריבוי ציטוטים, אזכורים והפניות, טעויות לשון נפוצות  

הז'רגון.  המשפטי    בסוף הספר מצורף מילון  אוסף של ביטויים מהז'רגון  זהו 
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והם תורמים    ,ית ו בשפה המשפט רששת שה ילים, מטבעות לשון וביטויים  הכולל מ 

 . לייחודה, וגם חושפים את בעיותיה 

שהו: כמעט כל מה שיש לומר על העברית המשפטית )ובאמצעותה על  ד מ ועו 

"האחים   בשם  נהדרת",  "ארץ  מתוך  גאוני  במערכון  מופיע  הדין(  עריכת  מקצוע 

מופלא  ה  נם רו את האחים זווילי משחקים בכיש זווילי, עורכי הדין של נבחרי העם".  

פי  א אלי  ומריאנו  משפטים ניש  קיציס.  אייל  של  בעזרתו  המערכון  מת   ידלמן  וך 

 תיאור תופעות לשוניות שונות בשדה המשפט.  משמשים לנו משפטי מוטו בפתח 

כמה מילים על עצמנו. התחלנו לעסוק בשפה המשפטית מתוך אהבה לשפה  

  נגיש את השפה לה ך  ור סוק זה הוביל אותנו להכיר בצ העברית ולעולם המשפט. עי 

  אנו מבינים ולת כלכלית.  יכ   ור הרחב, ובמיוחד לאוכלוסיות מעוטות המשפטית לציב 

ילֹון",   איך מרגישים אנשים השומעים ביטויים כמו "אז מה הַנְפקות?" או "לדברי הנ 

נחנו לא לבד.  ומרגישים מודרים. תוך כדי מחקר ועיון בנושא גילינו להפתעתנו שא 

ה המשפטית. אנחנו מקווים  ית לפישוט השפ מתנועה עולמ   לק ח   נו התברר לנו שאנח 

 . לעשות זאת   הראות מדוע כל כך חיוני ח ל שהספר יצלי 

ברצוננו להודות מקרב לב לכל מי שתרם לספר זה. ביקשנו מבני משפחה, חברים,  

הטיוט  את  לקרוא  ההגדרות(  כל  על  עונים  )חלקם  ובלשנים  השונות משפטנים  ות 

זאת בהתנדבות ובנפש    ים מאוד, שעשו ם אנשים עסוק ול כ   ם. ולהעיר את הערותיה 

ברצוננו   אחת להו חפצה.  להם  ואחד ־ דות  בעיית ־ אחת  טעות,  שכל  ולהדגיש  אחד, 

 ניסוח או החמצת מקורות ועניינים חשובים בספר הן על אחריותנו ושלנו בלבד. 

כת  אותנו  שליוו  משפחתנו  לבני  תודתנו  בעידוד  ראשית,  בתמיכה,  מיד 

ורחל  מה חכ ה   ובקריאתם  אריה  ס :  שגם  "הנסח  אהרוני,  של  שירו  בתרגום  ייעו 

 . יורם אהרוני, ריקי לוסטיגמן ודורון גל   י",הפרלמנטר 

יוזם הספר הוא ד"ר רוביק רוזנטל )שהספיק לסיים את הדוקטורט שלו בזמן  

פר בכל גלגוליו שבו הספקנו לכתוב פרק אחד בספר(. רוביק ליווה אותנו ואת הס 

יהיה לומר שבלעדיו זה לא היה    יות. לא מופרזר אינספור בע פת ו   וך בסבלנות ובחי 

 קורה. 

חייבים תודה עצומה לכל הקוראים של הטיוטה במלואה שסייעו לנו בעצה  ו  אנ 

ובהפניות למקורות, ואף הצילו אותנו מכשלים תיאורטיים וניסוחיים: פרופ' אביעד  

אריה,  ־ ד"ר הגר גור ,  וש יר פרופ' צבי טריגר, ד"ר יופי ת הכהן, פרופ' זהר לבנת,  

 שוטן ועו"ד עודד רביבו. אב יתי הרמלין, עו"ד יוסי שטח, עו"ד יו השופט א 

תודתנו הרבה לכל אלה שקראו והעירו על פרקים מהספר ולאלה שסייעו לנו  

ובעצה:   עו"ד   פרופ'בפגישה  ברנאי,  דפנה  עו"ד  אלבק,  אורלי  ד"ר  רוזנאי,    יניב 
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קפלן מיילה  עו"ד  שופמן,  עו"  ד ו"ע   ,יהושע  פאר,  שבאיט דנה  הישאם  וד"ר  ד  ה 

 גבריאל בירנבאום.  
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נ  גברי תונ תודתנו  לד"ר  ולעו"ד  ה  העברית  ללשון  מהאקדמיה  בירנבאום  אל 

יהושע שופמן, לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה, על הערותיהם המחכימות  

 . למהדורה השנייה של הספר 

כדי  את המהדורה השליש  ניצלנו  טעו ית של הספר  ושם   פלו פה שנ ת  יו לתקן 

סדר הדין האזרחי,   נות כדי לעדכן את הספר לאור כניסתן לתוקף של תק בעיקר  ו 

בין השאר, לקצר את כתבי הטענות    2018– התשע"ט  מוגשים לבתי  ה שמחייבות, 

אזרחיים.  בהליכים  המקל    המשפט  עניינים  מפתח  גם  נוסף  זו    ת א למהדורה 

את המפתח בדייקנות    שערך בלט  ההתמצאות בספר. תודתנו נתונה לעו"ד מתן גולד 

לי האזכור האחיד ובמקצועיות, וכן עדכן את רשימת המקורות שבסוף הספר לפי כל 

 .2021־ בכתיבה משפטית שפורסמו ב 

לנו בית להוצאת   שהייתה על    מודים להוצאה לאור של לשכת עורכי הדיןנו  א 

 . שלו   ת ו הראשונ   ת ו מהדור ה   תי ש ב   ספר זה 

למתמחים,   לסטודנטים,  ה לעור תודתנו  ולשופטי כי  ש דין  בהם  ם  פוגשים  אנו 

ובהשת  לנו י למויות. הדיאלוג ע בשיעורים  והדוגמאות הנהדרות שהם שולחים  מם 

 . ספר זה השפיעו רבות על  

נוחה  המשפטיים שבזכותם הנגישות לטקסטים משפטיים  גם למאגרים  תודה 

 ת הטקסט.וחב ועומק בתכונו ומהירה ומאפשרת מחקרי ר 

 

 ברגשי הוקרה,

 יכל רן ומ 
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רק   ן  פ אשו ב  – ר צ מ נת  מו ת  : ת י ט פ מש ה ה  פ  הש

 

הנתבעת ו/או מי מטעמה ו/או מי שנחזה להיות מטעמה, עשתה כל  "

בסרבה ליתן טעם   ויותיו של התובע,אשר לאל ידה כדי לרמוס את זכ 

הש  בע ייתי ערור להתנהלותה  נש ת  זו  וא  ניין  ולא  זו,  זו,  תביעה  אף 

דה האחרו  פסול  שימוש  ועשתה  פשע  על  חטא  הוסיפה  פקטו  ־ נה 

  : ברם בכך לא סגי   ,בסמכויותיה באופן העולה לכדי התעמרות בעלמא 

אולם   , המקרה דנן אולי אינו נופל בגדרו של החוק,להלןכפי שיובהר  

 .  "דלעיל   ת ו ייב התח בוטה של ה יעמוד על ההפרה ה כל בר דעת  

צוא בכתב תביעה סטנדרטי. מה גורם  . משפט כזה אפשר למ 'משפטית 'ט ב משפ זהו  

מקצועית   עגה  מכל  המשפטית  העגה  שונה  במה  כזאת?  להיות  המשפטית  לשפה 

כדי  אחרת? במה שונה עורכת הדין האומרת: "ודוק: בקליפת אגוז אין בכגון דא  

למצער   הלכאור לאיין  ההחרגה  המתייתרת  את  פ ית  מה ניה"על  ש ,  ר:  תאמ רופאה 

 נושם עצמונית?"והמטופל  ץ בעל גריות תקינה  צניפי אותר גומ ־ "במסתם התלת 

ה  נוספים  ובמקצועות  במשפט  ברפואה,  משותף.  ביניהן  מקצועית  ה שפה  יש 

ל  זאת משמשת  ובכל  סטטוס.  וכסמל  חבריה  בין  יעילה  הב   ,תקשורת  דל.  יש 

כמש  לת הרופאים,  נדרשים  לעינ ל,  כפיים,  לאזמלי חדות יים  בונת  ו ,  כי  למס ם 

השפה  .  המילים מלבד המחשבה ו   ים כלי עבודה אחר   איןלמשפטנים  סאונד.  ־ אולטרה 

אדם יש   ים בני כמעט לכל פעולה שעוש  כן,המשפטית היא מקצוע המשפט. יתר על 

  אמר על כך   רן ברק אין תחום חיים שאינו משיק למשפט. אה   . משמעות משפטית 

משפטנים    כולנו,  . "שפט א כל הארץ מ ו "מל :  ט"בולות המשפט והשיפו במאמרו "ג 

משפט  כאשר    ,נים ושאינם  יום,  מדי  המשפט  בשדה  כביש,    אנחנו פועלים  חוצים 

מול מסמכים    יום יום עומדים המוני בני אדם יוגורט או מציעים נישואין.  גביע  קונים  

חוזה הלוואה עם  או  י ול רפוא מה לטיפ יטוח, הסכ פוליסות ב , כמו משפטיים חשובים 

ייעוץ    –   בנק ה  כל  ו משפ בלי  אדם.  ללא  טי  בני  לשפת  בשפה  ל תרגום  העיסוק  כן 

 המשפטית מעניין לא רק משפטנים. יש לשפה זו חשיבות חברתית כוללת.
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ה  שהעברית  מלמד  ההיסטוריים  במקורות  תוצר עיון  אינה  בישראל  משפטית 

יד מכוונת כ  נ   לשהי, אלא היא התפתחה על של  וטעמם של המנסחי פי  ם  טיותיהם 

יש בשפה   בתי המשפט ובמשרדי עורכי הדין. טים, בכנסת, ב ים במשרד המשפ נ ו הש 

עברית מודרנית, לשון חכמים, ארמית ולטינית, תרגומים  :  המשפטית הזאת מכל טוב 

וחי ק ור ט   ספיחי מאנגלית,   זאת לשוניים מקוריים.  דושים  ית  , כשמתבוננים בה  עם 

ת ועד  ת רבות, מיפני פו . בש ת בעולם לשפות משפט אחרו   דומה   מגלים שהיא   ,היטב 

לגלות  לשוודית  ניתן  המשפטית ,  משותפים:   בכתיבה  תחביריים    מאפיינים  מבנים 

זהה  כמעט  כתיבה  ונימת  רטוריים  אמצעים  ייחודי,  לקסיקון  אין    ,דומים,  כאילו 

 ת, בשפות שונות ובשיטות משפט נפרדות.  ר בתרבויות שונו מדוב 
 

   הכלב, אידיוט ת את  אני לוקח 
 

בין עורכי דין לסנדק? והתשובה היא: כשמחברים  מה קורה    :אלת שו ועה  בדיחה יד 

אפשר להבין. ואכן מה שמשותף לשפת המשפט ברחבי העולם המשפטי  ־ הצעה שאי 

ארכ  נפיחות,  הפותחת:  בדוגמה  שנרמז  מה  שרק  הוא  שפה  גילדאי,  אליטיזם  נות, 

להבין.   מסוגלים  ש ירציה  נספ קו ת  י תיאורי משפטנים  טוענת    ן י ד כי  עור מקובלת 

בעלי התיאוריה  מנפחים את הטקסטים שלהם.  הם  ולכן    ,ום לפי מילה מחייבים בתשל 

ולחזק את   מעולם המשפט  להדיר את הציבור הרחב מלחששים שהמשפטנים רוצים 

ובי  בינו  במתווכים  המשפטית הצורך  השפה  לכן  המשפטי.  ההליך  זו  ן  בעיקר   ,

ב   משכה   ,האנגלית  רבים ד משך  אש  כתב .  ורות  למ פרופ ה   כך  רודל  שפ '  פרד  טים 

: "יש שני דברים שאינם תקינים כמעט בכל הכתיבה  1936שנת  ב יל  מאוניברסיטת י 

המשפטית: האחד הוא הסגנון. השני הוא התוכן. אני חושב שזה פחות או יותר מכסה 

 .  הכול"

ד  . עו" גם בישראל ניתן למצוא התבטאויות בגנות הכתיבה המשפטית בעברית 

לש  ראש  יושב  כהן,  ע שלמה  לשעבר ור כת  הדין  אמר  כי  בדה ,  שפרסם  ־ במאמר 

שהמשפטנים בישראל חוטאים ב"כתיבה מסורבלת, משפטים ארוכים מדי  מארקר  

בלשון, קשות  וטעויות  פלצנות  מיותרת,  לועזית  פומפוזיות,  בתחביר    וסתומים, 

ן, ועורכי דין  י הדי ובפיסוק". דברים דומים אומרים לא פעם גם שופטים על עורכ 

 שופטים.   על מיה  ואנשי אקד 

בן למצוא התייחסות פחות עוינת ומגדפת לשפת המשפטנים. השפה  כמו   ניתן

ולהביא  ויראה  כבוד  לעורר  כדי  בעיקר  נוצרה  חוקריה,  אומרים  כך  המשפטית, 

  : המשפטי. בהליך עצמו השפה היא חלק מכללי הטקס   לשיתוף פעולה עם ההליך 

"כ  "עמיתי המלומד".  בֹודה "בית המשפט!",  ינוני  היא חלק מג ית  פט המש   השפה ", 

 העדים.    וגם שבועת ד, הלבוש  הכבו 
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לפתור  י לע  עשויה  והיא  טיבה,  מעצם  מרתיעה  השפעה  המשפטית  לשפה  יש  תים 

ת: בסרט "לא רק בלונדינית"  דיינות משפטית. דוגמה קולנועי י בעיות ואף למנוע ה 

ה  רת ל חב ל דיואי, הפרוד המפחיד ש אל מו ל וודס, סטודנטית למשפטים,  ייצבת א מת 

מה כעורכת הדין של חברתה, ומול עיניה המשתאות . אל מציגה עצ הספרית פולט 

 תרגום חופשי(:נושאת נאום באוזני דיואי )ה של פולט היא  

ה נישאתם כדין המשפט המקובל,  על פי החוק המדינתי אתה וגב' בונפנט    אל: 

 וקה שוויונית של הנכסים.ן וחל נה לה את יתרונות חוקי הקניי אשר מק 

 מה זה?   : אי דיו 

בגין העובדה שהנך מחזיק במגורים, גב' בונפנטה זכאית לבעלות מלאה     אל: 

 על הרכוש הכלבי הנדון, ואנו נאכוף את הבעלות האמורה לאלתר. 

  ? אה??   דיואי: 

 .גידי לו פולט, ת    אל: 

 אני לוקחת את הכלב, אידיוט.   פולט: 

 כלב. והיא אכן לקחה את ה 

אפוא  עובד  המשפטי  הד   . דית צד ־ דו   הניסוח  המדבר עורכי  משפטית ין    ים 

ל מי מרשי  את  גם  השני   קוחותיהם ם  הצד  את  המשפטים  ,  וגם  דין.  עורך  אינו  אם 

וחות  ק ל ה אינטרסים של  ה להגן על  לפעמים  הארוכים והמפותלים והעמימות נועדו  

 שיש מי שנלחם את מלחמתם.    ולנטוע בהם הרגשה 

ה  להיווצרות השפ   ת ועיו והמקצ הסיבות התרבותיות    יק אתאף שאפשר להצד 

רי בארצות רבות בעולם, ובפרט בארצות דוברות האנגלית, הגישה  ה   – המשפטית  

 השלטת היא חתירה לפישוט השפה, שבה עוסק הפרק הבא.  
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ש  רק  י פ ה   –   נ ה  פ ה הש ט י:  פשו ו נ י לש ה  מנ ז  ה

יום אחד ק רק בשנות השבע יו ־ ניו בנק ב ־ בסיטי   לד היה פקיד מקדונ דאנקן    יבל ים. 

בנק  ־ שדירג באופן שלילי ביותר את סיטי   ,ד לידיו דוח של ארגון צרכנים ל מקדונ 

לפח.   הדוח  את  זרק  לא  מקדונלד  הלקוחות.  על  ההגנה  סיפו מבחינת  של את  רו 

השפה  מ  תנועת  על  במאמרה  ג'נסן  קאלי  מספרת   Plain  –   הפשוטה קדונלד 

Language Movement להנהלת הבנק  לד  ח הגיע מקדונ קבות אותו דו בע   ריה,. לדב

שמציע  עם רעיון מהפכני לשיפור היחסים עם הלקוחות: לקחת את טופס ההלוואה  

המכיל   ל   3,000הבנק  אותו  ולקצר  בו  מילים. במקו   600־ מילים,  ם שיהיה כתוב 

ני מתחייב/ת  בנק, הרי ה   מאת בל  משהו כמו: "בתמורה או בשווי לערך הסכום שהתק 

 מתחייב/ת להחזיר לבנק את ההלוואה שקיבלתי".   ב: "אני ייכת   –   ".. ק. לבנ זיר  להח 

טוב. עורכי הדין של הבנק   כל כך  המנהלים של הבנק חשבו שזה רעיון לא 

לאחר הצגת ההצעה לפני מנהלי הבנק דירגו  חשבו שזה רעיון מזעזע. במשך שנתיים  

כורתו. אבל מש   ו את ד "בלתי מספקים" ולא העל קדונל המנהלים את ביצועיו של מ 

וי מ  תר. הוא פנה לארגון צרכנים גדול שתמך בו ובאופן הדרגתי החל  קדונלד לא 

לזכות בתמיכתם של אנשים בולטים בהנהלת הבנק ואפילו בקרב עורכי הדין של  

 הבנק. 

ש ממשי   ג'נסן ומספרת  סיטי   1975בשנת  כה  החדש. ־ השיק  הטופס  את  בנק 

שנים  נק גילה עם ה בהתלהבות. הב לו  יעו  ליטיקאים ברחבי ארה"ב הר ת ופו התקשור 

על  לענות  שיוכלו  כדי  לפקידים  ערך  שבעבר  השתלמויות  על  כסף  חוסך  שהוא 

נגדו.  התביעות  מאוד  שהתמעטו  גילה  הוא  עוד  הקודם.  מהניסוח  שנבעו    שאלות 

עות  התברר שגם כמות התבי   1984במחקר שערך משרד המסחר האמריקני בשנת  

מאז החל הבנק    באופן דרסטי,ובם הצטמצמה  חת  א   עו ל הבנק נגד לווים שלא פר ש 

ניו  מדינת  הייתה  זאת  יוזמה  בעקבות  החדש.  בטופס  המדינה  ־ להשתמש  יורק 

רכניים.  בארה"ב שחוקקה חוק המחייב שימוש בשפה פשוטה בחוזים צ הראשונה  

ר  את  הוא  אף  אימץ  קארטר  וממשל  רב  זמן  עבר  ה לא  השפה  שיצא   פשוטה עיון 

   טה. יים בשפה פשו ק חוקים פדרל חוק יש ל בנק, וקבע ש ־ מסיטי 

ממש  תקופה  באנגליה   ,באותה  השבעים  כריסי   ,שנות  בשם  אישה  החליטה 
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בדואר.  מקבלת  שהיא  הטפסים  בעניין  משהו  לעשות  חייבת  שהיא  סאלי    מאהר 

בהרצאה שנשאה   של מאהר   את סיפורה   מסרה   שפה פשוטה,פעילה למען    מקבאת',

ת כורים.  אנגליה בעייר נולדה בצפון    הר מא .  ה של האנגלית הפשוטה טורי ההיס   על 

מה נאלצה לפרנס שישה ילדים. מאהר עזבה את בית הספר  י וא   ,אביה מת בצעירותו 

שלה באותה  מה בפרנסת המשפחה. למרבה המזל עודד אותה הבוס  י כדי לסייע לא 

ללימודי   להירשם  כשהיי תקופה  בלימודיה.  פרחה  מאהר  אם ערב.  צעירה    תה 

שמטרתו הייתה   ,עורכת עיתון שכונתי כ לות חברתית  פעי הר ב בעצמה, התחילה מא 

את דעתה  להיאבק בתחלואי השיכון הציבורי שבו התגוררה. אחד הדברים שהטריפו  

נאלצה    ,סיית מיעוטים אוכלו   ברובה   ,היו המסמכים הרשמיים שהאוכלוסייה בשיכון

ע  זכויות י להתמודד  'חנות  פתחה  היא  שב מם.  כי ',  לייעוץ  התושבים  זכו  צד ה 

 ם.  הטפסי ודד עם  התמ ל 

זקנות   נפטרו שתי  אירוע שבו  מה שליבה עוד את הלהט המהפכני שלה היה 

מקור, מפני שלא הבינו טופס ממשלתי שהציע סיוע ברכישת אמצעי חימום. מאהר  

פעילה בתנועות צרכניות באנגליה. לימים היא  כ קול גדול וצעקני  החלה להשמיע  

לעי חבר  קא ה  מרטין  בשם  צעיר  בסד   יחד טס.  תונאי  פתחו  פעלולי הם  של  ם  רה 

הדין ועורכי  הפקידים  המחוקקים,  שפת  נגד  ברחבת    . תקשורתיים  התמקמו  הם 

"  כל מסמכים עמוסי ז'רגון. הם העניקו את פרס "עגל הזהב ־ הפרלמנט וגרסו לעין

חב  שלחו  הם  במיוחד.  נפוחים  ניסוחים  על  הממשל  ולפקידי  ילות  למחוקקים 

למ  אמיתי  זבל  הם בעיקר ו רשמי.  ל  ב ז קי  נפי המכילות  לכתיבה    ,  להטיף  המשיכו 

ואחרי' משעשעים  'לפני  ייצרו הרבה טקסטים של  והפכו לחביבי    ,בשפה פשוטה, 

שלהם  המסר  וצלצולים   ,התקשורת.  רעש  בהרבה  לח   ,שהועבר  לחל הצליח 

ח למסדר  התקבלו  תאצ'ר  מרגרט  של  שלטונה  ובתקופת  הפרלמנט,  וקים  ונות 

 ה פשוטה. בשפ נסח  המחייבים את הפרלמנט להת 

מאנגליה הולידו  כך   פרובוקטיבית  חברתית  ופעילה  אמריקני  בנק  כל  ,  פקיד 

 תנועה שהלכה והתפשטה בעולם. את ה   ,אחד בנפרד 
 

 המהפכה של מלינקוף 
 

אלה לא פעלו   גיבורים  כל  שני  לאורך  ריק. כמעט  הכתובה של בחלל  ההיסטוריה 

פראזות   ם והמשפטנים. קאי ליטי רוקרטים, הפו ו על שפת הביורות  האנושות נשמעו ביק

וז'רגון ריקו  מילים  ועתירי  מפותלים  משפטים  עצמית,  בחשיבות  ומלאות  מתוכן  ת 

 סתום עוררו את חמתם של סופרים, מחזאים ופילוסופים כבר בעולם העתיק. מדובר

דבר   גם  שידעו  האנושית,  בהיסטוריה  ביותר  המבריקים  באנשים  א כנראה  ו אחד 

כתיבה:   על  עורכי  ם  א בנת   ג'רמי שניים  אשפ )"שפת  היא  מילולית"(,  הדין  ה 
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כבודן"(  הושפל  המילים  וחוזים,  שטרות  כותבים  החלו  )"מאז  ג'ונתן  נ ,שיקספיר 

ר לא ישמענה כל  לגים מיוחדה, אש י ע ־ "יש לעדה הזאת שפת לועז, לשוןסוויפט ) 

לנו גידופים ונאצות   ורישו זוהי רשימה חלקית של אנשים שה   . תמותה זולתם"( ־ בן

 משפטית. רוקרטית וה ו י הב   השפה על  

ה  המאה  של  השישים  שנות  האמריקני   פעל   20־ בתחילת  דיויד    המשפטן 

המשפיע ביותר על התפתחות הרעיון של שפה משפטית    יה שככל הנראה ה   ,מלינקוף 

השנים לפרופסור למשפטים ב פשוטה. מלינקו  פעיל שהפך עם  דין  ־ ף היה עורך 

UCLA   ספר בשם    ור לא מלינקוף  א  וצי ה   1963ורניה(. בשנת  יטת קליפ רס ניב )או

The Language of the Law  ,  .במאמר  שמתח ביקורת קטלנית על שפת המשפטנים

בניו  אחד  ־ שפורסם  גארנר,  בריאן  לו  ספד  מלינקוף,  של  מותו  לאחר  טיימס  יורק 

כלו לא י   מלינקוף עשה משהו שעורכי דיןממשיכי דרכו הבולטים. לדברי גארנר,  מ 

 בציטוטים ובראיות.   ,ם ת בדיוק כמו   ,וסמך אותו   עוןן טי הוא טע   : להתעלם ממנו 

הטיעון המרכזי של מלינקוף היה זה: אין כל שחר לטענה שהאנגלית המשפטית  

רגי Legalese  המכונה   ,הארכאית  יותר מאנגלית  הוא. השפה  , מדויקת  נהפוך  לה. 

הפוגעים בדיוק המשפטי.    יריים מלאה בניסוחים רבי משמעות ובמבנים תחב הזאת  

לא אקדמי באופיו: כתיבה אירונית, עסיסית   סר שלו באופןהעביר את המ   קוף מלינ 

ההשפעה שלו על האקדמיה המשפטית    ,ואולי דווקא בשל כך   ,ומרתקת. למרות זאת 

מכרעת  הספר    . הייתה  בתי  הנחשבו ברוב  הקיסוס'ת  בפקולטות  'ליגת  נפתחו   של 

בלו ומקבלים  קי   נטים ברוח השפה הפשוטה. סטוד   שפטית מחלקות ללימוד כתיבה מ 

טבלא  באנגלית  ות  גם היום  וכבדים  כיצד להמיר ביטויים ארכאיים  המראות להם 

. ממשיכי דרכו של when  למדו לכתוב   at the time ofבמקום  למשל,    . יומיומית 

  ,ו מדריכים פרקטיים לכתיבה פשוטה לעורכי דיןכתב   ,ויידיק וגארנר ו  כמ   ,מלינקוף 

 היום. ת רבי מכר עד  יו ם לה וממשיכי   ,צלחה מרובה ו לה שזכ 

המשיכה   יחד  גם  ובפרקטיקה  באקדמיה  שהתחילה  הפשוטה  השפה  תנועת 

בינלאומיים  ארגונים  שני  קיימת.  עובדה  היא  וכיום  תאוצה,  ־ ו   Clarity  ,לצבור 

Plain,    רוקרטית, פעילים כיום וממשיכים  ו פה המשפטית והבי פישוט הש שמטרתם

מזמן  ה נוהגים כבר  חים בשפה פשוט סו ם ני ים. חוקים המחייבי ותומכ   ידים ס חלגייס  

בניו  באוסטרליה,  בפינלנד,  אפריקה.  ־ בשוודיה,  ובדרום  בקנדה  בארה"ב,  זילנד, 

ה ,  שוודיה הייתה המדינה האירופית הראשונה שהתחילה    ,שבעים אף היא בשנות 

מו, וכיום  של עצ מהממ   – לפשט מסמכים ממשלתיים וחוקים, כיוזמה שבאה מלמעלה  

 בעולם.   ילה בעניין זה וב נה מ היא נחשבת מדי 
 

 ישראל ובינתיים, במדינת  
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את   בעולם  המשפט  שפות  שאר  עם  חולקת  בספר  המתוארת  המשפטית  העברית 

שמות פעולה, מילים  התחביר המפותל, המאזכרים הרבים, ה'להלנים', לשון הסביל ו

ותנאי שלילות  ריבוי  וייחודיות,  זרות  וכי ארכאיות,  בישראל  ם  אולם  באלה.  וצא 

 שפה פשוטה. א קמה תנועה ל ל   דייןע 

. משפטנים  עמדו על הצורך בפישוט השפה  ראשוני המשפטנים בישראלדווקא 

עורכי הדין  ו   . השופט חיים כהן ונגישה עברית משפטית בהירה  אלו טיפחו חזון של  

ואסף מ  ימי המד עסקו בחידוש    גולדברג   איר שלי  המשפטית בראשית  .  ינה הלשון 

פטית  ליט" בנושא השפה המש ב העת "הפרק בכת   מאמר גולדברג  פרסם    1952בשנת  

הוא  על השאלה איזו לשון צריכים לבחור מחוקקים, שופטים ועורכי דין  הרצויה.  

כך  שתי השיב  היא  מאליה,  כמו  המתבקשת  ההגיונית,  "התשובה  אחת:  :  שהן  ם 

   ם'". בחינת 'דיברה תורה בלשון בני אד   [ ... ]   פשטות ובהירות 

לא מספיק.   – על פי התוצאה משיכים, אך  עם מ לא פ מנם קמו ו לחלוצים אלה א

 ,בעת כתיבת שורות אלו אפשר לראות התעוררות מסוימת דווקא מלמעלה עם זאת,  

מדריך לניסוח  הוציא משרד המשפטים    2008בשנת   מנושאי המשרות הציבוריות. 

  . מנסחים מעשיות ל חיות כולל אף הנ ו  הירה בשפה ב  חוקים  לנסח  ה ור מ  אשר חקיקה 

פים פיננסיים לשלוח לצרכנים דוח על  וק ההון לגו הממונה על ש ורה ה   2013בשנת  

הביטוח   על  הממונה  גם  הורה  לכך  סמוך  בפשטות.  המנוסח  שלהם  הפנסיה  מצב 

ת  הביטוח  לפוליסות  להוסיף  הביטוח  חברות יאור  לחברות  הפוליסה.  של  פשוט 

תקצי  ביוזמתן  הוסיפו  מסוימות  בהי ביטוח  לפוליס ר  אחת    ות ר  אף  מהן  הביטוח. 

פר  מסע  פשוטה סום  ניהלה  בשפה  זאבי,  לפוליסה  אריק  של  שהסביר   בכיכובו 

יּפֹון מושלם   שביטוח זה דווקא עניין פשוט.  ,ליריבו, אגב הטלתו למזרן הג'ודו בא 

דו דורש אף הוא הסברים בהירים של בנקים ללקוחות.  י המשפט העליון מצ בית  

  ר באופן לא הסבי   ת או שכנת ט למ בנק דיסקונ יון ש שפט העל מ ה בית  קבע    2014בשנת  

על מה הוא מוותר. בני הזוג, כמו רבים אחרים, ויתרו    ,ברור לזוג שלקח משכנתה 

ל  על זכותם על פי חוק לקבל מקום מגורים אחר, אם הבנק יפנה אותם מדירתם בש 

ה  התגרש פיגור בתשלום המשכנתה. בית המשפט העליון קיבל את טענת האישה ש 

א לא הבינה שתושלך לרחוב אם  שהי   – ילדיה  בעת  ם אר ופונתה מדירתה ע מבעלה  

ד בתשלום המשכנתה. הבנק חויב לתת לה דירה אחרת ולשלם את הוצאות  לא תעמו 

 המשפט. 

ין בראשותו של עו"ד החלה לפעול ועדת ניסוח בלשכת עורכי הד  2013בשנת 

   את הדרך.   ים תוו שמ   ים ונ על   ת מ ס ר פ מ ואף    יוסף שטח, המקדמת ניסוח משפטי פשוט 

א במרש  מ תת  למצוא  רבות  פשר  )פעמים  "זכותונים"(  דריכים  נקראים  הם 

  מיזם "כל זכות"   אחד החשובים בהם הוא המסבירים בשפה פשוטה עניינים שונים. 



 השפה הפשוטה: הזמנה לשינוי  –פרק שני 
 

 

בשנת   המש וכיו   2009שהוקם  משרד  גם  בו  שותף  המיזם  ם  זכויות    מאגד פטים. 

לסייע  רה  במט   רית, בערבית ובאנגלית,עב ב   יש ג נ   ומציג אותן באופןוזכאויות שונות  

 ויותיו.למצות את זכ   לציבור 

 יוע המשפטי במשרד המשפטים שמעניק ייצוג משפטי למעוטי יכולת אגף הס 

הפונים לסיוע  קש כי הרי  . מדובר בצעד מתב , פישט את טופס הפנייה אליו כלכלית 

את    צד למלא כי   הם ל   ו שיסביר   עורכי דיןלשכור  משפטי מטעם המדינה אינם יכולים  

 . ה לעזר טופס הפנייה  

לחם חוקו של  ,תקנות סדר הדין האזרחי ב  ביותר חל לאחרונה  י שינוי משמעות 

משפט  בבית  אזרחי  תיק  שמנהל  מי  בינואר  כל  הן    2021.  וכיום  התקנות  השתנו 

.  מוגשים לבתי המשפט בהליכים אזרחיים ה ל כתבי טענות  ת אורכם ש מגבילות א 

ת יט א ם ולהבל שוטי בקי   כוני יותר, למעט ס באופן ח וב  כת ל   ת חייב מ הגבלת האורך  

 התוכן.  

סדנאות והשתלמויות   ומנחים   כותבי שורות אלו מלמדים סטודנטים למשפטים 

 ברוח השפה הפשוטה.   – למתמחים, לעורכי דין ולשופטים  

בכל  אי   אבל  בהירה  אלה  לכתיבה  הנחיות  להעביר  המדינה  של  בכוחה  די.  ן 

ם  טפסים נפוצי ם ול חוזי ם, ולהציע נוסח בהיר ל לי הגדו   למשרדי ממשלה ולתאגידים 

בנקאיים.  ומסמכים  דירה  לשכירת  חוזה  בהסברה,    שינויים   כמו  ללוות  יש  אלה 

חז בעט בהשתלמויות ובקורסים לכתיבה בפקולטות למשפטים שיזכירו לכל מי שאו 

 המשפט: אפשר אחרת.
 

 יעילות או צדק 
 

עומד  האחרונות  בשנים  הפשוטה  השפה  בפנ תנועת  פישוט  י  ת  האם  שאלה:  סימן 

מ המש   השפה  נדרש  וח פטית  יעילות  בתנועה  י טעמי  מדובר  שמא  או  כספי,  סכון 

כמו    ,מחקרים אמפיריים שנערכו בארה"ב ?  לאוכלוסיות מוחלשות   שמטרתה עזרה 

ו מחקריהם   פלאמר  טרודו,  של  המטרות מ של  שתי  את  מתוסכל    . אששים  הציבור 

מעי  ש מ ־ חד שופטים מעדיפים באופן  ם  אבל ג מהשפה המשפטית ורוצה להבין אותה.  

המנ  פשוט מסמכים  באופן  הפשוטה  וסחים  השפה  ולעניין.  קצר  ובעיקר  בהיר   ,

נדרשת אפוא כחלק מהמאבק לצדק חברתי ולנגישות למשפט, והיא נדרשת גם כדי  

   עבודת עורכי הדין ולהפוך אותה לאפקטיבית יותר.   לייעל את 

ריך  מה צ אבל השאלה היא ב   ,ת זו א  ות זו מובן שמטרות אלו אינן בהכרח סותר 

על המצב בישראל המא למקד את   נתבונן  שאינו מתקרב אפילו במעט    ,מצים. אם 

לים  יש להתמקד. אם תקום    ,לזה שמעבר  ספק במה  אין  אלו  לכותבי שורות  הרי 

לשפ  בישראל תנועה  פשוטה  הנגישות   ,ה  של  במישור  בעיקר  לפעול  צריכה  היא 
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כמו טופס יים משפט לפשט טפסים ממשלתיים ו ש שית י למשפט והצדק החברתי. רא

למזונות, הודעות על עיקולים    שת פטור מאגרת בית משפט, בקשה לצו הגנה או בק 

 כמו לות  ועל הוצאה לפועל ועוד. כמו כן יש לדאוג לפישוט חוזים עם חברות גדו 

  ה ל א   ת ו ר ב ח עם    החוזים   . בנקים, חברות ביטוח, חברות טלפון, חברות כבלים ולוויין

  ,יות ט ר פ ו   ןי י נ ק   ת ו וי כ ז   ו מ כ   ,נו כול   של   ד ו ס י ה   ת ו וי כ ז על    ת י ט מ ר ד ע  י שפ ה ל   ם י י שו ע 

כדי שאנשים ימצו את זכויותיהם   . ייעוץ משפטי ל  כ ללא    הם י ל ע   ים מ ת ו ח   לרוב ל  ב א 

מול הממסד ומול התאגידים הם צריכים קודם כול להבין מה נדרש מהם ומה הם  

אוכלוס  של  למשפט  נגישות  העדר  לקבל.  מ יכולים  מתואר יות  בישראל  וחלשות 

פ' נטע  מאת עו"ד יובל אלבשן ופרו  לי משפט"העת "ע בכתב  שהתפרסמו  מרים במא 

אלו  אוכלוסיות  מערכת    זיו.  שמטילה  והחובות  האיסורים  את  לפענח  מתקשות 

ואינן יודעות מהן זכויותיהן מהצד האחר. הרי אין צורך לחכות   ,המשפט מצד אחד 

 ה. פשוט   לשפה ועה  גם בישראל צריכה לקום תנ בוע ש עד שמישהו ימות מקור כדי לק 
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