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  פרק ראשו�

  תוירטואלי בסביבהפואטיקה משפטית 

  .1"הצלילי	 מתכווני	 מאליה	, כשהכוונה צלולה"

   כאשר המשמעות חשובה: פואטיקה  .א

  '?באיזו דר� עלי ללכת מכא�, בבקשה, הגיד לילהתואיל '"

  . אמר החתול',זה תלוי במידה רבה לא� את רוצה להגיע'

  . אמרה אליס–' לא איכפת לי כל כ� לא�'

  . אמר החתול–' לא משנה באיזו דר� תלכי, א	 כ�'

  . הוסיפה אליס כהסבר',Â‰˘�‡Ïבתנאי שאגיע  –'

 .2"'א	 רק תתמידי בהליכה',  אמר החתול',בטוח שתגיעי'

	 ועל כ� מסויכאשר אנו מבקשי	 להגיע ליעד בו  להשתמשיש שפואטיקה היא הכלי  

א	 נצא . ביותר לצור� השגת היעד הוראות שידריכו אותנו בדבר הדר� הטובה נדרשות

א� לא בהכרח ליעד שאליו ביקשנו , נגיע ככל הנראה למקו	 כלשהו, לדר� ללא הוראות

עלינו להסתייע ,  ביעילות הרבה ביותר א	 אנו מעונייני	 להשיג את יעדנו,על כ�. להגיע

אטיקה הפו. נגבש הנחיות חדשותש בי�נשתמש בהנחיות קיימות וש בי� ,בהנחיות מתאימות

. כאשר יעדנו הוא בניית משמעות ומדריכה אותנו לנו ‰ÚÈÈÒÓ˙היא מערכת של הנחיות 

הפואטיקה היא אוס� של עקרונות אסתטיי	 המתייחסי	 לטיבו , במשמעותה הראשונית

  .3מהותו של מבע ספרותילו

� לפענח את אופני הפעולה של אות	 ניסיוהשימוש הלשוני במונח מתייחס ג	 ל

� להגדיר ולאפיי� את מרכיביו של ניסיוהפואטיקה של הנראטיב היא , דוגמה� לכ. עקרונות

 

וראו הערת , 103, )1997,  מתרגמת ליטוי�'ר(‰¯Â‡ÏÙ‰ ı¯‡· ÒÈÏ‡ ˙Â‡˜˙Ù˙  קרול 'ל  1
 .104' המתרגמת בעמ

2  Ì˘ ,71' עמ. 
 .C.H. Holman, W, Harmon A Handbook to Literature (1992), 364ראו   3
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והפואטיקה של , 4	מסויהנראטיב ולהסביר כיצד סוגי נראטיב שוני	 מצליחי	 ליצור אפקט 

סוגת המתח תעסוק בהגדרת המאפייני	 העיקריי	 של הסוגה ובפיתוח אמות מידה 

  .5אליהת המשתיכות שבאמצעות� נית� יהיה להערי� ולנתח יצירו

. 6ת\ת או יוצר\שמשמעותו משורר, poietes מקור המילה פואטיקה הוא מהמונח היווני

אשר נכתבה , "פואטיקה"ת ביותר מצויה ביצירתו של אריסטו   התאוריה הפואטית המוקדמ

� הראשו� המוכר לנו לתאר ניסיויצירה זו היא ה. בער� באמצע המאה הרביעית לפני הספירה

תגובות  )או כושל לייצר( שיטתי את המנגנו� שבאמצעותו מייצר הטקסט הספרותי באופ�

 אריסטו שהתייחס אל הפואטיקה כאל .7 בקרב קהלועניי� או שעשוע, תדהמה, כהנאה

א� ה� משמעותיות ,  הגביל אמנ	 את הבחנותיו לטרגדיהmimesis(8(אמנות החיקוי והייצוג 

 שהפואטיקה הצמיחה ענ� מחקר של	 שנפחו אפואלכל מבע ספרותי ואי� זה מפתיע 

במהל� הדורות הלכה והתרחבה . רטט אריסטוסוהיקפו פרצו את הגבולות הראשוניי	 ש

, והיו	 הוא מתייחס לאופני הבניית המשמעות בתחו	 כלשהו, משמעותו של המושג פואטיקה

מונחי	 של הפואטיקה מתבוננת בשדה סמנטי ב, במילי	 אחרות. לאו דווקא בתחו	 הספרותי

פואטיקה של "לפיכ� עבודות מודרניות עוסקות ב. האפקטי	 שלו על אלה הפוגשי	 בו

 ,10"האנטי קולוניאליז	הפואטיקה של " ,	זאליהפואטיקה של הקולוני ",9"האמונה

 

 .J. Culler Literary Theory: A Very Short Introduction (1997), 84ראו למשל   4
 .M. Gray A Dictionary of Literary Terms (1994), 225ראו   5
 .D. Macey The Penguin Dictionary of Critical Theory (2000), 300ראו   6
על אודות אמנות "הוא מתכוו� לדבר , ה הראשונה ביצירתוכפי שפותח אריסטו ואומר בפסק  7

וכיצד צריכות העלילות ; על האפקט הסגולי של כל סוג וסוג; השירה כשלעצמה ועל סוגיה
וכ� על יתר ; מכמה ואילו חלקי� היא; א� היצירה הפיוטית נועדה להיות יפה, להיבנות

 .22, )1977,  מתרגמתהלפרי�' ש (ÈË‡ÂÙ˜‰ אריסטו ;..."הענייני� השייכי� לתחו� מחקר זה
8  Culler, supra note 4, p. 70.  
 ,N.A. Scott, Jr. The poetics of belief: studies in Coleridge, Arnold, Pater, Santayanaראו   9

Stevens, and Heidegger (1985) . 
 C. Dougherty The Poetics of Colonization: From City to Text in Archaic Greeceראו   10

(1993); H.N. Kadhim The Poetics of Anti-Colonialism in the Arabic Qasidah (2004). 
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, 13"הפואטיקה של הפוסטמודרניז	 ",12"הפואטיקה של הגבריות" ,11"הפואטיקה של המגדר"

  .14"דשההפואטיקה של ההיסטוריה הח"ו

בכל המקרי	 האלה מושאל המונח פואטיקה ממולדתו האסתטית ומיוש	 בהקשר של 

	 מסוי� לנסח מער� של חוקי	 המבהירי	 כיצד נוצרי	 מבעי	 בעלי משמעות בשדה ניסיו

  . ומה מקנה לה	 את משמעות	

צופה פני הראשו� . שכל אחד מה	 מתייחס לממד אחר של זמ�, שני פני	 לפואטיקה

לפענח את התבנית או אופ� הפעולה  מתו� מטרה, 	מסוי בוח� כיצד נוצר מבע הוא. עבר

עתיד צופה פני הפ� השני . יצרבה	 נעשה שימוש לצור� הפקת המשמעות שאותו מבע ש

 או ועניינו הוא האפשרות לעשות שימוש בתבנית המפוענחת לצור� יצירת מבעי	 חדשי	

במוב� זה הפרויקט הפואטי הוא . רלצור� פיתוח תבניות שלא היה לה� ביטוי בעב

הוא עושה שימוש בנתוני	 שנאספו לצור� חיזוי תוצאות ; )extrapolative (אקסטרפולטי

השיח הפואטי ממוקד ביכולת ליצור , א	 פניו אל העבר וא	 לעתיד, מכל מקו	. בעתיד

אטי שני ממדי הזמ� המגולמי	 ברעיו� הפו.  בעזרת מערכת של כללי		ייצוגי	 משמעותיי

  :באי	 לידי ביטוי בתיאורו של המשורר אוד� את המהל� הפורמלי המאפיי� כתיבת שירה

השימוש השירי . מכא� אופיו הפורמלי והטקסי; שיר הוא טקס"

ג	 כאשר יש . ובמופג� שונה מלשו� הדיבור בלשו� הוא בכוונה

נעשה כדי לבטא חוסר הדבר , בשיר דיקציה וקצב של שיחה

 .15"ניגוד למול הנורמהוליצור , פורמליות

בפולמוסי	 ערי	 וטעוני	 העוסקי	 בהגדרת , מראשיתו, השיח הפואטי מתאפיי�

היכולת להתחקות אחריה והתפקיד המדויק שנודע לה במהל� של יצירת , הפואטיקה

 בבחינת �בו רפלקסיה עצמית או התבוננות פנימית הש, אפילו שדה האמנות. משמעות

 

 .N.K. Miller (ed.) The Poetics of Gender (1986)ראו   11
 M. Herzfeld The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Mountainראו   12

Village (1988). 
 .L. Hutcheon A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction (1988) ראו  13
 P. Carrard Poetics of the New History: French Historical Discourse from Braudel toראו   14

Chartier (1992). 
 .W.H. Auden The Dyer’s Hand (1989), 58ראו   15
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, א	 להשתמש במונח שטבע טודורוב, או, "אנטי פואטיות " ידע תקופות,16מסורת עתיקה

   .17"אנטי לשוניות"תקופות 

 קאנט .18אפלטו� גרס כי מקורה של השירה העילאית הוא מוזה או השראה אלוהית

'  המשורר האנגלי וורדסוורת.19האמי� כי היצירה נובעת מגאונות שאינה ניתנת לשחזור

 , מחלוקת מפורסמת.20"ית של רגשות עזי	זרימה ספונטנ"תיאר את תהלי� הכתיבה כ

שכתב " הפילוסופיה של הקומפוזיציה" התעוררה סביב למסה ,שעניינה מהות הפואטיקה

 כאשר כתב , לדבריו,חזר פו את המסלול המחושב ששימש אותויבמסה זו ש. אדגר אל� פו

סה כולה  היו שטענו כי המ: דבריו של פו עוררו פולמוס.21"העורב"את יצירתו המפורסמת 

תרמית או אחיזת ,  של תהלי� הכתיבה אלא סוג של פרובוקציהמדויקאינה דיווח אותנטי ו

הסבר אפשרי אחד באותה מסה  פו עצמו מציע .22עיניי	 שפו בחר לעסוק בה� מטעמיו שלו

  : מהדיו� הגלוי באמצעי	 פואטיי	לרתיעה 

 מעדיפי	 שיהיה מקובל – ובייחוד המשוררי	 –מרבית הסופרי	 "

 –על הבריות שה	 מחברי	 מה שמחברי	 תו� איזה טירו� מעוד� 

 וממש היו מזדעזעי	 נוכח הרעיו� שיורשה –השראה אקסטאטית 

הקהל להצי� מאחורי הפרגוד בגולמיות היגעה וההססנית של 

, ביעדי	 הראויי	 שא� ברגע האחרו� מגיעי	 אליה	, המחשבה

בדמיונות , בישול	בנצנוצי הרעיונות לאי� מספר שלא הגיעו לגמר 

 

̇ ‰ËÂÈÙ וכ� הורטיוס , 7 הערה ÏÈÚÏ, ראו למשל אריסטו  16 Â�Ó‡)ד"תשס,  מתרגמת גילולה'ד( ,
ש� מפרט הורטיוס את דר� הפעולה והכללי� שיש לשלוט בה� כדי להצליח ליצור שירה 

  . ראויה
  .T. Todorov The Poetics of Prose (1977), 81ראו   17
  .72) 1969, כר� א, � מתרג ליבס'י(ÔÂËÏÙ‡ È·˙Î " איאו�"אפלטו�   18
  , )1961,  מתרגמי� רוטשטריי�' נ, הוגו ברגמ�'ש(·ËÂÙÈ˘‰ ÁÂÎ ˙¯Â˜È  קאנט 'ראו ע  19

136�125.   
 .W.J.B. Owen (ed.) Wordsworth's Literary Criticism (1974), 85ראו   20
   .33) 1999, תרג�מ  פלס'י (‰ÈË‡ÂÙ‰ ÔÂ¯˜Ú" הגיו� הקומפוזיציה "פו' א' א  21
 B. Johnson “Strange Fits” A World ofראו , אודות הפולמוס סביב המסה של פולהרחבה   22

Difference (1987) 89; E.W. Carlson “Introduction” Critical Essays on Edgar Allen Poe 
(E.W. Carlson ed., 1987) 1, 10; D. Pahl “De-composing Poe’s ‘Philosophy’” 38 Texas 

Studies in Literature and Language (1996) 1.  וראו את דברי ד� מירו� בעניי� הסכמתו
 של אורי  המנוגדתלעומת גישתו, בוטינסקי לקביעותיו של פו התאורטיק�'הנלהבת של זאב ז

הקדמה " בוטינסקי לשירה העברית המודרנית'על תרומתו של זאב ז"מירו� '  ד;צבי גרינברג
 .È‚· ÏˆÓ ÔÏÈ‡ – Ê ·‡Ê'ÈËÂ·Â˙¯È˘Â È˜Ò� )2005 (50‡מתו� 
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, שהבשילו ונפסלו מרוב ייאוש משו	 שלא נית� להוציא	 אל הפועל

 –במחיקות ובשיבוצי	 הקפדניי	 , בברירות ובדחיות הזהירות

, ו� המחלי� את הקלעי	במנ, בגלגלי	 ובגלגלי השיניי	: באחת

צבעי , נוצות השכווי, טלטלי	 ובמלכודות השדי	בסולמות המ

בתשעי	 ותשעה מקרי	 מתו� , המהווי	, האוד	 וכתמי השחור

  .23"את מניינ	 וקניינ	 של אביזרי הבימה הספרותיי	, מאה

, ארוכי	" יצירה חבלי"יתר של �חרדת	 המשוערת של היוצרי	 מחשיפתפו מתייחס ל

תומס מא� מציע התבוננות מכיוו� אחר בסוגיית הטעמי	  ;מושכי	 בעליל מתסכלי	 ובלתי

   : את המנגנו� הפואטי חבוי מעי� נמעני היצירה האמנותיתעדי� אולי להותיר	 שבגינ

שאי� העול	 יודע אלא את יצירת המופת עצמה , אכ� טוב הדבר"

שכ� ידיעת מעיינות ; לא את נסיבות הולדתה, ולא את מקורותיה

השראתו של האמ� יש בה תכופות כדי לבלבל את הבריות ולהפיל 

  .24"מאציל הנשגבוכ� לשי	 לאל את ההשפעות ש, עליה	 אימה

 לנבוע מחששותיה	 של היוצרי	 מפגיעה פואהרתיעה מעיסוק ישיר בפואטיקה עשויה א

בעוצמתה של היצירה ובפוטנציאל  בדבר פגיעה אפשרית, בתדמית	 או מחשש כללי יותר

 הפער שבי� תפיסת היצירה ,כ� או כ�.  באופ� הרצוי ליוצרי	שלה להשפיע על קהלה

 של תזרימה ספונטני"לה מודרכת נוסחה לבי� תפיסתה כנובעת מהאמנותית כתוצר של פעו

בלב המתח הזה מצויות  .26 משק� את המתח האינהרנטי לשיח הפואטי,25"רגשות עזי	

הפואטי תכרס	 בכוחה של של המנגנו� " גלגלי השיניי	"א	 חשיפה לה :כמה שאלות

 	א ה?מצעותהמנותית להשיג את האפקט שיוצריה מבקשי	 להגיע אליו באהיצירה הא

א	 שיח פואטי ער ה? חשיפה כזו תפגע ביכולת ליצור משמעות באמצעות כלי	 פואטיי	

 

 .36' עמ, 21 הערה ÏÈÚÏ, פו  23
 .50, )1988,  מתרגמת מירסקי'נ(ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂÙÈÒÂ ‰Èˆ�Â· ˙ÂÂÓ מא� ' ת  24
25  Johnson, supra note 22, p. 90. 
26  Ibid, p. 91. לצמצ� מכיוו� שאי, ע� זאת נראה כי אי� לשלול על הס� א� אחת מתפיסות אלה �

. את מלאכת היצירה האמנותית להפעלה טכנית של כללי� פואטיי� או לתרגו� רגשות למילי�
האפקט של היצירה , ונסו�'כפי שמסבירה ג.  אחדי�הכולל שלבי�, זהו תהלי� מורכב ורב פני�

נית� להבחי� בבירור בי� המכני היה לו ": "משתוקק"וה" מכני"השלמה נובע משילוב של ה
כנראה שלא היה ', צירופי מלי� דהויי�'בי� ל' אמיתית'בי� שפה ... מלאלבי� הריק , משתוקקל

"  ללא ספק ג� לא היה צור� בשירהא�, צור� בחיבורי� מקיפי� על טבע השפה הפואטית
)ibid, p. 99.( 
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ואולי ההיפ� מכ� הוא ? יציג את היוצרי	 כמי� טכנאי	 המשתמשי	 בנוסחאות מוכנות

את מורכבות ושל היוצרי	  ומודעות לפואטיקה דווקא תדגיש את תיחכו	 פועל	, הנכו�

  ?וצרי	 שקדמו לה	הקשר שלה	 ע	 דורות הי

הופכות לסבוכות עוד , כבדות משקל ככל שיהיו בשדה האמנות, שאלות מאתגרות אלה

מלכתחילה תפיסת המשפט את עצמו כשיטה המייצרת . יותר כשה� נשאלות בתחו	 המשפט

אולי משו	 שלעיסוק באופני  ,משמעות אינה מפותחת כש	 שהיא מפותחת בשדה האמנות

 את להבי�נוח יותר לרבי	 . אי טורדות במיוחדו נודעות תוצאות לויצירת ייצוגי	 משפטיי	

המייצגי	 יכולת לתפוס את ,  המספקת לצרכניה מעני	 ראויי	אמינה ביותרשיטה המשפט כ

שאי� בינ	 , כמערכת העושה שימוש במנגנוני יצירת משמעות ולא, הנכו� והאמיתי, הצודק

דאי עיסוק ביקורתי בקשרי	 שבי� משפט וובו ,עיסוק כלשהו. לבי� אמת וצדק דבר וחצי דבר

 עשויי	 להיתפס כמובילי	 לעבר ,לשפה או תיאור של המשפט כסוג של עשייה ספרותית

 , נטול הפניות המיוחס לואופי על ה	 כמאיימי–ומכא� , "מניפולטיבי"תפיסה של המשפט כ

ל	 מיישומי טעמי	 אלה עומדי	 ברקע הנטייה להתע. 27סמכותועל על הלגיטימיות שלו ו

 .28או להתייחס אליה	 כבעלי חשיבות מועטת לשיח המשפטי, הפואטיקה המשפטית

, )craft like" (מנותיא�מעי�"אותו כינה קרל לואלי� שלמרות כל זאת קשה להתעל	 מהממד 

  : וכ� הוא מתארו

עולה , מצירו� כל הפעולות הכרוכות במקצועות המשפט"

עריכת . 	 של העושי	 בהולצדה אמנות, ומצטיירת מלאכת המשפט

 אלה ה	 הענפי	 המרכזיי	 של –חקיקה , שיפוט, יעו� משפטיי ,די�

 

 .A. Sarat “Editorial Introduction” The Rhetoric of Law (A. Sarat, T.Rלגבי נקודה זו ראו   27
Kearns eds., 1994), 1. 

בר� . P. Goodrich “Officium Poetae” 23(2) Liverpool L. Rev. (2001) 139, 145ראו   28
 :J.B. White Heracles’ Bowראו למשל . רעיונות פואטיי� מופיעי� תכופות בשיח המשפטי

Essays on the Rhetoric and Poetics of the Law (1985), 107 ,ת חינו� הסבור כי באמצעו
וכ� לפענח ייצוגי� הנוצרי� על ידי , אנו לומדי� לקרוא ולהבי� טקסטי� משפטיי�, ראוי

 R. Weisberg Poetics and Other Strategies of Law and Literature; הפואטיקה המשפטית
וכי תפקידה המרכזי של הפואטיקה  ,"צורה ותוכ� חד ה�"הטוע� כי במשפט , 4 ,(1992)

; "מלא את החלל האתי שבו מתקיימת המחשבה והפרקטיקה המשפטיתל"במשפט הוא 
L. Ledwon “The Poetics of Evidence: Some Applications From Law & Literature” 21 
Law Review Association of the Quinnipiac University School of Law (2003) 1145, 1149 ,

זיקה חזקה לתפיסת הפואטיקה כעיצוב באמצעות  עלידיני ראיות ה� בוד חייב "המסבירה כי 
 הקשור לסיפור באופ� שכ� דיני הראיות ה� אולי התחו� המשפטי, מילי� או יצירת סיפורי�

 ."ההדוק ביותר
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 נזקקת תורת ,בו היא ניצבת עתהשבצומת ... מלאכת המשפט

 ביצוע� אופ�המשפט בדחיפות לעיו� רענ� באמנויות אלה וב

  .29"המיטבי

אופ� ו� את דומה כי עשרות השני	 שחלפו מאז נכתבו הדברי	 העצימו את הצור� לבח

 לעסוק בחקר הפואטיקה של :ובמילי	 אחרות, ביצוע� המיטבי של אמנויות המשפט

  . המשפט

 !"המשפט עומד להתחיל: "הפואטיקה של המשפט. ב

צב רק התחיל לחזור �לא�והצב, קרא הגריפו�' !עוד פע	 פזמו�'"

  '!‰ÏÈÁ˙‰Ï „ÓÂÚ ËÙ˘Ó': כשמרחוק נשמעה הקריאה, עליו

תופש את אליס בידה ופותח בריצה בלי , פו�קרא הגרי', !קדימה'

  .30"להמתי� לסו� השיר

בסיוע , ודורשת מקהלה המיועד, משפט הוא התרחשות המכריזה על עצמה בחגיגיות

לאחר שהצליח ללכוד את תשומת . תשומת לב מיוחדת במינה, אמצעי	 לשוניי	 וחזותיי	

זיו� י חאלו הוא עד הוש� מבקש המשפט לשכנע את הקהל כי החזיו, הלב והקשב של קהלו

אמור לייצג , לאור� השלבי	 השוני	 שלו, ההלי� המשפטי, במילי	 אחרות. עשיית הצדק

, מילי	.  אלא שייצוגו של רעיו� מופשט אינו משימה פשוטה,את הרעיו� המופשט של הצדק

ק חיי	 נחמ� ביאלי. עשויות להתגלות ככלי בעייתי, אמצעי הייצוג הראשו� העולה על הדעת

רופיה אינה ישהלשו� לכל צ, הרי הדבר ברור" ":גלוי וכסוי בלשו�"במסה המפורסמת כותב 

היא , אלא אדרבה, למהות	 הגמורה של דברי	, מכניסה אותנו כלל למחיצת	 הפנימית

   .31"עצמה חוצצת בפניה	

כל שאנו יכולי	 . מכסות על תהו	 בלתי מוב� ובלתי נתפס, אומר לנו ביאליק, לי	ימ

גיו� יבגבולות מצומצמי	 של ה "הפועלי	" סמני	 חיצוניי	"לי	 הוא לשמש כי ממלצפות

  .32"ומשא ומת� חברתי

 

29  K. Llewellyn “My Philosophy of Law” My Philosophy of Law (A. Kocourek ed., 1941) 
181, 188; cited in R.P. Burns A Theory of the Trial (2001), 34. 

 ).'א'  ש–שלי ההדגשה  (23' עמ, 1הערה ÏÈÚÏ , קרול  30
 .קצא, )ז"תש, מהדורה שמינית (·Á È·˙Î ÏÎ.� .˜ÈÏ‡È" גלוי וכסוי בלשו�" ביאליק 'נ' ח  31
32  Ì˘ ,פרעו� החוב"ו" נתינת שטר על חוב: "ביאליק מתאר את פעולת המילי� במונחי�. ש�". 

, לעול� אינו ממומש, שיש בו הבנה מוחלטת, כיוו� שהפרעו�. המילי� משמשות כשטרות חוב
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ובה	 , המיושמות בתחומי	 רבי	, הקיו	 החברתי מבוסס על פרקטיקות מעי� אלה

כל תחו	 מנסה לייצר ייצוגי	 אשר ישרתו באופ� היעיל ביותר . דת ופוליטיקה, מדע , אמנות

, באמצעות שימוש מושכל בתבניות לשוניות וחזותיות.  ג	 המשפטכ�. את מטרותיו

אול	 שוב שב . המשפט מבקש לייצג באופ� אמי� ומשכנע עשיית צדק, בטקסי	 ובדימויי	

ובי� רעיונות מופשטי	 , ועולה הפער שלא נית� להימלט ממנו בי� המציאות לבי� ייצוגה

שה הייצוג באמצעות מילי	 דומה מע, במונחיו של ביאליק. לביטויי	 באמצעות מילי	

יכולת המערכת המשפטית , א	 נשוב למשפט. על פני תהו	 סוערת ועמוקה" גשר מרופ�"ל

לשכנע את צרכניה כי הצדק אכ� נעשה נגזרת במידה רבה מיכולתה להצניע את התהו	 

הכלי הפואטי הוא חיוני לצור� השגת מטרה . ולטשטש את הפער בי� מציאות לבי� ייצוגה

   .זו

אביא כמה , בה� פועלת הפואטיקה המשפטיתש כמה מ� החזיתות שאפנה לתארלפני 

הפואטיקה  עניינ� של שתי הראשונות הוא מיקומה של. הערות או הבהרות מקדימות

ההערות הנותרות נוגעות . של הפעילות המשפטית הרחבה יותר המשפטית בתו� ההקשר

  . בטיבה הכללי של הפואטיקה

יר כי מעיסוק באופ� שבו יוצר המשפט ייצוגי	 אי� עולה שייצור  חשוב להבהראשית

הייצוגי	 המשפטיי	 ה	 בעיקר כלי . ייצוגי	 הוא פועלו היחיד או המרכזי של המשפט

המשפט מגדיר את , בי� היתר. המסייע למשפט להגשי	 את תפקידיו החברתי	 המיוחדי	

יבת במקרי	 של חילוקי דעות מספק פרשנות מחי, חובותינו כלפי הזולת וכלפי המדינה

תיפקודיו של המשפט . להכרעה בסכסוכי	 מנגנו� ומהווה באשר לאופי והיק� חובות אלה

. העלולות להרוס את המרק	 החברתי נחוצי	 לצור� חסימת תופעות כנקמה או אלימות

ובה	 הכלי , מילוי תפקידי	 מרכזיי	 כל כ� מצרי� שימוש בשורה של כלי	 מסייעי	

מיקוד המבט בכלי הפואטי אינו ממעיט מ� ההכרה . הוא עיקר עניננו כא�הפואטי ש

אלא רק מבקש לבחו� את האופ� שבו , בחיוניות וחשיבות תפקידיו העיקריי	 של המשפט

  . מהותיותהלביצוע הפונקציות המשפטיות מתקשרת הפואטיקה 

מנגנוני	 עוד ראוי לציי� כי בניית ייצוגי	 משפטיי	 אפקטיביי	 מושפעת לא רק מ

כמו מוסכמות חברתיות ותרבותיות , משפטיי	 אלא ג	 מגורמי	 נוספי	�פואטיי	 פני	

 

נות� שטר חדש תחת היש� ודוחה או , כלומר, שיטה בשיטה, מחלי� מילה במילה"האד� 
' עמ, ˘Ì" ( החוב אינו בא לידי גובינא לעול�–בי� כ� ובי� כ� . מרחיב לעצמו את זמ� הפרעו�

ראוי לשי� לב כיצד השימוש של ביאליק במונחי� שנולדו בשדה הסמנטי המשפטי ). צבק
 .  השפה והמשפט–יוצר הקבלה בי� הפרקטיקות של שתי תופעות חברתיות מרכזיות אלה 
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 אלה לבי� 	קשרי הגומלי� המורכבי	 בי� גורמי. משתנותוכלכליות ונסיבות פוליטיות 

חורגי	 ,  בתו� שיח המשפט והחברה,בי� היתר, הנידוני	 בהרחבה, הייצוגי	 המשפטיי	

   .33מתחומינו כא�

היא היא  שבה� יצירת הייצוגי	, שלא כמו במערכות אסתטיות או אמנותיות ,שנית

 רובד נוס� בתו� תופעת המשפט ,דאייצוגי	 משפטיי	 ה	 בבחינת מכשיר גר, העיקר

 אפילו, יש בכוחו של המשפט לספק פתרונות סבירי	 וראויי	 לעתי	 קרובות .המורכבת

 וממד יצירת הייצוגי	 א� משלי	 את ,לחילוקי דעות או למצבי	 בעייתיי	, אופטימליי	

ההלי� המשפטי עשוי להוות בעת ובעונה אחת ג	 ייצוג של עשיית , כ�. הפעולה המהותית

  . צדק אבל ג	 עשיית צדק בפועל

בחינת תפקידה המשמעותי של הפואטיקה בתו� הזירה המשפטית אי� , שלישית

�והפואטיקה היא מכשיר רבמאחר . מת לפואטיקה כשלעצמהמסוימשמעותה ייחוס ערכיות 

עשויות להתעורר שאלות ערכיות כמו רציות� של , חשיבות לצור� קידו	 מטרות שונות

או החובה האתית לעשות שימוש או להימנע מעשיית שימוש בכלי	 פואטיי	 , מטרות אלה

 סוגיה עצמאית היאאול	 עצ	 החקירה של המנגנו� הפואטי  ,34לצור� מימוש אות� מטרות

מי	 ויכולת	 להשיג תוצאות מסוי שאלות כמו היעילות של מהלכי	 פואטיי	 .ומובחנת

אי� הנכונות שבתורת : "כש	 שמלמדנו אריסטו. ספציפיות ה� מעניינות וחשובות בפני עצמ�

נות אחרת אינה כזו שבאמנות המדינאות אותה הנכונות שבאמנות השירה וכ� באמ

נפרדותו מתחומי	 לשל השיח הפואטי ועצמאותו ל� אריסטו ו בקביעה זו מכו.35"השירה

  .36ההאתיקמ בייחוד, אחרי	

 :יוסטכותב הור. שימוש באותו מנגנו� פואטי אינו מניב בהכרח תוצרי	 זהי	, לבסו�

 

 E. Eherlich Fundamental Principles of the Sociology of Law (W.L. Moll ראו למשל   33
trans., 2002); M. Shapiro, A.S. Sweet On Law Politics and Judicialization (2002). 

 W.C. Booth “Are Narrative Choices Subject toראו , לדיו� בסוגיות דומות בהקשר הספרותי  34
Ethical Criticism?” Reading Narrative: Form, Ethics, Ideology (J. Phelan ed., 1989) 57, 

 S. Almog “As I Read, I Weep – Inיבי� השיפוטיי� ראו לדיו� באתיקה של הנראט; 75
Praise of Judicial Narrative” 26 Okla. City U. L. Rev. (2001) 471, 491.  

 ).14שורה , פרק כה (51' עמ, 7 הערה ÏÈÚÏ, אריסטו  35
במונח " :S.H. Butcher Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Art (1951), 222וראו   36

 ."כא� יש התייחסות מיוחדת לאתיקה' מדינאות'או ' פוליטיקה'הכוללני 
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ומה , אני אינני רואה מה כוחה של למדנות ללא עורק כשרו� עשיר"

עד כדי כ� האחד זקוק למשאבי האחר  ,כוחו של כשרו� שלא לוטש

  .37"דידותולברית י

, יוסטעל פי הור, מאמ� ומיומנות פואטית מאפשרת, הכרה בפועל	 המשולב של כשרו�

ולהכיר , ובה	 כאלה המופקי	 בזירת המשפט,  מבעי	כמהלהשלי	 ע	 בינוניות	 של 

  : בעליונות	 של מבעי	 אחרי	

 משפט� או פרקליט. נסבלת בשטחי	 מסוימי	 בינוניות מותרת וא�"

ומבקיאותו ,  רב ממצוינות נאומו של ֶמַסָלהרחוק מרחק, בינוני

 .38"...בכל זאת יש לו ער� הרבה של ַקסֶקליוס %$ל$ס

החזותית : בהמש� הדברי	 יפורטו ביטויי הפואטיקה המשפטית בשתי זירות

הנגזרי	 ממה שאני מציעה לכנות פואטיקה פורמלית ופואטיקה , ביטויי	 אלה. והמילולית

כללי הפרוצדורה . טיב	 של הייצוגי	 המשפטיי	את  אופיי	 ואתמגדירי	 , בלתי פורמלית

לצד מערכת . המשפטית ה	 בבחינת הוראות פורמליות ליצירת ייצוגי	 בעלי משמעות

ונית� , שאינה מעוגנת בכללי	 פוזיטיביי	, הכללי	 הפורמלית הזו פועלת מערכת נוספת

קובע כיצד  תי המערכותפועל� המשולב של ש. לתארה כמערכת פואטית בלתי פורמלית

  . נשמע ונתפס, המשפט נראה

  פואטיקה משפטית חזותית. ג

אבל היא קראה , אליס מעול	 לא ביקרה בבתי משפט קוד	 לכ�"

מעט לכל דבר ושמחה לגלות שידעה לקרוא בש	 כ, עליה	 בספרי	

לפי הפיאה האדירה , ' אמרה לעצמה,'זה השופט'. שראתה ש	

  .'שלו

לא ... ומאחר שענד את הכתר מעל לפיאה; ל�המ, אגב, השופט היה

  . וודאי שזה לא הל	 אותו, נראה כמי שחש בנוח כלל

 

 ).411�409שורות  (41' עמ, 16הערה ÏÈÚÏ , הורטיוס  37
38  Ì˘ ,372�368שורות  (40' עמ( 
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' ושני	 עשר היצורי	 שבו' ; חשבה אליס,'וש	 תא המושבעי	'

מאחר שאחדי	 מה	 היו , את	 מביני	', יצורי	'היא נאלצה לומר (

  .39"'אני מניחה שה	 חבר המושבעי	, ')ואחדי	 עופות, חיות

 כמה מהייצוגי	 משמר, ו וחריגותועל א� מוזרות, המשפט בחצרו של מל� הלבבותבית 

רובנו מסוגלי	 לזהות בית משפט , בדומה. משפט החזותיי	 המוכרי	 לאליס כמסמני	 בית

עוצמתו של . של המשפט ככזה באמצעות שימוש בידע קוד	 בדבר משמעות האיקונוגרפיה

מרכיבי	 .  אחדי	 מרכיבי	שלהאיקונוגרפי וס  מהסטט, בי� היתר,ההלי� המשפטי נגזרת

, מעניקי	 לכל מופע משפטי משמעות כללית ורחבה, הניתני	 לזיהוי בכל משפט, אלה

מרכיבי	 כמו עיצוב הפני	 והחו� של בית  .חורגת מעבר לגבולות ההתרחשות הסציפית

 התרחשות  מסמני	 כי,לבוש השחקני	 העיקריי	 וטקסי	 חזותיי	 ניתני	 לזיהוי, המשפט

   ).trial" (הלי� משפטי" או "משפט"יכת לסוגה המכונה ימת משומסוי

 נשלטת במידה רבה על ידי ימשפטהלי� ההכוריאוגרפיה החזותית המורכבת של ה

אות� ממלאת הפרוצדורה היא בניית מבעי	 שציות קאחת מהפונ. הפרוצדורה המשפטית

מכתיבה חלק ניכר מהמראות הפרוצדורה . משמעותיי	 שוני	 לאור� ההלי� המשפטי

.  היא ג	 קובעת את אופי וסדר הסצנות אשר יופקו במהל� ההלי�.באולמות בתי המשפט

  .על ידי הפרוצדורהבמידה רבה אותה מגל	 ההלי� נקבע שטיב החוויה 

. בתי משפט שהוקמו במיוחד לצור� מטרה זובהרוב הגדול של המשפטי	 מתקיי	 

בה	 מתבצע שכלומר הקצאת אתרי	 מיוחדי	 , 	ילקונספציה של בתי משפט ייעודי

א	  ,והיא נוכחת ג	 היו	 ברוב שיטות המשפט, 40סטוריהי יש שורשי	 עתיקי	 בה,השיפוט

  . �לולא בכ

לצד תפקידו . הליכי השיפוטבפועל י� שבו מתרחשי	 יבית משפט אינו מתפקד רק כבנ

   .41תית חברה גילו	 חשוב ומרכזי של אידיאולוגיהואבית המשפט , "ארצי"ה

 

 .126�125' עמ, 1הערה ÏÈÚÏ , קרול  39
 לקיי� את ההליכי� במקו�  נקבע כי אי�1215�במאגנה כרטא מ, א� להידרש לדוגמה אחת  40

במש� מאות שני� ). ”in aliquo loco certo“..." (במקו� אחד קבוע"אלא , בו נמצא המל�ש
 D. Gerhold Westminster Hall – Nine Hundred Years  ראו;מקו� קבוע זה היה וסטמינסטר

of History (1999), 42. 
 J.D. Rosenbloom “Social Ideology as Seen Throughנקודה זו זוכה לפיתוח מעמיק אצל  41

Courtroom and Courthouse Architecture” 22 Colum. J. L. & Arts (1998) 463. 
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משתנה לעתי	 קרובות בהתא	 למיקומ	 בתו�  של בתי המשפט ההארכיטקטור

יררכיה הפנימית של שיטת המשפט ובהתא	 לחשיבות המיוחסת למשפט בכל שיטת יהה

בתי המשפט העליוני	 מפגיני	 את מעמד	 הנישא בעזרת מיגוו� , באופ� טיפוסי. ממשל

 סממני	ה. מבנה הפנימיבצוני של הבניני	 ה� חזותיי	 הממוקמי	 ה� במבנה החיסממני	 

 מעמד מרכזי והשפעה ניכרת בעליט פהחזותיי	 בולטי	 במיוחד כאשר מדובר בבתי מש

הברית � בית המשפט העליו� בארצותההעצמה ההדרגתית בכוחו של, דוגמהכ� ל. בחברה

נות במאה ארבעי	 וחמש השני	 הראשו . לסביבתו הפיזיתהגוברתמשתקפת בתשומת הלב 

עשרה הוק	 �לקראת סו� המאה התשע .42הועבר בית המשפט מאתר לאתר, לקיומו

אול	 תכנונו לא כלל , רכי הממשלוועד לשמש את צנגטו� הבירה הבניי� הראשו� שנבוושי

ובשלב ,  מחדר אחד למשנהו ברחבי הקפיטולשנדד, הקצאת שטחי	 מיוחדי	 לבית המשפט

 הוכרזו על ידי הקונגרס הדברי	 1859בשנת  .basement chamber(43(	 מוק	 במרת� מסוי

ונגרס זה לא יניח לבית ]ק[ ":שיש בה	 הכרה בכוחו של הממד החזותי של המשפט, הבאי	

המגיעי	 לכא� , ולזרי	, המשפט העליו� של ממשל כשלנו לשכו� במרתפי הקפיטול

 אל להיות מובלי	 מטה,  במדינהר השיפוטי הגדול ביותלומבקשי	 לחזות בטריבונ

   .44"המרת�

שיא	 היה באוקטובר  אשר,  שדרוגי	כמהבעקבות הדברי	 הללו זכה בית המשפט ל

י� הקבע המשמש אותו עד יי החל לפעול בבננכאשר בית המשפט העליו� האמריק, 1935

). Cass Gilbert(הפרויקט הגדול האחרו� של הארכיטקט קאס גילברט  בניי� שהוא, היו	

 צורות שלאת השראתו שאב מהאימו� הרומאי ;  הקלאסיגילברט בחר בסגנו� המקדש

   .45הארכיטקטורה היוונית

הדר ומרשי	 מעי� זה מאפיי� לעתי	 קרובות בתי  בתרבות המערב סגנו� ארכיטקטוני רב

כיו	  ע	 זאת .עצמאי ומור	 מע	,  כיציבטתפיסת המשפשימור משפט עליוני	 ומסייע ב

 משפט המוקמי	 בתי. הבכורה שהיה לו בעברסי איבד את מעמד אדומה כי הסגנו� הקל

 corporate ("הסגנו� התאגידי"מושפעי	 ככל הנראה ממה שמכונה  הברית�היו	 בארצות

 

 B.A. Perry The Priestly Tribe – The Supreme Court’s Image in the American Mind ראו  42
(1999), 8. 

43  Ibid, p. 9.  
44  Ibid, ibid. 
45  Ibid, p. 8. 
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style(46 .האחרונות באירופה 	בעלי מראה כמה מבתי המשפט שהוקמו בשני 	עכשווי ה 

  .47טכנולוגיה חדשנית  המעלה על הדעת,מובהק

הוא דוגמה מאלפת , 1992�שהוק	 ב, הישראלי� בית המשפט העליומשכנו החדש של 

כעולה מהמובא באתר הרשמי .  היכלי המשפטלמשמעות הסמלית הנודעת למבנה ולעיצוב

בעיצובו של המשכ� החדש ניתנה תשומת לב מיוחדת למקומו של בית , של בית המשפט

 להתייחסות ההיסטורית לבנייה הירושלמית, ת הממשלה ולכנסתיהמשפט בסמו� לקרי

באב�  , בי� היתר,יה נעשה שימושי בבנ.48חוק ואמת, ולהבעה של ערכי צדק, לאור� הדורות

היוצרי	 בניי� המתאפיי� , תעלות של מי	 זורמי	בצורות גאומטריות וב, ירושלמית

לאתר  ג	 במקרה הישראלי נית� .49באלמנטי	 מסורתיי	 המשולבי	 במראה עכשווי מובהק

ו של המשפט בחברה לבי� המעבר מהמבנה היש�  וכוח בי� התעצמות מעמדוהתאמה

 למשכ� ,עליו�ההמשפט בית  במש� שני	 רבות את מש אשר שי,במגרש הרוסי	 בירושלי	

וג	 א	 ,  בסיוע כספי תרומה פרטיתשנתאפשרהג	  ,המעבר למשכ� החדש. החדש והמפואר

ש ממעמדו נתפס כהול	 ומתבק, היו מי שחלקו על הכרעות ארכיטקטוניות כאלה או אחרות

  . המרכזי של בית המשפט העליו� וכובד המשקל של תפקידו החברתי

דברי ההסבר המופיעי	 באתר בית המשפט העליו� מבקשי	 לשק� את חיוניות המעבר 

 בבחירת הואת עומק המחשבה שהושקעאת חשיבות הקמת הבניי� , לבית המשפט החדש

אותו אמור ש ,וב בי� יש� לחדשהשיללצד זה מדגישי	 הדברי	 את .  והעיצובותהאדריכל

  : אמור לשק�הוא אות	 שג	 את הערכי	 הבניי� לגל	 ו

 

46  Rosenbloom, supra note 41, p. 522. 
דוגמאות לבתי משפט כאלה ה� בית המשפט בבורדו וכ� בית הדי� האירופי לזכויות אד�   47

 George G. Booth Traveling Fellowship in Architecture: Modern 1999 ראו ;בשטרסבורג
Courthouses Design in Europe in the University of Michigan internet site:  

http://www.caup.umich.edu/acadpgm/arch/fellowships/warner.html. 
וכ� על כל אחת מ� הבחירות , על התפיסה שעמדה בבסיס עיצובו של בית המשפט העליו�  48

 /http://elyon1.court.gov.il: הארכיטקטוניות והסמליות ראו באתר בית המשפט
heb/elyon/siyur/odot.htm. השאלות א� אכ� נית� להביע באמצעות שפה ארכיטקטונית ערכי� 

עליו� אכ� מצליח לתת ביטוי לאות� ערכי� הוא� מבנה בית המשפט , "חוק ואמת, צדק"של 
  .�ענייני כא� הוא עצ� קיומה של התפיסה כי קשרי� כאלה אפשריי. חורגות מתחו� הדיו�

 באלמנטי� מסורתיי� יותר עתי�שבמרכזה מראה עכשווי המלווה ל ,תפיסה אדריכלית דומה  49
מהמבני� המשכני� ערכאות נמוכות יותר אשר  מאפיינת ג� כמה) כשימוש באב� מקומית(

 ).  ה� בתי המשפט בנצרת ובעכובולטותדוגמאות (הוקמו בישראל בשני� האחרונות 
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דהיינו , 1992 ועד שנת 1948�מאז הקמתה של מדינת ישראל ב"

שכ� בית המשפט העליו� כדייר שכיר , במש� ארבעי	 וארבע שני	

יד '( פנתה קר� רוטשילד 1984בשנת . בניי� יש� שבמגרש הרוסי	ב

� רשמי אל ראש ממשלת ישראל והציעה לתרו	 באופ) 'הנדיב

 נערכה 1986  בשנת .להקמת משכ� קבע חדש לבית המשפט העליו�

 אדריכלי	 תחרות לתכנו� הבניי� ובה השתתפו מאה ושמוני	 משרדי

 האדריכלי	 ר	 כרמי ואחותו הזוכי	 בתחרות היו. ל"מישראל ומחו

, 1992 מבר בנוב, שש שני	 לאחר מכ�. אביב�מלמד מתל�עדה כרמי

בעת תכנו� הבניי� . המשפט העליו� נחנ� הבניי� החדש של בית

המשפט  מקומו של בית: נלקחו בחשבו� מספר מרכיבי	 מרכזיי	

, הרשות המחוקקת, גוריו� בסמו� לכנסת�העליו� הוא בקריית ב�

שילוב בי� סגנו� הבניי� הינו . הרשות המבצעת –ולמשרדי הממשלה 

המתייחסת לירושלי	  אדריכלות אקלקטית אדריכלות מודרנית לבי�

מבנה בית המשפט העליו� מושפע מערכי	 . ולמבניה לאור� הדורות

  .50"חוק ואמת ומקבל השראה ממטאפורות מקראיות, צדק של

עדיי�   משפטבאמצעותה מקימי	 היכלישהשפה האדריכלית , חדשנית ככל שתהיה

ת אדריכלות היכלות המשפט מאז יומי� שהנחתה א מכוונת להשיג את אותה מטרה עתיקת

המקושרי	 ע	 , י	ייחודיהמשפט באופ� שיחזק את תפיסת	 כמוסדות   הצגת בתי–ומתמיד 

   .51וסמכותיותעוצמה , צדק

, שוב. תכליתיות דומה עומדת ג	 ביסוד תכנונו האופייני של פני	 מבנה בית המשפט

 הוא, של עוצמה מוסדיתבאיתותי	  המשופע, ינפני	 בניי� בית המשפט העליו� האמריק

�ה, האול	 המרכזי.  מעניינתדוגמה“Great Hall” ,יועד , שתוכנ� א� הוא על ידי גילברט

לספק אילוסטרציה מוחשית לתפיסה בדבר מעמדו הייחודי והר	 של בית המשפט 

 עמודי השייש הגבוהי	 ועיטורי הקירות המגולפי	 נועדו לשמש רקע מרשי	 .52העליו�

 

   .48הערה ÏÈÚÏ ראו   50
�שהוצג ב, פרויקט אקדמי של תכנו� בית משפט  51Georgia Tech School of Architecture , ש�

הארכיטקטורה : שהיא למעשה סכמה פואטית, דגש מיוחד על האסתטיקה של בתי המשפט
] הפדרלי[י נטרות של המשפט האמריק כלפי המורשת והמ כבודשל בתי המשפט חייבת לעורר

עיצוב הפני� צרי� ... קפדנות והגינות, יושרה, יציבות, הבני� חייב להביע רצינות. והמדינתי
הפרויקט הוצג במסגרת הקורס ..." לבטא את הדרת הפני� של ההליכי�, לשק� רצינות

 .http://herring.cc.gatech.edu/arch4303-fall2003/373 ראו ;"הערכת תכנו� ובנייה"
52  Perry, supra note 42, p. 11.   
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 ולהליכת	 הקבוצתית לעבר מקומות ווילונות הקטיפהעליוני	 מבעד ללגיחת השופטי	 ה

  . הישיבה שלה	

אול	 , בולט במיוחד כאשר מדובר בערכאות גבוהות  חזותיי	השימוש באלמנטי	

יזואלי של המשפט ניתני	 לאיתור כמעט וומי	 הקשורי	 לעול	 הדימויי	 המסויאלמנטי	 

יל תומאסו� גודווי� 'ג. רככי אשר יהיהייההיהיה מיקומו הגיאוגרפי ו, בכל בית משפט

  :ויזואלית הבסיסית המאפיינת בתי משפט בכל רחבי העול	ומתארת את התבנית ה

 א� לידיעתה של מתבוננת המער� הפיזי של בית המשפט מביא"

מ� החזק ביותר אל , יררכיה החברתית פועלת ג	 כא�יההמקרית כי 

: ררכיה הזוימני	 את ההיאזורי הישיבה המובדלי	 מס. החלש ביותר

, קהל הצופי	 שאינו מעורב ישירות בהלי� מופרד מהעדי	

וכול	 ג	 יחד , המופרדי	 מעורכי הדי�, המופרדי	 מהמושבעי	

 המורחקי	 עוד יותר מהשאר באמצעות, מופרדי	 מהשופטי	

   .53"גובה	 והריווח של מקו	 מושב	

מקו	 מושב	 הגבוה . יו� פואטילמרכיבי	 סטנדרטיי	 אלה של החלל המשפטי נודע היג

בידוד	 . סמכות	 וכוח	, מעמד	 הנפרד, של השופטי	 אמור לבטא את העצמאות שלה	

וביקטיביות שמבטא מעשה הפניות והא יחסית לשאר הנוכחי	 באול	 מדגיש את חוסר

יריבי	 במרחק שווה ממקו	 מושב	 של השופטי	 מהווה ה	 של הצדדי	 מקומי. השיפוט

  .54משוא הפני	 המגול	 בהלי� המשפטי�לרעיו� האוביקטיביות ואינוס� י ביטוי ויזואל

כובעי	 או פיאות מהווי	 , כמו גלימות, סממני לבוש מיוחדי	 המשמשי	 את השופטי	

ועל כ� , הפניות שלה	 עוד סימבול אפקטיבי המרמז על עליונות	 של השופטי	 וחוסר

  .  הלגיטימיות של החלטותיה	בחיזוקמסייע 

 לאחר גיגית של שופטי	 לאול	 בית המשפטשבמרכז� כניסה ח, פתיחה דומות תתמונו

בכל רחבי ממלכת . מתרחשות כמעט בכל העול	, הכרזה מקדימה וקימת הקהל על רגליו

משפט   מושבעי	 ושופטי	 במופעי,עדי	, די� עורכי, המשפט משתתפי	 מתדייני	

ג	 א	 שוני	 , משפט אלה מופעי. המופקי	 בעזרת כלליה של הפואטיקה המשפטית

 

53  J.T. Goodwin “Trial Advocacy Handbooks: Narratology and Opening Statements” 27(4) 
Mosaic (1994) 215, 217.   

ממיקומ� של המושבעי� : "הפואטיקה המשפטית קובעת ג� את מיקומו של חבר המושבעי�  54
משו� שה� תופסי� מקו� ייחודי באול� , ברור מיד כי יש לה� תפקיד ייחודי בהלי� המשפטי

   .Rosenbloom, supra note 41, p. 496ראו ; "בית המשפט
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בה	 שא� הוא הזמ� ככא� הוא המקו	 ו: מייצגי	 כול	 מסר אחיד בתוכנו, בדגשי	 ובמיפרט

" אולמות המשפט"מסר כזה מבקשי	 להעביר ג	 דברי ההסבר המתארי	 את . נעשה הצדק

באולמות מוקצי	 אזורי ישיבה מיוחדי	 לאסירי	 : "באתר בית המשפט העליו� בישראל

ואזורי ישיבה מיוחדי	 לעתונאי	 ונציגי , עניינ	  המובאי	 לבית המשפט לשמיעתולעצירי	

שזכאי לנכוח , במקביל מוקצה מקו	 ישיבה נרחב לקהל .המסקרי	 את הדיוני	, התקשורת

מטענת , 'בדלתיי	 סגורות 'לכאלה המתקיימי	 פרט, מתקיי	 בבית המשפטהבכל דיו� 

המצוי מול בימת , � מעגליבשולח ושבי	עורכי הדי� י. 'צנעת הפרט'טחו� או יב

  .55"השופטי	

 כפי שאפשר לראות, דר� התנהלות המשפט ג	 היא כפופה לכללי	 פואטיי	 מוקפדי	

  : בתיאור הבאלמשל

, נשברת השתיקה על ידי פטישו של השמש, בדיוק בשעה היעודה"

: והוא אומר את המילי	 המפורסמות הקוראות את הנוכחי	 לסדר

�שופטי בית המשפט העליו� של ארצות בית המשפט ונשיא, כבודו'

  .56"'!הקשיבו, הקשיבו, הקשיבו! הברית

חשיבות השימוש המושכל והמיומ� בכלי	 הפואטיי	 במהל� המשפט ברורה וידועה 

אחד מהנכסי	 המקצועיי	 החשובי	 ביותר הוא . הדי� המייצגי	 את הצדדי	 לעורכי

כשרו� ומיומנות בפני מקבלי ההכרעות השיפוטיות דהיינו יכולת לטעו� ב, מומחיות דיונית

לצד שירותי	 , סיוע בשיפור מיומנויות אלה מציעות חברות מסחריות לא מעטהיו	 . וקהל	

, בי� היתר, שירותי	 כאלה אמורי	 .כלליי	 המיועדי	 להקל על הליטיגציה במהל� המשפט

  .57לשוניי	 ג	 יחדלשכלל את כישוריה	 של עורכי הדי� בהפקת מסרי	 ויזואליי	 ו

 

   .http://elyon1.court.gov.il/heb/elyon/siyur/ulam.htmוראו   55
56  Perry, supra note 42, p. 11 .  
טורי� לשכלל את חיפוש פשוט באינטרנט מניב מספר חברות יעו� המציעות סיוע לליטיג  57

� ת מתמחה בהרכבת חבר מושבעי� מבויחברה אח. כישוריה� לפני הופעה בבית המשפט
המאפשר לעורכת הדי� לבחו� את יעילות טיעוניה ואת השפעת הופעתה 

)http://expertpages.com/news/mock_jury_1-1-99.htm(. חברה אחרת מתמחה בתכנו� 
הרכבת טיעו� משכנע והדוק להצגה בפני : "י�המורכבת משלושה צעד, אסטרטגיה למשפט

 נקודות מרכזיות שעל המושבעי� להבי� כדי לפסוק לטובת 4�3זיהוי , המושבעי�
 ראו ;"והכנה של מוצגי� משפטיי� שיעבירו נקודות אלה באופ� חזותי ,הפרקליט

http://www.synchronicsgroup.com/services.html.   



  תוירטואלי בסביבהפואטיקה משפטית : פרק ראשו�

49  

t:\books\almog\2006\06-05-16\almog-02.doc 12/10/2006 2:32:00 PM  

ראוי לציי� בנקודה זו כי המשפט הוא החולייה האחרונה בשרשרת ארוכה של 

 שבו ,שלב מקדמיבהלי� פלילי מתחיל בדר� כלל , כ�. לו הרבה לפניוחהתרחשויות שה

השלב הבא יהיה החלטה . נאס� חומר רלוונטי למקרה על ידי הרשויות המופקדות על כ�

בדבר דיות המידע לצור� ) טרה או הפרקליטות הנוגעת בדברלמשל המש(של אות� רשויות 

ג	 בהליכי	 העוסקי	 בסכסוכי	 אזרחיי	 מקדי	 מהל� ארו� של איסו� . המש� ההליכי	

,  מסתיי	 המהל� ללא צור� בהלי� משפטי מלאעתי	ל. עובדות ועיבוד� את המשפט עצמו

 המשפט נותר חבוי רובו של המהל� הסולל את הדר� לקראת . במקרי	 של פשרהלמשל

 , בי� היתר,אפואמשמש , "היו	 בבית המשפט", ההלי� המשפטי. למדי מהעי� הציבורית

.  המייצג את טווח הפעילות הרחב והמורכב שקד	 לו ואיפשר אותו,לעי� כסימבול נראה

יזואלית המודגשת של ההלי� מסייעת לו לא רק בייצוג כל ההתרחשויות שקדמו ואיכותו הו

להכרעת הדי� . של אות� התרחשויות) closure(  כדי לתק� סיגור או נעילהאלא ג	, לו

שיא שיש בכוחו להביא את היא בבחינת אירוע . כות של סופיותהחותמת את המשפט יש אי

ויזואלית היא אמצעי חשוב המסייע והפואטיקה ה. הקונפליקט שעמד במרכז הדיו� אל קצו

   .להלי� המשפטי להשיג מטרות מורכבות אלה

  פואטיקה משפטית מילולית. ד

  .אמר המל� לאליס?' מה ידוע ל� על העני� הזה'"

  . אמרה אליס,'שו	 דבר'

  .התעקש המל�?' ·ÏÏÎשו	 דבר '

  . אמרה אליס,'שו	 דבר בכלל'

  . פונה אל המושבעי	,  אמר המל�,'זה חשוב מאוד'

: כשהארנבו� הלב� התערב, ה	 עמדו לרשו	 את זה על גבי הלוחות

  ...אמר בנימה של כבוד רב' כמוב�, חשוב�Ï‡מלכות� מתכוו� להוד '

והמשי� למלמל ,  אמר המל� חיש,' חשוב כמוב�Ï‡התכוונתי ש'

,  כמנסה,'חשוב, חשוב�לא, חשוב� לא–חשוב , 'לעצמו בקול נמו�

  .58"מה משניה	 נשמע יותר טוב

 

 . 137' עמ, 1הערה ÏÈÚÏ , קרול  58
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י את הביטוא	 לשאול (באמצעות מילי	 " עושי	 דברי	"פועלי	 או במשפט 

מהמפגש ע	 אי� מנוס , כאשר אנו מבקשי	 להבי� כיצד עושי	 זאת. )59מאוסטי�

  . הפואטיקה

פורמליי	  הנו� המילולי של המשפט מעוצב באמצעות כללי	 פורמליי	 ובלתי

. נסיבותובאלו , הקובעי	 אלו מבעי	 לשוניי	 יתקבלו בשדה המשפט כנושאי משמעות

בדומה לפואטיקה . וצדורה המשפטית בדר� כלל בפרהכללי	 הפורמליי	 מצויי	

היא , לי הפרוצדורההמגולמת בכל, ג	 הפואטיקה המילולית, ויזואלית של המשפטוה

	 או התרחשות מסויכללי הפרוצדורה משמשי	 לצור� בידודו של ארוע . אינסטרומנטלית

לאותו " רלוונטית"ולצור� הגדרת קבוצת עובדות כ, מהזרימה הרצופה של הזמ� מתמסוי

  . עארו

י	 מדויק את תכניו וצורתו ה1984�ד"תשמ, הדי� האזרחי  קובעות תקנות סדר למשלכ�

טענות יש להכתיר בש	 מתאי	 ולסמ� באמצעות מספר התיק   כתב.60טענות של כתב

די� מסתמ� �את הרצאת העובדות המהותיות בלבד שבעל" לכלול בו ,61והתארי� המתאי	

 להיות ;63בו ראיות הבאות להוכיח את העובדות ולא לכלול 62"עליה� בתביעתו או בהגנתו

בחנות שונות בי� סוגי העובדות הולערו�  64מחולק לפי הצור� לסעיפי	 מסומני	 במספרי	

  .65הנכללות בו

 

59  J.L. Austin How to Do Things with Words (1962).   
צויות הנחיות מדוקדקות היורדות  מ1984�ד" לתקנות סדר הדי� האזרחי תשמ68בתקנה   60

נות נייר לבני� גליועל גבי , כתיבה טענות יהיה מודפס או כתוב במכונתכתב ": לפרטי�
ויש להניח שוליי� של חמישה סנטימטרי� לפחות , וחלקי� על צד אחד בלבד של הגליו�

ול� יצוי�  א,"המרוחקי� שמונה סנטימטרי� זה מזה, במרכז הגליו�, ובה� שני נקבי�, בימינו
". יסוד פג� שבצורה לעלעורר התנגדות טכנית לכתב טענות אי� " קובעת כי 69כי תקנה 

השאלות המענינות כשלעצמ� של הבחנות בי� צורה לתוכ� ומשמעות ההבחנות חורגות 
, או במקומ�, "אנלוגיות" לצד ההנחיות היחייב לקבועמוב� שהמצב הדיגיטלי . מעניננו כא�

גליונות "ייחסות לתוצרי הטכנולוגיה הדיגיטלית ולהבדלי� שבינ� לבי�  המתחדשותהנחיות 
 .המודפסי� שיהפכו אולי להיות נחלת העבר" הנייר

 ". סימו� כתב הטענות" שכותרתה ,˘Ì, 70תקנה   61
 .˘Ì ,)א(71תקנה   62
63  Ì˘ 
  .˘Ì, )ב(71תקנה   64
 שוני� זה מזה ומבוססי� י� המסתמ� בכתב טענותיו על נימוקי�על ד" ˘Ì ,)א(72על פי תקנה   65

 ".בנפרד ובמובח�, עד כמה שאפשר, יפרש אות�, על עובדות נפרדות ושונות
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 קובע באופ� מפורט ומדוקדק את 1982�ב"תשמ, ]סח משולבנו[י ילר הדי� הפלסדק חו

כ� . את התבנית הבסיסית שלווובכ� מעצב מראש את אופיו ומהלכו , שלבי המשפט הפלילי

למשל ע	 תחילת המשפט יקרא בית המשפט את כתב האישו	 באזני הנאש	 ויסביר לו את 

ידחו י א	 .67 לאחר מכ� יוכל הנאש	 לטעו� טענות מקדמיות;66תוכנו במקרה הצור�

, 68 מגיע תורה של התביעה להביא את ראיותיה–הטענות המקדמיות והנאש	 לא הודה 

לה� הוא ש, מגיע תורו של הנאש	 להביא ראיות הגנה, וכחה אשמה לכאורהא	 ה, ולאחריה

   .69רשאי להקדי	 דברי פתיחה

כללי הפרוצדורה המשפטית מסמני	 את גבולות המופעי	 המשפטיי	 וקובעי	  ,א	 כ�

ה	 אמצעי בעל חשיבות רבה לצור� הפקת הייצוגי	 המשפטיי	 ; את אופ� התנהלות	

אול	 לצד כללי  . התבניות הבסיסיות בעזרת� נוצרי	 הייצוגי	ה	 מגדירי	 את. המרכזיי	

 נודעת השפעה פורמליות רבות שג	 לה� פועלות פרקטיקות בלתי, הפרוצדורה הפורמליי	

ה ה	 האמצעי	 כלי	 משמעותיי	 בהקשר ז. משמעותית על עיצוב ההלי� המשפטי

 ראויי	 לתשומת לב ראטיבהקשרי	 בי� משפט לנ. יב ורטוריקהראטהלשוניי	 המכוני	 נ

 בנקודה זו די לציי� כי השימוש בסוגי	 שוני	 של סיפורי	 הוא .70מיוחדת ויידונו בנפרד

אמנות , כ� ג	 באשר לרטוריקה. אחד המרכיבי	 המרכזיי	 במערכת הפואטית המשפטית

, טיקני	 הקלאסיי	תאורברטוריקה עסקו בהרחבה בכתבי ה. השימוש בשפה לצור� שכנוע

אחת היצירות המרכזיות היא . 71ובעל פה ללי	 מפורטי	 ליצירת מבעי	 בכתבאשר הציעו כ

‰˜È¯ÂË¯כ( 72 של אריסטו�יבה שחלקי	 נכבדי	 ממנה מוקדשי	 לט, ) לפני הספירה330

  .73הייחודי של הרטוריקה המשפטית

 

 .143סעי� , ב"ח תשמ"ס, 1982�ב"תשמ, ]נוסח משולב[חוק סדר הדי� הפלילי   66
67  Ì˘,  149סעי�.  
68  Ì˘ , 156סעי�. 
69  Ì˘ , 159סעי�. 
 .וראו פרק שני  70
   .J.A. Cuddon Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (1991), 794ראו   71
  ). טו�פרקי� י( 97�77, )2002,  מתג� צור�'ג (¯È¯ÂË˜‰ראו אריסטו   72
השימוש : ייחודיי� לרטוריקה המשפטית" בלתי אמנותיי�" שכנוע אריסטו מזהה אמצעי  73

 91' עמ, 72הערה ÏÈÚÏ , אריסטו ;פרשנות חוזי� ושבועות, חקירת עדי�, בחוקי� כתובי�
 A. Edelראו ; מחקרי� רבי� על אריסטו מקשרי� בי� הרטוריקה לפואטיקה). פרק טו(

Aristotle and his Philosophy (1982).   
על ) רבי משה חיי� לוצאטו(ל "מעניי� לראות את חיבוריו של הרמח, ת היהודיתמ� המסור  

 ספר המליצה ובייחוד, )ÁÓ¯Ï ÔÂ˘Ï‰ ¯ÙÒ" Ï)2000וראו , המליצה והדרשה, אמנות הלשו�
 ).רו' עמ(והמאמר על הדרשה ) קעז' עמ(
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בהציע	 לשחקני	 , ותבי	 בני זמננו מוסיפי	 פרק משלה	 לשיח הרטוריקה העתיקכ

ט הדרכה מסוגי	 שוני	 בכתיבה משפטית ובהופעה בפני בית השוני	 בשדה המשפ

   .74המשפט

א	 לאמ� את  .ית לבי� הרטוריקה הוא אמנ	 מתבקשהמפגש בי� הפרקטיקה המשפט

אפקטיבי מיועד לא רק ) ”law-talk“( "שיח משפט",  אמסטרד	 וברונרביטויי	 המוצלח של

" מכירה"רטוריקה הולמת תקד	 . selling, not just telling”(75“ ("למכור"לספר אלא ג	 

אמצעי	 רטוריי	 משמשי	 . מוצלחת תחבל בה בעוד שרטוריקה בלתי, משפטית מוצלחת

או לחזק את , למשל כדי לטעת בקרב הנמנעי	 ספק באשר לנכונות העובדות המאוזכרות

 במונחי	 מסייגי	 או מחזקי	 נפו� בשפה המשפטית השימוש, דוגמהכ� ל. האמו� בה�

, רגו� המשפטי'בז": בניסוח	 של אמסטרד	 וברונר. 76המופעלי	 בהתא	 לנדרש, שוני	

האפשרות להשתמש או לא להשתמש במונחי	 מגדירי	 פרוצדורליי	 לתיאור מצב הדברי	 

 לאמצעי הסיפורי הרגיל של ממדמוסיפה ...) '�מוחזק כ'או ', לטענת' או ,'לכאורה'כגו� (

  .77..."אישוש או ערעור העובדות

 זאתא� לצד , ממוקדות ובהירות, קה משובחת עשויה להפיק אמירות חדותרטורי

האומרי	 דבר , מי	 בכלי	 רטוריי	 יוצרי	 מבעי	 משפטיי	 מעורפלי	מסוישימושי	 

 ,שאינ	 נדירי	 בשדה המשפט,  מבעי	 כאלה.78או מפורטי	 הרבה מעבר לנדרש, והיפוכו

עגה לאו " שפה משפטית" לעתי	 המתקשר להמפוקפקמסבירי	 אולי את המוניטי� 

המכילי	 , מתאפיינת במשפטי	 ארוכי	 מאודה ,legalese(79המכונה באנגלית  (משפטית

 

היבטי� וי בולדיו� עכש. B.A. Garner The Elements of Legal Style (1991)ראו למשל   74
 H.S. Shapo, M.R. Walter, E. Fajansהפרקטיי� של השימוש בשפה בעול� המשפטי ראו ג� 

Writing and Analysis in the Law (4th ed., 2003) ,לפי המבוא שה� , ת הכותבותטרבו מש
 לבער מתוכו כל אלמנט של מקרה ולהשקיע בו את ,לשלוט בתהלי� הכתיבה", מקדימות לספר

הכתיבה למרכיבי� שאפשר להתמודד נו לפרק את ההנמקה המשפטית ותהלי� ניסי. עצמנו
   ".על מנת לאפשר לכ� להיות מודעי� לתהלי� ולשלוט במחשבותיכ� ובביטויי�, ת�א

   .A. Amsterdam, J. Bruner Minding the Law (2000), 175ראו   75
76  Ibid, p. 184.   
77  Ibid, p. 296 .אמריקני�ל ותהכותבי� מנתחי� את השימוש במבני� פסיביי� בהתייחס�

   .ינמשפט העליו� האמריקי� בפסקי הדי� של שופטי בית הנריקפא
78  Ibid, p. 175.   
הצור� לתרג� את השיח המשפטי המקצועי לשפת יו� יו� מומחש בעצ� קיומ� של אתרי�   79

ידי לשכת  ראו למשל מדרי� לשפה המשפטית המוגש על. ירותי� כאלהרבי� המספקי� ש
מילו� מונחי� ; #http://www.msbar.org/guide_to_legalese.php :עורכי הדי� של מיסיסיפי
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כדי לצמצ	 ככל האפשר את מירווח הפרשנות שנבחרו , פסקאות רבות המנוסחות בקפידה

  .80הנותר לנמעני	

 היא מצטרפת למשימות לא. בחירת האופציה הלשונית המיטבית אינה משימה פשוטה

ובה� בחירת ייצוגי	 חזותיי	 ההולמי	 את מטרות המשפט ויצירת איזוני	 , קלות אחרות

. כא� באה לידי ביטוי אמנות הפואטיקה המשפטית. ויזואליוהולמי	 בי� הטקסטואלי ל

, שופטי	, די� עורכי, מתדייני	. כמעט כל פעולה משפטית היא תוצר של בחירה פואטית

   ."מה נשמע יותר טוב"� רצו� בשאלה מחוקקי	 ופרשני	 עוסקי	 באופ

אשר יפיקו ייצוגי	 המתנגשי	 , אמני	 עשויי	 לעסוק ביצירת שיטות פואטיות חדשות

נושא האמיתי ]ה"[ היופי הוא :כדברי אדגר אל� פו. במודע ע	 תפיסות המציאות המקובלות

הוא  של המשפט או מחוז החפ�, "הנושא האמיתי"מכיוו� ש .81"היחיד ליצירה השירית

 הייצוגי	 המשפטיי	 נוצרי	 –מסרי	 נורמטיביי	   העברה יעילה ואפקטיבית של–אחר 

מת ומתו� הימנעות מחדשנות פואטית האפשרית מסוימתו� כפיפות למערכת פואטית 

 א� מתכתבי	 ע	 ,פעמיי	�דשה	 חהפואטיקה המשפטית מפיקה ייצוגי	 . בתחומי	 אחרי	

 ·Ú‰ ÌÚ ˙„ÎÏ˙Ó‰ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ·¯מתאפייני	 , 	 אחרותאו במלי, מסורת של ייצוגי	 קודמי	

)cohesive distinctiveness( ) יחודיות מתלכדתי"שתכונה מכא� ואיל�.("   

	 מסוי משו	 שהוא מספק התייחסות ממוקדת לעניי� יכל משפט הוא ייצוג אידיוסינקרט

עת בכוחו של ההלי� הפרטי לייצג ולשק� את מהות תופ, ה בעתב. 	 מסויסכסו�או ל

כל , במוב� זה. זמניי	 שהיא מייצגת�על הסמכות והכוח הכלליי	 והעל, המשפט בכללה

חלק המגל	 בתוכו את מכלול התכונות , )synecdoche(הלי� משפטי הוא מעי� סינקדוכה 

הוא ג	 חלק ,  לאיתורשר רגע תחילתו ורגע סיומו ניתני	א,  כל הלי� אחד ויחיד.של השל	

העומד תמיד ברקע , )82 של השופט קרדוזומאמרוכ" (� ואי� לו גילהלי� שאי� לו סו"מאותו 

של ההלי� המשפטי ובכוחו להפו� את ההכרעה ו תכונה זו תומכת בסמכות .המשפט

לאותו ; תוצאת ההלי� לעול	 אינה רצויה לאחד הצדדי	. השיפוטית שבסופו לבעלת תוק�

 

: מונחי� משפטיי� לאנגלית מדוברת" תרגו�"המציע , �"לשפה משפטית בתחו� הנדל
http://law.freeadvice.com/estate_planning/estates_legalese/.  

 A. Phillips Lawyers’ Language – How and Whyלסקירת מאפייני השפה המשפטית ראו   80
Legal Language is Different (2003).   

 .45' עמ, 21 הערה ÏÈÚÏ, פו  81
Ï·ÂÈ ¯ÙÒ " על עינוי סדרי הדי�" כה� 'ח המצטט את הביטוי בתו�, רגומו של חיי� כה�בת  82

ÔÊÂ¯ ÒÁ�ÙÏ) 284, 267) 1962,  כה� עור�'ח. 
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מהלכו התקי� של המשפט צד קל יותר להשלי	 ע	 התוצאה מאחר והיא נתפסת כתוצר של 

   .83נשוא הסכסו� ולא רק כתוצר של ההלי� האידיוסינקרטי, כולו

ובעזרת כלי	 לשוניי	 , תפורמליו והבלתי תהפואטיקה המשפטית בצורותיה הפורמליו

אופי בלבדי ומזוהי	 בנקל  הנושאי	 ,חודיי	 מעי� אלהיוויזואליי	 מסייעת ביצירת ייצוגי	 י

 יצירת אותה –והי למעשה ליבת פועלה של הפואטיקה המשפטית ז. על ידי נמעני המשפט

איכות שונה ומיוחדת המסמנת את הייצוגי	 המשפטיי	 כנושאי	 משמעות הקשורה 

  . למשפט

 שלו� במנגנו� הפואטיי כ–"  אחר כ�–ק הפס, קוד� גזר הדי�. "ה

בפע	 ,  אמר המל�',כעת המושבעי	 יוציאו את פסק הדי�'"

  .ותו יו	בא, בער�, העשרי	

  .' אחר כ�– ˜t‰»Ò, קוד	 גזר הדי� '. אמרה המלכה' !לא, לא'

עצ	 הרעיו� להתחיל מגזר '. אמרה אליס בקול' !קשקוש בגרוש'

  .84"'!הדי�

במישור אחד . הרעיו� הפואטי מבוסס על פעילות המתרחשת בשני מישורי	 שוני	

. 	מסויר רישו	 מת ויעורמסוימצויי	 מי שמבקשי	 ליצור מבע אשר יבטא משמעות 

האמור לקלוט את המשמעות ולחוות את רישומו של , במישור השני ממוק	 קהל היעד

, לקלוט אותומבע הופ� לבעל משמעות רק כאשר הוא מועבר לנמעני	 העשויי	 . המבע

   .להתרש	 ממנו ולפרשו, להבינו

 נית� לראות את ,כאשר מבע כושל מלהעביר את המשמעות אשר אותה נועד להעביר

כאשר הוא , אינו נקלטכישלו� פואטי מתרחש כאשר מבע . הסיטואציה ככישלו� פואטי

משמעות או כאשר הוא מעביר משמעות השונה מזו שאותה אמור היה להעביר  נתפס כחסר

במישור . כישלו� פואטי עשוי לצו� בכל אחד מהמישורי	 שהוזכרו. על פי כוונת יוצריו

 

 המתאר את הצור� העמוק שיש לבעלי,  בהקשר זה את דבריו הבאי� של השופט חיי� כה�ראו  83
 שלא ראהו יושב באול� הרי מי, הדי��אשר לבעל" :הדי� במיצוי זכויותיה� הפרוצדורליות

בית המשפט ושותה בצמא את דברי פרקליטו כשהלה טוע� את טענותיו הטרומיות 
של בעלי הדי� כנראה אינו ' יומ� בבית המשפט'...  לא ראה שמחה גאה מימיו–והפורמליות 

א� לא זכו לאכול , התמורה בעד כספ� הרב שהשקיעו בהתדיינות כנראה אינה שלמה, של�
 ;"התריסי� אות� המאכלי� המשוני� אשר רק הללו יודעי� לבשל לעצמ� בעלימשולחנ� של 

 .464�463, )ז"תשנ, 2מהדורה  (‰ËÙ˘Ó כה� 'ח
 .142�141' עמ, 1הערה ÏÈÚÏ , קרול  84
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יוס טהור. מספקות ות להוביל לתוצאות בלתילולהמבע עבחירות שגויות של יוצרי , הראשו�

  : לכישלו� מסוג זהדוגמהמביא 

  יירלראש אד	 צוואר סוס צ"

   חפ� לצר� ולהוסי� נוצות צבעוניותלו

  להשלי	 גו� אשה, לאיברי	 שנלקטו מכל עבר

  ,יפת תואר ממעל בזנב דג שחור ומגעיל

  .85"?צחוקכ	בור היכולת	 לעצ, ידידיי,  בציור זה הוזמנת	 לצפותלו

, ציור של ראש אנושי .עקביות� הפואטי כא� נובע מחוסר קוהרנטיות וחוסר כישלוה 

אלא משו	 שהחלקי	 ,  פגו	 לא משו	 שאינו מציאותי די הצור� הואאר סוס וגו� של דגוצו

 אי� בכוח החיבור הזה ליצור .שהציור מבקש לחבר	 לכלל מבע של	 אינ	 ניתני	 לחיבור

לעשות כ� באופ� המתקבל על א� עליו , מבע יכול כמוב� לעסוק בדמיוני. מבע משמעותי

ע	 זאת הקונבנציות . מתמסוילקי המבע אמורי	 לחבור יחדיו כדי ליצור משמעות ח. הדעת

 – צירופי	 אינ	 יוצרי	 משמעות ו דהיינו אלו צירופי	 יוצרי	 משמעות ואל– בעניי� זה

יוס מבהיר כ� את טהור. ה לתקופה ומקהל לקהלעשויי	 להשתנות באופ� משמעותי מתקופ

  :השינויי	 שיוצר חלו� הזמ� במשמעות המיוחסת לאות� מילי	

  ,כמו היערות המחליפי	 עליה	 שנה שנה"

  ,כ� אובד דור המילי	 היש�, הראשוני	 נושרי	

  .86"ות ומשגשגות מילי	 שזה עתה נולדווכדת נעורי	 מלבלב

וכ� משתנה ג	 ,  ומתפתחת ע	 חלו� הזמ�המשמעות שנושאות עמ� מילי	 משתנה

הכרה בשינויי	 ,  למעשה.87מי	מסויאותה אנו מייחסי	 לצירופי	 שהמשמעות 

העול	 של בנות  דווקא משו	 שתמונת. והתפתחויות כאלה עומדת ביסוד הרעיו� הפואטי

כמו הצור� בהקפדה , העקרונות הפואטיי	 הבסיסיי	, ובני החברה משתנה במהל� הדורות

ה	 היסוד היציב העובר מדור לדור ומשמר ,  כאשר יוצרי	 מבעי	עקביות וקוהרנטיותעל 

  .  במבעי העבר ולמצוא משמעות במבעי ההווהאת היכולת לתת משמעות

 

 ).5�1שורות  (29' עמ, 16הערה ÏÈÚÏ , הורטיוס  85
86  Ì˘ ,62�60שורות  (30' עמ.( 
 זוסמ� 'י: של דיבור" משמעותו הנכונה"ראו לעניי� המשמעות המשפטית של שינויי� ב  87

 .152 ,147 )1962,  כה� עור�'ח (ÙÒ ÔÊÂ¯ ÒÁ�ÙÏ Ï·ÂÈ¯" מקצת טעמי פרשנות"
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 להתקיי	 כישלו� פואטי לולע, בו נער� המפגש בי� המבע לנמעניוש ,במישור השני

י להיכשל בהעברת המשמעות עשו, ג	 מבע פואטי שנבנה בתשומת לב מוקפדת. מסוג אחר

אריסטו מתאר מצב דברי	 . המבוקשת משו	 שלקהלו אי� יכולת לקלוט את אותה משמעות

  :כזה

 לפיכ� בעל חיי	 זעיר מאוד אינו –היופי יסודו בשיעור ובסדר ..."

, הנולדת בזמ� בלתי מוחש כמעט, כי תפיסתנו(יכול להיות יפה 

כי אי� (גדול מאוד ] חיי	יכול להיות יפה בעל [ וכ� לא  )מטשטשת

ראייתנו סוקרת אותו בבת אחת ולכ� נעלמות האחדות והשלמות 

א� , כ� ג	 העלילות צריכות להיות בעלות אור�)... מעיני המסתכל

  .88"כזה שיהיה נית� בקלות לזכירה

ני	 לקלוט ולהבי� את הייצוג חשובה לא פחות מכישורי עיכולת	 של הנמ, לסיכו	

כישלו� . מי	 ה	 תנאי להפקת ייצוגי	 אשר ישאו עמ	 משמעות מובניתשני הגור. יוצריו

או כאשר עושי	 בה שימוש ,  להתרחש כאשר אי� עושי	 שימוש בפואטיקהכזה צפוימסוג 

 כישלו� אחר עשוי להתרחש כאשר התוצר הפואטי מוצג לקהל שאינו ערו� .מוצלח בלתי

  .לקלוט אותו

̇ ‡Ù‰ ı¯‡· ÒÈÏתמונת המשפט ב Â‡˜˙Ù¯‰˙Â‡Ï  	נות כישלומדגימה יפה כיצד נוצרי

 המבוכה ,89"שמ� של משמעות בכל זה" כאשר אליס אינה מצליחה למצוא אפילו .פואטיי	

כבר ע	 . הבה נתבונ� בכמה מ� הנקודות המבלבלות את אליס. והתסכול שלה מתעוררי	

 ה	. עיקרלתחילת המשפט מפגיני	 המושבעי	 חוסר יכולת מוחלט להבחי� בי� טפל 

ומקפידי	 לרשו	 ג	 את הערתה הנזעמת , כותבי	 את שמותיה	 שלה	 על גבי לוחותיה	

. מכא� יכול לצמוח רק קשקוש גמור, כפי שאליס מנבאת .90!"יצורי	 מטופשי	"של אליס 

הדר� היחידה למנוע קשקוש כזה היא לסנ� את המידע והעובדות שיכולי	 לבוא בשערי 

  . המשפט

המל� . � טוטאלי להתנהל באיזשהו מבנה הגיוניכישלוהמשפט ממשי� ומפגי� שוב 

בהתחשב . מצווה על המושבעי	 להוציא את פסק הדי� מיד לאחר הקראת כתב האישו	

ורק שליטתו החלקית , המושבעי	 אינ	 יכולי	 להתנגד כלל, בחוסר ההבנה המוחלט שלה	

, � על כנ	יוהיגשל הארנב הלב� במהל� התקי� של הדברי	 מאפשרת להשיב את הסדר וה

 

 ).פרק ז (31' עמ, 7 הערה ÏÈÚÏ, אריסטו  88
 .140' עמ, 1הערה ÏÈÚÏ , קרול  89
90  Ì˘,126 ' עמ. 
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. אול	 עדויותיה	 נגבות ומובנות באופ� מוזר ביותר, העדי	 נקראי	 להעיד. א	 כי רק לרגע

   .91"שו	 דבר בכלל"רק כדי להצהיר שהיא אינה יודעת , אליס עצמה נקראת אל דוכ� העדי	

, קוד	 גזר הדי�"עד לרגע השיא שבו הכרזתה של המלכה , הדברי	 הולכי	 ומשתבשי	

 את אליס במידה כזו שהיא נקרעת מהמשפט ונוחתת חזרה המכעיס"  כ� אחר–הפסק 

  .על גדת הנחל, במציאות

חלק מהמרכיבי	 של . יממד�� פואטי רבכישלוהמבוכה והבלבול שחווה אליס נובעי	 מ

א� במקו	 ליצור ייצוגי	 , פורמלית הופעלו בבית המשפט הפואטיקה הפורמלית והבלתי

  .מבוכה וחרדה,  זורעי	 בלבולה	, אפקטיביי	 של עשיית צדק

מובנית של כל וכל צעד משפטי חייב להתקיי	 בדר� של הלי� הוג� והבנייה הדרגתית 

כל צעד בתהלי� .  פסק הדי�– היא זו שנותנת תוק� לסיו	 ,שלב על בסיס השלב שקד	 לו

הפועלי	 , משתתפי	כמה תלויה בשיתו� הפעולה של  הוא חיוני והשלמתו המוצלחת

̇ ‡Â‡ÏÙ‰ ı¯‡· ÒÈÏ˙תיאור המשפט . תבנית ברורהבהתא	 ל Â‡˜˙Ù¯‰· כישלו מדווח על �

הארנב , ויהא זה המל�(מי שמקיי	 את ההלי� . המשתתפי	 להתאי	 עצמ	 לתבניות אלה

י	 הטמפורליי	 כפי שמחייב ממדאינו מצליח לשמור על איזו� בי� ה)  המלכה אוהלב�

אליס .  וכמוב� משעשע"משתגע", שכתוצאה מכ� מהל� המשפט משתב. ההלי� המשפטי

כל היתר אינ	 חשי	 . היא היחידה בקהל הנוכחי	 המסוגלת להבי� שמשהו אינו כשורה

� כישלוה.  המודעות הפואטית שלה	 דלה מכדי לאפשר לה	 זאת,ההלי� באבסורדיות של

� לפעול בהתא	 כישלו ה.הוא טוטאלישאליס עדה לו הפואטי שבא לידי ביטוי במשפט 

העדי	 וכל יתר הנוכחי	 , המושבעי	, ות פואטיות נכר� בחוסר היכולת של השופטלתבני

� ליצור משמעות הוא בלתי כישלוה, בנסיבות כאלה. נכו� את המסרי	 הפואטיי	" לקרוא"

  .נמנע

  וגית בסייברספייסאנלפואטיקה . ו

יו	 ביליוני �חושית שחווי	 אותה יו	�הזיה כל. המרחב הקיברנטי"

... ילדי	 הלומדי	 מושגי	 מתמטיי	, מכל אומה, י	מפעילי	 חוקי

שמופשט מתו� המאגרי	 של כל מחשב , ייצוג גרפי של מידע

 

91  Ì˘,137 ' עמ. 
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קווי אור . נתפשת�מורכבות לא. ומחשב בתו� המערכת האנושית

 .92"צבירי	 ומערכות של נתוני	,  הנפשחלל של�פרושי	 באי

כל משפט  .וגיאנל, אלהבהש, הוא, מהלכו של ההלי� המשפטי כפי שידענו אותו עד כה

שהיא בה בעת ייצוג של זמ� עכשווי יחד , וגיאנלבודד נית� לדמות לתצוגה של פני השעו� ה

כל רגע . ע	 ייצוג של מיקו	 הזמ� העכשווי בתו� הקשר רחב יותר של זמ� עבר וזמ� עתיד

ת יוהוא משק� את המשכ. א� מקושר לרקע רחב יותר האופ� אותו, יוצר ייצוג ייחודי ושל	

זהו ייצוג .  יחד ע	 הבלבדיות של כל רגע חול�הזמ� או את ההקשר הרחב של הזמ�

האפשרות להשיג .  את הייצוגי	 המשפטיי	נת המאפיי"ייחודיות מתלכדת"באותה המצטיי� 

 היא היא המאותגרת היו	 על ידי ,וגיתאנל האפקט כזה באמצעות פואטיקה שנית� לכנות

   .דיגיטליהמצב ה

 נית� לתאר תו� התייחסות דיגיטליעו� בי� הפואטיקה המשפטית לעיד� האת המפגש הט

 ממד הזמ� וממד: רטטי	 את טווח ההתייחסות של כל פרויקט פואטיסי	 המממדלשני 

  . החלל

באופ�  ות מגולמת ביכולת שלה� להשפיעדיגיטליהאיכות המהפכנית של הטכנולוגיות ה

ח בקוב� המוקדש לרלוונטיות ָתשא זה פ$נו .משמעותי על תפיסות הזמ� והחלל הקיימות

  .93"יצירת האמנות בעיד� השעתוק הטכני" של ולטר בנימי� החשובה המסה העכשווית של

�שהפכה לנקודת התייחסות מרכזית , המסה של בנימי�, כש	 שמצייני	 עורכי הקוב

 להפו� למורכבת את החשיבה אודות"צמה די הצור� כדי והיא רבת ע, לימודי התרבותב

בזרמי	 של מידע שמפיק העיד� ' השקיעה המלאה'"למרות , התרבות אפילו היו	

  : בחנה שמביא פיינשטיי�ההנה ה. 94"דיגיטליה

 עצמה באופ� שונה מצורות התקשורת  אתהמדיה החדשה מציגה"

המבני	 הישני	 סיפקו ערוצי גישה למקו	 רחוק . שבנימי� ד� בה�

קוב אחר אירוע ספורטיבי איפשר לע, דוגמהל, הרדיו: זמ� רחוקלו

 הקסי	 את יקולנוע אפי אקסטרווגנט. או פוליטי ללא נוכחות פיזית

הצופי	 בעזרת הבטחה להחיות את ההיסטוריה או להנשי	 מחדש 

 

המילה סייברספייס תורגמה , בעקבות גיבסו�. 65, )1994,  מתרג� פלג'ד (�Ò�ÓÂ¯ÈÂ¯ גיבסו�' ו  92
 בר� בעשור שחל� מאז תרגו� הספר הפ� המונח ,"המרחב הקיברנטי"בתחילה לעברית כ

 . על כ� יעשה בו שימוש כא�סייברספייס למונח שגור בעברית ו
 ).1987,  מתרג� ברמ�'ש (È�ÎË‰ ˜Â˙Ú˘‰ Ô„ÈÚ· ˙Â�Ó‡‰ ˙¯ÈˆÈ בנימי� 'ו  93
   .T. Lenoir, H.U. Gumbrecht (eds.) Mapping Benjamin (2003), XVIוראו   94
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ת דיגיטליההבטחות הגלומות בתקשורת , בניגוד לכ�. את העבר

יזיה וטלו, סייברספייס: עכשווית ה� מרחיקות לכת הרבה יותר

ית ומציאות וירטואלית אינ	 מסתפקי	 באספקת גישה אינטראקטיב

עצמ	 סוג של התנסות באלא ה	 , מקו	 מרוחקי	ללזמ� או 

יקו	 אלקטרוני מחלי� את העול	 הפרוזאי של תחושה . אוטנטית

ת מאפשרת השתוללות של דמיו� דיגיטליהטכנולוגיה ה. ישירה

  .95"ורוח

פעולה ( באמצעות אינטראקטיביות , בי� היתר,זו באה לידי ביטוי" השתוללות דמיו�"

ע	 זאת לא . ת מאפשרת ומקדמתדיגיטלי שהטכנולוגיה ה)והשפעה הדדית

ג	 הייצוגי	 . דיגיטליהאינטראקטיביות כשלעצמה היא המפיחה מר� במנועי השינוי ה

בכל רגע של קשב . תשנית� לתארה כאינטראקטיבי מצד נמעניה	 פעולה  הצריכוהישני	

 יסוד כזה קיי	 ג	 בכל .של קהל היעד קיי	 יסוד של אינטראקטיביותוקליטה הבא מצדו 

אקטיביות ר נושא עמו אינו גלו	 באינטדיגיטליהחידוש שהמצב ה. אקט של פרשנות הייצוג

אלא בסוג הקשר החדש שהוא , דהיינו בעצ	 הקשר שבי� הייצוג לקהלו, כשלעצמה

  . מאפשר

הנפח העצו	 של הדימויי	 : ת משלימי	 יסודושלושהבאמצעות  החידוש בא לידי ביטוי

.  בקלות יחסית והיכולת לשנות אות	 ולהשפיע עליה	 חסרת התקדי	זמינות	, י	דיגיטליה

בהיכנס	 " משתמשי	"הופכי	 ל, כל מי שבעבר שימשו קהלי יעד, מאזיני	 וצופי	, קוראי	

" שימוש "כל .באינטרנט היא פעולה אקטיבית" מוששי"משמעות ה. דיגיטלילתחומו של ה

מויי	 ילצד צריכה או קליטה של ד,  הרחבה של מאגר הדימויי	 או השפעה על תוכנוהוא

  .96יציב  בלתי הוא לעול	דיגיטלימאגר הנתוני	 ה ,כתוצאה מכ�. י	דיגיטלי

 היאת של אותו מבע עצמו דיגיטליהגירסה ה, א	 בעבר דימוי היה מבע קבוע יחסית

אי� . ת שחלק	 נער� באופ� מכוו� וחלק	 באופ� מקריעיבודי	 והמרו, חומר גל	 לשינויי	

. ייצוגי	 משמעותיי	לדימויי	 רבי	 המשיגי	 רמה של יציבות המאפשרת לה	 להפו� 

ת מוצא ו כנקודי	 של ייצוגי	 המשמש	לקטיביו קי	קשה לאתר היו	 מאגר, �ככתוצאה מ

אינטראקטיביות  איפשרה לכאלה י	 היציבה של מאגר	נוכחות, בעבר. והתייחסות אחידה

 

95  Ibid, p. 278.   
 ”M. Fuller, H. Jenkins “Nintendo® and New World Travel Writing: A Dialogueראו   96

Cybersociety: Computer-Mediated Communication and Community (S.G. Jones ed., 
1995).   
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� ובריציבלהתקיי	 בלי לטשטש את הבסיס ה או לשיח מתמיד של תגובות ותגובות נגד

כרוכה , תדיגיטליה,  החדשהתהאינטראקטיביולעומת זאת  ,הקיימא שממנו צמח השיח

בהמש� . מעצ	 טבעה בטשטוש נקודות המוצא האחידות או המכנה המשות� הקולקטיבי

  .  על תפיסות הזמ� והמרחבדיגיטליפעת המצב התו� התמקדות בהש, יורחב בכ�

  97"כל דבר טוב צרי
 אחיזה בזמ�"  .1

כריסטיא� מ� מתאר . ת ביותר היא ייצוגו של הזמ�ואחת המשימות הפואטיות המורכב

אחד מהתוצרי	 הפואטיי	  שהוא, טיבאטמפורלי המורכב הכרו� ביצירת נראת המהל� ה

  :המרכזיי	

 יש עת להתרחשות האירוע המדובר ...¯ˆÈÏ¯ÂÙÓË Ûהנראטיב הוא "

 פשוט ˙Â‡È¯בי� לזה ההבדל בי� הנראטיב ... ועת לסיפור עצמו

היוצר מרחב בתו� מרחב  („ÈÂÓÈלבי� ו) היוצר מרחב בתו� הזמ�(

 .98")אחר

כותב  ,¯È¯ÂË˜‰ב, אריסטו.  הזמ� השוני	 היא משימה סבוכהירובד הסינכרוניזציה בי�

 time of the“ ("זמ� הסיפור"של מה שנית� לכנות  	והמקצב האידיאלייעל האור� 

telling”(: 

הרי . כיו	 נוהגי	 לטעו� טענה מגוחכת שהסיפור צרי� להיות מהיר"

 קשה –זה כאותו אופה ששאל את הקונה אי� הוא מבקש את הבצק 

  .99"'?ובמידה הנכונה אי אפשר',  ענה לו האיש'?למה'? או ר�

שיאפשר להאיר את , לדבר בהיק� כזה"משמעה " מידה נכונה"  אותה,בהקשר המשפטי

או שמשקל	 של הדברי	 , שהיה נזק או עול, לגרו	 לשומעי	 שיבינו שכ� וכ� אירע, �העניי

   .100"הוא בדיוק זה שהדובר רוצה לייחס לה	

ההלי� המשפטי האדברסרי מגל	 איזו� בי� זמ� אירועי העבר לבי� זמ� , כפי שנראה

זמ� "לבי� " זמ� התרחשות האירוע המדובר" בי� ,משפטההתייחסות אליה	 במהל� ה

 

 . ÓÂÁ‰ ÔÓ ÌÈ�ÙÏ) 2001(, 9‰ עגנו� י"ש  97
98  C. Metz “Notes Towards a Phenomenology of the Narrative” The Narrative Reader (M. 

Mcquillan ed., 2000) 87.  
  .181' עמ, 7 הערה ÏÈÚÏ, אריסטו  99
100  Ì˘ ,ש�. 
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ההלי� המשפטי . של מושג הזמ�, המתאי	 למטרות המשפט, מדובר בייצוג ייחודי". הסיפור

 סהוא אמצעי לבודד מקטעי	 מתו� מעגלי הזמ� האינסופיי	 ולהציג אות	 כרצ� לינארי נתפ

  . ייה ואחריותרצ, שיפוט באמצעות מונחי	 כמו סיבתיותלונית� להערכה ו

 הנבנה אריותפיסתו כארוע לינ, ת מטרה זוההלי� המשפטי הוא אמצעי יעיל לצור� השג

ג	 במשפטי	 הנערכי	 במאה .  עודה שולטת בכיפה– ההכרעה השיפוטית –לקראת שיא 

 את לשאולא	 , שהוא, "היו	 בבית המשפט"העשרי	 ואחת משוקעי	 הדיו העתיקי	 של 

� a system of temporal“" (ל טרנספורמציות של זמ�מערכת ש", מינוחו של מ

transformations”(101. של אירועי עבר  המשפט 	מכנס ייצוגי")התרחשות בזמ� , ")כ� ארע

הכרעה שתבוא (וייצוג של התרחשות עתידית ) בית המשפט היושב וד� באולמו(אמיתי 

	 באופ� מושכל צירו� מורכב זה חייב להתרק). בסופו של הדיו� ותחייב את הצדדי	

 כדי להפו� את ההלי� המשפטי להתרחשות שיש בכוחה לטעו� את ההכרעה ,ומובנה

  . משמעות ותוק� מספקי	, שבסופה משקל

שמשכו תלוי בנסיבות , )”a time of telling“( "זמ� של סיפור"כל משפט בודד הוא 

 The“( "מסופרזמנו של ה"כל משפט הוא ג	 , בה בעת .102חשיבותו והיקפו, העניי� הנדו�

time of the thing told”" .(ומס" זמנו של המסופר 	למקטעי זמ� ערוכי 	ומתורג 	דרי

כמו כללי	 באשר לרלוונטיות או , תבקפידה בהתא	 לכללי	 הנוהגי	 בזירה המשפטי

זמ� שונות הוא אחד הגורמי	 המעניקי	 להליכי	  הייצוג המוקפד של רמות. הגבלות אחרות

או נעילה המושגת באמצעות ) closure(ר וגיסקוהרנטיות וסמכות של , השיפוטיי	 עוצמה

   .הכרעת הדי�

כל משפט הוא : לי� המשפטי ייחודי לה נוס� שהוא נתמכת באלמנטגירהסמכות הס

כל משפט הוא מופע ". חיי	"הוא מייצר ייצוג המשתיי� לסוגת המופעי	 ה; פעמי�ארוע חד

, החול� במהל� אותו משפט" זמ� הסיפור"ות את אידיוסינקרטי ועל כ� מי שמבקשי	 לחו

  . חייבי	 לנכוח פיזית באול	 בית המשפט

 

101  Metz, supra note 98, p. 87.  
ראו למשל הסעיפי� בתקנות סדר הדי� . ע� זאת הליכי� משפטיי� ה� מטבע� מוגבלי� בזמ�  102

 מסדירה את מועד 19תקנה (המגבילי� את מועדי הגשת כתבי הטענות , האזרחי בישראל
 92תקנה ;  מסדירה את מועד הגשת כתב תשובה לכתב הגנה61תקנה ; הגשת כתב ההגנה

ת הגבלה זו מחזק, במונחי� פואטיי�). מועד הגשת תיקו� לכתב טענות וכ� הלאהמסדירה את 
וריסימיליות של וובעקבות זאת את ה, בי� תפיסות של צדקאת הזיקה בי� ייצוגי� משפטיי� ל

 . הייצוג המשפטי
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ל משפט הוא ארוע כ .מציידת כל משפט בדואליות מרתקת, פעמיות�איכות זו של חד

 "ÎÏ˙Ó ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ„˙"ג	 כא� באה לידי ביטוי אותה . סמלי ובה בעת ייצוג ספציפי וייחודי

   .יי	המאפיינת את הייצוגי	 המשפט

כא� . הנוהגת בחברה  הזמ�תפיסתה	 חלק מ ,זמ� המשפטיי	 אינ	 נוצרי	 בריקה ייצוגי

הנושא עמו שינוי קוגניטיבי משמעותי בכל הנוגע לתפיסת , דיגיטלינכנס לתמונה המצב ה

   .ייצוגי	 של זמ�

רות ע	 האפש, מחשב המקושר לרשת מעמיד לרשותנו גישה לרוב מערכות הייצוג

לשנות ולשגר ליעד אחר כל תוכ� , לערו�, לאחס�,  למצואאנו יכולי	. גי	בייצו" לגעת"

גבולות זה ליצור דימויי	 חדשי	 ולהתערב  פוטנציאל חסר. בקלות יחסית ויזואלי�אודיו

  באותו אופ� שבו הוא קיי	 ומופעלוגיאנלבתוכנ	 של ייצוגי	 קיימי	 לא היה קיי	 בעיד� ה

  : את האפקט המהפכני של ההתפתחויותלונפלד מתאר כ�. דיגיטליבעיד� ה

, האפקט האסתטי של התנועה לקראת המחשוב של הכול"

חורג , לקולנוע, למערכות העברת טקסטי	, מהטלפוניה לצילו	

יכולתו של המחשב האלקטרוני . הרבה מתשוקה אל החדש והרענ�

גוו� רחב של מידע היא שהעניקה לו מקו	 ילקודד באופ� דיגיטלי מ

כאשר כל מערכות הייצוג נבנות . � בתרבות המודרניתמרכזי כל כ

נגיש ונשלט , הכול יכול להיות מאוחס�, מחדש כמידע דיגיטלי

  .103"'מולטימדיה'זהו הבסיס האמיתי למהפכת ה. באות	 אמצעי	

עריכת בוהפצתו ב , בייצור מידעתת מאפשרת לעסוק סימולטנידיגיטליהטכנולוגיה ה

בי� , קוראי	בי� בי� כותבי	 ל, נמעני	בי� נות בי� שולחי	 לבחהה. צורתובשינויי	 בתכניו ו

 –בחנות שהושתתו על הפרדה בי� פרקי זמ� או משכי זמ� שוני	 ה –קהל	 בי� יוצרי	 ל

כמה למלא , כש	 שלא נתאפשר עוד מעול	,  מאפשרדיגיטליהמצב ה. הפכו למיושנות

. התבצע על ידי כל פרטיכולי	 לה ,פרשנות והפצה, עריכה, יצירה: בה בעת תפקידי	

זמ� "ג	 על ת מאפשרת לנמעני המבעי	 להשפיע דיגיטלי הטכנולוגיה ה,במונחי	 של זמ�

  באפשרות	 לעשות זאת במהירות חסרת,יתירה מזאת". זמנו של המסופר"וג	 על " הסיפור

  . מהלכי	 שהצריכו בעבר פרקי זמ� ממושכי	 התקצרו לכלל שניות. תקדי	

 

103  P. Lunenfeld “Introduction” The Digital Dialectic: New Essays on New Media (P. 
Lunenfeld ed., 2000), xvi.  
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ע	 תהייתו הנואשת " דחיסת הזמ�"מקשר פול ויריליו את " ברהקיברנטיקה וח "במסה

  .104"הזמ� יצא מהקשרו ":של המלט נסי� דנמרק

נית� לעיכול של מקטעי  הזמ� החול� על המלט הפ� לחסר הקשר בגלל העירוב הבלתי

 ואת  העבר המייצגי	 את אירועי,אירועי ההווה מתמזגי	 במראות הזויי	 או אמיתיי	. זמ�

שתו התקיפה של רוח דרי, דודו וחבריו, שיחותיו ע	 אמו. לט לעשות בעתידהנדרש מהמ

מהומת את  כל אלה יוצרי	 –מחשבות בדבר הרצח שביצע דודו ובגידת אמו , אביו לנקמה

 תקוותו היחידה היא .מהומה שאי� בכוחו לשאת, הזמ� חסר הקשר האופפת את המלט

בזמ� בעיד� של " � את המעוותלתקו"ול	 חוסר האפשרות  א,105"לתקו� את המעוות"

  :ב ויריליוכש	 שכות. בת המבוכה העכשוויתיסימולקרה הוא ל

אלא מעל , כפי שטע� מרשל מקלוה�, המסר איננו בדיוק המדיו	..."

מהירות שהגיעה לקצה גבולה . לכול המהירות הקיצונית של הפצתו

מצמצמת ה� את מידת ,  והאינטראקציה,בממלכות השמיעה והראייה

, חב של העול	 וה� את מש� הזמ� של כל מחשבה רציניתהמר

  .106"לטובת רפלקס מותנה מובהק

מתורגמי	 חומרי	 משפטיי	 . ת הגיעה לתחומו של המשפטדיגיטליקפיצת הזמ� ה 

אותה שזמ� להגיע לסגירה ולהיטע� במשמעות מספיק לביטי	 דיגיטליי	 עוד לפני שקיבלו 

הנטמעי	 בדימויי	 , ה	 הפכו לדימויי	 ,את המשפטמייצוגי	 המשרתי	 . ה	 אמורי	 לייצג

שבתוכה עשוי כל דימוי להיבלע בתו� דימוי אחר , תדיגיטליאחרי	 שנושאת עמה הסערה ה

, פרשת רודני קינג המפורסמת. ללא קשר למקורו או תכליתו, או להשתכפל עד אינסו�

 כמה מהשאלות מדגימה, לס והטיפול המשפטי בה'אנג�שבמרכזה אלימות משטרתית בלוס

  .המתעוררות בעקבות שינוי מעמד	 של הייצוגי	

בה	 נראו ש ,וידאוובמשפט הראשו� לא עלה בידי התביעה להפו� את צילומי ה

באמצעות , פרקליטי ההגנה. לראיה משכנעת בבית המשפט, השוטרי	 מכי	 את קינג

 

 אס��ו�' א 'י(ÈÏËÈ‚È„ ˙Â·¯˙ :˙ÂÈÏ‡ÂË¯ÈÂ , Ú„ÈÓÂ ‰¯·Á˙" קיברנטיקה וחברה" ויריליו 'פ  104
,  מתרג� כרמי'ט (‰ËÏÓ שייקספיר 'ראו ו, לתהייתו של המלט. 115, 111) 2002, עורכת
לט מעניי� כי כרמי מתרג� את קריאתו של המ). תמונה חמישית, מערכה ראשונה (60 ,)1990

  .”The time is out of joint“ הביטוי השייקספירי הוא ".הזמ� מושחת"כ
105  Ì˘ ,ש� . 
 .116' עמ, 104 הערה ÏÈÚÏ, ויריליו  106
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שכנעו את , טת של הצילומי	 ורקונסטרוקציה שלה	 באול	 בית המשפדיגיטליפרגמנטציה 

   .107קינג גר	 לשוטרי	 להתגונ� כנגדו באמצעות תנועותיו התוקפניותהמושבעי	 כי 

 כש	 שה	 משתקפי	 ,יזואליוברשימה המנתחת את השינויי	 העכשוויי	 בתפיסת הו

ההקרנות " :מתאר חמיד נפיסי את דר� פעולת הפרגמנטציה של הדימויי	, בפרשת קינג

, מסמ�לדימויי	 מחוסרי , ת אות	 למופשטי	והופכהחוזרות של דימויי	 מקוטעי	 

  .108"האחדות המרחבית והטמפורלית שיצרה את הדימויי	 הושחתה כליל. לסימולקרה

א� הצלחת	  ,109עורכי הדי� שהגנו על השוטרי	 השתמשו אמנ	 בטכניקות נראטיביות

 :משימוש בכלי חדשני שנתווס� לאסטרטגיה המסורתית של שימוש בסיפורג	 נבעה 

התערבות כזו . וידאו של האירוע ושיבושווהזמ� שגילמה הקלטת ה �היגיוב תערבותה

הופכת לאפשרית ופשוטה יותר ויותר בעת שבה טכנולוגיות נגישות ופשוטות לעריכה של 

היתר של  שיבוש הגבולות הטמפורליי	 כבר אינו זכות. ללצלילי	 ומראות ה� נחלת הכ

כניסוחו החד של . המפורס	) (poetic license יוצרי	 העושי	 שימוש בחופש האמנותי

חיי	 שמחקי	 , העניי� הוא לא אמנות שמחקה את החיי	 ":דיגיטליונס בהקשר ה'סטיב� ג

  .ÎÈ¯ÚÏ ÌÈ�˙È� ÌÈÎÙÂ‰‰ ÌÓˆÚ ÌÈÈÁ‰"110‰אלא , את האמנות וכדומה

ההיגיו� , שבו אנו חיי	 אות	" זמ� אמיתי"ב" ניתני	 לעריכה"כאשר החיי	 עצמ	 

 ה	 ג	 הופכי	 לבלתי;  הול� לאיבודסוד רעיונות מימטיי	 ופואטיי	 מסורתיי	שעמד בי

כיצד נית� להערי� אותה ? כיצד נית� לחקות מציאות נזילה וניתנת לעריכה בכל עת. ישימי	

 שנהגו לשאוב את הלגיטימיות שלה	 ,כיצד כללי	 נורמטיביי	? ולאחר מכ� לייצג אותה

?  יכולי	 לשמר את התוק� והסמכות שלה	,מציאותות של המדויקמהערכות מהימנות ו

   .111שאלות כאלה מהדהדות ג	 בתחו	 המשפט

 

107  People v. Powell, 283 Cal. Rptr. 777 (Ct. App. 1991) . בהלי� הפדרלי שנפתח בעקבות זאת
)United States v. Koon, 34F.3d 1416 (9th cir. 1994)( ,וחבר ,  שונה בתכליתהייתהוצאה הת

 L. Vogelman “The Big Blackלסקירת המשפטי� ראו . המושבעי� הרשיע את השוטרי�
Man Syndrome: The Rodney King Trial and the Use of Racial Stereotypes in the 

Courtroom” 20 Fordham Urb. L.J. (1992) 571. 
108  H. Naficy “King Rodney – The King Video and Textual Analysis” The End of Cinema 

As We Know It: American Film in the Nineties (J. Lewis ed., 2001) 300.  
   .R.K. Sherwin When Law Goes Pop (2000), 212להרחבה ראו   109
110  S.G. Jones “Hyper-Punk: Cyberpunk and Information Technology” 28(2) Journal of 

Popular Culture (1994) 86)  א'  ש–ההדגשה שלי'(.   
עמדה על , ניתשבחנה את נושא פתיחת בתי המשפט בישראל לתקשורת אלקטרו, ועדת ביניש  111

סיקור  לשבייחוד בהקשר , מה קלות העריכה של המידע הדיגיטליהבעייתיות שנושאת ע
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 מקירות למסכי�  .2

על כל אל� , תכנתו מפה להצגת תדירויות של חילופי נתוני	"

  .112"על מס� גדול מאוד, מגהבייט פיקסל יחיד

113בנימי�כותב ולטר , "הדר� האמיתית להנכיח דברי	 היא לייצג אות	 בחלל שלנו"
.  

המתקיימי	 , אחת הדרכי	 החשובות להנכחת המשפט היא ההליכי	 המשפטיי	

 צעד מקדי	תה מאז ומתמיד יהקצאת מקו	 לצור� המשפט הי. בחללי	 שיועדו לצור� כ�

אחד הנראטיבי	 המכונני	 הקדומי	 של , באוריסטיאה. להפעלת כל מערכת משפטית

ומכוננת את , שבי� אורסטס לאלות הנקמהנה לפתרו� הסכסו� האלה את נרתמת ,114המשפט

. עשיית הצדק עוברת לאחריות	 של בני האד	. בית המשפט הראשו� של העול	 העתיק

בניגוד , הממוק	 בסביבה אנושית, איתור בקלותלבאתר הנית� לזיהוי ויש צור� , מאותו רגע

משפט הראשו� ה  בית– גרפיות ארציותו שלא נית� למקמו בי� קואורדינטות גיא,לאולימפוס

מכא� ואיל� הצדק זוכה לייצוג רשמי בחלל האנושי . 115ממוק	 בפסגת גבעת הארופאגוס

  . ועל כ� הוא ג	 נוכח באותו חלל

, א	 בהיכלי פארו שהיה בעבר הרחוק 	 בשערי העיר כשנוהלוא	 ה	 , הליכי המשפט

בעלות  במובלעות אלה שה� .116גיאוגרפיות שיוחדו לצור� כ� התקיימו בתו� מובלעות

שהתרחשו במרחבי	 הענקיי	 מופקי	 מבעי	 המייצגי	 ארועי	 , מור	 מע	ו מובח�אופי 

   .המקיפי	 אות�

תי נפרד ל חלק בהוארכי המשפט ועיצוב	 החזותי של החללי	 אשר נועדו לשמש לצ

ה� המבנה החיצוני ה� התכנו� הפנימי הייחודי . מהתרבות החזותית הכללית הנוהגת בחברה

 

ÁÂ„Â Ï‡¯˘È· ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÁÈ˙Ù ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂ ‰ ראו ;תקשורתי של הליכי� משפטיי�
˙È�Â¯Ë˜Ï‡ ˙¯Â˘˜˙Ï ,ה"תשס, ירושלי�� . 93סעי� , )דוח ועדת ביניש: להל�( 2004

 .55' עמ, 92הערה ÏÈÚÏ , גיבסו�  112
113  W. Benjamin The Arcade Project (H. Eiland, K. Mclaughlin trans., 2002), 206.   
   .חלק שלישי, ראו פרק שני" סיפורי� מכונני�"הרחבה על המונח ל  114
המחזה מתאר ג� את . 48) א"תשנ,  מתרג� שבתאי'א (‡ÈËÒÈ¯Â‡‰ "נוטות החסד"אייסכילוס   115

מחצצר ואחד עשר אזרחי� שנבחרו לשמש , נכנסת אתנה בלווית כרוז"... :מראהו של המקו�
קומותיה� על והשופטי� יתפסו את מ, האלה תשב על כסאה. כשופטי� בבית הדי� שיסדה

,  לחלוקי האב� שלזיכוי–האחד : המשמשי� כקלפיות, על שולח� עומדי� שני כדי�. ספסלי�
   ).ש�, ˘Ì" ( לאלה שלחיוב–והאחר 

 :S. Almog, A. Reichman “Casablancaראו , הרחבה על רעיו� המובלעות המשפטיות  116
Judgement and Dynamic Enclaves in Law and Cinema” 42(2) Osgoode Hall L.J. (2004).   
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שמוצריה המרכזיי	 ה	 בניני	 , ט ה	 חלק מתפיסה ארכיטקטונית כוללתשל בתי המשפ

  .117נבחר בקפידה עיצוב	 והנו� האופ� אות	, שמיקומ	

נובי� איפיי� אמ. עוצמה המעביר מסר ברור ורב,  ייצוג תרבותי מוצקה	הבנייני	 

 למסר המתייחס, )visual atomism(" אטומיז	 חזותי"אדריכלות זו באמצעות המונח 

המצב . שרישומ	 קבוע מראש ונית� לצפייה, מושג באמצעות אלמנטי	 ויזואליי	 בסיסיי	ה

החלל הפיזי . את הנופי	 והמראות הסובבי	 אותנו, פשוטו כמשמעו, הדיגיטלי משנה

 לעומת זאת מעוצב באמצעות אירגו� דיגיטליהחלל ה.  באמצעות ארגונ	 של אטומי	מעוצב

  .118נתוני	

קיימא בחללי	 �המפיקה תוצרי	 ברי,  מאדריכלות פיזיתמהלכו וטיבו של המעבר

זכה כבר לתשומת לב מחקרית , הפועלת באמצעות דימויי	, לאדריכלות חדשה, מוגדרי	

יימסו� 'דר� בהקשר זה היא הניתוח הביקורתי של פרדריק ג אב�. וביקורתית לא מעטה

בחנות בדבר הלב המש, יימסו�'ג. לס'אנג�בלוס טורהוננאווהמתייחס למלו� וסטי� ב

 טוע� כי השפה ,ויזואלית בכללואסתטיקה פוסטמודרנית ובדבר התמורות בתרבות ה

 .119"מוטציה בחלל"ויזואלית האקלקטית המשתקפת באדריכלות המלו� יוצרת וה

לחרוג מעבר ליכולתו של הגו� האנושי האינדיבידואלי למק	 את "הבונאוונטורה מצליח 

ו המיידית ולמפות קוגניטיבית את מיקומו בעול	 חיצוני לארג� תפישתית את סביבת, עצמו

  .120"בר מיפוי

מתייחס לשפה , תחילת שנות השמוני	שנכתב ב, יימסו�'נבואי של ג ניתוחו הכמו

קבוע ונית� , הפיקה ייצוג מובח�, אשר למרות חדשנותה הבולטת, האדריכלית של המלו�

, קת למיקו	 פיזי ברור כעוג� ראשוניזוהי שפה ויזואלית הנזק. לזיהוי והתייחסות רציפי	

ונטורה הצליח ופרויקט הבונא, למעשה .התפיסה הקונבנציונלית של החלל על ועדיי� נסמכת

מעמדה האית� של להטביע רישו	 כה עז בתרבות הפופולרית בעת הקמתו דווקא בשל 

  אמת המידה שבאמצעותה הוכרההייתה פרדיגמה כזו . המסורתיתהאדריכליתהפרדיגמה 

כאשר אמות המידה המסורתיות , היו	. והוערכה חדשנות הרטוריקה האדריכלית של המלו�

 

מדגימי� יפה  ,אשר הוזכרו כבר קוד� לכ�, דברי ההסבר המופיעי� באתר בית המשפט העליו�  117
  . 49הערה בט  טקסÏÈÚÏוראו , נקודה זו

̇ „ÈÏËÈ‚È˙" האוונגארד כתוכנה"'  מאנובי�'ל  118 Â·¯˙ :˙ÂÈÏ‡ÂË¯ÈÂ , Ú„ÈÓÂ ‰¯·Á)ו�' א' י� אס�
  . 173 )2002, עורכת

 הירש� גינצבורג'ע (‡ÌÊÈ�¯„ÂÓËÒÂÙ :¯ÁÂ‡Ó‰ ÌÊÈÏËÈÙ˜‰ Ï˘ È˙Â·¯˙‰ ÔÂÈ‚‰‰ Âיימסו� ' ג'פ  119
  .63, )2002, מתרגמת

120  Ì˘ ,ש�. 
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מצב ,  או רלוונטיות כאשר מדובר בהערכת אדריכלות נתוני	תהופכות לבלתי ישימו

 אפילו היעלמות הגבולות עתי	טשטוש ול:  עוד יותרבולטיימסו� 'הדברי	 שתיאר ג

ובעקבות כ� שינויי	 ביכולתנו למפות את , ו	שהפרידו בי� מקטעי	 שוני	 של זמ� ומק

  .121עצמנו ביעילות בחלל ובזמ�

מאבדות בסביבה , האדריכלות הפיזית כמו השפה הלינארית של, שפות פואטיות ישנות

במיגוו� ממדי	 , חישבו על המסכי	 השוני	. את כוח� ליצור ייצוגי	 משמעותיי	דיגיטלית 

חללי	 . 122בה	 מתנהלי	 חיינושהציבוריי	 הגודשי	 את השטחי	 הפרטיי	 ו, וצורות

י	 המשתני	 דיגיטליקדחתני ומבלבל של דימויי	  ,אורבניי	 רחבי	 הפכו למקב� צפו�

 הרובע המסחרי של טוקיו ואתרי	 עירוניי	 רבי	 אחרי	 ,יורק�הטיימס סקוור בניו. ברציפות

 Boston“( "ו�הציר המטרופוליטני אטלנטה בוסט"בכל רחבי העול	 מעלי	 על הדעת את 

Atlanta Metropolitan Axis”( ,גיבסו�" סייברספייס"ה 	.123פרי דמיונו של ויליא 	מסכי 

טלפוני	 סלולריי	 ועזרי	 אלקטרוניי	 אחרי	 תובעי	 ומקבלי	 , טלויזיה, של מחשב

מקו	 . בחללי	 פרטיי	 וציבוריי	, נתחי	 הולכי	 וגדלי	 של קשב וריכוז בבית ובעבודה

חשובה יותר אפשרות הנגישות למאגרי	 של מידע . משניי הופ� להיות הימצאנו הפיז

ונית� רק לצפות כי רוחות  ,השינוי המסתמ� הוא עמוק.  אותוולמסכי	 שיציגו, דיגיטלי

  . ההלי� המשפטי–השינוי יגיעו אל שערי המשפט וישפיעו על יצירתו המרכזית 

 היא, י לראשונה בהיסטוריה אולדיגיטלי המצב ה אותנועמה מעמתש השאלה המרכזית

הא	 האתרי	 הפיזיי	 ?  זקוקי	 עדיי� למופעי המשפט הייחודיי	·‡ÌÈÓ˙·Â ˙Óא	 אנו 

  ?  רלוונטיי	הא	 ה	 עדיי�?  הללו עדיי� נחוצי	אשר הוקצו לצור� הפקת המופעי	

 

למפות את רשת התקשורת , לפחות לעת עתה, אי היכולת של רוחנו...: "יימסו�'במילותיו של ג  121
שבה אנו מוצאי� את עצמנו לכודי� כסובייקטי� , לאומית ועולמית�הרב, המבוזרת הגדולה

 ). ש�, ˘Ì" (אינדיבידואליי�
אלא , המונומנט החדש אינו עוד הנוכחות המוצקה של הבני�: "וראו דבריו של סקוט בוקטמ�  122

על ידי , טרנספורמציה זו קיבלה ביטוי מילולי בבלייד ראנר. נטול העומקמשטח המס� 
 S. Bukatman Terminal Identity: The Virtual ;"שטות� של הקירות המשמשי� כמסכי�התפ

Subject in Postmodernist Science Fiction (1993), 32.   
על כל אל� , תכנתו מפה להצגת תדירויות של חילופי נתוני�": והנה תיאורו של גיבסו�  123

ואז ה� . מנהט� ואטלנטה בוערות בלב� אחיד. על מס� גדול מאוד, מגהבייט פיקסל יחיד
המפה שלכ� . קצב התנועה מאיי� להפיל עומס יתר על ההדמיה שלכ�, מתחילות לפעו�
�במאה . כל פיקסל הוא מיליו� מגהבייט. הגדילו את קנה המידה. ותהצננו א. עומדת להתפוצ

קווי מתאר של , תתחילו להבחי� בכמה גושי בנייני� במרכז מנהט�, מיליו� מגהבייט לשנייה
, ראו גיבסו� ;"...פארקי� תעשייתיי� בני מאה שנה בטבעת סביב הגלעי� היש� של אטלנטה

 ÏÈÚÏ 55' עמ, 92הערה.   
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 מתאר אהרו� ב� זאב את השפעתו הניכרת של האינטרנט 2004בשנת במחקר שהתפרס	 

 מיליוני	 ברחבי .124טיב	 ואופיי	 של יחסי	 רומנטיי	 ומיניי	  עלטלידיגיוהמרחב ה

. הפ� למונח שגור" סייבר סקס. "אהבות ובגידות, העול	 מנהלי	 באמצעות הרשת רומני	

, י	 מחליפי	 עבור רבי	 את המפגשי	 האינטימיי	 ביותרדיגיטלישיגור וקליטה של מסרי	 

   .בו התקיימו מגעי	 אלהשואתר פיזי , נשי	ל	 אשר עד עתה הצריכו מגעי	 חיי	 בי� גברי

הא	 לא נוכל לייתר מ� ההלי� , דברי	 בכל הנוגע לאישי ולאינטימיא	 כאלה ה	 פני ה

,  מגעי	 חיי	 וישירי	 בי� צדדי	 יריבי	,תדיגיטליבאמצעות הטכנולוגיה ה, השיפוטי

 בפועל להתנהל  רומנטיות יכולותתא	 אינטראקציו? שחקני	 אחרי	לשופטי	 ול, עדי	ל

מדוע לא נית� לנהל באמצעות תקשורת כזו את , תדיגיטליבאמצעות תקשורת 

  ?  המשפטיות כול�תהאינטראקציו

ההתפתחויות . דאטית גרתאור ההשאלות כאלה אינ� מצויות היו	 בתחו	 הספקולצי

אתייחס לשתי . מהל� חיי המשפט הממשיי	בהטכנולוגיות הפכו אות� למצריכות מענה 

ויות ספציפיות הנושאות עמ� פוטנציאל לשנות משמעותית את הפואטיקה התפתח

) wireless courts( בתי משפט אלחוטיי	  :ויזואלית והלשוניתוה, המשפטית המסורתית

  ).virtual courts( בתי משפט וירטואליי	ו

 בית משפט אלחוטי מצויד בטכנולוגיה המאפשרת לנמצאי	 בתחומו חיבור לאינטרנט

�הידועה ג	 כ(נולוגיה זו טכ. מהיר“Wi-Fi” או “WLAN” (בעלי ציוד אישי מאפשרת ל

  .חוטי ללא צור� בחיבור, זמ� שהיית	 באתר מחוברי	 לרשת בכללהיות מתאי	 

�הת טכנולוגיWLANשונות ב 	בארצות מופעלת בדרכי 	בתי משפט אחדי� .הברית

 ,פ� מוגבל ומצומצ	 באוWLANכמה בתי משפט מציעי	 שירותי אינטרנט המבוססי	 על 

גישה , מושבעי	 והצוות המינהלי, די�  עורכי:ואחרי	 מאפשרי	 לכל באי בית המשפט

 West Palm(' בית המשפט בווסט פאל	 בי�, דוגמהל, כ� פועל. בלתי מוגבלת לאינטרנט

Beach (125בפלורידה.  

 ידי על) appropriated(משפט אלחוטי הוא אתר שנוכס  בית, במונחי	 של תפיסת החלל

יחודיי	 המקני	 לחלל השיפוטי את יחלק מהאיפיוני	 ה, כתוצאה מכ�. הסייברספייס

 

   .)2004(‡‰·‰ ·¯˘˙  ב� זאב 'א  124
 J. Kornowski “Balancing: ו קורנובסקי'וראו את מאמרו של המומחה לטכנולוגיית ויירלס ג  125

Life and Practice: The Case for Wireless Courthouse” http://www.lexisone.com/ 
balancing/articles/092002a.html.   
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. אפקטיביי	 איכותו האידיוסינקרטית מתפוגגי	 או משתני	 באופ� ההופ� אות	 לבלתי

 ומאל� את הנוכחי	 בו להפעיל קשב ויכולת דיגיטליהאלחוטי מתמזג בחלל ההמרחב 

  . שתהתואמי	 את משטר הר ביתטיקומוניק

הפרויקט שאחד ממקדמי הפרויקט האלחוטי בפלורידה מסביר כי הבעיה המרכזית 

,  לדבריו.126" שחווי	 עורכי די� בעת המשפט)disconnection (הנתק" היא פתורמיועד ל

לבצע מחקר בי� כתלי בית ", בי� היתר, די� השימוש בטכנולוגיה האלחוטית יאפשר לעורכי

  .127"המשפט ובמהל� המשפט

מכוו� ומבוקר מהעול	 החיצוני הוא אחת המטרות שהחברה מבקשת להשיג " תקנ"בר	 

קשב  נתק מהעול	 החיצוני מאפשר .באמצעות הקצאת אתר מיוחד ליצירת ההלי� המשפטי

   .128שלו" ייחודיות המתלכדת"ומקד	 את ה ,בהלי�ממוקד ודרו� 

 )שער כניסה( למעשה פורטל שהוא , קשה להשיג בבית משפטקשב מסוג זה

טכנולוגיה המאפשרת לעוד ועוד מידע ונתוני	 לחדור אל המשפט בזמ� . לסייברספייס

שאחת ,  בסתירה לעיקרו� הפואטי, ואולי א� עומדת,אינה עולה בקנה אחדהתנהלותו 

בו נית� לעשות שימוש שלבקר ולמשטר את המידע , ממטרותיו המרכזיות היא לצמצ	

  . פד ומאורג�זה באופ� מוקמצומצ	 מידע להציג במשפט ו

בתי משפט אלחוטיי	 משמרי	 את המסגרת , למרות השימוש בטכנולוגיה מתקדמת

משו	 שעדיי� נדרשת נוכחות פיזית של הצדדי	 המעורבי	 במקו	 , הפואטית הבסיסית

, בתו� בניי� בית המשפט מתרחש מפגש ממשי בי� שופטי	 לבעלי די� .	מסוי	 ובזמ� מסוי

ט פבתי מש –ההתפתחות הבאה  בר	 ,ות המוכרותהמתנהל בעיקרו בהתא	 לתבני

 מונח המייצג רעיו� אינו" בית משפט וירטואלי. " מרחיקה לכת הרבה יותר–וירטואליי	 

 שכבר היו	 נית� טכנולוגית ומעשית, ה של אופציה זמינהאלא כינוי, דמיוני ובלתי מציאותי

יני בתי המשפט יג	 את בנ זו  טכנולוגיתמייתרת התפתחות, בגילומה הקיצוני. לבחור בה

כל מה שנדרש לצור� המעשה השיפוטי . וג	 את הנוכחות הפיזית של הצדדי	 והשופטי	

  .י	 ולמסכי	דיגיטליהוא גישה לערוצי תקשורת 

 

126  Ibid, ibid.  
127  Ibid, ibid.  
 הייתהמעניי� לציי� כי אחת הבעיות המרכזיות שעמדו בפני תקשורת רדיו בתו� בתי המשפט   128

 לתקשורת "שטח מת"של בנייני בתי המשפט יצרה " מבוצרת"העובדה כי הארכיטקטורה ה
מבטו� , טחו�ימשיקולי ב, מרבית בתי המשפט המודרניי� נבנו: "כפי שמסביר קורנובסקי. רדיו

וה� מצליחי� לחסו� ביעילות רבה חלק גדול מתדרי הרדיו המשמשי� להעברה , ופלדה
  ).ibid, ibid" (אלחוטית של נתוני� וקול ממקומות מרוחקי�
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בה	 מדובר ש במקרי	 בייחוד, ות לצור� הצגת עדויותדיגיטלישימוש בטכנולוגיות 

אול	  ,129ויי	ויכי	 משפטיי	 עכשהפ� לנפו� למדי בהל, מבית המשפטהמרוחקי	 בעדי	 

לתפיסה רחבה הרבה יותר של האפשרויות  מתייחס" בית משפט וירטואלי"הצירו� 

וירטואלי ש	 דגש מרכזי על תפקידו ורעיו� בית המשפט ה. תדיגיטליהגלומות בטכנולוגיה ה

ועל האפשרויות המהפכניות המוצעות בהקשר זה על ידי , של המשפט כמארג� מידע

במאמר הבוח� את ההשלכות העכשוויות והעתידיות של . יות העכשוויותהטכנולוג

   :כותב פרדריק לדרר) ”technology augmented litigation“( "ליטיגציה רוויית טכנולוגיה"

. וג	 מוקד של מידע בית המשפט הוא ג	 מקומה של השפיטה"

מחוצה לו מידע נאס� וממוי� ואז מובא לבית המשפט לצור� 

יות תאורנטענות בפני קובעי העובדות , אחר שהוצגל. הצגתו

ואלה מנתחי	 את המידע בהתא	 לכללי	 מוכתבי	 , פרשניות שונות

... תוצאה זו. ומחליטי	 בדבר התוצאה והכרעת הדי�... מראש

·Â‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È‡ , בהתא	 לכ� .למערכת המשפט, כנדרש, נמסרת

‰·Ï ÂÏÂ‰È�Â Ú„ÈÓ ÚÂ�È˘ Ï˘ ̇ ·Î¯ÂÓ ‰ËÈ˘ Ï˘") שלישה ההדג – 

130)'א' ש
.   

כאשר תפיסת המשפט כשיטה המופקדת בעיקר על ניהול מידע , מפרספקטיבה פואטית

כלי	 מסורתיי	 ששימשו , מאפילה על תפיסת המשפט כשיטה שבמרכזה האקט השיפוטי

לצור� ניהול יעיל של המשפט הופכי	 למיושני	 ומוחלפי	 בכלי	 שה	 רלוונטיי	 לצור� 

 כלי	 משוכללי	 כאלה הופכי	 להיות זמיני	 יותר .131דיגיטליניהול ואירגו� מידע 

  .132ויותר

 

 S. Nauss Exon “Theקירה מקיפה על השימוש באמצעי� טכנולוגיי� בבתי המשפט ראו לס  129
Internet Meets Obi-Wan Kenobi in the Court of Next Resort” 8 Boston University 

Journal of Science and Technology Law (2002) 1, 5.   
130  F.I. Lederer “Trial Advocacy: The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of 

Today’s and Tomorrow’s High-technology Courtrooms” 50 S. C. L. Rev. (1999) 799, 
דר� אחת להבי� את ההלי� : "E. Katsh Law in a Digital World (1995), 7ראו ג� . 803

משתתפי� כעבודה המשפטי היא לתפוס את המידע כלבו של ההלי� ולראות את עיקר עבודת ה
מהפרקליט אל ,  מהלקוח אל הפרקליט–המידע תמיד זור� , בתהלי� זה. הכרוכה בתקשורת

  ."מהציבור לממשלה וכ� הלאה, מהשופט לציבור, חבר המושבעי�
, )BPM) Business Process Managment נית� בקלות להעלות על הדעת תוכנות מסוג  131

 הופכת תהליכי� BPMתוכנת . ו לאוטומטיהמיועדות להפו� את התהלי� השיפוטי כול
כ� היא מייתרת חלק מ� . מפקחת ומייעלת אות�, מנטרת, ארגוניי� לאוטומטיי�

באתר האינטרנט של תוכנת . האינטראקציות בי� אנשי� או תהליכי קבלת ההחלטות האנושיי�
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הופכי	 לכמעט , תנאי	 שהיו בעבר הכרחיי	 לצור� קיו	 ההלי�, מעשיתמבחינה 

אפשרת לכל הנוגעי	 בדבר נגישות להלי�  מתמונות וקבצי טקסט העברה של. מיותרי	

 המושבעי	 חברי, שופטי	ה, משפטי	 יכולי	 להתנהל כאשר המתדייני	. באמצעות מחשב

   . בפינות שונות של העול	נמצאי	והעדי	 

חלק גדל והול� של החומר המוצג בפני השופטי	 במהל� המשפט הוא , רה מכ�ית

לדרר . ת נדרשת לצור� עיבודו והצגתודיגיטלימשמעות הדבר היא כי טכנולוגיה . דיגיטלי

 קבצי טקסט ואודיו הוא עתה וירטואלי המבוסס על העברת בית משפט"מגיע למסקנה כי 

העשויי	 להיות , וירטואלי יהיה בית משפט שבו המשתתפי	ובית המשפט ה... אפשרי

ממש כאילו היו , יופיעו יחדיו באופ� אלקטרוני, ממוקמי	 פיזית כמעט בכל אתר שהוא

   .133"מצויי	 באותו מיקו	 פיזי

 

�הBPM א עול� העסקי� וטכנולוגיית המידע מעול� ל: "מתוארת התוכנה במילי� הבאות
�טכנולוגית ה. השתלבו זה בזה במידה כה עמוקהBPM ,הופכת , כאשר היא מיושמת נכונה

אנו מאמיני� . הלב האלקטרוני הפוע� של התהליכי� המתרחשי� בו, לחלק ממרק� התאגיד
 כמקור אמיתי ליתרונות תחרותיי� בני קיימא עבור חברות BPMכי בשני� הבאות תוכר 

  . http://www.bpm.com/AboutUs.asp ראו ;"כמעט בכל מדיו� שהוא, גדולות
המשפטי יחמוק מטווח הכוונות המובעות על ידי יוצרי " מפעל"אי� כל סיבה להניח שה  

�ימי� יגידו א� סוג התיוו� החדש שמציעה ה. התוכנהBPM  יוכל להתקיי� לצד הפואטיקה
  . פורמלית ג� יחד הפורמלית והלא, המשפטית

עדויות מוקלטות או מועברות בשידור בזמ� ,  וידאו של הליכי�השימוש בהקלטות, ואמנ�  132
אפשרויות להקליט , מחקר משפטי בלקסיס מעל כס השיפוט ובשולחנות הפרקליטי�, אמת

 21וידאו ושימושי� אחרי� בטכנולוגיות עדכניות מודגמי� בפרויקט בית המשפט ותצהירי� ב
)Courthouse 21( , ראו;ולגופי� ממשלתיי�פרויקט משות� למוסדות אקדמיי�  

http://www.courtroom21.net/index.html .בית הדי� הצבאי, כחלק מיישו� הפרויקט 
כאשר שניי� מהשופטי� , הברית ער� משפט באחד מאולמות הפרויקט�לערעורי� בארצות

 United States v. Salazar, 44 M.J. 464(ועידת וידאו הופיעו לדיו� באמצעות 
(C.A.A.F.1996)( , וראוLederer, supra note 130, p. 802.   

133  Ibid, p. 837 .בה יחליפו הולוגרמות איכותיות רבשיתכ� שלא רחוקה העת י�בנוסח , ממדיות
� מספקי� היו� אותשממדיי� �את הדימויי� הדו StarTrekשל ספינת החלל  ”holodeck“ חזו�

שיעשה שימוש ) cybercourt(לתיאור עתידני של בית המשפט הסייברי . מסכי� קונבנציונליי�
השימוש בדימויי� , באופ� אירוני. Exon, supra note 129, p. 10ראו , בדימויי� הולוגרפיי�

יי� � ליצור מחדש כלי� פואטניסיוהולוגרפיי� להצגת דימויי� מבית המשפט עשוי להיראות כ
היו� בבית "יות מאפשרות לחוות את ממד�תמונות תלת. � באמצעי� דיגיטליי�וגייאנל

להרחבה על הקשר בי� . אפילו ללא קיומו הממשי של אול� המשפט הפיזי, המסורתי" המשפט
 J.H. Murray Hamlet on the Holodeck: Theמושגי� פואטיי� ראו לאפשרויות הולוגרפיות 

Future of Narrative in Cyberspace (1997), 15 . טכניקות מקבילות מאפשרות לרופאי�
ומעוררות שאלות מסוג דומה בדבר חשיבות מגע העי� הישיר , לבצע דיאגנוזה רפואית ממרחק
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ייעל	 בתו� זר	 הא	 המכלול המפואר של האדריכלות המשפטית ? מה צופ� העתיד

הא	 מהל� כזה ? אשר יחלי� בהדרגה את ההלי� המשפטי הממשי, י	דיגיטליהדימויי	 ה

מנסח כ� את  לדרר? � פואטי או לצמיחתה של פואטיקה חדשה ומעודכנתכישלויוביל ל

בתי משפט וירטואליי	 ומשפטי	 וירטואליי	 מאיימי	 על תחושת המקו	 ועל " :השאלה

 "?ירטואליו של הצדק השיפוטי הוÂ˙ÂÚÓ˘Óסו אנשי	 את כיצד יתפ. הדרת הכבוד

  .134)'א'  ש–ההדגשה שלי (

ית המשמעות בעתיד נוגע ידרכי הבנבעניי� חוסר הוודאות . שאלת המפתח זוהי אמנ	

שיהיו ירטואליי	 יצליחו להפיק ייצוגי	 והא	 המשפטי	 הו :ביסודו של הרעיו� הפואטי

פקו עד כה באמצעות ההליכי	 המסורתיי	 המונחי	 הייצוגי	 שהו  מ�אפקטיביי	 לא פחות

דיגיטלית הא	 בסביבה רווית טכנולוגיה ? ציונליות של מקו	 וזמ�נעל ידי תפיסות קונב

  ?רטוריי	 אשר שוכללו במש� דורותהיהיה עדיי� צור� באמצעי	 

כל מה שאפשר לומר בוודאות הוא כי , בהיעדר� של תשובות ברורות באופק, בשלב זה

 מייצרת שט� של שינויי	 ביחס להפקה ולאפקטיביות של ייצוגי	 "ה הדיגיטליתהסופ"

וכ� ג	 הצור� במושגי	 פואטיי	 , שינויי	 אלה מורגשי	 בעוצמה. משפטיי	 קונבנציונליי	

  . חדשי	 שיסבירו אות	

  ) ?המערערת( והשפעתו דיגיטליוגי לאנלהפער בי� ה  . ז
  על הפואטיקה המשפטית 

אל  ...יקרה אשר יקרה ויהי אשר יהי !חזרי,  ב�חזרי! סובי אחר"

לא , ביקור� .לתחילת הדברי	 בסופ	 לגעת ,לראשית לבקש אחרית

 .135"רק תוהו ומבוכה סופו לטעת עלי� לדעת, קרואה

   הסייברספייסמשפוט  .1 

בי� הפואטיקה המשפטית הלימה �פערי	 ואיהצביע על שני סוגי	 של לכבר עתה נית� 

  . תדיגיטלייאות הותיקה לבי� המצוה

 

וראו בעניי� זה ניתוחו המרתק של ; בי� המעורבי� בתהלי� האבחו� לבי� משמעות היעדרו
" אירוע האמיתי"הנלווה להחלפת חוויית העמיהוד גלעד בדבר האובד� הרגשי והחווייתי 

 A. Gilead Singularity and Other Posibilities ;"אירוע וירטואלי"השונה מהותית של בחוויה 
(2003) .  

134  Lederer, supra note 130, p. 841.  
 .132, )1985,  מתרגמת פל�'ח (‰Ó‚� Â�È‡˘ ¯ÂÙÈÒ¯ אנדה 'מ  135
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מהסוג הראשו� מתרחש כאשר מבקשי	 לייש	 עקרונות פואטיי	 מושרשי	 פער 

ות חודרות לתחו	 דיגיטלימהסוג השני מתרחש כאשר האפשרויות הפער . דיגיטליהבמרחב 

 קשיי	 מתעוררי	ה. של הפואטיקה המשפטיתה בלעדית שהיה עד לאותה עת אוטונומי

מסלול אחד מוביל לעבר ניכוס או הטמעה של המציאות  : בשני מסלולי	 מקבילי	אפוא

המסלול השני מוביל לעבר הפיכת שדה המשפט לסביבה . ת על ידי המשפטדיגיטליה

וגית אנלהתאמת הפואטיקה ה�הנובע מאי, לאור� שני המסלולי	 ניכר קושי דומה. תדיגיטלי

אה היא כשל פואטי התוצ. להפקת ייצוגי	 שיתפקדו ביעילות במציאות הטכנולוגית החדשה

בו שאתר הפקת הייצוגי	 המשמעותיי	 והאתר : המתרחש בשני האתרי	 שהוזכרו כבר

המוסדות המשפטיי	 אינ	 מצליחי	 לייצר ,  במילי	 אחרות.אמורה להתרחש קליטת	

ולהצמיד וקהל היעד אינו מצליח לקלוט את הייצוגי	 המשפטיי	 , ייצוגי	 חזקי	 די הצור�

   .רכי המשפטוצאליה	 משמעות המשרתת את 

ת דיגיטלינות להכפי� את הסביבה הניסיואפתח בשיבוש הפואטי המתרחש במהל� 

על  הפקת הייצוגי	 המשפטיי	 נסמכה עד כה, כש	 שתואר כבר. במלואה למשפט הקיי	

חות  נוטה לדדיגיטלי אול	 המצב ה,וגיות של מרחב וזמ�אנל�כמו, תפיסות לינאריות

כל הנורמות  : דוגמה מובהקת לשיבוש הזההואתחו	 דיני הקניי� הרוחני . תפיסות מעי� אלו

תהיה האורינטאציה הספציפית , הקיימות המיועדות להסדיר את הבעלות על הקניי� הרוחני

בי� התפקידי	 השוני	 וובעות מהיכולת להבחי� בי� ממדי זמ� שוני	 נ, שלה� אשר תהיה

נית� לזהות את פרק , כ�. ניתני	 לזיהוי לאור� ממדי הזמ� המובחני	אד	  שממלאי	 בני

את זהות , בו הגיע תהלי� היצירה אל סיומוש	 מסויאת הרגע ה, בו נוצרה יצירהשהזמ� 

הבחנות אלה איפשרו את . קהלה�היוצרת או היוצר ואת העת שבה הגיעה היצירה אל יעדה

 הייתהשמטרת	 הבסיסית , 	 המשפטיי	המנגנוני. ההסדרה המשפטית של הקניי� הרוחני

הופעלו באמצעות היכולת לזהות , עשה היצירהמלקבוע בידי מי נמצאת הזכות הקניינית על 

מנגנוני	 , כידוע. מתי והיכ� התרחש מעשה היצירה וכמה זמ� חל� מאז, ה	 היוצרי	 מי

ומשמשת זמינה לכל בכל עת " יצירה"שבה כל , תדיגיטליאלה מתקשי	 לתפקד במציאות 

אי�  ,במצב דברי	 כזה. חדשה" יצירה" לבה בעת מושא לשינויי	 אשר יהפכו אותה אולי

, על היעדר אפשרויות איסו� המבוססות, הקיימותדוקטרינות ה מחדש של המנוס מבחינ

הקשיי	 המעשיי	 המתעוררי	 בתחו	 הקניי� הרוחני והשיח . עריכה ושיגור מעי� אלה

 הפואטי של ממדהמבקש להצביע על ה,  מתחו	 הדיו� כא�המחקרי הער בעניינ	 חורגי	

מעניי�  ,בכל זאת.  למשטר הקניי� הרוחני המסורתידיגיטליהחוסר התוא	 בי� המצב 

, יומי� מנגנוני	 פואטיי	 עתיקי, להבחי� כי במטרה להתגבר על הקשיי	 הקונספטואליי	

נות להיעזר בה	 ניסיועשי	 נ, לא נזנחי	 אלא להיפ�, חזק את התפיסות הנוהגותשקיומ	 ִת
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במטאפורת  הדבקות, דוגמהכ� ל. נולוגית החדשה והסדרתהכטלצור� המשגת המציאות ה

  . תדיגיטלילצור� המשגת הסביבה ה) metaphor of space (מרחבה

בספרות ממלאות המטאפורות תפקיד . עוצמה השימוש במטאפורות הוא כלי פואטי רב

.  א� למטאפורות נודע ג	 תפקיד מרכזי במשפט,כזיי	כאחד מיצרני הייצוגי	 המר, חשוב

 .צור� העברת מסרי	למשתמשי	 בו שחקני המשפט שה� משמשות לא רק ככלי פואטי 

 	תוי	 רעיונות מופשטי	 ומסייעות לתרג	 אסמטאפורות משפיעות על האופ� שבו אנו תופ

 היומיומיי	 שלנו המושגי	", בניסוחו של האנטר.  לנורמות– ומש	 ,תפיסה לייצוגי	 ברי

מטאפורות  .136"נבני	 על יסוד סדרת מטאפורות קוגניטיביות המשותפות לכל בני האד	

ג	 בשדה , בסיסיות אלה מדריכות את אופני החשיבה ואת דרכי ההתבטאות שלנו

  .137המשפט

המגלמת את אחד הרעיונות , מרחבבי� הכלי	 התפיסתיי	 האלה נמנית מטאפורת ה

	 הופ� כל מסוי מרחב או למקו	שיו� ל. דת כל שיטת משפטעליה	 מיוסשהבסיסיי	 

 מאפשר לגדר את מרחבהשיו� ל. התרחשות לניתנת לזיהוי ולתיוג בעול	 נורמטיבי

כללי	 הנוגעי	 לקניי� יכולי	 להיות ; להג� עליה או להימנע מלהג� עליה, ההתרחשות

  .138מיושמי	 עליה

 ולמטאפורה דומיננטית ורווחת חבמרקשר עוד מימיו הראשוני	 לתפיסת הנהאינטרנט 

 על מטאפורה ושתת מ)”cyberspace“(" סייברספייס" המונח .139של הסייברספייס כמקו	

שמשמעה הגאי המנווט בי	  kubernan  מהמילה היווניתנגזר) (”Cyber“" סייבר. "זו

 .�Ò�ÓÂ¯ÈÂ¯שימוש ברומ� ו שעשה ב, טביעת המונח משוייכת לוויליא	 גיבסו� .140הפתוח

 

 D. Hunter “Cyberspace as Place and the Tragedy of the Digital Anticommons” 91ראו   136
Cal. L. Rev. (2003) 442, 469. 

 Amsterdam and Bruner, supra noteשי במטאפורות במשפט ראו עשימוש המ הלשלהדגמה   137
75, p. 191.  

138  Ibid, p. 475.  
139  Ibid, p. 472.  
המצב הדיגיטלי . M. Rozenovschi Towards a Cyberlegal Culture (2nd ed., 2002), 6ראו   140

� וnet(מייקל היי� מתייחס למטאפורות הרשת . הוא אב� שואבת למטאפורותweb( 
 היי� ."פורות המשקפות את מיומנות� של המהנדסי� הבוני� את מערכות המחשבאמט"כ

 ה�עשויה להפיל אותנו במלכודת האמונה כי מחשבי� ... הפואטיקה של ההנדסה"מציי� כי 
 ראו ;"המחשב הוא מערכת משמעויות המכילה את עצמה, כמו לוח השחמט... � נפרדתחו

M.  Heim Virtual Realism (1998), 144. נבוי� נט' נ' פורות ברשת ראו אאלדיו� בנושא מט
  .354) 2006( ד ˘ËÙ˘Ó È¯Ú" המטפורות בדיני המחשבי� והאינטרנט על"
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את , תדיגיטלילצור� התייחסות לרשת ה, והעדי�, בסו� עצמו לא השתמש תכופות במונחגי

בכל . 141 המתייחסת לא למיקומה אלא יותר למהותה של הרשת,)Matrix(המילה מטריקס 

הפופולריות . תדיגיטלילאחר כניסתו לסביבה החיי	 משלו ל זכההמונח סייברספייס , זאת

בתרבות התרה ללא הר� אחר המשגה . אפורה מוצלחתהעצומה שלו רומזת על כוחה של מט

נודע למונח , הולמת שתאפשר להכניס במציאות המבלבלת תחושה של סדר ואירגו�

אשר היווה פיתוי לשוני וקוגניטיבי שקשה לעמוד , כוח מארג� ומרגיע" סייברספייס"

  .142בפניו

 מדגי	 כמה ,ת כולהדיגיטלי� לייש	 את מטאפורת החלל למציאות הניסיוע	 זאת ה

 .תדיגיטלימהקשיי	 המתעוררי	 כאשר משתמשי	 בכלי	 פואטיי	 מסורתיי	 בסביבה 

� לייש	 על ניסיו לעבר הה באמצעות מטאפורת החלל מובילדיגיטליהמשגת המצב ה

  : כש	 שמבהיר שילדס.  נורמות השייכות לתפיסות הקניי� הקיימותדיגיטליה

,  הרשת כאל מקומותמתייחסות לדפי... מטאפורות גיאוגרפיות"

מרמזות על האפשרות להגדיר טריטוריות באמצעות קווי גבול 

לדימויי	 אלה מתלוות . גיאופוליטיי	 המפרידי	 את החלל לאזורי	

   .143"חוקיות של תקשורת וחציית גבולות תילפרקטיקות חוקיות וב

א� תפיסות המתבססות עליה� מתעלמות , הנוחות המגולמת במטאפורות ברורה

אשר מקשות על האפשרות לייש	 עליו את , דיגיטליונות הייחודיות של המצב המהתכ

 המובאת אחת דוגמה. על המטאפורות הלשוניות השגורות שלה, האונטולוגיה המסורתית

הרשויות מקצות . )”zoning“(א השימוש בתפיסת החלוקה לאזורי	 יעל ידי האנטר ה

 באמצעות – חברתיי	 וכדומה, וריי	ציב,  פרטיי	–מי	 לשימושי	 שוני	 מסוישטחי	 

 הרשת 	 אתלתחסיונות ינ תפיסת הסייברספייס כמקו	 הובילה ל.144חלוקה לאזורי	

)cyber-zoning( ,מוב�� היגיושה 	: העומד בבסיס 	שטחי 	לאזורי 	שאנו מחלקי 	כש

כ� נוכל לחלק , למשל כניסת ילדי	, מי	 ומכריזי	 עליה	 כבלתי הולמי	מסויפיזיי	 

 

141  M.A. Lemley “Romantic Authorship and the Rhetoric of Property” 75 Tex. L. Rev. 
(1997) 873, 873-4.   

 ' ראו ש ולשאלה את מי ה� משרתותלעניי� כוח� המפתה של המטאפורות במציאות דיגיטלית  142
 .http://www.nrg.co.il/online/10/ART/840/080.html באתר" המי� של המטאפורה"אלמוג 

143  R. Shields “Hypertext Links, The Ethic of Index and Its Space-Time Effects” The World 
Wide Web and Contemporary Cultural Theory (A. Herman, T. Swiss eds., 2000) 145, 

149 . 
144  Hunter, supra note 136, at 497.  
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. מות כילדי	מסויי	 את הרשת ולהכריז על שטחי	 נבחרי	 כאסורי	 בפני אוכלוסיות לאזור

ע	 חוסר האפשרות  אותנו להתמודד שוב ושובאלא שקשיי	 מעשיי	 ותפיסתיי	 מאלצי	 

, האנטר מפרט את סוגי הקשיי	 המתעוררי	. למדר ולחלק באופ� כזה את הסייברספייס

המתחוור כאשר מנסי	 להתייחס  התוא	 היסודיאשר דומה כי בסיס	 המשות� הוא חוסר 

  ). ”space“(כחלל ) ”space-less“" (חסר חלל" שהוא בבסיסו, דיגיטליאל המצב ה

אות	 מנסי	 גורמי	 שוני	 להגדיר הוא ש" גבולות"והרצו� בי� השיטתי המעבר 

של המצב  עד כי אפשר להגדירו כתכונה מכוננת, פרקטיקה כה נפוצה וראשונית

דיסוננס מסוג דומה מתגלה כאשר מנסי	 לייש	 בסייברספייס תפיסות  .145ידיגיטלה

	 בהסדרה יבעוד שחללי	 פיזיי	 תלוי .)time zoning (המבוססות על חלוקה לאזורי זמ�

 למעשה שהוא, החלת הסדרי	 כאלה בסייברספייס ,146משפטית המתייחסת לאזורי זמ�

  . א	 לא בלתי אפשרית, רמתחוורת כמשימה קשה ביות, )timeless( "חסר זמ�"

מאבדות ע	 הזמ� את הקס	 , אפילו מבריקות, חלק מהמטאפורות שנראו שימושיות

שפוט י מהמשגת לכמה מהמטאפורות המשמשות. 147שליווה את הופעת� הראשונית

בי� שני  שה� מכוונות להצביע על רמה גבוהה של דמיו�משו	 הדיגיטלי מתגלות כבעייתיות 

 אול	 מטאפורות ,הדומה למקורי" הדבר החדש"ו" ר המקורידב" ה–חלקי המשוואה 

. 	ואה לבי� הדמיו� החלקי שביניהושואבות את כוח� מאיזו� בי� הפער שבי� שני חלקי המש

 בהקשר של ”desktop“ בשימוש במונח, כ�. מטאפורה חזקה מכירה ג	 בדמיו� וג	 בהבדל

המטאפורה  .ודה ממשיי	משוקע הדמיו� בי� הממשק לבי� שולחנות עב ,ממשק מחשב

בהבדלי	 , באופ� שהוא אפילו הומוריסטי במידת מה, עובדת משו	 שהיא מכירה

ובכ� ששולח� העבודה המימשקי שונה מהותית משולח� העבודה הממשי , המשמעותיי	

 להתעל	 מהפער ולהתמקד עתי	נוטות ל" משפטיות"	 מטאפורות בר. הניצב בחדרנו

  . וח� הממשיגובכ� לאבד מכ, בדמיו� הנטע�

 

  .Shields, supra note 143, p. 149ראו   145
לקבוע 'עלינו להיות מסוגלי� : "טוד ראקו� מרחיב על הפונקציה של הזמ� בתרבות המודרנית  146

כ� שנוכל לתא� בי� , עלינו למק� אנשי� ומאורעות ביחס טמפורלי זה לזה,  קרי–' את הזמ�
וניי� באופ� שמאמציה� יהיו סינכר, התיאו� הקפדני של זמנ� של פרטי� רבי�, אכ�. מעשיה�

 T.D. Rakoff A Time for ;"יצור בחברות מודרניותהוא תו האיכות של הי, או עוקבי� זה לזה
Every Purpose (2002), 6. 

מתקבל על הדעת כי קהילות וירטואליות יפרצו את גבולות היכולת של  ,ונסו�'סטיב� ג כדברי  147
   .S. Johnson Interface Culture (1997), 71 ראו ;מטאפורת החלל לייצג את פעולת�
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בפסק הדי� שנית� בבית המשפט המחוזי בירושלי	 העוסק בעבירות של חדירה למאגרי 

מידע דיגיטליי	 מבקש בית המשפט להטעי	 את חומרת העבירות באמצעות מטאפורות של 

להיות אחד , באמצעות ענישה מחמירה ומרתיעה, על בית המשפט"": מנעול"ו" שער"

¯Ú˘‰ È�È‚ÓÓכאשר המאגר הוא אלקטרוני ,  של מאגר המידע¯Ú˘‰ ÏÂÚ�ÓÂ הוא א� מקלדת 

  .148)'א'  ש–ההדגשה שלי  ("מחשב

 שבו הגדיל בית המשפט המחוזי באופ� משמעותי את עונשו של הנאש	 ,בפסק די� נוס�

 מכנה ,בעקבות ערעורה של המדינה על קולת העונש" האנלייזר"בעבירות מחשב שכונה 

  .149"ונדאליז	 אלקטרוני"ת של הנאש	 בית המשפט את פעילותו העבריני

המצוטט על ידי ( מכנה התובע ,"הסוס הטרויאני"בפסק די� אחר שנית� בפרשה שכונתה 

�את שרת ה) השופטתFTP 	לצור� החלפת קבצי 	מחס� סחורה " ששימש את הנאשמי

שיתו� . 150"כלי הפריצה"ואת גירסאות התוכנה שעמה ביצעו את העבירות , "גנובה

� גרמניה וה,י טק של משטרות אנגליהי משטרת ישראל לבי� יחידות הההפעולה בי�FBI 

דומה כי . 151"מרד� וירטואלי" מכונה ,הברית אשר הביא לחשיפת הנאשמי	�בארצות

 עוד מטאפורה –" הסוס הטרויאני"פורות התקיפות יחד ע	 כינויה של הפרשה אהמט

תבוסה ,  שבמרכז	 בגידה	 הידועי	 ביותריהמכוונת לעבר אחד המיתוסי	 ההיסטורי

תו	 המבקשת להטעי	 לא �ברי	 הבאי	 של השופטת ברכה אופיר מהדהדות בד– 152ומוות

אלא ללכת עוד צעד קדימה , "רגילה"רק את הדימיו� בי� עברינות מחשב לבי� פריצה 

 קפיצת מדרגה דא בעזרתלעבירות פריצה גר" מעל"ולמק	 את העבירות האמורות א� 

  :מטאפורית ורטורית

ג	 א	 המדובר הוא בעבירות הנימנות על תחו	 עבריינות הצוארו� "

על חומרת� היתרה , עוד, אי� חולק, שאי� עימה אלימות וד	, הלב�

 

9121/05 )��י (פ"ע  148 � Ô‰Î 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó20.6.05ו� ינית� ב,  פורס�טר� ((. 
 .603, 595) 2(א"מ תשס"פ, Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÌÂ‡·��Ë � 71227/01) א"ת(פ "ע  149
 9סעי� , )27.3.06נית� ביו� , טר� פורס� (‰‡Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'È˙¯Ù � 40061/06) א"ת(פ "ת  150

 .לפסק הדי�
151  Ì˘ ,ש�. 
לאחר שנואשו .  הוא תחבולה שנקט אודיסאוס לצור� כיבוש טרויה"הסוס הטרויאני", כידוע  152

ה� העמידו פני� כנסוגי� מ� העיר והשאירו ליד פתח העיר סוס , היווני� מלכבוש את טרויה
אנשי טרויה הכניסו את הסוס ברוב . י� כסמל לתבוסת היווני�ע� ענק שנחזה על ידי הטרויאנ

הכריעו את השומרי� , א� אז פרצו מתוכו חיילי� יווני� שהתחבאו בחללו, העירה שמחה
שבתאי ' ראו א; ופתחו את שערי העיר לפני היווני� שטבחו בלוחמי טרויה וכבשו את העיר

˙È�ÂÂÈ‰ ‰È‚ÂÏÂ˙ÈÓ‰) 176 ,)ס"תש. 
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·¯‚Ò‚ Ï‰ כי ידיו של מי שחודר , כבר נקבע בפסיקה, והרי. של אלה

אינ� נקיות , ·ˆÛÒÎ Úועושה בו כבשלו למע� , אל מחשבו של הזולת

 �. ולהיפ�; וגונב את רכושו, לביתו של זהמידיו של מי שפור

, חמורי	 ה	 מעשי	 כמו אלה הנדוני	 בעניננו, בהיבטי	 מסוימי	

, איפוא, הפגיעה שפגעו... א� יותר ממעשי עברינות רכוש רגילי	

, לא רק פגיעה בה	 ובפרטיות	, היא, הנאשמי	 דנ� בקרבנותיה	

ציבור המופנית כלפי ה, ÌÏÂÚ ˙ÂÚÂ¯Ê ˙˜·ÂÁ ‰ÚÈ‚Ùג	 , אלא

‡Â„ÂÒ‰ ÏÎÏ ‰ˆÈ¯Ù Ï˘ „ÈÓ˙Ó ÌÂÈ˙ בהציבה למולו , בכללותו

ÂÈ·˘ÁÓ· ÌÈ¯Âˆ‡‰ Ú„ÈÓ‰Â ,הוסרו 	ההדגשות שלי  ("שמחסומיה

  .153)'א'  ש–

מנעול השער ומגיני השער אמורות למק	 את העבירות בתחו	 הידוע , מטאפורות השער

נדליז	 ווהו" ניסוס הטרויא"מטאפורות ה; והמוכר של עבירות הפריצה במשפט הפלילי

" תותחי	"אול	 דומה שדווקא הבחירה ב, את חומרת עבירות המחשב" לשדרג"אמורות 

מטאפוריי	 ורטוריי	 כבדי	 מדגישה את הבעייתיות באנלוגיה המתבקשת ואת חוסר 

ההבדלי	 המהותיי	 בי� העבירות ממדובר במטאפורות המתעלמות . הנוחות שהיא מעוררת

ומנסות לגזור  ,או מטשטשות אות�  עבריינית בממד הדיגיטלילבי� פעילות" מסורתיות"ה

 העבר במקו	 לזכות את הסיטואציה העבריינית החדשה בעיו� מוסכמות	 עגזירה שווה 

עולה פקפוק שממנו קול שיפוטי אחר . מהותה ודרגת חומרתה, ספציפי וממוקד במרכיביה

נמצא בפסק די� מוקד	 יותר , בכוח� של המטאפורות הנוהגות להמשיג את עברינות המחשב

ובו , 154ר האינטרנט למוסד למודיעי� ולתפקידי	 מיוחדי	תשעסק בחדירה שלא כדי� לא

זיכה בית משפט השלו	 את הנאש	 וא� התריע בפסק דינו מפני היקשי	 שגויי	 מ� המשפט 

   .155אל החוקי	 הנוגעי	 לעול	 האינטרנט" רגיל"הפלילי ה

 

ספיחיה של פרשה זו מעוררי�  . לפסק הדי�22סעי� , 150 הערה ÏÈÚÏ, 40061/06) א"ת(פ "ת  153
כגו� הא�  העתקת , עוד שאלות הממחישות את קושי  השימוש במטאפורות  בתחו� הדיגיטלי

או ,  חיפושהמצריכה  את המשטרה להוציא צווי" חפ�"דואר אלקטרוני היא בבחינת תפיסת 
פרשת הסוס "יאיר � ב�' ראו א; המצריכה היתר להאזנת סתר"שיחה"חינת האזנה לבב

 .TheMarker )18.11.2006( 18 " מדינה דוהרת בזיגזג–הטרויאני 
3047/03) ��י(פ "ת  154 � Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÈÁ¯ÊÓ29.2.04נית� ביו� , טר� פורס� ((. 
ליליי� רגילי� לחוקי� הנוגעי� יש להיזהר בהיקשי� מחוקי� פ"� כי יאו דברי השופט טננבור  155

החוקי� הפליליי� הרגילי� מתייחסי� לעול� המבוסס על קניי� פרטי ברור .  לעול� האינטרנט
.  ושחקני� הדואגי� בראש ובראשונה לעצמ�, אינטרסי� פרטיי�, הירארכיה נוקשה, ומוגדר

 לשירות הסכמיות ומשאבי� העומדי�, אמו�, התנדבות, האינטרנט מבוסס על שיתופיות
טיביות בפסק די� זה א לדיו� בבחירות הלשוניות והנר.) לפסק הדי�87פסקה , ˘Ì" (הכלל

אבטחת מידע וחוק : משפט המכונה"בירנהק ' ובפסקי די� אחרי� העוסקי� ברשת ראו מ
 315) ו"תשס( ד ˘ËÙ˘Ó È¯Ú" המחשבי�
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� לראות בתוכנת המחשב מקבילה ניסיוהיא ה נוספת למטאפורה בעייתית דוגמה

 התוכנות את ההתנהגות תועל כ� לראות את האופ� שבו מסדירו,  פיזיתהלארכיטקטור

 רשימה עכשווית קוראת תגר .156האנושית כדומה לאופ� שבו מסדירה אותה הארכיטקטורה

 שהמבני	 הנוצרי	" משו	 , השימוש במטאפורה הארכיטקטונית כחלקי ובלתי מספקעל

באמצעות תוכנה ה	 שבירי	 וסבוכי	 במידה כה רבה מארכיטקטורה ממשית עד כדי יצירת 

 	ג	 א, המטאפורה הארכיטקטונית,  כנטע� על ידי הכותב.157"ה	יהבדל תכונתי מהותי בינ

ה התאמהמחפה על חוסר , התוכנות בהצלחה" מטפלות"בה	 שהיא יפה לתחומי	 מסוימי	 

כגו� הסדרה דיגיטלית של זכויות , ות סוגיות אחרות תוכנות המחשב להסדיר ביעילשל

  .DRM – Digital Rights Management(158(יוצרי	 

וגיות ידידותיות אשר ינהירו את המצב הדיגיטלי בעזרת מונחי	 אנלהשאיפה למצוא 

.  מתבקשות ושימושיותומטאפורות רבות ה� אכ�, תי נמנעתדיגיטליי	 היא בל�ותפיסות פרה

ע	 זאת המצב הדיגיטלי אינו . וגיות מוצלחות ה� כלי שאי� לו ערו�אנלומטאפורות , אכ�

במלוא� תפיסות ישנות  המבקשות לייש	, פסקניות וכוללניותמתיישב בקלות ע	 מטאפורות 

אשר יסייעו , מורגש צור� במטאפורות חדשות ונוספות . על סביבה דיגיטלית של מרחב וזמ�

בי� , מטאפורות כאלה יסייעו. כנע את המצב הדיגיטלידמיו� ומש רב, להמשיג באופ� יצירתי

נראה כי מטאפורות אול	  ,מי	 של העול	 הדיגיטלימסויט ביתר קלות חלקי	 שֵ+לַמ, היתר

אינ� אמורות לשאו� להקבלה מלאה וחובקת כל ,  במציאות זמננושיוכלו להיות שימושיות

ורי	 להתכוונ� כדי שיהא הכלי	 הפואטיי	 אמ. בי� שני חלקי המשוואה שה� מייצגות

ייתכ� . אולי חזותיות וגרפיות יותר מאשר מילוליות,  מטאפורות שלבכוח	 לייצר דור חדש

ומחוסרות יומרה  ספציפיות ,ממוקדות, נועות יותרשמטאפורות בנות הדור החדש יהיו צ

המיועדות להקי� את מלוא איכויותיו של ) grand metaphors" (על�מטאפורות"להפו� ל

   .צב הדיגיטליהמ

הנסמכי	 , זהו עוד פ� של האתגר המורכב העומד היו	 בפני הכלי	 הפואטיי	 הישני	

 המשתנה ומתרחב ילייצג את הדיגיטל ונדרשי	 , של זמ� ומרחבתעל תפיסות קונבנציונליו

 

 L. Lessig “The Law of the Horse: What ראו ;זוהי הצעתו הידועה של לורנס לסיג  156
Cyberlaw Might Teach” 113 Harv. L. Rev. (1999) 501, 509.  

 . J. Grimmelmann “Regulation by Software” 114 Yale L.J. (2005) 1719, 1722ראו   157
הרשימה ג� סוקרת חלק מ� הבעיות שזיהו חוקרי� בשימוש במטאפורת החלל על מנת להבי�   158

  .Grimmelmann, ibid, pp. 1727-1728 ;ולתאר פעילויות דיגיטליות
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ואשר אינו מכפי� עצמו ) זמני�חללי ורב�או אולי רב(הזמ� וחסר החלל  חסר, ללא הר�

  .ג	 כאשר השימוש בה	 נוח ומקובל על המשפט , ומקו	לגבולות של זמ�

  דיגיטציה של המשפט  .2

אפתח בתיאור הקושי . דיגיטלינחש� כאשר המשפט מבקש להפו� לפער סוג שני של 

עליה	 מבוססת הפואטיקה ש בפני אחד הרעיונות המרכזיי	 דיגיטלימעמיד המצב הש

  . ת רעיו� הסופיו–) ואולי כל שיטה פואטית(המשפטית 

, מובני	, מבעי	. the sense of ending”159“,  בתחושת הסיו	רעיו� הסופיות תומ�

הרגע שממנו לא נית� יותר , מגיעי	 אל רגע השלמת	, מורכבי	 ומסובכי	 ככל שיהיו

. תחושת סיו	 מאפשרת לאתר את הרגע הזה ואת הסטטוס של המבע כסופי. לשנות	

את האווירה הדרמטית  ": להליכי	 משפטיי	דמסקה מתאר את חשיבות היכולת הזו בהקשר

סיבובי  נסתיימו: בבית המשפט מגבירה אפשרות הסופיות הכרוכה בהכרעה השיפוטית

חבטות שמאפשרת הפרוצדורה המשפטית עד שמגיעי	 להכרעה בפני הערכאה הגבוהה ה

 היכולת לזהות את הסטטוס של מבע או מסר כסופיי	 מתקשרת ג	 לפרקטיקות .160"ביותר

הכרה בסופיותו של מבע הופכת אותו לנקודת מוצא שנית� להתייחס . שניות הכרחיותפר

, ללא איתור נקודות הסיו	 של מבעי	. של בני ובנות השיח הניתנת לזיהוי ולפרשנות, אליה

  . לא נית� לכונ� מצע משות� לצור� שיח משמעותי

.  והגנה עליואחת ממשימותיה של הפרוצדורה המשפטית היא הגדרת סטטוס הסופיות

שכל אחד מה	 הגיע , ההלי� המשפטי מתקד	 באמצעות צירופ	 ההדרגתי של מהלכי	

  .161לסופו

רגע  וגית של זמ� ועל היכולת להצביע עלאנל�רעיו� הסופיות נשע� על תפיסה לינארית

	 בעלי הפררוגטיבה לחתו	 אותו ולהפו� הש, בו עובר המבע משליטת יוצריוש ,נית� לזיהוי

 היה עד עתהש ,הזמ�  מטשטש את גבולדיגיטליהמצב ה. לתחומ	 של הנמעני	, יאותו לסופ

 נתונה בידי הייתה שהבמקרי	 רבי	 אובדת הפררוגטיב.  וסימ� את הפיכת המבע לסופיברור

 לאחזר עתי	 המאפשרת ל,תדיגיטליהטכנולוגיה ה. יוצרי	 לשלוט על חתימת יצירת	ה

 

   .F. Kermode The Sense of an Ending (2000)בהשאלה מש� ספרו הידוע של פרנק קרמוד   159
   .M. Damaška The Faces of Justice and State Authority (1986), 62ראו   160
בכללי הפרוצדורה הקובעי� כי מרגע , למשל, עקרו� הסופיות בהלי� המשפטי בא לידי ביטוי  161

תקנה  ,דוגמהראו ל .שהועלתה טענה בפני בית המשפט נית� לשנותה רק באישור בית המשפט
1984�ד" לתקנות סדר הדי� האזרחי תשמ92.  
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 לשיבוש נוס�מובילה  ,�162 יצירת	 או עריכת	גירסות קודמות של מבעי	 ולשחזר את אופ

. של התפיסות הטמפורליות הכרוכות בייצוג ולטשטוש הגבולות בי� יוצרי	 לקהל	

הווה והעבר של המבע באופ� ההחווי	 את ) אולי מציצני	(הנמעני	 יכולי	 להפו� לצופי	 

 ונפח	 הבלתי, י	דיגיטלימתווספי	 המהירות שבה נית� להעביר דימויי	  לכ� .יסימולטנ

לשיבוש היכולת לשלוט  מובילהאפקט המצטבר של גורמי	 אלה . נית� לשליטה ומשטור

 לשינויי	 באפקטיביות של הפואטיקה הקונבנציונלית אשר –ומכא�   הסיו	על נקודת

  . בנתה ועיצבה את ההלי� המשפטי עד כהִה

כנולוגיות גור	 נוס� בעל השפעה בהקשר זה הוא האפשרויות המוצעות על ידי הט

הפקת מסמ� כקוב� .  מסמכי		 של והעברתת	הצג, ת	ות בכל הנוגע להפקדיגיטליה

 היכולת לשגר ולהפי� בנקל קבצי	 .טריוויאליתאפילו ,  היא היו	 משימה פשוטהדיגיטלי

בתי משפט רבי	 . כאלה הביאה לגל של חידושי	 ויעילות מוגברת בהלי� המשפטי

לעקוב אחר מהל� הדיו� ומצב התיק , לשגר כתבי בית די� לקבל ומאפשרי	 היו	 למתדייני	

 electronic" (תיק האלקטרוני" אופציית ה.163ולקבל את הכרעת הדי� באמצעות הרשת

filing( , המחלי�	מודפסי 	מעצימה את יעילות ההלי� ,את התיק הפיזי המכיל מסמכי 

משכות ההלי� על התבייתכ� ש, ע	 זאת במונחי	 פואטיי	. ומקצרת משמעותית את משכו

	 מאפשר להלי� המשפטי לרכוש מסויאפשר שרק חלו� זמ� . פני פרק זמ� יש היגיו� עמוק

שישכנע את קהלו בסמכות , משקל ומשמעות הדרושי	 כדי להפו� אותו לייצוג משמעותי

ההלי� המשפטי בנוי משלבי	 שוני	 הנבני	 באופ� הדרגתי זה על גבי זה  .שהוא נושא עמו

כל שלב . א ההכרעה השיפוטיתיהלוא ה, � את נעילתובנה אית� דיו כדי לתקעד ליצירת מ

מראית פני "נחו� לצור� יצירת , ובכלל זה מש� הזמ� הנדרש עד להשלמת כל שלב, במהל�

  ". הצדק

. דרושות לצור� השלמתו האופטימלית של המהל� ההפסקות בי� השלבי	 השוני	

 תומוקפד הכולל הפסקות או השהיות נאותוהמתנהלת באופ� לוגי , ההתקדמות ההדרגתית

 

 , ניתוח הנתוני� הקיימי� בקבצי� ובמסמכי� הנמצאי� במחשב–" מידע�מטא"השימוש ב  162
שכ� ,  כבר זכה לתשומת לב� של עורכי די� ואנשי עסקי�–אול� אינ� מוצגי� ישירות לצופי� 

 ראו ;"מידע�מטא"הוא מעלה שאלות של רשלנות מקצועית ושל קבילות ראיות המבוססות על 
 ,D.A. Karp “Revealing Codes” at  http://www.pcmag.com/article2/0,1759 למשל

1585411,00.asp.  
באתר האינטרנט של הרשות השופטת נית� לעיי� בתיקי� ולברר מועדי דיוני� , לדוגמה, כ�  163

) לצדדי� המעורבי� בתיק(לברר סטטוס אישורי מסירה ומסמכי� , )מידע זמי� לכלל הציבור(
באר� הונהג , כמו כ�). /http://elyon2.court.gov.ilראו (ניתנו וכמוב� לעיי� בפסקי הדי� ש

 .107סעי� , 111הערה ÏÈÚÏ , ח ועדת בינישוראו דו" בית משפט ללא נייר"של ני ניסיופרויקט 
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	 השוני	 היא חלק בלתי נפרד מיצירת ייצוג הול	 יבי� השלבמופרזות באורכ�  ובלתי

סיבי נמיחשובו של המשפט על כל שלביו ושימוש אינט. לעשיית הצדק באמצעות ההלי�

 כש	 שמציי�. ומשכומטי את קצב ההלי� רזמ� משני	 באופ� ד בטכנולוגיות מקצרות

ככל שגוברת האפשרות להשגת יעילות  .164 היא מהירותדיגיטליתמצית המצב ה, ויריליו

גובר הלח� על המשתתפי	 בהלי� לשת� פעולה ולקד	 את , גבוהה במונחי	 של זמ�

פרק  .שופטי	 מוצאי	 עצמ	 נדרשי	 לספק הכרעה מהר ככל האפשר. היעילות ג	 מצד	

המגמה לקיצור . יפוטית הול� ומתקצרהזמ� הנחשב כנאות לצור� הבשלת ההכרעה הש

 כא� הוא האופ� שבו קיצור כזה ננו עניי.165עשויה לעורר סוגי	 רבי	 של שאלות ההליכי	

מ� היעילות שנושאות ע. י עשיית הצדקבו נתפסי	 ייצוגשעל האופ�  עשוי להשפיע

המהירות ע	 זאת  .ות אינה יתרו� שנית� להתעל	 ממנו או לוותר עליודיגיטליהטכנולוגיות ה

חדשי	  צדק מצריכי	 מחשבה על ייצוגי עשיית דיגיטליוהקצב המאפייני	 את המצב ה

  .שיהלמו אות	

אשר כונה ,  יוצר ג	 סוג חדש של עכובדיגיטליהמצב ה, התקדי	 לצד המהירות חסרת

דפוס של עכוב בזמ� המציי� "ואופיי� כ, )aesthetics of delay" ( של השהייההטיקתאס"

  .166"דימוי או תכנית מרוחקי	, נטראקציה ע	 מסמ�התקשרות ואי

 יוצרות מקטעי זמ� דיגיטליההשהיות התכופות המתרחשות בעת העברת ושליפת מידע 

הפואטיקה המשפטית המסורתית משתמשת . אינ	 ניתני	 לשליטה ותכנו� משכ	קיומ	 וש

ו זהשהייה כ.  קרובות בהשהיות שונות ככלי המסייע בקביעת תוכנו ואופיו של ייצוגעתי	ל

יה ופרק הזמ� הקצר והטעו� החול� בי� הכרזה על כניסת השופטי	 הצפ, דוגמהל, היא

שזכה ,  או פרק הזמ� המתוח,בו מתרחשת הכניסה בפועלשרגע בי�  ללאול	 בית המשפט

בו נמסר הד� ע	 הכרעת שהרגע מהחול� , א� לייצוגי	 רבי	 בתרבות הפופולרית

ד לרגע שבו הוא מוחזר למושבעי	 לצור� הכרזה על עוהמושבעי	 לשופטת או לשופט 

 אול	 ,טיתתמטרה אס, בי� היתר, רגעי	 כאלה ה	 בבחינת השהיות המשרתות. ההכרעה

עתוי .  שליטה במתרחשי	מייצג, ותדיגיטלימדובר במקטעי זמ� אשר בניגוד להשהיות ה

 

 .116' עמ, 104 הערה ÏÈÚÏ, ויריליו  164
בור  להלי� הוג� ובאמו� הצילמשל החשש כי שיקולי היעילות יפגעו בזכות� של המתדייני�  165

. ËÙ˘Ó‰ 18) 2004 (2" ?האיו� מבפני�? אי תלות שיפוטית"גונ� � אגמו�' וראו מ;במשפט
הפרק העוסק (לתקנות סדר הדי� האזרחי  1ראו ג� פסק דינה שביטל חלק מתקנות פרק טז

4050/01) ��י(א "ת): בסדר די� מקוצר � ÌÈÏ˘Â¯È ˙È¯ÈÚ ' „ÓÁÓנית� ביו� ,  פורס�לא(
צדק דחוי עדי� על אי " שילה ' הדי� ובתקנות סדר הדי� המקוצר ראו ילדיו� בפסק). 16.7.02

 .317) ג"תשס(ג ËÙ˘Ó ÈÏÚ " צדק מהיר
166  Shields, supra note 143, p. 157.  
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ל אילוצי	 ההשהיות הנוצרות בש. שכה נשלט ומבוקר בידי יוצרי הייצוגההשהיה ומ

 רגילה להשתמש בהשהיות ככלי הייתהי	 מציבות אתגר חדש בפני מערכת שדיגיטלי

  .המייצג שליטה במתרחש

 הוא השינוי שיש לו השלכה על הפואטיקה המשפטית דיגיטלי של המצב הנוס� פ�

, כפי שצוי� כבר.  בהלי� המשפטישיהיו רלוונטיותהמוקפד של איסו� ראיות ובמהל� הזהיר 

 שלב .167שחלק	 סמוי מ� העי� הציבורית, הוא שיאה של התנהלות רבת שלבי	המשפט 

המתרחש במש� , פעמי� את כוחו וסמכותו מהיותו מהל� חדשאבגיבוש הראיות הקבילות 

כאשר הצגת הראיות הופכת להיות  .168"היו	 בבית המשפט", אותו יו	 סימבולי ודרמטי

דיגיטלי המכיל הקוב� ה. משמעותיתחשיבותו של היו	 בבית המשפט פוחתת , תדיגיטלי

עשוי להיות מוצג  ,או מוצגי	 פיזיי	 המונחי	 בפני בית המשפט" החי"בניגוד לעדות , עדות

ג	 קוב� זה עשוי , דיגיטליכמו כל מוצר . בו נמצא ההלי�שללא קשר לסטטוס , שוב ושוב

רו	 לשחיקת  לת� ובכ,169להשתנות ולהיות מופ� ומוצג בהקשרי	 שוני	 ומשוני	, להיער�

  .  מקושרת לתהלי� איסו� הראיות עד כההייתהסינקרטית שוהאיכות הייצוגית האידי

לאור המעבר מצורות מסורתיות של איסו� ראיות לעבר , עוד בתחילת שנות השמוני	

תיאר דמסקה את הדינמיקה של התפתחות דיני הראיות , צורות שאימצו מגמות חדשות

יימסו� את 'בדומה לתיאורו של ג .170"מיוחד במינו) (pasticheפסטיש "כמובילה לעבר 

תיאורו של דמסקה את המגמות בדיני הראיות ניח� , נטורהוהארכיטקטורה של מלו� בונאו

נות העכשוויי	 של דיני הראיות להחיל ניסיוהוא כמו מתכתב ע	 הו ,של חיזויבעוצמה 

  .171י	דיגיטליולהכיל את זר	 החידושי	 ה

ובה� בתי משפט אלחוטיי	 , ותדיגיטליפשרויות ההתוצאה המצטברת של הא

 הפקת וקליטת הייצוגי	 טווח עלארוכת ות היא השפעה דיגיטליווירטואליי	 ועדויות 

ביטול קווי ההפרדה , ובה� דעיכת רעיו� הסופיות, התופעות השונות שהוזכרו. המשפטיי	

 התפיסות המסורתיות וטשטוש נמעני ייצוגשל התפקידי	 המסורתיי	 של יוצרי ייצוג ו בי�

 

  .Damaška, supra note 160, pp. 47-48ראו   167
168  Ibid, p. 62.  
 W.F. Lee “Using Computer Generatedמחשב ראו למשל  לפירוט על עדויות יצירות  169

Evidence at Trial” 523 PLI/Lit 159 (1995).  
170  Damaška, supra note 160, p. 237.  
 C. Buccafusco “Gaining/Losingלהרחבה אודות השאלות העומדות בפני דיני הראיות ראו   171

Perspective on the Law, or Keeping Visual Evidence in Perspective” 58 U. Miami L. 
Rev. (2004) 609.  
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שינויי	 בקונספציות הפואטיות כתוצאה . יכולות להיקשר לגורמי	 רבי	, של מקו	 וזמ�

חברתיות ותרבותיות  ה	 רק חלק ממערכת רחבה בהרבה של תמורות דיגיטלימהמצב ה

 ע	 זאת מודעות לאופ� שבו המנגנו� הפואטי מתפקד או כושל ,המשפיעות על המשפט

 והאופ� שבו 	 תובנה משמעותית לצור� הבנת מהלכ� של התמורותמלתפקד עשויה לתרו

  . יש להתמודד עמ�

וגיות של זמ� ומרחב לעבר אנלה כיו	 בעיצומו של מעבר מתפיסות החברה מצוי

מעבר יתרונות יש ב. תדיגיטליהסביבה ה ת לדור בכפיפה אחת ע	 אופיה שלותפיסות העשוי

ייחודיות "ההא	 נית� יהיה לשמר את . ש אליה	א� גלומי	 בו ג	 קשיי	 שיש להידר ,רבי	

הא	 ישמור ההלי� המשפטי על ? תדיגיטלי של הייצוגי	 המשפטיי	 בסביבה "המתלכדת

שההלי� , ייתור הייצוגי	 הישני	דיגיטלית ל המציאות התביאהא	 ? מעמדו הנישא

ה מספקת בעלי עוצמ, הא	 ייווצרו ייצוגי	 חדשי	? המשפטי הוא בית היוצר העיקרי שלה	

ופחות  "אמיתי"הא	 יהפו� הצדק לפחות ? סביבה רוויית סימולקרה כדי להתבלט על רקע

ה	 שיהפכו אותו , נתמכי טכנולוגיה משוכללת, או אולי דווקא הליכי	 מקוצרי	, נתפס

אלה ה� מקצת מהשאלות שמודעות פואטית עשויה לסייע ? יותר מתמיד" נראה"ל

  .172בפתרונ�

   צורות מחוקותרמונות וא, היכלות: סיכו�  .ח

בשביל הארמונות , מעשה באדריכל זק� שהיה חביב על הקיסר"

שהיו נאי	 ומשובחי	 , וההיכלות והמקדשי	 והמבצרי	 שבנה לו

פע	 אחת נת� הקיסר בידו . מכל הבנייני	 שבנו כל הקיסרי	 שלפניו

יצאו שני	 ולא נבנה הארמו� שהזקי� . לבנות לו ארמו� חדש

 

למסקנותיה בדבר . ועדת ביניש הקדישה זמ� רב לבחינת הסיקור האלקטרוני של בתי המשפט  172
מעניי� לציי� בהקשר זה את  .111הערה ÏÈÚÏ , ועדהו לדוח ה90ראו סעי� , החסרונות שבכ�

מנח� מאוטנר נגד פתיחת בתי המשפט בישראל לתקשורת ' עמדתו הנחרצת של פרופ
, המשפט מהווה מערכת תרבותית נבדלת: "...שהביעה בפני ועדת בינישכפי , אלקטרונית

ישנה חשיבות רבה , על פי גישה זו. מושגי� וכללי הנמקה ייחודיי� לה, ערכי�, בעלת לוגיקה
ובעיקר התרבות , בשמירה על הפרדה נוקשה בי� תרבות המשפט ובי� תרבויות אחרות

סיקור אלקטרוני של הליכי משפט עלול . תתרבות הפוליטיקה ותרבות התקשור, היומיומית
תו� שינוי התנהגות� של המשתתפי� , להוביל לידי השתלטות של לוגיקה חיצונית על המשפט

טשטוש הגבולות בי� . בהליכי המשפט ועיוות הדר� בה יקבלו השופטי� את הכרעותיה�
� של הליכי לפגוע בדר� התנהלות המשפט לבי� התרבות היומיומית ותרבות התקשורת עלול

ובה� טוהר ההלי� השיפוטי והזכות , ולסכ� את הערכי� עליה� מושתת המשפט המשפט
 . 16סעי� , ˘Ì ;"להלי� הוג�



  תוירטואלי בסביבהפואטיקה משפטית : פרק ראשו�

85  

t:\books\almog\2006\06-05-16\almog-02.doc 12/10/2006 2:32:00 PM  

. החלו מזרזי	 אותו. ל� לבו אחר העצי	 והאבני	האדריכל ולא ה

נטל בד וצייר עליו צורת ארמו� ועשה בחכמה שכל אחד ואחד רואה 

בא הקיסר . שלח והודיע לקיסר שכבר נבנה הארמו� .בה ארמו� ממש

לפי שהיה הארמו� נאה מכל , וראה והיה שמח שמחה גדולה

לא ארמו� ולא אי� כא� , באו ולחשו לקיסר. הארמונות שראה מימיו

, אמר לו. שמע הקיסר וכעס. אלא צורה מצויירת על בד, שמ� ארמו�

אני רוממתי� מכל הבנאי	 והאמנתי ב� אמונה גמורה ואתה עושה 

י� יעד, אמר הקיסר? מה רע עשיתי, עמד האדריכל משתומ	. לי כ�

מית אותי ילא די שלא עשית מה שפקדתי עלי� אלא שר, אתה שואל

אמר האדריכל צורה מחוקה . קה במקו	 בני�והעמדת צורה מחו

נפתחה . הקיש באצבע על הדלת המצויירת. הבה ונראה? אתה אומר

  .173"ת ונכנס האדריכל ושוב לא יצא מש	הדל

אני מבקשת , העשוי כמוב� להתפרש בכמה אופני	, של עגנו�" עד הנה"קטע זה מתו� 

 המובאת כא� והנוגעת מעמיקההההתבוננות . לקרוא כמתייחס ליצירה וקליטה של ייצוגי	

של המשפט בשדה זרוע  סיונו האמי�ירלוונטית ג	 לנ, במהותו של כל מאמ� מימטי

  . קשי	 זהמו

המיסתורי� . אחד מתפקידיה המרכזיי	 של פואטיקה משפטית הוא אירגו� וניהול מידע

, י שהוא במהותו מסתורי� פואט,לוולי�א	 להשתמש שוב במונחיו של , המשפט מנותאשל 

  . ארגונו והצגתו,  המידעקליטתבמומחיות של מגול	 במידה רבה 

,  להיפ�.אמנות המשפט אינה הצגת מידע רב ככל האפשר אול	 המיומנות המיוחדת של

̇ ÂÓÎ˙כוחה של אמנות המשפט הוא  ‡ ÌˆÓˆÏ Ô˙¯ËÓ˘ ̇ Â¯ÈÁ· ̇ ÎÈ¯Ú· Ú„ÈÓ‰ ˘ ˘È ‰·

‰Ú¯Î‰ Í¯ÂˆÏ ̆ ÂÓÈ˘ ̇ Â˘ÚÏ .אשר נבחר מוצ 	כ� שייצור , ג באופ� מוקפדהמידע המצומצ

  . מבנה יציב דיו כדי לתמו� בהכרעה הנורמטיבית

, הכפופי	 למשטר הנוהג בה, ת המשפטיכולנו נתיני אימפרי, ורקי�בבניסוחו של ד

בה	 נחשפי	 נתיני המשפט ש ע	 זאת במחוזות האימפריה ,174אלי	 שלהילשיטותיה ולאיד

מאחר ולכל אחת , ת הכפיפות לסמכותהופכ לייצוגי	 המופקי	 באמצעות מערכת המשפט

כוח	 . או לדחות אותו כריק ומחוסר תוק�, 	 כבעל תוק�מסויואחד שמור הכוח לקבל ייצוג 

 

 .Ú)1964( ,54„ ‰�‰   עגנו�י"ש  173
174  R. Dworkin Law’s Empire (1986), vii. 
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אמיתית  מהתקבלותאלא , של הייצוגי	 המשפטיי	 אינו נובע מהכרזה עליה	 כבעלי תוק�

פעלו בעבר ייצוגי	 ש.  היא אקט מתמש�,פעמי�כזו אינה מעשה חד התקבלות. על ידי קהל	

במקרה כזה לא תוכל הכרזה או קביעה ". צורה מחוקה"עשויי	 לאבד את כוח	 ולהפו� ל

נתיני אימפריית המשפט , במונחי	 של ייצוג, מבחינה זו. חיצונית לטעו� אות	 בתוק�

  . שומרי	 תמיד ברשות	 סמכות עצמאית

מעצב במידה חלו� הזמ� . אדריכל אחד הוא הזמ�? של המשפט" האדריכל הזק�"מיהו 

  :הנה תיאור יפה של תפקיד הזמ� בהקשר זה. רבה את אופיי	 של הייצוגי	 המשפטיי	

, קיי	 מספר עצו	 של יחידות מידע משפטי הקשורות זו לזו"

המשפט עוצב בדר� זו . וקיימות דרכי	 שונות להסדיר ולעבד אות�

הוא מוצר של . על ידי מומחי	 משפטיי	 רבי	 לאור� מאות שני	

  .175"גנציה משפטית קולקטיבית המתפקדת באופ� הוליסטייילאינט

א	 משו	 שהחומרי	 ,  מפסיקי	 לייצגותיקי	והצוגי	 הייאול	 מה קורה כאשר 

 לשימוש באופ�  עודאינ	 ניתני	 –  של האדריכל הזק�ני	 והאבצי	הע –המרכיבי	 אות	 

א	 ו, יגיטליי	במקומ	 באבני	 ועצי	 דשבו השתמשנו בה	 בעבר וטר	 למדנו להשתמש 

כאשר ייצוג  ?לחישה שערערה את האמו� שנתנו בייצוגי	 הקיימי	, נוימשו	 שלחשו באזנ

  .  אחדותמתעוררות בעיותמאבד את האפקטיביות שלו 

 .לצור� ייצור יצוגי	" העצי	 והאבני	"ודאות באשר להתאמת � יוצר אידיגיטליהמצב ה

אלא צורה , כא� לא ארמו� ולא שמ� ארמו� כי אי� ות היא הלוחשת באוזנינדיגיטליהסערה ה

  .מצויירת על בד

יצירה  ).compartmental( מאורג� בהתא	 למחלקות הייצוג היה בעיקרו, עד לאחרונה

המשוי� לשדה סמנטי ,  מובח�מסמ� כל אחד מהייצוגי	 האלה היה –צילו	 , ציור, בדיונית

בהיות	 ייחודיי	 , 	 המשפטיי	יהייצוג. מותמסוימוגדר וצפוי לעורר תגובות וקונוטציות 

הפכו למסמני	 , פעמיי	 ובה בעת קשורי	 הדוקות לשורה ארוכה של ייצוגי	 קודמי	�וחד

כל ייצוג נושא . הייצוג כבר אינו מאורג� מחלקתית. י הדברי	 שוני	היו	 פנ. אפקטיביי	

 ייצוגיר�  דימוי הטוע� לע� כלועל כ, ביצוע של המירות מוחלטת עמו אופציה זמינה וקלת

התפשטותו של המצב הדיגיטלי וחלחולו לכל תחו	 חיי	 עכשווי  .הוא בבחינת חשוד

 

175  P. Gray Sealing Up to a Three-Dimensional Graphic Trace (1993)בתו�  :Katsh, supra 
note 130, p. 168.  



  תוירטואלי בסביבהפואטיקה משפטית : פרק ראשו�

87  

t:\books\almog\2006\06-05-16\almog-02.doc 12/10/2006 2:32:00 PM  

בדיוק כפי שבעבר נודעה השפעה כזו , משפיעי	 על עיצוב התפיסות הקוגניטיביות שלנו

  .176לטכנולוגיות שהחזיקו במונופול על העברת המידע והידע בחלל ובזמ�

,  והסיגור הסיו	תחושת מערערת את הסערה הדיגיטליתבה ש, בסביבתנו החדשה

 ,ילידת העבר הרחוקקות בפואטיקה משפטית הדֵבאפשר ש, תחושת המקו	 ותחושת הזמ�

ייתכ� שדבקות כזו אול	  ,נגד רוח הזמ�, תמימה אולי,  תרבותית אמיצהמצטיירת כמחווה

ה מהמשפט להמשי� ולמלא את יעדיו המסורתיי	 ג	 בסביבה מתבקשת א	 מצוֶפ

 יכולת לייצר אות	 וא	 חוסרא	 בשל ,  המשפטיכירסו	 הייחודיות של ייצוג. יתוירטואל

הייצוגי	 המשפטיי	 בתו� זר	 להיבלעות עשוי להוביל ,  היכולת לקלוט אות	חוסרבשל 

  .לייצג משמעות באופ� מספקהיכולת עד לאובד� , הייצוגי	 האחרי	

 הבניית משמעות למציאות כמה הוגי	 עמדו כבר על הצור� להתאי	 דפוסי	 ישני	 של

 באמצעות תפיסות שיעוצב לא, יחת עול	 ייצוגי	 חדשקיימות תחזיות בדבר צמ. החדשה

אלא באמצעות פרמטרי	 של נגישות , י	 מוגדרי	 בחדות של חלל וזמ�ממדהמבחינות בי� 

שימת דגש על סוגיות של   אול	 נראה כי, מתקבלות על הדעתתחזיות כאלה .177למידע

עשויה לעמע	 את הצור� במציאת דרכי	  עלויותיה ושליטה כלכלית במידע, גישה למידע

 הקיימי	 ואולי יהיה אכ� צור� בביטול רבי	 מהגבולות. הולמות של הבניית משמעות

האתגר . י	דיגיטליאשר יבחינו בי� סוגי	 שוני	 של מבעי	 , רטוט של גבולות חדשי	ס

ית יהיה ייצור ייצוגי	 השוני	 באופ� מידי המרכזי שיוצב בפני הפואטיקה המשפטית הייחוד

ותיקי	 הכרות קרובה ע	 רעיונות פואטיי	 .  אותנוי	ובולט משלל הייצוגי	 האחרי	 הסובב

  .עשויה להתגלות כמועילה לצור� משימות אלה

אשוב בנקודה זו לסיפורו של עגנו� העוסק בקושי שאנו חווי	 כאשר ייצוגי	 חדלי	 

ומודעות  שכ� הכרה בקיו	 הפואטיקה, יל את זרע הפיתרו� לקושיהסיפור עצמו מכ. מלייצג

חיוניי	 בדר� לעדכו� ושכלול המנגנו� ולאופני הפעולה שהיא מגלמת ה	 צעדי	 ראשוני	 

של התוצר " צורה מחוקה", התחבולה שהפיקה לכאורה אשליה גמורה, כ�. הפואטי

 

תלמידו המפורס� , מקלוה�. H.A. Innis The Bias of Communication (1951)להרחבה ראו   176
הוא . ויזיהוומאוחר יותר את השימוש הרחב בטל, ניתח את השלכות המצאת הדפוס, של איניס

יי� הכלליי� טוע� כי השימוש במדיו� דומיננטי לאור� זמ� משפיע ה� על המאפייני� התרבות
 M. McLuhan The ראו ;אישי ועל הבניית המציאות החברתיתה� על ארגו� המחשבה ה

Gutenberg Galaxy (1962).  
מאבקי הכוחות הגדולי� ביותר של . לוגיקה חדשה צמחה: "הערה טיפוסית בהקשר זה  177

 לא על גבולות –קישוריות וגישה אלקטרונית , הסייברספייס יינטשו על טופולוגיה
 .W. Mitchell City of Bits (1995), ch. 4 ראו ;"וטריטוריות
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הקיסר נותר מאחור ועמו . י	מתגלה ככלי שיצר מבנה יציב ובעל יסודות עמוק, "אמיתי"ה

, האדריכל הזק�. כל אלה שהאמינו כי ארמונות גדולי	 נית� להקי	 רק באמצעות ע� ואב�

הקי	 את הארמו� , שהידע וההשראה ג	 יחד איפשרו לו למצוא חומרי בניי� חדשי	

  .א� לא הצליח לגרו	 לקהלו לראות את יפי הארמו�, ירה שלויהמרשי	 ביותר בקר

 של ייצוג שלא התקבל ובחר שלא �סלעגנו� נותר האדריכל הזק� מעבר בסיפור של 

במציאות לא נית� לעקו� את הצור� למציאת שפה שתייצר ייצוגי	 אפקטיביי	 . לחזור

   .קיסרי	 והלוחשי	 באוזניה	,  אדריכלי	–שיספקו את הכול 

 מקורות ;178ת מזמנת אפשרויות פואטיות חסרות תקדי	דיגיטליהטכנולוגיה ה

דיות של רעיונות יצירתיי	 י מהתגלמויות נית� לראות ולשמוע ;צירתיות מתרחבי	הי

חייבי	 להיות , כמו מבני	 משמעותיי	 אחרי	, י	דיגיטליע	 זאת ארמונות . חדשניי	

 ולמטרה זו ה	 זקוקי	 למערכות פואטיות  כדי להיקלט על ידי קהל	מתקבלי	 על הדעת

 .אפקטיביות

הג	 . לאליסהדוכסית  אומרת ,179"י	 מתכווני	 מאליה	 הצליל–הכוונה צלולה כש"

, ההמלצה הגלומה בדבריה איתנה ונכונה, ממימוש הדברי	אולי ת עצמה רחוקה דוכסישה

צלילי	 . ולוכדת במילי	 ספורות את ליבת הרעיו� הפואטי ואת התוק� המתמיד שלו

טווח נות ויצטייר לאחר שיתגבשו הכוו. מכווני	 נגזרי	 מכוונות צלולות המנביעות אות	

 ג	 מערכת פואטית חדשה תצטייר, בעיד� וירטואלימ� המטרות שעל המשפט להתמודד ע

  .בעלת משמעות

 

' ראו מאמרה של ליזבת" פואטיקה של עולמות וירטואליי�"וי� מנחי� ראשוניי� של ולק  178
  :L. Klastrup “Towards a Poetics of Virtual Worlds; קלאסטרופ

Multi-User Textuality and the Emergence of Story” http://www.klastrup.dk/thesis.htm.  

 Take care of the sense and the sounds“כלשונה של רנה ליטווי� למילותיו של לואיס קרול   179
will take care of themselves”) קרול , ÏÈÚÏ שאפשר לראותו בו תורת , אותו משפט). 1הערה

כוו� דעת� למנגינה והצלילי� יתכוונו : "י אהרו� אמיר כ�ל ידתורג� ע, פואטיקה בקליפת אגוז
  . 78 ,)1951,  מתרג� אמיר'א (Â‡ÏÙ‰ ı¯‡· ‰ÊÈÏÚ˙ קרול'  ראו ל;"מאליה�


