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 אובמ

 ןורטאיתה תצובקו רנק תור לע
 המכ םג ומכ ,הצובקה .רנק תור קחשמל הרומהו תיאמבה ידי לע 1998 תנשב המקוה רנק תור ןורטאית תצובק

 רנק הדמילש קחשמה תתיכב הדבעמ תדובע ךותמ הדלונ ,הב ורצונש תוטלובהו תומדקומה תוריציהמ

 ראשנ אל תאזל קרו הגצהה תא .ביבא לת תטיסרבינואב ןורטאיתה תונמאל גוחה ידימלתו תודימלת תופתתשהב

 ןורטאיתה תצובקב תורבחו קחשמה תתיכ תודימלתמ םייתש ,קרק ילטו לג ילריש תופתתשהב רנק הרצי )1998(

 ,דסחה תוטונ ,רתוי תמדקומ הגצה םג ,תאז םע .הצובקה לש הנושארה הגצהל ימשר ןפואב תבשחנ וזו ,םויה דע

 קלחל םימיל הכפה ,1996 תנשב ,ןכל םדוק םייתנש הטיסרבינואב קחשמה תתיכב רנק המייב התואש

 בכרהבו תונוש תורגסמב ,לארשיבו ןיסירפקב ,ןוויב םינש רובעכ בוש התלעוהו הצובקה תוגצה ראוטרפרמ

 םג הליחתהש ,)2004( רטנסב סוסינויד ,תפסונ הגצה רנק הרצי תיאטיסרבינואה תרגסמב .הנתשמ תוינקחש

 ,םינקחשו תוינקחש לש טעמ הנוש בכרהב ,תיאטיסרבינואה תרגסמה ךותמ האציש דע ידומיל טקיורפכ איה

 .2007 תנשב הגצהל תשדוחמ הסרגב ,םידובא םיפונ ןיא םשה תחת םגו תופסונ תורגסמב םינשה ךרואל הגצוהו

 יפ לע( ראשנ אל תאזל קרו :תואבה תויתמיבה תוריציה תא רנק הרצי ןורטאיתה תצובק תרגסמב

 הילד ,סיו׳ג סמיי׳ג ,ןסביא קירנה ,טסורפ לסרמ ,םכילע םולש ,לועשמ יגא ,םולב־לטסק ילרוא תאמ םיטסקט

 יפ לע( והילא יוליג ;)1999 ,ילאערזי השמ יפ לע( סומייא ;)1998 ,תוינקחשה לש םיישיא םיטסקט ןכו ׳ץיבוקיבר

 ןיא / רטנסב סוסינויד ;)2003 ,ירוביצה בחרמב רנק ידי לע ודעותש םיטסקט יפ לע( תוצחרתמ ;)2001 ,רהזי .ס

 ירבוע םע תונויאר יפ לע( לעג ;)2005 ,רהזי .ס יפ לע( םיה לצא ;)2007־ו 2004 ,רגרב רמת יפ לע( םידובא םיפונ

 רמואה / ןכ רמואה ;)2008 ,הקנרפ דרפנמ יפ לע( חצר תושרפ ;)2007 ,הצובקה תוינקחש ידי לע ודעותש ,חרוא

 ,1996 ,סוליכסייא תאמ( דסחה תוטונ ;)2011 ,ינועמש לבוי יפ לע( הנויה ףועמ ;)2009 ,טכרב טלוטרב תאמ( אל

 המלשו יקסנולש םהרבא ,ןייטשגרב הינפ ,קילאיב .נ.ח ,׳ץיבוקיבר הילד יפ לע( המשל ךרדה ;)2016־ו 2015 ,2012

 תולילע ;)2015 ,םינוש םיטסקט יפ לע( לוגלגה תעש ;)2013 ,אקפק ץנרפ יפ לע( תירבעה תרבחמ ;)2012 ,לאירא

 ,הייחש ,הכילה :האלמה היגולירטה – םיה לצא ;)2016 ,רהזי .ס יפ לע( הציר ;)2016 ,רהזי .ס יפ לע( תימוח

 ,ןוס ולו רוטקפסיל סיראלק ,ןסדליקסא לש ,הדאווט וקוי יפ לע( החפשמ ירשק ;)2018 ,רהזי .ס יפ לע( הציר

 ,תוינוציח תויאמב ידי לע אלא רנק ידי לע ומיוב אלש תופסונ תוגצה שולש הגיצה ןורטאיתה תצובק .)2019

 אוה ;)2008 ,ילאוי ימענ יומיבב ,הדוהי־ןב הביתנ יפ לע( תוריפסה ןיב :הצובקה ינקחשו תוינקחש תופתתשהב
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 ,ילאוי ימענ יומיבב( שפנ תובישמו תומיענ תורושב ;)2013 ,קנרפ רומ יומיבב ,רימש השמ יפ לע( תודשב ךלוה

2016(. 

 

 ימוקמ רופיס ןורטאית
 םניאש םיטסקט םע הדובע אוה הצובקה תוגצה לש טלוב ןייפאמ .רופיס ןורטאיתכ התריצי תא הרידגמ רנק

 ,הריש ,םינמור ,םירצק םירופיס – ןורטאיתה רובע רוקמב ובתכנ אלש םיטסקט ,תוזחמ םניאש ,םייטמרד

 ירוביצה בחרמב ודעית הצובקה תורבח וא המצע איהש םיידועית םיטסקט וא םיירקחמו םייטרואית םיטסקט

 .)טכרב טלוטרב תאמ אל רמואה / ןכ רמואהו ,סוליכסייא תאמ דסחה תוטונ תוגצהה תוגרוח תאז הירוגטקמ(

 הנושארה הריציהמ לחה ןורטאיתה תצובק םע רנק לש התדובע תא תנייפאמ םייטמרד אל םיטסקטב הריחבה

 םיטסקטה ףסוא םע הדובעה ךרד ,הצובקה םע רנק הטקנש יתונמאה וקה תא הנמיסש ראשנ אל תאזל קרו

 ןפואב הרציש םיטקיורפב ,רנק לש תמדקומה התדובע תרגסמב ,הצובקה תמקה ינפל םג לבא .הזורפבו הרישב

 הריחבה םצע קר אל ,תאז םע .םיינויע וא םיירופיס םיטסקטב אלא תוזחמב אל השמתשה איה ,רחא וא יאמצע

 רנק םייתמיבה םידוביעה לכב :םהלש דוביעה ןפוא םג םא יכ ,רנק לש התריצי תא תנייפאמ ולאה םיטסקטב

 לש תינרוצ תינבת ךותל םיטסקטה תסיחד הניא דוביעה תרטמ .תירוקמה םתרוצב םיטסקטה תא תרמשמ

 – תירקחמה ,תירישה ,תירופיסה הרוצה תרימש ,ךפהל אלא ,םיגולונומלו םיגולאידל תומידק שי ובש הזחמ

 הריחב יפ לע .)דבלב ילנויצקנופ רוציק ךות וא( םיירוקמה הרוצבו הנבמב ,םנושלכ המבה לע םיטסקטה תאלעהו

 ירוקמה טסקטה .תינורטאיתה תרגסמה ןיבל תילאוטסקטה הרוצה ןיבש שגפמל הבר בל תמושת הנפמ רנק ,וז

 םידברב םא יכ ,טסקטה ןכותב יוטיב ידיל האב אלש תיטמרד הלועפ יוהיז ךות המבל דבועמו אוהש יפכ ראשנ

 ולאה תולוקהו 1,״טסקטה ךותב םיאצמנה תולוק לש חונעפ״ ךות השענ ,רנק תנעוט ,דוביעה .ולש םירחא

 .תויתמיבה תוריציב תיטמרדה הלועפה תא םיווהמש םה המבה לע תפשוחו םהיניב ההזמ רנקש הקימנידהו

 ,םיימוקמ ,םיילארשי םירמוחב יבקע קוסיע אוה ןייצל שי ותואש רנק לש התריציב ףסונ יזכרמ טביה

 המבה תפש בוציעב ,םיטסקטה תריחבב יוטיב ידיל אב הז טביה .ילארשי להקל תרהצומו הרישי היינפו

 להקלו תוינקחשל בטיה רכומה םלועהמ םיבאוש הלא לכ .םייתמיבה םייומידה בוציעבו תיקחשמהו תירמוחה

 ,ילארשיה ןורטאיתה בחרמב רנק לש התדובעל הבר תובישח הנקמ ,רתיה ןיב ,הז טביה .ותוא אטבל םילעופו

 

 .07.05.2017 ,המבה ,״תיפותישה הסרגה ,תימוח תולילע״ ,ןודרוג לט תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 1
http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=9&Area=1&ArticleID=28249 
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 לע ףאו םיילושכ ומצע תא רידגמש ןורטאיתהמ הברהל ןכו( ירלופופהו ירחסמה ןורטאיתל תטלוב הביטנרטלאכ

 לש היתוריציב יתמיבל ילאוטסקטה ןיבש שגפמה בלב .)ימירטסניימ יגולואידיאו יתונמא סותא לע ןעשנ ןכ יפ

 היווהה קמועל םירדוחש םיריצל קרופמש יתבכש־בר ןעטמ התריציב תאשונש ,תירבעה הפשה תדמוע רנק

 ,םייביטמרופרפה היטביה לע הפשה תריקח .תילארשיה תיתונמאהו תיתרבחה ,תירוטסיהה ,תיטילופה

 תיטרואיתהו תיתרוקיבה תוננובתהב םג ומכ ,רנק לש התדובעב חתפמ תשמשמ םייפרגהו םייטנמסה

 .היתוריציב

 תיתרוקיבה ,תיטילופה הדמעה יהוזו ,רנק לש התריצי לש תפסונ הנוכת תרזגנ הז ןויפאמ

 םייכרעה םיטביהל ךרע הווש לקשמ רנק הקינעמ וז הדמע ףקותמ .התריצי תא תנייפאמש תיטסיביטקאהו

 ןכא תמייבמו תדבעמ רנקש םיטסקטהמ םיברב .הלש םייתונמאה םיטביהלו הריציה השעמ לש םייגולואידיאהו

 ןיא / רטנסב סוסינויד ,חצר תושרפ ,והילא יוליג :טסקטה לש יולגה דבורב ״םייטילופ״ תונויער תוהזל ןתינ

 ,תויתרבח ,תויטילופ תויגוסב תורישי םיקסועש םיטסקט םלוכ – אל רמואה / ןכ רמואה ,םידובא םיפונ

 םינוש םיגוסמ םיטסקט ךרד ובש ,רנק לש תוריציה סופרוקמ קלח קר ןה ולא תוריצי ,תאז םע .תוירוטסיה

 ובש ןפואה .תוריחו הימונוטוא תגשהל םיכרדו יוכיד יבצמ ,חוכ תלעפה יעצמאו חוכ ינבמ תרקוח איה רתויב

 איה ןהילאש ,רתוי תופיקע םיכרדב אלא ,״תויטילופ״ לש םימכסומ םינממס תגצהב ךורכ אל תאז השוע איה

 :ךכ רתיה ןיב תסחייתמ

 

 םא ]...[ .ומצע השעמב אלא ,הקיטילופ לע רובידב אל איה ילש תוריציה לש הקיטילופה

 ונלש ץמאמה .ימלוע םולשל הפיטמ איה םא םג תיטסישפ איה ,םיוסמ שגר הפוכ הגצה

 2.הבושת םיפוכ אלו הלאש םיחתופש םיירשפא םידבר ינימ לכב דובעל אוה הגצהב

 

 ךרעהש םושמ תאז .ףירח ןפואב םייטילופ םה הרישי תויטילופמ הרואכל קוחר םנכותש םיטסקטה םג ,רנק לצא

 םתפש ,םתרוצב םא יכ יולגה םנכותב קר אל ץוענ ,ףושחל לעופ םהלש יתמיבה דוביעהש ,םיטסקטבש יביטקאה

 עוריאה יביכר לש ידוסי קוריפ לע תנעשנ רנק לש יומיבה תדובע ,וז הסיפת ךותמ .םהלש קמועה הנבמו

 תועמשמה תורשפא רחא שופיחו ,ןקחש וא תינקחש יפב תדדוב הלימ לש התייגה דעו ללחה בוציעמ ,ינורטאיתה

 תנווכמ הפישח ךות םיטסקטב תברעתמ רנק ,יתמיבהו ילאוטסקטה דוביעה תרגסמב .ולא םיביכרב הנומטש

 ובש ןפואה תא ןיזמ הזה חתמה .שדחמ־תרצויה ,הלש התדמע ןיבל ת/ירוקמה ת/רצויה תדמע ןיבש חתמה לש

 

 .rav.com/archives/44928-erevhttps://www ,29.12.2016 ,בר ברע ,״קושקשה ךותבש תמאה״ ,ולש הנד תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 2
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 אוהו ,טסקטה ךותב םי/רופיס םיחסנמה םינוש תולוקו תויוכמס ןיבו טבמ תודוקנ ןיבש םירשקב תלפטמ איה

 .תיתמיבה הריציב תויטילופ תובשחמ יוטיב ידיל תואב ובש ירקיע ץורע

 

 הלקת
 הרוצ לעב וניאש 3,״םוחיתל וא הרדגהל םילק םניא ויתולובג״ש רנא׳ז אוה ,רנק תנעוט ,רופיס ןורטאיתה

 תויתמיבה תוקינכטב תקסועש ,הלש MFA־ה תדובעב .רצויו תרצוי לכ לצא םינוש וינייפאמשו העובקו תרדגומ

 םוחת לע תושקונ תורדגה םישל הסנא אל וז הדובעב״ :רקחמ תפיאש הרידגמ איה ,רופיס ןורטאיתה לש

 לש תויזכרמה תוקינכטה תאו םיביכרמה תא ריהבהלו ראתל הסנא אלא ,ותייווה םצעמ םימומע ויתולובגש

 ךרד רופיס ןורטאיתה אשונב ירקחמה סופרוקל ףרטצהל איה הז רקחמב יתפיאש םג ,ךכל המודב 4.״רנא׳זה

 םוחתל המרת איהש םיידוחייה תונורקעבו םילכבו ,ןורטאיתה תצובקו רנק לש יפיצפסה הריציה ףוגב תוננובתה

 יושעשו ,רנק לש התדובעב יזכרמ יכ הרובס ינאש םזינכמ ,עיצהל ינוצרבש גשומל דעבמ השעית תוננובתהה .הז

 המצע רנק העבט ותואש גשומ – ״הלקת״ אוה הזה גשומה .היתוריצי לש יטרואית חותינב ישומיש תויהל

 .)2019( תימוקמ הלילע רפסה לע תפתושמה ונתדובע תרגסמב

 העיטק איה ״הלקת״ ;העונתל הערפה ,רובידל הערפה ,הלועפל הערפה ,ףצרל הערפה – הערפה איה ״הלקת״

 – הדבכה איה ״הלקת״ ;םישעמ וא תולועפ ,םיעוריא לש ףצר לש הריצע ,רוביד לש הריצע ,הלועפ לש הריצע –

 – שוביש איה ״הלקת״ ;ללח לש וא העונת לש ,רוביד לש ,ענ ףוג לש ןורתיב העיגפ וא השלחה ,ישוק תמרעה

 ״הלקת״ .היופצ אל הבוגת ,בוריס ,הלועפ ףותיש יא ,תוצרפתה ,ןנכותמ אל עוריא לש תושחרתה ,רדס תרפה

 .תרחא הרוצב לקתות הלועפ לכ – הלועפב הרושק הלקתהש םושמ תאזו ,הלא קר אל לבא הלא לכ איה

 לש םינושה םידברב תובלתשמה םיגוס ינימ לכמ ״תולקת״ לש ןתעפוה תא תוהזל רשפא רנק לש היתוריציב

 ,תורזחה רדחבו הריציה ךילהתב תוינקחשהו תורצויה תא םיליעפמה םיישעמ הדובע יֵלככ ןה ,תיתמיבה הריציה

 ולא לכל תסחיימ איהש תובישחב תחא אל הנד רנק .שממ תונצסהמ קלחכ ,עפומה לש םייולגה םידברב ןהו

 יזכרמ טנמלאכ ,”distortion“ ,גשומ רנק הגיצמ ,)תילגנאב םסרפתה( רניק דגל ןויאירב ,לשמל ךכ .התדובעב

 :התריציב

 

 

 .2 ׳מע ,MFA, 1994 ראות תלבק ךרוצל רוביח ,תויתמיבה תוקינכטה ןויפא :רופיס־ןורטאית ,תור ,רנק 3
 .םש 4
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 If I could mention one key word – it would be “distortion”. I do find out that the 

more you disrupt or disturb the work, any element of the work – you find the true 

essence of whatever you deal with: a specific text or idea or movement.5 

 

 אוה תויורשפא וליא ,ללוכ גשומה המ ,distortion־ב תשמתשמ איה דציכ וא ןכיה וז המגודב תטרפמ אל רנק

 ינא .תונוש תורוצב שממתהל יושעש ינורקע החנמ גשומ לש דמעמ לבקמ ןויערהו ,׳וכו וליחהל ןתינ המ לע ,עיצמ

 םג אוהש ןפואב רנק לצא שרפתמ ,distortion־כ רדגומ הזה בלשבש ,הזה ןויערהו ,רבדה ךכ ןכאש הרובס

 שמשמש יקחשמו יגרוטמרד ילככ םגו ,תיתמיב הריצי לעו טסקט לע החנמ טבמ תדוקנכ םג ;ישעמ םגו יטרואית

 ,וז הדובעב תוארהל שקבא גשומב לופכה שומישה תא .הריציה ךילהתב וא יתמיבה עוציבב םיקהבומ םיעגרב

 םיבורק םיגשומ לש תשר תרזעב םג שבגתה רנק לצא יפיצפסה ושומימו הזה גשומה דציכ תוארהל שקבא ןכו

 לש תוישעמ תויורשפאו טבמ תודוקנ לש ףסוא םיעיצמו ,ונממ קר אל לבא ןורטאיתה הדשמ םיחוקלה ,םחורב

 .הלועפ לש הלקתהו הרפה ,העיטק ,שוביש ,הלבח ,הערפה

 ,תוויע ,שוביש ,לושכמ ,הערפה – םיירשפאה םירחאה תומשהמ דחאב אלו ״הלקת״ גשומב שמתשהל יתרחב

 תונש םירשע ןויצל רואל אציש ,תימוקמ הלילע רפסה רוביח ךלהמב רנק םע יתדובע תובקעב – דועו דועו הדבכה

 דחא לכ םיקסועה ,הצובקה תוריציל םישדקומה םיקרפ דחאו םירשע ללוכ הז רפס .ןורטאיתה תצובק תוליעפ

 תוריציל םירושק רפסב חתפמה יגשומ לכ .דחא חתפמ גשומ לש טבמה תדוקנמ התוא םיגיצמו תחא הריציב

 תויהל הכפה ,רנק הרחבש ,״הלקת״ הלימהש הרק ךכ .״הַל״ םע םיזרחתמ םלוכ םהו ,םהמ םיעבונ וא הצובקה

 לש םתרתוככ עיפוהו לופכ גוציי לביק הז גשומ .רפסב ונגצהש ילכה תאו ןויערה תא ,גשומה תא רידגמש םשה

 .חצר תושרפו םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינויד תוריציב םיקסועה ,״2 הלקת״ו ״1 הלקת״ :םיקרפ ינש

 ינש ,ןכאו .רנק לש התדובעב ותויזכרמו ותובישח לע דיעהל ידכ ילוא שי רפסב גשומה לש הלופכה תוחכונב

 הנפמ ״1 הלקת״ :רנק לש התדובעב גשומה לש םינוש םידוקפת ינש לע )םנמא רישי אל ןפואב( םיעיבצמ םיקרפה

 ןפואב קחשמהו יומיבה תא םיניזמש וא ,הגצהה לש היגרוטמרדב םינְבומש הלבחלו שובישל בלה תמושת תא

 ,הגצהה לש חטשה ינפ לע תגצומ הלקת ובש ןפואה תא רתיה ןיב הארמ ״2 הלקת״ .ישעמ הדובע ילכ הווהמש

 וילעש ,״סנמרופרפסימ״ה ,רחא גשומ לע ךמסנש ןפואב ״הלקת״ה תא שרפמ הזה קרפה .ףושח גוציי יעצמאכ

 .אובמה ךשמהב ביחרא

 

5 Kanner, Ruth, interview by Gad Kaynar, “Disruption as Revealing the Essence of Truth”, New Dramaturgy, Katalin 
Trencsenyi, Bernadette Cochrane eds. (London; New Delhi; New York: Bloomsbury, 2014), p. 81. 
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 לע תפשחנש הלקתה – הלאה םיטביהה ינש לע תתשומש גשומכ הלקתה תא עיצהל תניינועמ ינא וז הדובעב

 םיגדהל ,ראבלו רידגהל הסנא גשומה תא .ימינפ ןונגנמכ תיתמיבה תושחרתהה תא הליעפמש הלקתהו המבה

 םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינויד ,)2005( םיה לצא :תויתמיב תוריצי שולש תרזעב וישומיש תאו ויטביה תא

 .)2014( תירבעה תרבחמו )2007 ,2004(

 הגיצה םקלח תאש ,וילא םיבורקש םיגשומ תרזעב ״הלקת״ גשומה תא רידגא ,תינושארו תיסיסב הרדגהכ

 יפכ ״הלקת״ה תא תוביכרמש תונוש תובכש ווהיש םיקישמ םיגשומ םה ולא .תונוש תויונמדזהב המצע רנק

 גיצהל הסנא ,ךכל ךשמהב .וישרושו ויתורוקממ קלחכ גשומב ןוידל וסנכיי םהו ,רנק לש התריציב תשרפתמש

 .ןהב תאטבתמו היתוריצי תא הליעפמש תיפיצפס תועמשמ גשומל תקצוי רנק םהבש םינפוא

 תיסיסב הלקת – רופיס ןורטאיתב הדובעה
 גיצהל תיבקעה הריחבה תא .רופיס ןורטאיתב התדובע םצעמ עבונ ״הלקת״ב רנק לש ןיינעהמ קלחש הרובס ינא

 היתולימב וא ,לושכמכ רנק הרידגמ )םידדוב םירקמ איצוהל( ןורטאיתה רובע ובתכנ אלש םיטסקט המבה לע

 םיכסהל״ ץלאמה ,״ץמוא״ ךירצמה השעמכ ,״תירשפא יתלב הריחב״כ ,רתוי תופירחה ,הלש

 :המוד ןפואב תדבוע איה ןהבש תובר םינש ירחא םג תחופ אלש ישוק והז ,הירבדל 6.״דבאתהל

 

The painful truth is that the more I work with non-dramatic texts, I realize how good the 

dramatic texts are for the stage. They want the stage and the stage wants them, and it’s so 

appropriate. And every time when I start again with literary or documentary texts – I suffer 

a lot, because it takes many, many weeks to find the dramaturgical line. Because it is as if 

the stories resist, they don’t want to, they are not meant to.7 

 

 תויהו ,ךוכיח רצונ ,הז םוידמל הרואכל רזש טסקטה םע תינורטאיתה עוציבה תרגסמ לש שגפמה תדוקנב רבכ

 .הלוכ הריציה תעבונ וכותמש ןנוכמ עוריאל תכפוה הלקתה ,תיתמיבה הריציה לש החיתפה תדוקנ םג יהוזש

 תא תוהזל ,בלה תמושת אולמ תא הב דקמל ,ךפהל אלא ,וזה ךוכיחה תדוקנ תא קילחהל תפאוש אל רנק

 ,תעבונ יתמיבה עוציבל םירופיסה לש ״תודגנתה״ה .תיתמיבה הריציה לש היתודוסיל םתוא ךופהלו הינייפאמ

 

ynet, 25.10.2006, -net.co.il/articles/0,7340,Lhttps://www.y ,״תוומה לעו םייחה לע״ ,׳ץיבולידוי ברמ תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 6
3319569,00.html 

7 Kanner, Ruth, interview by Gad Kaynar, “Disruption as Revealing the Essence of Truth”, p. 82. 
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 תורצויה תוצלאנ ,םהידעלב 8.םיינויעה/םיירופיסה םיטסקטב תיטמרדה הלועפהו גולאידה רדעיהמ ,רנק תנעטל

 תויומד ןיב טקילפנוקב אל הלועפה תא רתאל ,המבה ןיבל וניב ברקל ךרד שפחלו טסקטב קבאיהל תועצבמהו

 םיטסקט גיצהל הריחבב רנק תאצומש חוורה המ ,הלאשה תלאשנ .טסקטב תימינפ הקימניד לש רחא גוסב אלא

 .ךכב ךורכש ישוקה ףרח ולאכ

 םע דובעל הל םיעיצמ םהש תורשפאה איה ,םייתורפס םיטסקטב הריחבל רנק תנייצמש תוביסה תחא

 תויורשפא ,תירבעב ובתכנש תוזחמל המצע תא הליבגמ התייה ול 9.תירבעב םיבותכש םיימוקמ םיטסקט

 ירבדל .עציהה תא הלידגמ םינוש םיגוסמ םיטסקטל היינפה .יתועמשמ ןפואב תומצמטצמ ויה תונימזה הריחבה

 המצעל השרמ איה ,עובק סיסב לע תוגצה תמייבמ איה םש ,ןפיב תדבוע איה רשאכש ךכל הביסה םג יהוז ,רנק

 תפשב ובתכנש תוריצי אקווד גיצהל רעובה ךרוצב השח אל איה ,םש ;םירופיסב אקווד ואלו ,תוזחמב שמתשהל

 10.רוקמה

 רחא גוסל םג תסחייתמ רנק ,העיצמ תירבעב הרישלו הזורפל היינפהש םיברה םירמוחל רבעמ םלוא

 רתוי םיחותפ םירופיס״ :תולקב תרסמתמ אלש תילאוטסקטה הרוצה םע קבאמה דצב חנומש חוור לש

 הקידב ןימזמ אוה יכ ,יתוא עינמ ןורטאיתה תפשל םתוא ריבעהל רידאה ישוקה אקוודו ,היצטרפרטניאל

 12,תינורטאיתה הפשה תולובג תא ביחרהלו שדחל חרוכה השעמל איה וזה ״תשדוחמה הקידב״ה 11.״תשדוחמ

 יפיצפס ןפואב תומיאתמש ,ירמגל תושדח הדובע תוטיש רוציל ישעמ ךרוצ אלא יטרואית ןיינע אל והזו

 תולאש״ לואשל תרצויה תא בייחמ ,רנק תנעוט ,הזה ישוקה 13.הלעמ רמוחהש יפיצפסה ישוקה םע תודדומתהל

 תרהממ חרכהב אל רנקש הרובס ינא 14.״?הריציה לש תויקוחה תא רוציל ךיא ?המב תאז המ :ומכ ,תויסיסב

 רתאל הסנמו ישוקה ידקומ לא תרתוח אקווד אלא ,םיטסקטה םילעמש םינושה םיישקל ״תונורתפ״ שפחל

 םיוסמה רגתאלו  – וניהש תמיוסמה הריציל ותוא םיכפוהשו טסקטב םילעופש םייזכרמה תונורקעה תא םכרד

 ,ךכ .תיתמיבה הריציה לש תיתשתהו תונורקעה רחא שופיחב תרזענ איה הלאה םיישקב .הינפב ביצמ אוהש

 ,לשמל ,הזחמל רופיס לש ותכיפה לע ,רחאל דחא םוידמ לש תינכט היצטפדא לע תססובמ אל תיתמיבה הריציה

 רתוי דוע לבא ולש ןכותב – טסקטב םייוצמש םינוש תודוסי ותרגסמבש יביטמרופסנרט רשק תריצי לע אלא

 המבה ןיב שגפמהמ רוקמב תעבונש הלקתה .תיתמיבה הריציה לש םיידוסי םיביכרל םיכפוה – ותרוצב ךכמ

 

 .29 ׳מע :)2001( 6 ןורטאית ,״שפנה תודונתכ ףוגה תועונת״ ,דיגנ םייחו רניק דג תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 8
 .92 ׳מע ,27.3.2008 ,ביבא לת Time Out ,״םייניע ומצע םלוכ ובש הלילה״ ,ןמטיל ינש תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 9

 .םש 10
 ,03.10.2001 ,ץראה ,״הצוחה איצוהל ךירצש שוג״ ,טחוש יפיצ תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 11

c/1.737620https://www.haaretz.co.il/mis 
12 Kanner, Ruth, interview by Gad Kaynar, “Disruption as Revealing the Essence of Truth”, p. 82. 

 .םש ,״תיפותישה הסרגה ,תימוח תולילע״ ,ןודרוג לט תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 13
 .30 ׳מע ,״שפנה תודונתכ ףוגה תועונת״ ,דיגנ םייחו רניק דג תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 14
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 ןויסינהו תויתונמאה תורוצה יתש לש המאתהה יא .םיינורטאיתה םילכה לש לולכש הדילומ תירופיסה הרוצל

 לש הפישח – ךכמ בושח לבא טסקטב םייובח םידממ לש הפישח איה ותאצותש קבאמב ךורכ וזל וז ןרבחל

 .המצע תינורטאיתה הרוצב םייובח םידממ

 הריציה לע הדובעה תא תראתמ רנק ,וללה םיירשפא יתלבה םיטסקטהמ דחא םע תודדומתהל המגודכ

 :)1999( סומייא

 

 תליחת רחאל םימי עובשכ .]...[ תורוניצ תכרעמב אלכנש ,הדש ןרבנ לע רופיס אוה ״סומייא״

 ]...[ .טולימ יחתפ הל ןיאש תדוכלמל ונתוא יתסנכה :ימצעל יתרמא .רבד ותוא ונשגרה ,תורזחה

 המ הרק זאו .הרקי והשמש הצור אלא ,לע רבדל תבהוא אל המבהו ,םירבד לע םירבדמ רופיסב

 רוציל ךיא שפחל ליחתהל אלא הרירב התייה אל :ירשפא יתלב רמוחל םיסנכנשכ הרוק דימתש

 .קקפב לקתנו ץר ןרבנהש עטק םש שי :תיפיצפס אמגוד ןתא .ולש יתמיבה הווהה תא הזה טסקטל

 הז המ לואשל םיליחתמ זא .ןיינעל אל שממ הז ?קנע קקפ המבה לע םישל ?הזכ בצמב םישוע המ

 קחשל המצע לע החקלש ,ילריש .ךלומ תדמועש תומיטא לש בצמב לקתנ התאש רמוא הז המו ,קקפה

 .הזה ןרבנל הרטנוק תנתונ איה ךיא ררבל הליחתה – עבטה ,םיצפחה – תוינוציחה תויושיה לכ תא

 :ךל רמוא אוהו דיקפ הזיאל ךלוה התא :לשמל ,םיישפיט יכה םירבדהמ םיריכמ ונלוכש בצמ והז

 תישונאה תומיטאה .יתמיבה הווהה רצונ ךכו ,רוע םורקל ליחתה הזה רבדה םואתפ .״וישכע רוגס״

 יתפשחו רופיס יתחקל ,ןכ םא .יעמשמ־בר תויהל ול הרזעו רופיסב והשמ הביחרהש הרופאטמ התייה

 15.םייטמרד םינבמ וכותב

 

 וזה הלקתה ךותמש ךכל םג לבא ,יתמיב םוליגל דגנתמ רופיסהש ררבתהשכ העריאש הלקתל תסחייתמ רנק

 לע ,הנצסנזימה בוציע לע ,המבה לע םילועש םירמוחה לע העיפשהש ,הריציל תקהבומ תיתמיב הפש הדלונ

 הפשה תוכזב ופשחנשו ומצע רופיסב ולגתהש תויועמשמה לע םגו ,טסקטל תוקינעמ תוינקחשהש תונשרפה

 .תיתמיבה

 הבש הנושאר הריציכ ,ןורטאיתה תצובק לש ״הלילעה תישאר״כ רנק ידי לע הרדגוה סומייא הגצהה 

 לש הנושארה הלקתה םגש ןכתיי 16.הצובקה לשו רנק לש תיתמיבה הפשה לש תוידוסיה ןיינבה ינבא ושבוג

 

 .31–30 ׳מע ,״שפנה תודונתכ ףוגה תועונת״ ,דיגנ םייחו רניק דג תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 15
 .12 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״הלילע״ ,ןיבח ידע תאמ ןויאיר ,תור ,רנק  16



9 

 טסקטה ןיב תראתמ רנקש קבאמהש הרובס ינא .וללה תוננוכמה ןיינבה ינבאמ תחא איה הנושארה הריציה

 תודוסיה דחא תא הווהמ אוהו ,היתוריצי לכב ללוחתמש קבאמ השעמל אוה ינורטאיתה עבמה ןיבל יתורפסה

 .התדובעב יוטיב ידיל אבש יפכ הלקתה גשומ לש

 ,היתולובג תא ביחרהל תונמדזהכ ןורטאיתה תפש תא ליקתמ טסקטהש הלקתה תא תספות רנקש םשכ

 ךותמ .והשמ הב תולגל וא וז הפש ללכשל תונמדזה ןה םיירשפאה ןהייוטיב לכ לע תורחאה תולקתה םג ךכ

 ילכ :תולקת לש תטרופמ תכרעמ רנק לש התריציב תפעתסמ ,המבל טסקטה ןיב חותמה שגפמה לש תודוסיה

 וא עוטיק ,קבאמ תריצי ,והשמל הערפה – הלקְתַה לש המוד ןונגנמ םלוכ םירציימש תוקינכטו םיליגרת ,הדובע

 עוציב ,הנצס ,עבמ( רתוי קקוזמו שדח והשמ ץלחל הרטמב – תימואתפ הבוגת וא יופצ אל חוורמ תריצי ,הריצע

 ישעמ ןורקיעל רנק תכפוה ,המבל טסקטה ןיב שגפמה םצעמ תרצונש תיסיסבה הלקתה תא .)העונת ,יקחשמ

 .הריציה ךילהת לש תונוש תובכשב התוא שמשמש

 תפקשה תא בצעמ אוה .ישעמ םגו יטרואית םג אוהש גשומכ הלקתה תא תוארל העיצמ ינא ,ךכיפל

 אוה ;הטבמ תדוקנ תא ןייפאמו תמייבמו תדבעמ איהש םיטסקטה תריחבב ברועמ ,רנק לש תיתונמאה המלוע

 םיפסונ םילכ ללשל תנגראמ תרגסמ ןיעמכ שמשמו ,תוגצהב םייטרקנוק םייוטיב לבקמה יגרוטמרד ילכל ךפוה

 הארוהה תדובעל ףאו הקיזומה בוציעל ,ללחה תסיפתל ,תוינקחשה תכרדהל ,יומיבל ,טסקטה דוביעל םיעגונש

 .רנק לש

 

 םיקישמ םיגשומ
 םירבדל תוסחייתה ךות שבגל שקבאש ישעמו יטרואית ךרעמ אוה רנק לש התריציב עיפומש יפכ ״הלקת״ גשומה

 לש ןונגנמ םיראתמה םיקישמ םיגשומ ,םיינוציח םיגשומ תרזעב םג לבא ,התריצי תודוא המצע רנק הרמאש

 שומיש םיגיצמ הלא םיגשומ .קקוזמ רצות קיפהל וא והשלכ ״חוור״ ץלחל תנמ לע הלועפ לע םיישק תמרעה

 לע םהלש העפשהה תא וא םתוא םינייפאמ וא םירידגמ ,רדס תורפהו תועיטק ,תוערפה ,םישוביש לש םיגוסב

 םירחא םימוחתל אקווד םיכייש םקלח לבא ןורטאיתה םוחתל םיכייש םיגשומהמ קלח .ערפוהש רבדה

 ,םייח ילעב תוגהנתה אשונב םירקחמל וא םייעדמ םיטסקטל הלש הכישמה תא הריכזמ רנק תובר תויונמדזהב(

 ידוחיי ןפואב אטבתמ אוהש יפכ הלקתה גשומ חוסינל יתוא ושמשי הלאה הארשהה תורוקמ ,דחי .)לשמל

 .רנק לש התדובעב
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 תינאיטכרבה הטס׳גהו יפאה ןורטאיתה
 םיפתושמש תונורקע המכב הנדו ,הלש רמגה תדובעב רנק תבתוכ 17,״יפא ןורטאית לש גוס אוה רופיס ןורטאית״

 םיטנמלא םילעופ רנק לש רופיס ןורטאיתה לש תמיוסמה הרוצב םג .ינאיטכרבה ןורטאיתלו רופיס ןורטאיתל

 עבטש ״העיטק״ה גשומ םה ,קודה ןפואב הזל הז םירושקש םייזכרמ םיטנמלא ינש .יפאה ןורטאיתהמ םינוש

 ינש .ןימינבו טכרב טלוטרב ובתכ הילעש ,)סוטסג( הטס׳גהו ,״)2( ?יפאה ןורטאיתה והמ״ טסקטב ןימינב רטלו

 םינושה תודוסיל םיפרטצמו רנק לש ןורטאיתב םג רוריבב םיעיפומ ,יפאה ןורטאיתל םיידוסיה ,הלאה םיגשומה

 .התריציב אטבתמש יפכ הלקתה גשומ תא םינבמש

 שמשמש יזכרמ יגרוטמרד ילככ רנק הרידגמ ,Interruption (Unterbrechung( העיטקה תא

” Walter Benjamin is writing in such a wonderful way about the concept of interruption. He:התוא

continuum. I guess I am attempting to follow to disrupt the  –what Brecht is doing  claims that that’s

18these inspiring ideas in my work.”, ונממ תורזגנש תויורשפאה תאו הזה גשומה תא הרידגמו ,תנעוט איה 

 .תיתונמאה המלוע תסיפתמ קלחכ

 דיקפתה תא ההיז ןימינב ,תיסאלקה ןורטאיתה תפש תא יפאה ןורטאיתה קרפמש קוריפה תרגסמב

 :םיחוורמ הב םירעופו הלילעה תשירפ ףצרב םימגופ ,תושחרתה םיעטוקש םינוש םיטנמלאל שיש יזכרמה

 לש הפנה ,תוינשמ תויומד לש האיציו הסינכ ,הגצהה לש המוציעב םיאבומה םיריש ,תווחמב שגדומ שומיש״

 הערפה לש תונוש תורוצ םהב תוארל ןתינ ילואש ,הלא םייוטיב ךרד 19.״דועו רכונמ קחשמ ןונגס ,תוזרכו םיטלש

 ״האילפ״ב תושחרתהב הפוצ להקה ,הז םוקמב .תיתונמאה הילשאב להקה תעיקש תענמנ ,הלועפל

 ,ןטקה ןונגרואב טכרב לש ויתולימב .תיתרוקיב םג ךכיפלו תחכופמ תוננובתה ומצעל לגסמ ,״תוממותשה״בו

 םלועה תא םיריבעמ ונאש העשב םיימוימויה םהיקסע תא חוכשל אל״ש םישקבתמ יפאה ןורטאיתב םיפוצה

 תועייסמ ,הרואכל ,םינוש םיגוסמ תועיטק 20.״ןוכנל תאז םיבשוח םהש יפכ והונשי ןעמל םבילו םתבשחמ לא

 .יוניש הכירצמה תואיצמה לא הרזחב תיתמיבה תושחרתהה ךותמ להקה תא ףולשל ,וז הרטמ גישהל

 The Quotable( ״טוטיצל תנתינה הווחמה״ אוה יפאה ןורטאיתל עגונב ןימינב רידגמש אבה ןורקיעה

Gesture Gestus][(, לש רתויב קהבומה רצותה איה הטס׳גה ןכש ,העיטקה ןיבל הז ןורקיע ןיב טלוב רשק ונשיו 

 הברנש לככ ןכש .ותרדגה יפל תווחמ לש ןורטאית אוה״ יפאה ןורטאיתה יכ ןעוט ןימינב ,וז הביסמ .העיטקה

 

 .4 ׳מע ,תויתמיבה תוקינכטה ןויפא :רופיס־ןורטאית ,תור ,רנק 17
18 Kanner, Ruth, interview by Gad Kaynar, “Disruption as Revealing the Essence of Truth”, p. 81. 

 ךרכ ,םיבתכ ,ןיע תיארמו תרוקיב ,רטלו ,ןימינב ךותב ,״ךרועה תמדקה – םירחאו טכרב לע :רבשמ ,הקינכט ,תורפס״ ,ילילג ,רחש 19
  .21 ׳מע ,2015 ,גנילסר :ביבא לת ,סנוק ילט :םוגרת ,)ךרוע( ילילג ,רחש ,ב
 לת ,רדנלדירפ ןועדג :םוגרת ,יפאה ןורטאתה לש הקיטתסאה לע ,ןועדג ,רדנלדירפ ךותב ,״ןטקה ןונגרואה״ ,דלוטרב ,טכרב 20
 .109 ׳מע ,1969 ,רבוקיר׳צ לאלצב :ביבא
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 טוטיצכ״ איהש ,תיפאה הווחמה תא תובינמ תועיטקה ״.רתוי תובר תווחמ לבקנ ןקחשה תלועפ תא עוטקל

 רבדה ,הווחמה תבצומ ובש שדחה רשקהב 21״.םיישממה םייחה אוה וב רבודמש רשקההו – ורשקהמ אצוהש

 ךכ .הילאמ תנבומ אל ,הרז תכפוה הווחמה הרקענ הכותמש הרגשהו ,ךפהתמ רוקמב הנמיס איה ותואש רכומה

 רדסב תלבחמ ]...[״ ,ןימינב יבגל ,הווחמה .הרזהה יעצמאמ דחאכ הרשקהמ האצוהש הווחמה תשמשמ

 – םמוד יבצמ המבה לע תרעופו תומכסהב תערופ ,הפיה הנומתה תא תרערעמ ,הלילעה תא תעטוק ,יגרוטמרדה

 ןורטאיתל תיטירק איה תאזה היסקלפרה 22״.השדחה היסקלפרה ררועתהל רומאכ הכירצ םכותמש םיחוורמ

 .התוא רשפאמש יעצמאה איה ,העיטקמ הדלונש ,הטס׳גהו ,יפאה

 הטס׳גה ובש ןפואה לע רדנלדירפ ילא עיבצמ ”Gesture: Benjamin and Brecht“ רמאמב ,המוד ןפואב

 להקה ןנובתמ ובש יחרכהה קוחירה תא גישהל יפאה ןורטאיתל תרשפאמש תפסונ תיזכרמ הנוכתל תיארחא

 :רפוסמל רפסמה ןיב לוציפה והזו ,המבה לע השענב

 

The gesture makes manifest a split between the one who presents and the presentation; 

it introduces – so to speak – a narrator. In other words, the gesture allows another 

central element of the epic theatre, which is the presence of the doubling of actor and 

character. Epic Theatre is a third person theatre.23 

 

 תא רנק לש התסיפתב ליעפ ןפואב חכונ ,תומדהו תי/נקחשה ןיב רדנלדירפ עיבצמ הילעש תוליפכל המודש חתמ

 תושיגדמ הצובקה תוינקחשו איה ,תוקינכט ללש תועצמאבו ,ןתרגסמב .קחשמה תכאלמו יתמיבה םוליגה השעמ

 .טסקטב תולעופש טבמה תודוקנ וא םירבודה ,תויומדה םוליג דצל ,טסקטה ךותב תועצבמה לש ןתוחכונ תא

 ךותב תועצבמהו תרצויה לש ןתועלביהל תורשפא לכ לכסמ תועצבמה ןיבל ומלועו טסקטה ןיבש חכונה חוורמה

 תולעופו וב תומייקתמ ןה םג תעכו ,השדח הביטקפסרפל דעבמ ,ןכרד שדחמ דלונ טסקטה ,תאז םוקמב .טסקטה

 .תיאמצע הלועפ וב

 

 :ביבא לת ,סנוק ילט :םוגרת ,)ךרוע( ילילג ,רחש ,ב ךרכ ,םיבתכ ,ןיע תיארמו תרוקיב ,״)2( ?יפאה ןורטאיתה והמ״ ,רטלו ,ןימינב 21
 .55 ׳מע ,2015 ,גנילסר
 .23–22 ׳מע ,״ךרועה תמדקה – םירחאו טכרב לע :רבשמ ,הקינכט ,תורפס״ ,ילילג ,רחש 22

23 Friedlander, Eli, “Gesture: Benjamin and Brecht”, Assaph: Studies in Theatre, 19–20 (2005): p. 25. 
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 םג ,התריציב יזכרמ יגרוטמרד ילככ ,העיטקה ,interruption־ה תא הריכזה רנקש םשכ

 הריציה רואיתב ,לשמל ךכ .רדנלדירפ וילע עיבצהש הזל המוד ןפואבו ,התוא שמשמש ילכ איה הטס׳גה/הווחמה

 :יזכרמ ילכ איה הטס׳גה הבש הדובע תטיש הרידגמ איה ,טכרב תאמ הזחמה יפ לע ,אל רמואה / ןכ רמואה

  

 םוליגל תורושקש תולאש תקידב ךרד רופיסה תלילע רחא תוקחתהל הסנמ תיתמיבה הדובעה

 ךיא״ הלאשה תובקעב רופיסב תומד לכ תונייפאמש תוטס׳גה תא רוקחל םיסנמ ונא .תויומדה

 ״לודגה גהונה תאירק״ל דיחיה תּונעיה דציכ – םילאוש ונא ]...[ .״?ומצע תא םדאה עידומ

 םינתינ גהונה ידי לע םיבתכומה תוהזה ינייפאמ םאהו ?התוא תוליעפמ תוטס׳ג וליא ?תנמוסמ

 24?רוערעל

 

 ןיב בושו בוש ףילחהל ,תונוש תויומד ןמצע לע תוטעל תועצבמל רשפאמש יעצמאכ תושמשמ תוטס׳גה וז הגצהב

 המודב טעמכ השענש ,תוטס׳גב שומישה .תיטמרד הלילע התוא ךותב תונוש תויוהז םוליגב תוסנתהלו תויומדה

 ןיבש חוורמה תא ףירח ןפואב שיגדמ ,ךרוצה יפל ליעפהל רשפא םתואש יתמיב רזיבאב וא תשובלתב שומישל

 תעקפומש הווחמב ,הטס׳גב שומיש השוע רנק הבש הדיחיה הריציה אל וז םלואו .תומדה ןיבל תעצבמה

 לע ןתוא הביצמו ,תושיגו תונווכ ,תודמע ,תונוכת לש תיתרבח תכרעמ הילע תאשונ לבא ימוימויה הרשקהמ

 יקחשמה עוציבב תוחילבמש רוביד תוינבת וא תוילוק תוטס׳ג ולא םא ןיבו תוינפוג תווחמ ולא םא ןיב .המבה

 סחיה תא תשמממו תרקוח רנק ובש ןפואה ,השעמל .תווחמב תועפושמ ןורטאיתה תצובק לש תוגצהה ,עגרל

 תוטס׳גה .םינוש םיגוסמ תוטס׳גב שומישה לע הבר הדימב ןעשנ ,השענל רפוסמה ןיבש רופיס ןורטאיתב ידוסיה

 תעצבמ ןיב הדונתה תעצבתמ וכרדש ץורע ןה ,ףצר לש העיטקכ ןמצעב תושמשמשו העיטק ךותמ תודלונש ,ולאה

 וא םירצק ,םיכורא ןמז יקרפל תונוש תויומד לש םינממס ןמצע לע תוטוע תוינקחשה רשאכ ,תומדלו תרפסמל

 .ןיע ףרהל וליפא

 תופרטצמ ,העיטקה לש יפא רצותכ הטס׳גה ןכו ,ןימינב הל קינעהש ןבומב ״העיטק״הש הרובס ינא

 עבטש םייפאה םיגשומב השוע איהש שומישה .רנק לש הריציב הלקתה גשומ תא םינבמש תונויערה ףסואל

 תצובק תוגצה ;דבועמ שומיש אוה ,טכרב לש ןורטאיתב הייפצה תובקעב ןימינב עבטש םיגשומבו טכרב

 

 ,22.1.2020 הלדנ ,רנק תור ,רנק תור ןורטאית תצובק ,״אל רמואה / ןכ רמואה״ 24
-7%9f%d7%9b%d-https://www.ruthkanner.com/show/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8

%d7%9c%d7%90/-d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%94%d7%90% 
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 םיעצמא םתואב םיפצר תועטוק חרכהב אל ,טכרב שמתשה ןהבש תוקינכטה תא חרכהב תוליעפמ אל ןורטאיתה

 הסיפתל ףרטצמ ,ןימינבו טכרב םיראתמש קמועה ןונגנממ והשמ לבא ,קוידב תורטמ ןתואל וא עיצה אוהש

 .רנק לש תיגרוטמרדה

 

 ״הרובש הביתכ״ו ןימינב רטלו
 ןורטאיתה תודוא וירבדב קר אלו ללכב תיפוסוליפה ותביתכב םיעיפומ הל סחיימ ןימינבש דיקפתהו העיטקה

 ,ותביתכ לש הרוצבו הנבמב – רתוי יומס ןפואב םג לבא יולג ןפואב אטבמ אוה םתואש ,הלאה תונויערה .יפאה

 .רנק לש התריציב הלקתה גשומ תנבהב בלתשהל םה םג םייושע

 Interruptions in Brecht and Benjamin: The Case of Brecht’s Radio“ הרמאמב ,רברפ תיליע

Plays”, ךותמ האבה הקספה תא .ןימינב לש ותביתכ לש קמועה הנבמב תודוסיכ העיטקהו רבשה תא הגיצמ 

 התלעשכ ,רטנסב סוסינויד הגצהה לש תירוקמה היינכתב )םיוסמ דוביעבו הלש המוגרתב( רנק הללכ הז רמאמ

 :וז הגצהב קסועה ,״1 הלקת״ קרפב ,תימוקמ הלילע רפסב ןכו ,ביבא לת תטיסרבינואב ןורטאיתל גוחב

 

In his book on the German Sorrow Play, Benjamin presents a conception according to 

which philosophical truth can reveal itself through interruption, discontinuity, pausing and 

fragmentation. Hence, according to Benjamin, the crux of philosophical writing should 

entail performing a disruption in the continuum rather than creating it. He writes that 

“tirelessly the process of thinking makes new beginnings, returning in a roundabout way 

to its original object. The continual pausing for breath is the mode most proper to the 

process of contemplation” (Benjamin, Origin 28). It is in these caesuras, from these cracks 

and hindrances that emerge from within the wholeness of the argument, the hiatus which 

Benjamin calls a “pause for breath”, which are almost as essential to him as breathing 

itself, in order that truth will be able to  present itself. From within what is present, amidst 

what there is, truth will be exposed from absence rather than presence. It does not seem to 

be Benjamin’s intention to require the reader to fill the gaps created by his interruptions, 

since these pauses do not replace anything previously omitted. […] For Benjamin, this 

fragmentary and non-linear writing is not merely a stylistic preference, but rather 
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constitutes an essential part of his conception of philosophical truth. These caesuras are 

the openings through which truth can reveal itself, provided that they allow the reader to 

pause for further contemplation and doubt what he or she is encountering. Benjamin 

claims that too flawless an argument does not allow for any such gaps and is constructed 

as such in order to avoid any risk of doubt which could undermine it.25 

 

 בלב דמועש ןויערל רנק לש הקיזה לע תתתואמ תיתמיבה הריציל הוולנ טסקטכ וזה הקספה תא ביצהל הריחבה

 רנק תדהדהמ הזה ןויערה תא .עיפוהל יהשלכ ״תמא״ל רשפאמש ילכ איה ףצרל הערפהה ויפלש ,טסקטה

 A Moment of Misperformance in Dionysus in“ הרמאמב  הנצסל עגונב המצע איה הבתכש םירבדב

Dizengoff Centre: ‘Looting’” וז הנצסב .הגצהה ךותמ דחוימב הרוכז הנצס לע ,תימוקמ הלילע רפסב םגו 

 לש התומד תא )תשדוחמה הסרגב לג ילרישו ,הגצהה לש הנושארה הסרגב רדניז היבא לחר( תינקחש תמלגמ

 ךותמ חוקל עצובמש טסקטה .1948 תנש דע ופיב הררוגתהש הדימא תיניטסלפ החפשמל תב ,יוואניח ףאטיע

 אוהו ,1948 ילויב 19־ב ,םודאה בלצה תועצמאב תודחואמה תומואל ופי ייברע לש םוריחה תדעו השיגהש ריכזת

 ״,תיניינע המישר יהוז״ .המחלמה ךלהמב תוידוהי תודיחי ידיב ופיב וזזבנש םיטירפ לש הכורא המישר ללוכ

 הייטנהש ןבומכ ,תומדה לש טבמה תדוקנמ ךמסמה תאירק תא תעצבמ תינקחשהש ןוויכמ לבא״ ,רנק תבתוכ

 תינקחשהש לככ ובש בצמ תראתמ רנק 26״.םיזזבנה ןורח םע תוהדזה ךותמ ,האחמכ ,הנולתכ ותוא קחשל התייה

 םירבדה קמוע תא ריבעהלו תועמשמ רובצל הנצסה החילצה אל ךכ ,טסקטה ןכות םע תוהדזהל רתוי הצמאתה

 הלקת ,׳סנמרופרפסימ׳ ןיעמ״ ,רנק תנעוט ״,וילאמ ןבומב לבחיש יקחשמ ןותנב ךרוצ רצונ״ .טסקטב םימלוגמש

 אקווד טסקטה תא אירקהל ,הכופה השיג ץמאל תינקחשה תא התחנה רנק 27״.טסקטה דגנכ לעפתש תינורטאית

 תוליעפ ,״תֹולָקְתַה לש ףצר״ המבה לע הרצי רנק ,תינקחשה תשיגל דגנ תלועפכ .ונכות םע תוהדזהל בוריס ךותמ

 .הילע ובצוהש םינוש םיטירפ תומילאב ופטחו הצירב המבה תא וצחש הצובקה ינקחש ראש לש תכשמתמ

 איהו ופטחנ הידגב םג ףוסבלש דע תינקחשה הארק ונממש ףדה ךשמהבו םירזיבאו םיטיהר הלא ויה הליחתב

 לע רומשל התסינש תומדה הפוסבו ,1948 תמחלמ לש יומידה תא המבה לע הררוע הנצסה .המוריע טעמכ הרתונ

 להקה תוברועמ .ברועמ ךפוה להקה םג ךכו ,הנממ המצע תא לדבל תלוכי ילבמ היצאוטיסה בלב היוצמ קוחיר

 

25 Ferber, Ilit, “Interruptions in Brecht and Benjamin: The Case of Brecht’s Radio Plays”, Assaph: Studies in Theatre, 
19–20 (2005), p. 36-37. 

 .43 ׳מע ,תימוקמ הלילע ,״1 הלקת״ ,תור ,רנק 26
 .םש 27



15 

 בוש עטקנש ,תינקחשה לש רובידה ףצר תא ןיבהלו עומשל ידכ ונממ תשרדנש ץמאמה תדימ ידי לע םג תרצונ

 התלגתה הָלָּקַּתַה״ ,הירבדל .״ןנוכמ עגר״כ תאזה הנצסה הנבמ חונעפ תא הרידגמ רנק .תושחרתהה ידי לע בושו

 העונתל ,רובידל תוערפהה .תרקוח איה ותואש שובישה ןיבל תיתמיבה הרוצה ןיב יתועמשמ רשק רציש ןונגנמכ

 ,םירובש ,םירודס אל םיעבמ ורציו ,תיטמוטואה תיתמיבה הלועפה תא ולטלט ,ללוכה יתמיבה עוריאלו

  28״.ונייח תואיצמ לש רבשה תורוקמ תא שפחל וניסינ םכותב .םיעטוקמ

 הביתכ״ הנכמ אוה התואש ,ןימינב לש תירטנמגרפה הביתכה תרוצ ןיב רשק לע עיבצמ רחש ילילג םג

 הלשבש ,״תירבשמ הנוכת״ סחיימ אוה ןימינב לש ותוגהל .הרובש המצעב איהש תינוציח תואיצמ ןיבל ,״הרובש

 יח ןימינב ובש יטילופה רשקהה אוה ,ןעוט אוה ,ךכל רוקמה .םיעוטקו םירסח םיטנמגרפכ םה ויבתכמ םיבר

 הדילוהו ,תומילא לש ,׳םימדקתמ׳ ,םישדח םיגוס הארב״ש המחלמ ,הנושארה םלועה תמחלמ תונש – לעפו

 יח ובש יטילופה םלועה תא תפקשמ ,ךכ םא ,העוטקה הרוצה 29״.םלה יכומ ,םימוגפ ,םיעוצפ – םישדח םיפוג

 תונורקעלו ןימינב לש הרובשה הביתכה תרוצל עגונב בל םישל שי םהילאש םיטביההמ דחא קר והז םלוא .רצויה

 .איה רשאב תיפוסוליפ הביתכ ינפב ביצמ אוהש תושירדה םע דחא הנקב םילועש ,ותביתכ תא םינייפאמש

 ןויעל רתויב םיאתמה בצמה ,יתרוקיבו קחורמ האירק בצמ תריציל תויחרכה ,ןעוט ןימינב ,הערפההו העיטקה

 :יפוסוליפה

 

[...] for [the contemplative mode of representation’s] aim is not to carry the reader away 

and inspire him with enthusiasm. This form can be counted successful only when it 

forces the reader to pause and reflect. The more significant its object, the more detached 

the reflexion must be. Short of the didactic precept, such sober prose is the only style 

suited to philosophical investigation.30 

 

 הריש םג תללוכה( תורפסל סחיב םג עיבהש םירבדל םיבורק תיפוסוליפה הביתכה יבגל ןימינב לש וירבד

 ויתושירדל המודב .יפאה ןורטאיתה םעו טכרב םע ולש שגפמב רתיה ןיב ושבגתהש תונויער ,)ןורטאיתו

 

 .םש 28
 :ביבא לת ,סנוק ילט :םוגרת ,)ךרוע( ילילג ,רחש ,ב ךרכ ,םיבתכ ,ןיע תיארמו תרוקיב ,רטלו ,ןימינב ךותב ,המדקה ,ילילג ,רחש 29
 .11 ׳מע ,2015 ,גנילסר

30 Benjamin, Walter, The Origin of German Tragic Drama, translation: John Osborne, London, New York: Verso, 1998, 
p. 29. 
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 .תיתונמאה הילשאב עוקשל היפוצל רשפאל אלש תיטמרדה הריציהמ םג ןימינב שרוד ,תיפוסוליפה הביתכהמ

 הסיפתה רואל ,אלא ,תיגולואידיא המגמל הניא הנווכה .״המגמ תלעב״ היהתש איה הריציהמ ולש העיבתה

 הדש לש תילקידר הרומתל״ הריציה לש תוביוחמה השעמל איהש תיתורפס המגמל ,ולש תיטסילאירטמה

 יוניש דצל – תרתוחה״ תורפס ,הלש הקינכטה לשב תינכפהמ איהש תורפס יהוז 31.״תברועמ איה ובש רוצייה

 ןושארה לדומה תא 32.״תונמאה ייח לש הכירצהו רוצייה ,גוצייה ינונגנמ קוריפל םג – הביתכה ריבחת לש ינוציק

 דומללו ךנחתהל הפוצה בשו ןקחשה בש״ ובש ןורטאית ,טכרב לש יפאה ןורטאיתב ןימינב האר תאזכ הריציל

 תטיקנ׳ל ררועתהל יושע אוה ןאכמ .דוסיה ןמ ותוועתהש וייח יסופד תא תוארלו היווהה לש רוכינה יבצמ תא

 33.״דוסיה ןמ הנתשי הז לכש השירדב ׳הדמע

 ,דבלב ךוניחה ךרד לע אל טלחהבו ,יעוצקמל ןורטאיתב להקה לש וניינע תא ךופהל טכרב לש ותפיאשב״

 ,טסקטה לש ריבחתב״ םא יכ הריציה ןכות ךרד תשממתמ אל וז הפיאש .ןימינב בתוכ 34,״יטילופ ןוצר רכינ

 תורדגההמ המרדה רורחשל םילעופ הלאה םיטנמלאה לכ 35.״הלילעה לש הרזהבו הערפהב ,קחשמה ןונגסב

 םלועה םע להקה תוהדזה לש השוחתמו ״הלמחו דחפ״ לש םיילטוטסירא םיטקפאמ תוקחרתהל ,תויסאלקה

 .תיתרוקיב הבשחמ תשטשטמה ,המבה לעש

 ינוציח םיניינע בצמ תודהדהמ ןה ,דחא דצמ :הלופכ תוהמ תולעב ןה הריבשהו תוירטנמגרפה ,העיטקה

 התטילק ןפוא לעו הריציה ת/נעמנ לע םיעיפשמש לעופב םיאנת תורצוי ןה ינש דצמו ,ותוא תואטבמו הריציל

 תולקתה דחא דצמ .הלקתב השוע איהש שומישבו רנק לש התריציב םג ההזמ ינא תאזה תוליפכה תא .תואיצמב

 תוטס׳ג :תרצוי ןורטאיתה תצובק ובש רשקהל ןדיקפתבו ןתרוצב ,ןייפואב תורושק התריציב תועיפומש

 םיעבמו םייזיפ םירמוח ,״וישכעו ןאכ״ תושחרתהה תא םימקממש םינוש םיגוסמ םישוביש ,״תוימוקמ״

 הריציה תטילק ןפוא לע עיפשהל תונווכמ םג וללה תולקתה ,ינש דצמ .תימוקמה היווהה ךותמ םלוכ םיבואשש

 הפ תוטילפ ,םישוביש ,תועיטק ,םיירטנמגרפ םינבמ ןאכ םג ,ןימינב אטיבש םירבדל המודב .להקה ידי לע

 טסקטהמ תועצבמה לשו להקה לש יתרוקיב קחרמ לע הרימשלו הרזה תריציל םלוכ םישמשמ – תולקת –

 .תיתמיבה הריציהמו

 

 

 .10 ׳מע ,םש ,ילילג ,רחש 31
 .11–10 ׳מע ,םש 32
 .11 ׳מע ,םש 33
 .50 ׳מע ,״)2( ?יפאה ןורטאיתה והמ״ ,רטלו ,ןימינב 34
  .21 ׳מע ,״ךרועה תמדקה – םירחאו טכרב לע :רבשמ ,הקינכט ,תורפס״ ,ילילג ,רחש 35
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 תינורטאית הלקת – סנמרופרפסימ
 ןכו המצע רנק תא שמשמש גשומ ,)Misperformance( ״סנמרופרפסימ״ה אוה הלקתל רשקהב ףסונ דוסי גשומ

 יתלבה עוריאה תא םג וכותב ליכמה חתופמ גשומ והז .התריצי תא ותרזעב םינייפאמש םירחא םיבתוכו תובתוכ

 .עפומ תרגסמב םוזי ןפואב לעפומש ןוּוכמ ילכ ידכל ולש היצמרופסנרטה תא םג לבא ,ןנכותמ יתלבהו יופצ

 רקחל תימואלניבה הדוגאה לש יתנשה סנכב ינורטאיתה חישל סנכוה ״סנמרופרפסימ״ גשומה 

 תוינקחש ,רנק תור ,לואש־ןב הנפד ופתתשה סנכב .2009 תנשב ,היטאורק ,ברגאזב םייקתהש )IFTR( ןורטאיתה

 םייקתה םהירחאש ןורטאיתה תצובק תוריצימ םיעטק וב וגצוהו ,טלנייר לנא׳זו םקור ידרפ ,ןורטאיתה תצובק

 םקור ,רנק ,לואש־ןב ומסרפ ובו ,סנמרופרפסימה אשונב קסעש תע בתכ םסרפתה הז סנכ תובקעב .חיש־בר

־ןב המסרפש רמאמה .הצובקה תוריציל סחיב סנמרופרפסימה גשומב םלוכ םיקסועש םיטסקט תפוסא טלניירו

 ותרתוכשו חצר תושרפ הגצהב קסועש קרפב ,תימוקמ הלילע רפסב ללכנ ,תשדוחמ הסרגב ,תעה בתכב לואש

 ,״הלקת״ גגה גשומ לש ,וישוריפמ דחאכ וא ,ירשפא שוריפכ עיפומ סנמרופרפסימה ,הז רשקהב .״2 הלקת״ איה

 :גשומל תינושאר הרדגה העיצמ לואש־ןב .והילא יוליגו חצר תושרפ תוגצהה ךרד לואש־ןב ידי לע גצומ אוהו

 גשומ 36.״הלועפה ןולשיכ הדשל ךיישש רחא גשומ לכ וא ,האטחה ,הערפה ,שוביש ,הלקת – ׳סנמרופרפסימ׳ ]...[״

 :תונוש םיכרדב ןורטאיתה תמב לע שממתמ ,תנעוט איה ,הז

 

 ,סוסיהל ,הקיתשל ,)הרוזצל ,תורפסמ הלאשהבו( הקספהל ,רתיה ןיב ,החותפ תויורשפאה תמישר

 ןבומ םיאשונה יומידהו רובידה תבסהל ;הלועפל הלועפמ תוענמיה תבסהל ןכו ,המודכו הכובמל

 רשקה תמירפל ;הינומרהסידל ילולימהו ינפוגה רומזתה תוקרפתהל ,תילקיזומו תירמוח תוכיאל

 ןמ )הרואכל( הייטס ךרד וא טבמ תודוקנ לש יובירו יגרוטמרד לוציפ ךרד אשונל ביטרנ ןיב יגולה

 ;תירוטסיה תמא רערעמש ,ילרטאית םידיקפת־קחשמל אשונה תבסהל ;הפ תטילפב ןיינעה

 לש ותוימצעב ותולקתיה ךרד יומידה תסמהל ;ןמזו םוקמ ,תוהזל ביטרנה לש ךוישה תוקרפתהל

 וא טלבומ קתנל ;תילאוזנצנוק הסיפת וא יתרבח דיקפת לש םהיתולובג תייצחל ;ופוגבו ןקחשה

 יוצימ ,ילטנמו יזיפ הטילש ןדבוא ,תוירקמל ;תויהל היה לוכיש המ ןיבל היהש המ ןיב המודמ תוהזל

 37.ומצעל רחאל ותכיפהו ותוהז ןיבל רפסמה ןיב זירט תרדחהל ;תינקחשה ףוג לע הלחש תועיגפו חוכ

 

 

 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״חצר תושרפבו והילא יוליגב תואירק :סנמרופרפסימו הרוצה תייגולואדיא״ ,הנפד ,לואש־ןב 36
 .80–79 ׳מע ,2019

 .81–80 ׳מע ,םש 37
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 דוע הרדגה)־יא( םג העיצמ איה ,עיפומ סנמרופרפסימה ןהבש תונושה תורוצה תא לואש־ןב הנומש ינפל דוע לבא

 :ולש תיסיסב רתוי

 

 השוריפ ,תויתמיב תולקת חוסינל הלעפה תוארוהל הייפיצה ?יתמיב סנמרופרפסימ אטבתמ המב

 רפסמ ןיב רעפה תנרצהש ןיחבהל רשפא ןכ יפ לע ףא .ועבט תא דגונש המב גשומה תא ליקתהל

־סימה״ תריז( תולקתה תריז םה הגצהה תכרעמל הדגהה תכרעמ ןיב ןילמוגה־קחשמו רפוסמל

 )סוטסגל ,הטס׳גל( הווחמל ךפוה התוסחייתה אשומל רופיסה תלועפ ןיב חוורמה וז הריזב .)״קח

 38.חלוק אלו חכונ ,םוטא ,עטקנ יומידל גוציי ןיב רשקה .העיטק וא רבש לש

 

 ןורטאיתב הנבומה חתמה לש ובל בלב רמולכ ,הגצהל הדגהה ןיבש חוורמב סנמרופרפסימה תא תמקממ לואש־ןב

 עוריאה לש םייולגה ויביכרמ דחאל ךפוהו הטס׳ג לש הרוצ שבולש יתמיב עוריאכ ותוא הגיצמ איה .רופיס

 .ירבשמ רופיס גצייל ךרד אוה רובש גוציי יכ הארמו ,גוצייה םוחתל סנמרופרפסימה תא תרשקמ  איה .יתמיבה

 לש התריציב יפיצפס ןפואב יוטיב ידיל אבשו וב הנבומש יטילופה דממב לואש־ןב תכרוכ סנמרופרפסימה תא

 :רנק

 

 לחש יתרבח־ינורטאיתה שובישה אוה סנמרופרפסימה ,תולקתה ןויכראב תרכינש ,תפסונ הללכהב

 םלוע ןיבל )רוציי אוהש( גוציי ןיב רצונה יקחשמה רבשה .םיוסמ רופיס םלגל ךכו ,והשימ תויהל לע

 תוכז וז ןורטאיתה תמיב לע והשימ תויהל .תיחרזאו תישונא הווחמ אוה )יתרבח םלוע אוהש( יתמיב

 יטמרד םוליגמ ענמיהל ,תאז תמועל .םייח־רופיס לע הסוחש ,תיסחי תנגומ עבק תובשות ,תיתרבח

 ךוישה רסח תא המבה לע תויחהל ושוריפ ,והשימ תויהל יביטמרופסנרטה וצה תא םייקל אלו

 המבה תא חותפל ושוריפ ,והשימ תויהל אל .הלקתב דימתמ םויא לש בצמב םייחה תא ןכו ,תוהזהו

 39.הצובקה תא לדבלו דוחייה תא ךיתהל איה ותרמויש ילארשי בחרמב דחוימב ,תונושלו תויסחיל

 

 םיעבמכ ותוא גיצמו ,וייוטיבו סנמרופרפסימ גשומה לע ולש ותפקשה תא םקור ידרפ םג עיצמ ,תע בתכ ותואב

 תיטילופ הנווכ ןיבל גשומה ןיב רשקמ אוה םג .ולש תועיטקו ףצרב תוקספה ,םינווכמ תונולשיכ לש םייתמיב

 

 .80 ׳מע ,םש 38
 .81 ׳מע ,םש 39
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 םוחתב החלצהו ןולשיכ לש םיחנומ םע סנמרופרפסימה תא ךרוכ אוה ,רנק לש התריציב יפיצפס ןפואבו ,יהשלכ

 ,״חילצהל״ ןוצרהו ךרוצה ידי לע הפודרו ןולשיכ ךותמ הדלונש הנידמ איה ,םקור ןעוט ,לארשי תנידמ .ינידמה

 תוריציב .תימינפ תוחיתמו שוביכ ,תוכשמתמ תומחלמ :ירסומו יטילופ ,יתרבח ריחמ הבוג התחלצהש אלא

 תאו תונולשיכה תא ,חילצהל תונויסינה תאו רישי ןפואב הלאה תויגוסב תקסוע רנק ,וירבדל ,הצובקה

 ,התריציב סנמרופרפסימה לש ויעפומ לכ 40.סנמרופרפסימה ידי לע תגציימ איה ,ךכ בגא םיבגנש תונברוקה

 :יוטיב ול תתלו ,תואיצמבש הז ,רתוי לודגה סנמרופרפסימה לע תתואל ודעונ ,וירבדל

 

In the work of the RKT Group, demonstrating and discussing stage techniques that 

create deliberate apporias, caesuras, breaks, disassociations, and other abortive 

efforts, exposing failures and shortcomings of the historical reality in which we 

live.41 

 

 :הלש וזו םקור לש תונשרפה ןיבש הקשהה תדוקנ תא תמכסמ לואש־ןב

 

 ,הנידמ םייקלו םיקהל( חילצהל ןולשיכב תמיואמה הקושתהו יתרבח השעמ לש ןולשיכ ]...[

 לש עוציבה ינפואל הצובקה תדובעב םילגלגתמ ,)רמאמה תליחתב םקור תנחבהכ ,לשמל

 גוצייה תרוצ ןכש .הרוצה תייגולואידיא לש הסרג איה וז הללכה .יתמיבה השעמה

 42.תיתרבחה הלקתה גוציי לע הדיעמ לשכיהל לאיצנטופה תא תלעפתמה תינורטאיתה

 

 המודב ילוא ,םייטילופ ,םייתמיב ץוח תונולשיכ ףקשמו גציימ ,לואש־ןבו םקור םיעיצמש יפכ ,סנמרופרפסימה

 לש העדות ךותמ תעבונ תחא הנועבו תעב ןימינב לש ״הרובשה הביתכה״ ובש ,רחש ילילג עיבצמ וילעש ןפואל

 .ותוא תאטבמו ,יטילופ רבש

 ,חצר תושרפ הגצההמ החוקל ,הרמאמב העיצמ לואש־ןב ןתואש סנמרופרפסימל תואמגודה תחא

 ילדב תרזעב ביטרנ תונבהל הסנמש ,תויושחרתהל דע היהש דלי לש טבמ תדוקנמ חלודבה ליל יעוריאב תקסועש

 

40 Ben-Shaul, Daphna, Ruth Kanner, Janelle Reinelt, Freddie Rokem. “Capturing Moments of Misperformance: 
‘Local Tales’”, Performance Research 15:2 (2010), p. 67. 
41 ibid, p. 68. 

 .08 ׳מע ,״חצר תושרפבו והילא יוליגב תואירק :סנמרופרפסימו הרוצה תייגולואדיא״ ,הנפד ,לואש־ןב 42
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 סנמרופרפסימ שחרתמ ,רצרצק יתמיב עגרב ,הגצהה ךלהמב .םיחווידו תויודע ,ול ורפוסש םירופיס ,תונורכיז

 ,1948־ב 1938 הנשה תרימא תפלחומ – תננכותמ ךא תקהבומ הלקת – הפ תטילפב״ :לואש־ןב העיבצמ וילעש

 43״.תרחאב תכרכנ דגנמ הייפצ לש תחא הליבס הדמע .תרחא המחלמב םיתפלנ תחא המחלמ לש הישרושו

 יפ לע ,הידבכ יתמיבה השעמה תא תפשוחש תיתמיב הקיטקרפמ קלח איה ,לואש־ןב תנעוט ,וזה הפה תטילפ

 תונעטנו ,םיירוטסיהה םיכילהתה לש םהיתובכש תופשחנ ,תנעוט איה ,וז הלועפב .יפאה ןורטאיתה לש תרוסמה

 ,טסקטב ירעזמ יוניש ךרד חטשה ינפ לא הלוע הזה ןעטמה לכ 44.תויתרוקיב טבמ תודוקנבו תופסונ תובכשב

 .ןורטאיתב תורוקש רתויב תוירעזמהו תוצופנה תולקתה  תחא – סוספל ,הפ תטילפ

 ״הלועפה ןולשיכ הדש״ל םירושקש םירבדה םתוא לכו תויופצ יתלב תויושחרתה ,םישוביש ,תואטחה

 ,ןווכמ עוריאל םיכפוהו םיבסומ הלא תונולשיכש ינפל דוע .ורשבמ רשב ,ןורטאיתהמ ענמנ יתלב קלח םה

 דוקפת לע תכמסנש היח תונמא – הגצה לכל תוברואש רתויב תויסיסב תונכס השעמל םה ,סנמרופרפסימל

 תורזח המכ הנשמ אלו ,לשכיהל לולע ,ןותנ עגר לכב ,םהמ דחא לכ .םיישונאו םיינכט ,םימרוג ללש לש יבטימ

 המבל תוסנכנ אל וא טסקט תוחכושש תוינקחש וא םינקחש :לשמל תוללוכ ולאכ תולקת .עפומה תארקל וכרענ

 ;ןותנ עגרב ןדיקפת תא תועצבמ אל וא תוערקנש תושובלת ;םיעיפומ אלש הרואפתו הרואת ינומיס ;ןמזב

 הלא לכ – ריווא גזמ יעגפ ,האחמ ,ןופלט לוצלצ ,שער ,להקהמ תואירק ;ףוג תועיצפו תוקלחה ,תוליפנ ,תודיעמ

  .עובק סיסב לע ,ןורטאית תוגצהב םישבתשמ ןכאו שבתשהל םילולעש םירבדל תואמגוד קר

 ןנכותמה ,יופצה םירבדה רדס לש הריבש איה תידיימה םתעפשה ,םישחרתמ וללה םישובישהשכ

 יתלבה תא ,םוידמה לש תויתימאה ויתונוכת תא תפשוח תאזה הלטלטה .ינורטאיתה עוריאה לש םכסומהו

 ,וילעמ תופחרמהו וב תומולגה תונכסה תא ,ןורטאיתה לש ותויח תדבוע תא חטשה ינפ לא הלעמו ,ולש תּויעצמא

 .להקה לשו םיעיפומה לש תפתושמה תוחכונה תא

 ןורטאיתהו ,קהבומ אוה עוריאה לש קמועה הנבממ והשמ ףושחל ןורטאיתב תולקתל שיש לאיצנטופה

 העירפמ ףחשה תב הזחמב רשאכ לשמל ךכ :םיינוקיא םייביסקלפר םידמעמב ותוא ףשוחו וב ריכמ ומצע

 העיבצמ איה 45,״?תויהל ךירצ הז ךכ ,תירפוג לש חיר״ :תלאושו ,היטסוק שיגרה הנב ךרועש הגצהל הנידאקרא

 ותודבאתה םע האישל העיגמש תולקת לש הרדס תללוחמ־המירטמו ןוידבה תולובג תא הרפמ ,תינכט הלקת לע

 תדוכלמ״ תגצה םע ןווכמ סנמרופרפסימ ןיעמ ומצעב רצוי טלמה ךיסנה רשאכ וא .הזחמה ףוסב היטסוק לש

 ודוד לש תלוביסה לובג תא ךכחל איה התרטמ לכש ,ומצע אוה רביחש הלילע לע תתתשומש ,״םירבכעה

 

 .83 ׳מע ,םש ,הנפד ,לואש־ןב 43
44 Ben-Shaul, Daphna, Kanner, Ruth, Reinelt, Janelle, Rokem, Freddie, ibid, p. 71. 

 .23 ׳מע ,2005 ,דבוע םע :ביבא לת ,יקסנולש םהרבא :םוגרת ,תוזחמ העברא ,״ףחשה תב״ ,׳ץיבולבפ ןוטנא ,בוכ׳צ 45
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 לע שחרתמה ,טלמה הוויקש יפכ ,ןכאו .באה טלמה חצרב ותמשא תא תמא ןמזב ףושחל הרטמב סוידואלק

 תא קסרמ ומצעבו ,תורוא קילדהל השירדב עצמאב הגצהה תא קיספמ אוהש ךכ ידכ דע ודוד תא רערעמ המבה

  .תינורטאיתה תרגסמה

 שיש לאיצנטופה תא לצנל םיפאוש ,תונולשיכ לש םימוזי םיעוציבכ ,הלקתה םגו סנמרופרפסימה

 לש םהיניעל טלב ןורטאיתב תונולשיכל שיש לאיצנטופה ,ןכאו .ישומיש ילכל ותוא בסהלו יופצ יתלבה ןולשיכל

 יכרד .תונוש תויגולואידיאו תויתונמא תורטמל וללה תונולשיכה תא םותרל וסינש ,םינשה ךרואל םינוש םירצוי

 .תוינטנופס תוערפהל תושפחתמש תומוזי תוערפהל םג ומכ ,גוציי יעצמאל תוחתפתמ הלאה שומימה

 ןורטאיתב .יפאה ןורטאיתה לש ומוחתל םיכיישה םיטנמלאכ גוציי תואיגשל טכרב סחייתמ ,לשמל ךכ

 םיטקפאכ ןדקפתב ,עוציבל תויפא תונוכת גוצייה־תואיגש תונקמ״ ,טכרב רמאש םירבד ןימינב טטצמ ,םידליה

 46.״רוכינ לש

 גוצייה רושימב תולקתב תוחפ ןיינעתה םירשעה האמה תליחת לש דראגנוואה ןורטאית ,רחא ןפואב

 הנפמ לח הבש הפוקתב ,הטכיל־רשיפ הקירא הארמש יפכ .ומצע עוריאל עירפהל תונוש תויורשפאב רתויו

 רענל םיכרד ושפיח ,טרפב ינורטאיתה דראגנוואה לש ויגיצנ ,םיגוהו םינמא ,ןורטאיתב הפוצה דיקפת תרדגהב

 ידי לע המבל םיפוצה ןיב דירפהו קתינש ,ינגרובה ןורטאיתב עקשוה וא עקש אוה הבש תויביספהמ להקה תא

 ,ןורטאית ירצוי 47.ןהיניבש םיסחיבו המבה לעש תויומדב ינורטאיתה עוריאה לש בלה תמושת לכ דוקימ

 יונישל םיכרד ושפיח וטראו יטניראמ ,טדרהנייר ,ןייטשנזייא ,דלוהריימ ןוגכ םינקיטרואיתו םינמא ,םירפוס

 ןורטאיתה תריציש הנומא ךותמ ,היווחב יביטקא קלחל הפוצה תכיפהל ,להקל המבה ןיבש םיסחיה תכרעמ

 הדבאו הקחשנש ,ןורטאיתה לש תיתוברתהו תיתרבחה היצקנופה היולת ובו ,םהיניבש שגפמה עגרב תשחרתמ

 תא עזעזל״ ךרוצ ררועתהש איה םירצויה ועיגה הילאש תוירקיעה תונקסמה תחא .ינגרובה ןורטאיתב ול

 וז ,תינוציחה תרושקתה לא המבה לע תמייקתמש תימינפה תרושקתהמ סוקופה תא ריבעהל יעצמאכ ,״הפוצה

 תומוזי תולקת תריציב איה ,יטניראמ עיצהש יפכ ,וללה םיכרדה תחא .להקל המבה ןיב םייקתהל הכירצש

 תישפנ־תינפוגה היווחב תודקוממ וללה תולקתה לכ .ויתומכסומבו ינורטאיתה עוריאב תולבחמש ,םינוש םיגוסמ

 רדשה ינעמנ רובע ,רצויה ידי לע תוננכותמ ןהש הז ןבומב תומוזי ןהש ףאו ,המבה לע שחרתמב אלו ,הפוצה לש

 :תוישממ תולקתב ,רמולכ ,רבד לכל םיישממ םיעוריאב רבודמ

 

 ;דחואמה ץוביקה :ביבא-לת ,רגניז דוד :םוגרת ,םירוהרה :ב ךרכ ,םיבתכ רחבמ – ןימינב רטלו ,״טכרב םע תוחיש״ ,רטלו ,ןימינב 46
 .150 ׳מע ,1996 ,תפומ ירפס םוגרתל לעפמה ,תונמאלו תוברתל תירוביצה הצעומה

47 Fischer-Lichte, Erika, “Discovering the Spectator: Changes to the Paradigm of Theatre in the Twentieth Century”, 
The Show and the Gaze of Theatre, Iowa city: University of Iowa Press, 1997, p. 42. 
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We must shock and force every spectator in the circle, boxes, and galleries to act. Here 

are a few suggestions how: mud is smeared over a few seats so that the spectator, male 

or female, sticks to it and causes general hilarity. […] One seat shall be sold to ten people, 

which will result in jostling, bickering, and strife. Those ladies and gentlemen whom we 

know to be slightly mad, easily irritated, or eccentric shall be given free seats so that they 

provoke confusion by their obscene gestures, pinching the ladies or other mischief. The 

seats shall be sprinkled with itching or sneezing powder etc. […] We must systematically 

prostitute the whole classical art on the stage. We shall perform the entire Greek, French, 

Italian tragedies, for example, in reduced form in a comical mix in one evening.48 

 

 לע אל םימכסומה המב–להקה יסחי תא רובשל דלוהריימ לש ונויסינ תא תראתמ הטכיל־רשיפ ,תרחא תיווזמ

 תקפהב .ןורטאיתב םייתרגש אל םיטנמלאב שומישו ללחה הנבמ יוניש ידי לע םא יכ ,תומוזי תולקת תריצי ידי

 ,י׳צימַנָהה ,יקובקה ןורטאיתמ חוקלש ינבמ טנמלאב שומיש דלוהריימ השע ,)Earth Rampant )1923 הזחמה

 תויאשמו תוינוכמש ךכ ביתנה תא ביחרה דלוהריימ .להקה תא הצוחו המבהמ חתמנש לולסמ ,״םיחרפה ביתנ״

 Our“ :דלוהריימ חווידש יפכ ,הפי הלע אל היופצה המבה תפש תא רובשל ןויסינה .וכרואל עוסנל ולכוי

audience was uncomfortable. The vehicles pumped out fumes, they could have hit someone, run 

over”someone .49 עוריאב תומוזי תולקת רוציל וא ,להקה תוחונ תא רפהל םיכרד שפיח יטניראמש דועב ,ךכ 

 ולש ןויסינהש אלא ,המבה דוקפתב אל םגו להקה תייווחב אל ,שוביש רוציל שקיב אל דלוהריימ ,ינורטאיתה

 דלוהריימ לש יוסינה תאצותש ףאו .הלאכ תולקתל ,ןווכמ יתלב ןפואב ,ומרג ללח תסיפת לש תומכסומ לע רערעל

 ,ישממ להק לע וסונ אלו תונויער רדגב ורתונ יטניראמ לש ויתונויערש ףאו ,ותניחבמ היוצרה האצותה התייה אל

 שדחמ רידגהל םג ךכו ,רפהל ,עוגפל תויופצ יתלבה תולקתה לש לאיצנטופה לע תודיעמ הלאה תואמגודה יתש

 יחה עוריאה תא תכפוה יופצה רדסהמ הגירח חכונ להקב תררועתמש הקוצמה .להקל המבה ןיבש םיסחיה תא

 .ויתואצות תא רעשל וא שארמ ותוא תופצל רשפא יאש הזכ ,תמאב יח עוריאל )םהירבדל ,םודרה ךא(

 

48 Marinetti, Filippo Tommaso, quoted in Fischer-Lichte, Erika, ibid. 
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 ףסונ טפשמב ילוא ץוענ םיבורקה םיגשומה ינש ןיב לדבהה ?״הלקת״ל ״סנמרופרפסימ״ ןיב המ לבא

 ןתינ הצובקה תדובעב יכ ןיינעמ״ :רנק לש התדובעב סנמרופרפסימה תא התרדגהל ףסוותמש ,לואש־ןב תבתוכש

 ותפשמ דרפנ יתלב קלח םה ;שארמ שיחרתב םיבלושמ תולקת לש םיעוציב לבא ,תוינטנופסלו הטילש־יאל םוקמ

 יתמיב םוליג אוה ,םקורו לואש־ןב וילא םיסחייתמש יפכ ,סנמרופרפסימה דועב 50.״עפומה לש תננכותמה

 םתוא תא םג לולכל ותיא דחי לבא ,ותוא לולכל שקבמ הלקתה גשומ ,שוביש לש וא הערפה לש יולגו ןנכותמ

 ןהבש תונושה תובכשה תא תללוכ הלקתה .העיבצמ לואש־ןב םהילעש ״תוינטנופסו הטילש־יא״ לש םייוטיב

 ינפמ קלחכ ,להקל םייולגש םינפואב יוטיב ידיל םיאב האטחהה וא שובישה ,ןולשיכה ,ףצרל הערפהה ןויער

 םידילומש םייומס םייקחשמ וא םייגרוטמרד םילככ ,חטשה ינפל תחתמ םג לבא ,יתמיבה עוריאה לש חטשה

 ,תווחמ תויהל םג םייושע לבא ,סנמרופרפסימכ םירדגומ תויהל םייושעש ,םינוש םייתמיב םיעבמ רבד לש ופוסב

 רבש ךותמ ודלונש םהב רכינ אלש ,םינוש םייתוזח וא םיילוק ,םייקחשמ םייוטיב ,תויונשרפ ,םייתמיב םידמעמ

 םג וכותב ללוכש ,רנק לש ידוחיי גג גשומ ןיעמכ המצע תא העיצמ הלקתה .הזכ רבש םיגציימ חרכהב םניאש וא

 – הלאה םיבטקה ינש .תיתמיב הטס׳גכ תשממתמ הלקתה ובש ןפואה ,ילוא ,אוהש ,סנמרופרפסימה תא

 שומישבו הלקתה גשומב יזכרמ קלח םה ,םהיניבש חתמהו – ןווכמ יתלבה ןולשיכהו ןווכמה סנמרופרפסימה

 .וב השוע רנקש

 

 תורוקמ דועו הדבכהה ןורקע ,רוביד תולועפ
 רנקש שומישלו ול סיסב ןיעמ ילוא םיווהמשו ״הלקת״ גשומה םע רשק םימייקמש ,הכ דע ונמנש םיגשומה דצל

 רשקהב םירחא ידי לע וא הדי לע םירכזומש ,רנק לש התדובעב םיבלתשמש םיפסונ תורוקמ ןייצל שי ,וב השוע

 .ןהלש לאיצנטופה לשו תולקת לש תונוש תויורשפא םה םג םידהדהמשו ,התריציל

 תיזכרמ הארשהכ תחא אל רנק הריכזמ ןיטסוא .ל ןו׳ג תאמ םילימ םע םירבד םישוע ךיא רפסה תא

 רנק החתיפ ותארשהבו ,ןיטסוא עבטש חנומ ,״רוביד תלועפ״ גשומה תא הלאש איה ונממש רוקמכ ,התדובעל

 ,היצמרופניא תרבעהל םילככ ,רואיתכ םישמשמ אל רובידו םילימ ובש ןפוא הרידגמ וז הקינכט .קחשמ תקינכט

 תולועפה לש קדקודמ יוהיזו ימוימויה רובידל הנזאה לע תנעשנ הקינכטה .ןמצע ינפב תולועפ םיווהמ אלא

 עוריאה תאו ,)רתויב תולטבה תוחישב וליפא( םילימ תורמאנ ובש ןפואה תא תוביתכמש תויתרושקתה

 ,יותיפ ,םויא ,הפקתה ,תוקדטצה ,בושיח .םילימה ןכות לש הזמ הברהב קומע דבורב ,ךכ רצונש יתרושקתה

 

 .80 ׳מע ,״חצר תושרפבו והילא יוליגב תואירק :סנמרופרפסימו הרוצה תייגולואדיא״ ,הנפד ,לואש־ןב 50
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 תוירשפא רוביד תולועפל תואמגוד ןה ולא לכ – דוס תקתמה ,העובש ,הרהבה ,הנמזה ,לוטיב ,הניחת ,רוריב

 .תקיודמ הרוטיטרפכ ,יתמיבה עוציבה לא ריבעהלו טקלל ןתינ ןתואשו תימוימויה תרושקתה תא תובצעמש

 גיצמו ,)Infelicities( ״תולקת״ לש אשונל םיקרפ ינש ןיטסוא דחיימ ורפסב ,״רוביד תלועפ״ גשומה תגצהל רבעמ

 גשומה לש ויתודוסימ דחא תווהמ הזה רושימב תולקתה םגש ןכתיי .רובידה תולועפ ןולשיכל תונוש תוירוגטק

 ,לאשומ שומיש אוה ״רובידה תלועפ״ גשומב השוע איהש שומישה םנמא .רנק לש התריציב ושומימו ״הלקת״

 ןיטסוא ,תאז םע דחיו ,חסינ אוהש ולאמ תורחא תונקסמ ותרותמ רזוגו ןיטסוא לש רקחמה םוחתמ קחרתמש

 ,הלש יטרואיתה םילכה זגראמ קלחכ םרידגהל ןתינש דע ,רנק לש התריציב םייזכרמ הכ םה ״רובידה תולועפ״ו

 .תולקתה לעו רובידה תולועפ לע

 השעמה ןכלו שבתשמ המ־רבד םהבש״ םינוש םירקמ טרפמ אוה ,ןיטסוא חסינש ״תולקתה תנירטקוד״ב

 וז הנירטקוד 51״.לשכנ ,תוחפל תמיוסמ הדימב – דועו דועו הלבטה ,השרוה ,תוברעתה ,ןיאושינ השעמ הז־אהי –

 ובש רחא ןפוא ראותמ םיסופיטמ דחא לכב .Γ־ו A, B :םינוש םיסופיט השולשל תוירשפאה תולקתה תא תגווסמ

 52.ךילהה לש הערל לוצינל וא האטחהל עבמה תא ךפוה ,שבתשמו רפומ ילנויצנבנוק )יעוציב עבמ ,רמולכ( ךילה

 תוננובתה ךרד םג השענ רובידה תלועפ לש הרדגהו יוהיז היפל הדובע תטיש ןיטסוא עיצמ ורפסב

 תמשיימש תונורקעל וחורב בורק הזה ןונגנמהש תאצומ ינא .הכרדב תודמועש תולקתב ,הל םיעירפמש םימרוגב

 םג ימידקת סיסב תווהמ ןיטסוא הנומש וללה תוירוגטקה ,לואש־ןב הנפד תנייצמש יפכ ,ןכו ,התדובעב רנק

 53.סנמרופרפסימה גשומל

 ינאה תגצהב לשכיהל םיכרדה לולכמ אוה סנמרופרפסימה גשומל סחיב לואש־ןב תנייצמש ףסונ רוקמ

 ותוליעפל שי ,םירחא לש תיעצמא־יתלבה םתציחמב םדא יורש רשאכ״ .ןמפוג גניוורא וגיצמש יפכ ,םוימויה ייחב

 הז תציחמב הז םיהושש םדאה ינב םילעופ היפ לעש המכסהה תא ראתמו ,ןמפוג ןעוט 54,״החטבה לש יפוא

 רסוחל ,לעופל האצוהב החלצה יאל ,םישובישל הפושח תאזה תכרעמה םג םלואו .ףתושמה םויקל תיחרכהשו

 לכ לש תישיאה תוימצעה ןיבש רעפב רתיה ןיב םיצוענ וללה םישובישה .החטבה םויק יאל ,עצבמ לש תונימא

 הדיחא המרב עוציב לע רומשל היינשה לע ,םינוש םייונישל הנותנ הנושארה דועב .תיתרבחה ותוימצע ןיבל ,םדא

 טרפה ןיב הססבתהש תויפיצ תכרעמב העיגפ ,הזוח לש הרפה םיווהמ םישובישה ,ולאכ םירקמב .תע לכב ההובגו

 ,הלאכ םישבשמ םירקמ םירוק רשאכ״ :לקשמ תדבכ איה וללה םישובישה לש האצותה .ולש להקה ןיבל עצבמה

 

 .39 ׳מע ,2006 ,גנילסר :ביבא לת ,תגלא איג :םוגרת ,םילימ םע םירבד םישוע ךיא ,.ל ןו׳ג ,ןיטסוא 51
 .49 ׳מע ,םש 52
 .80–79 ׳מע ,״חצר תושרפבו והילא יוליגב תואירק :סנמרופרפסימו הרוצה תייגולואדיא״ ,הנפד ,לואש־ןב 53
 .14 ׳מע ,1980 ,ריבד :ביבא לת ,ןנוג המלש :םוגרת ,םוימויה ייחב ינאה תגצה ,גניוורא ,ןמפוג 54
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 לש םהיתובוגת ונבנ ןהילעש ,תוחנהה ןמ תודחא .ךיבמו לבלובמ חרואב םלביהל המצע ןילמוגה־תלועפ הלולע

 בצמה רדגוה היבגלש ןילמוג־תלועפ ךותב םייורש םמצע םישח םיפתתשמהו ,ןפקות תא תודבאמ ,םיפתתשמה

 הייחב יזכרמ םוקמ םיספות ,ןמפוג הארמ ,הלאה םישובישה 55״.רדגומכ ותוארל ןיא בושו ,העטומ ןפואב

 םלוכ םיראתמש ,םירופיסו תוחידב ,תואיצמהמ תוטודקנא ,תוחיתמ ,םיקחשמ ךרד הצובק לכ לש םייתרבחה

 םה 56.רודיב יעצמאכ וא הרהזא יעצמאכ ,תודרחל ןקרופ יעצמאכ םישמשמו ,וענמנש וא ושחרתהש םישוביש

 ןיעמ( תוצובק שולשל םתוא קלחל ,וירבדל ,ןתינש דע ,תיתרבחה היווחב םייזכרמו םיקהבומ ךכ ידכ דע

 :)רחא גוסמ ״תולקת תנירטקוד״

 

 ןוויכ ,דובכ רסח וא םיסומינ רסח ,רשוכ רסח םדא לש םשור עגרל ררועל לולע עצבמ ,תישאר

 ,קהשל לולע אוה ;לופיל וא קילחהל ,דועמל לולע אוה .ופוג ירירשב הטילשה ול הדבא עגר ותואלש

 ,רחא םדא לש ופוגב שגנתהל לולע אוהש וא ;דרגתהל וא םגמגל ,והשמ טולפל ,קהפל ,קהגל

 – ידמ רתוי ןיינועמ אוה יכ םשור חינתש ךרדב לועפל עצבמה לולע ,תינש .עוציבב ותיא ףתתשמה

 ,רמול ונוצרב היהש המ חוכשל ,םגמגל לולע אוה .ולהק םע ולש ןילמוגה־תלועפב – ידמ תוחפ וא

 וא ,הטילש תלוכי אלל ,קוחצב ץורפל לולע אוה ;שייבתמ וא ,המשא שח וא ,ינבצע תואריהל

 .ןילמוג־תלועפ לעופכ ורשוכ תא עגרל ונממ תלטונה ,תרחא העפשהל ןותנ תויהל וא ,םעזב ץרפתהל

 ילוא .המיאתמ תיגרוטמארד הנווכה רסוחמ לובסת רוביצב עצבמה לש ותעפוהש רשפא ,תישילש

 ךות התרוצ הל דבאתש וא ,שורדה עוציבל שארמ ןכות אל וז הרואפתש וא ,הרואפתה םיאתת אל

 תוכיבמ תוקספה םורגל וא ותסינכ יותיע תא שבשל תולולע שארמ וזחנ אלש תולקת ;עוציבה ידכ

 57.ולהק םע ולש ןילמוגה תלועפ ידכ־ךות

 

 םינפ תועבהו )״!םיהולא לא״( תונוש תואירק :תובוגת םיעצבמהמ םיבינמ ,ןמפוג עיבצמ ,וללה םוליגה ירבשמ

 ןה םגש ,תוינאיטכרבה תוטס׳גל המודב תצק ,םיקיפמ הלאה םישובישהש תוטס׳ג השעמל םה ולא .תומיוסמ

 .העיטק תורצוי תעב הבו העיטק ךותמ תודלונ

 ןפואל המגוד דוע אוה ,״הלקת״ה גשומ ססובמ םהילעש םיגשומה תכרעממ קלחכ עיצאש ןורחא גשומ 

 זגראמ קלח אוה הז גשומ .ת/לעופה תאו הלועפה תא ףושחלו תוכסמ ףלקל םייושע שובישו הערפה ,לושכמ ובש
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 ,״הדבכהה ןורקע״ל איה יתנווכ .התדובעל הארשה רוקמכ יולגב הגיצמ איה ותואו ,רנק לש רהצומה םילכה

 .יחה םלועב תרושקתו הרבח – הדבכהה ןורקעו םזיאורטלא ,םיסווט םרפסב ,יבהז גשיבאו ץומא ועבט ותואש

 יושע אוהש הרובס ינאו ,ינורטאית רשקהב שדחמ ותוא המקימו עבטה יעדמ םוחתמ רנק הלאש הזה גשומה תא

 הילאש ,תירבעה תרבחמ הגצהל עגונב טרפבו ,יתדובע זכרמבש הלקתה גשומל רשקהב רתויב יטנוולר תויהל

 .הדובעב ישילשה קרפב סחייתא

 הריכזמ רנק ,עבטב םייח ילעב לש תוגהנתהב קסועש גשומ אוה )handicap( ״הדבכהה ןורקע״ש ףא

 לש העפשהה תורוקמ לע רניק דג ידי לע תלאשנ איה ,לשמל ,רשאכ .תיתונמאה התדובעל הארשה רוקמכ ותוא

 לש ורפס תא תנייצמ איה .םייח ילעב תוגהנתה אשונב םירקחמ אוה הרובע ירקיע רוקמש הבישמ איה ,התדובע

 ערה ץנרול דרנוק לש ורפס תא ,The Expression of the Emotions in Man and Animals ןיווראד סלרא׳צ

 ״,הגצה רוציל ידכ״ .יבהז גשיבאו ץומא לש םרפס תא םג תנייצמ איה ,ףוסבלו ,עבטב תונפקותה לע :הרואכל

 לש תוננובתהה ילכ ךרד תובר תדמול ינא ךכ לעו ,תישונאה תוגהנתהה תא חנעפל ךיא דומלל ךירצ״ ,תנעוט איה

 58״.תיתייחה תוגהנתהה רקח

 םינמיסל בל םישל םעט שי״ :םייח ילעב ןיב תרושקת ינמיסל סחייתמש גשומ אוה ״הדבכהה ןורקע״

 ,יבהזו יבהז םיבתוכ 59,״םירקי םה םא קר םינימא תויהל םילוכי םינמיסו ,םינימא םה םא קר תרושקתב

 לבחמש בנז .ישומיש אל ךכ לכו – ךכ לכ ראופמו לודג ,ךורא בנז וייח לכ וירחא בחוס סווטה המל םילאושו

 ךכ ידכ דע תיסווטה תא התפמש בנזה לש ויפוי והז םאה .ןוזמ גישהל וא םיפרוטמ קומחל ,ץורל ,ףועל ותלוכיב

 לברוסמה בנזה :ירמגל תרחא איה ,יבהזו יבהז םינעוט ,תמאה ?רוזיחה תכרעמב ךכ לכ בושח ילכ הווהמ אוהש

 לע תחלצומ תורבגתה ידי לע .גשגשלו סנרפתהל סווטה חילצמ תאזה הדבכהה תורמלש תיסווטל רדשל דעונ

 קינעמ אלש ךכ לכ ראופמ טושיק ומצעל תושרהל לוכי אוה המכ דעו קזח אוה המכ דע סווטה הארמ ,הלבגמה

 תא ףייזל ןתינ אל ;ןימא םג אוה ןכלו ,רקי תרושקת ןמיס אוה לברוסמה בנזה .ישעמ יתודרשיה ןורתי םוש ול

 תרושקתה ינמיס״ .תופיוזמ אל ןה םגש תולוגס לע הדיעמ וילע תורבגתההש ,ןאכמ ,לושכמה םע תודדומתהה

 ומכ 60״.ןמיסה ןיבל – ריבעהל םיניינועמ ותואש רסמה ןיב רשק שיו״ ,יבהזו יבהז םיבתוכ ״,םייארקא םניא

 לש תוראופמהו תולברוסמה וינרק :המוד ןונגנמ םירקוחה והיז םירחא םייח ילעב לצא םג ,סווטה לש הרקמב

 תא םיזבזבמש ,יבצה לש םיינתווארהו םיצמאמה םירותינה ;ואצמיה םוקמ תא תולגמו וילע תודיבכמש לייאה

 ,םיפרוט ינפב ומוקמ תא תופשוחש ןבנזה לש תומרה ויתוחיבנ ;םיפרוטמ חורבל ותלוכי ןובשח לע ולש היגרנאה
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 אלא .ןויגיה לכל דגונמכ המדנש ןפואב םמצע לע םישקמ עבטב םייח ילעב םהבש םינפואל תואמגוד דועו דועו

 ומכ( רישי ןפואב תודרשיהה תרטמ תא םיתרשמ אלש םישעמ םתוא לכ דציכ הארמ יבהזו יבהז לש םרפסש

 .המצוע לשו תורישכ לש ,חוכ לש הנגפה םצעב םה ,)העונתה תא לקהל ,רתתסהל ביטיהל ,חורבל רהמל

 ,הלועפ לע וא ךלהמ לע םישקמש שוביש וא הערפה יהוז :המוזי הלקת לש גוס םצעב איה הדבכהש ןאכמ

 הלאשהה ךיאו ,ןורטאיתב הזה גשומה תא הליעפמ רנק דציכו .ןורתי לש לוטיב ,ןוכיס ,הטאה ,הלבגה יהוז

 שי ןורטאיתל םגו ,המבה לע םג םימייק ,״תרושקת ינמיס״ש תויה ?התוא תשמשמ תאזה תיגולונימרטה

 ,ותוא ליבגהל רשפא .דיבכהל רשפא ןורטאיתה לע םג ,ךכ ,הגצה תויהל הגצהל ״םירזוע״ש םינוש םיעצמא

 רשפאש הרובס ינא .תרושקתה ינמיס לש םתונימא תא ןוחבל ךכו ,םיכרד ינימ לכב ותוא ליקתהל ,ול עירפהל

 לש יולגה דבורב םגו ,ןיעהמ םייומסה הדובעה יכילהתב םג הדבכהה ןורקעב רנק השועש שומישה תא תוהזל

  .תוגצהה

 תלוכיה לע ,המוד ןונגנמ לע םלוכ םיעיבצמ ,ינורטאיתה חישב ורצונ אל רומאכש ,הלאה םיגשומה ףסוא

 השוע איה ובש ןפואה תא רנק הראית ,הלש רמגה תדובעב .תלעפנש הלועפה תא קקזל םינוש םילושכמ לש

 םיגשומ תחקל רשפא דציכ – עצבמ לש התייה ילש תיטנסרטניאה טבמה תדוקנ״ :םינוש םיגשומב שומיש

 רנק לש ןיינעהמ קלחכ 61.״רופיס ןורטאיתב עוציבה תויורשפא תא םתועצמאב רישעהלו םינוש םימוחתמ

 ילכל וכפהיש ךכ םתוא תדבעמו וללה םיגשומה לש קמועה ינונגנמ תא ההזמ איה ,ןורטאיתל םיינוציח םימוחתב

 ותוא תוססבמש תואמגודה ,עיצמ גשומ לכש םייפיצפסה םינווגה .תינורטאיתה הדובעב םיישומיש הדובע

 .רנק הליעפמ ותואש גשומה ,הלקתה לש הינפמ קלחל םלוכ םיכפוה ,רידגמ אוהש תויוקדהו

 

 תולקת טקל – רנק תור ןורטאית תצובק
 ,םיביכרמ ולאה תונויערה לכ – הדבכהה ,רוביד תולועפ לש ןנולשיכ ,סנמרופרפסימה ,הטס׳גה ,תיפאה העיטקה

 .״הלקת״כ רידגהל תשקבמ ינא ותואשו ,התדובעב הליעפמ רנקש ישעמ־יטרואיתה םזינכמה תא ,יתעדל

 הלקת גשומה לש םינוש םיטביה םיווהמ ,רשקהבו עקרב ,םהלש תועמשמב הזמ הז םילדבנ ,וללה םיגשומה

 ישעמ הלועפ ףותישל שיש לאיצנטופה תא רנק השיחממ םצומיא ידי לע .ומושייל תונוש תויורשפא םיחתופו

 

 .7 ׳מע ,תויתמיבה תוקינכטה ןויפא :רופיס־ןורטאית ,תור ,רנק 61
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 תוירואתמ םיישעמ םיינורטאית םילכ רוזגל ןתינ דציכ הארמו ,רחאל דחא הדשמ םיגשומ לש הגילזלו יטרואיתו

 .םינוש עדי תודשמו תוינויע

 תחא הרוצ ןיא ןכאו ,״תויתמיב תולקת חוסינל הלעפה תוארוה״ קפסל ןתינ אל ,לואש־ןב הרידגהש יפכ

 טבמ תדוקנ עיצמ ליעל םירכזומה םיגשומהמ דחא לכ .התדובעב תשבשמ וא תעטוק ,העירפמ רנק הבש העובק

 רתויב ״הבוט״ה הלקתה .רחא ןפואב םילקתומ תויהל םייושע ךלהמ לכו ףצר לכ ,ךכל ךשמהבו ,ןיינעה לע תרחא

 .התשענש הלועפה לש התוהמ תא ,ותיא תודדומתההו לושכמה ךרד ,תפשוחש וזכ איה

 רובידה :התריציב רתויב םיבושחה תודוסיה דחא יפלכ ןווכמ הלקתב רנק השועש דחוימב יזכרמ שומיש

 יסומע םיטסקט םע הדובעה ,רמולכ ,ןהלש תוילולימה איה ןורטאיתה תצובק תוריציב תטלוב הנוכת .יתמיבה

 םיספתנש םיטסקט םע ,טסקט לש דחוימב הלודג תומכ םע הצובקה תוינקחש לש תודדומתהה ,םילימ

 רנק תושידקמש הברה הדובעה .םהלש ןכותה וא הנבמה ,ריבחתה ,בלשמה ,תוסיחדה תניחבמ ״םישק״כ

 לכב ףאו טפשמ לכב ,הנצס לכב ,הגצה לכב תרכינ תועצובמ םילימל םתכיפהלו םיטסקטה קוריפל תוינקחשהו

 םיילאוטסקטה םיביכרל בל תמושת הנפמש ,רובידה תולועפ םע ןהלש תללכושמה הדובעה ךרד רתיה ןיב ,הלימ

 :דחוימב יפיצפס אוה טסקטלו םילימל רנק לש סחיה ,תאז םע .תועמשמב םתוא תנעוטו רתויב םיטועפה

 ינאש דבורהו״ ,תנעוט איה ״,םילימה תועמשמ ,יטנמסה דבורה אוה וילא תסחייתמ אל טעמכ ינאש דבורה״

 רתאל איה ,הילע הדיעמ איהש יפכ ,התמישמ 62״.הלועפה דבור ,יטמגרפה דבורה אוה הברה יכה וב תקסעתמ

 הלועפה רחא שופיחה 63.״המבל יואר״ רמוחל טסקטה תא ךופהל ידכ טקילפנוקו הלועפ םילימה ןיב

 הצובקה תורבחו רנק תונכמ התואש ,דחוימב תינעבותו תיזיפ הדובע תקינכטב שומיש ךות השענ טקילפנוקהו

 תינפוג הדובע תעצבתמ וב הצובקה תוינקחש לש תורזחה ךילהתב עובק בלש וניה ״לוטלט״ה .״לוטלט״

 הלש הדובעה תטיש לע תלאשנ רנקשכ .הרזח לכ תוחתופ ןה ותיאו ,הנצס לע וא טסקט לע הדובע לכ המידקמש

 התוא םיניינעמש טסקטב םייטמגרפ םידבר םתוא תא רוקחל יעצמא לאכ לוטלטה לא תסחייתמ איה טסקט םע

 םינומטש םירחא םינעטמ תוהזלו ״הבישחהו רבסהה לש םינונגנמה תא ףוקעל״ תוינקחשלו הל םיעייסמו

 טקפא תסחיימ איה הלש הלועפ ,״יזיפ לוטלט ,תכרעמב והשמ לטלטל״ הסנמ איה ,רנק תנעוט ,ןכל .טסקטב

 :ינוציק
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 םיבצמ תרצוי שממ ינא הפ .תמאה תא ונממ איצוהל ידכ רקחנ םילטלטמ כ״בשהש ומכ הז ]...[

 תא סינכמו תובשחמו תונגה ינימ לכ לישמ הז .תוימינפה תוכרעמה תא רענמו רענתמ ףוגהש

 ואצי םינקחשהמש הווקמ ינאו ,תעדוי ינאש המ לכ תא תבזוע ינא .עיתפמ ,יתריצי בצמל ןקחשה

 םיאילפמו םישיגרו םיקתרמ םירבד :םיאצוי םה ןכאו .םהילע יתמלח אל ינאש םירבד

 64.םיקיחצמו

 

 לש ןיעה ןמ יומסו ישעמ יוטיב הווהמש הקינכט ,״הלקת״ גשומה לש ףסונ טביה לוטלטב תוארל העיצמ ינא

 קלח והז .רחא עבמ ץלחל הפיאש ךותמ ,רדס שובישלו הערפהל ,ןוזיא תרפהל רנק תלעופ ותרזעבש ילכ ,גשומה

 לע ,רובידו ףוג ,היצאוטיס ,העונת לש – תוביצי רערעל ןויסינה דמוע הסיסבבש ,תילוכו הבחר הדובע תטישמ

 :הערפה ךרד קר עיגהל תווקל רשפא ,רנק הרובס ,הילאש יהשלכ ״תמא״ל עיגהל תנמ

 

 הלטלטה תמאבו ]...[ .ןהל תוברואש תואשילקה תא ץפנל תוסנל הז םילימה םע ילש קבאמה

 תוערפה הברה םג םימש ונחנא ןכלו רובשהו עודי אלה ,חוטב אלה רוזאל עיגהל ידכ תאזה

 65.תמא לש עגר ץבצבי עודיהו חוטבה לש עוקיבה ךרדש ידכ עוריאה לכל ללכבו רובידל

 

 לש תונוש תורוצ הליעפמ רנק ,הריציה ךילהת לש יסיסב קלח הווהמש ,תוינקחשה לש תינפוגה הדובעל ךשמהב

 תחא לכבש הרובס ינא ;תיתמיבה הריציה ןיבל ילאוטסקטה םלגה רמוח ןיבש שגפמה בוציעב םג ״הלקת״

 םיאתת )אל(ש הלקת לש םיוסמ גוס ןיבל תדבוע איה וילעש טסקטה ןיב יפיצפס רשק רנק תשפחמ היתוריצימ

 םייגרוטמרדה תונורקעהמ הברה ,רנק לש הדובעה תרוצ יפ לע .וב םינומטש קמוע ינבמ ףושחל עייסתשו ול

 םיעיפומש תונויער .תירוקמה הריציב םינומטש תונורקעמ הבר הדימב םירזגנ תיתמיב הריצי לכ םינייפאמש

 עוציבב תונורקעל םיכפוהו םילגלגתמ תובר םימעפ – ולש ןכותב ,ותפשב ,ותרוצב ,ולש הנבמב – טסקטב

 רמוחמ עובנל תויושע ןה םג ,המבה לע הגיצמ וא הדובעה ךילהתב רנק הליעפמש תולקתה םג ,ךכ ךותבו ,יתמיבה

 .ילאוטסקטה םלגה

 הלקתה ,תיתמיבה תומילאה ךרד רשאכ ,םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינוידב הזיבה תנצס איה תאזכ

 הילאש תישממה ״הלקת״ה תא המבה לע רנק הלעמ ,דדומתהל תינקחשה הכירצ המעש תיטרקנוקה תיזיפה
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 ,2.2.2020 הלדנ ,רנק תור ןורטאית תצובק רתאב ןימז לילמת ,׳א תשר ,הדוקנ ,תונמא ,ןיקסמ לבוי תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 65
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 ,ופי תובשותו יבשותב םידוהיה םימחולה תודיחי ועציבש תומילאה ישעמ תא ,ונייהד ,טסקטה סחייתמ

 הלקת הבש ךרדב חכוויהל רשפא הציר הריציב םג ,תרחא הרוצב .הנומ טסקטהש םיצפחה וזזבנ םכלהמבשו

 המבל דבוע רהזי .ס תאמ  ״םיה לצא הציר״ רופיסה .תיתמיבה הריציב ידוסי ןורקיעל תכפוה טסקטב היוצמש

 ידי לע הנחלוהש תילקיזומ הריציכ ,2016 תנשב הנושארה םעפב ןורטאיתה תצובק ידי לע עצובו רנק תור ידי לע

 הגצוה היינשה םעפב .םינגנו תורמז תלהקמו הצובקה תוינקחש ידי לע העצובו ,)רנק לש הנב( לאירא םולשבא

 יעוציב בכרה תופתתשהבו הנוש יומיבב ,םיה לצא לש האלמה היגולירטה תרגסמב ,2018 תנשב הריציה

 שבתשמ דחא עגרבש לויט ,הדצמ דיל חלמה םי תועבגב םיריעצ תצובק לש ילגר לויט לע רפסמ רופיסה .םצמוצמ

 :רופיסה תלילע תא הליעפה השעמלו ךרדב התרקש הלקתה ,שובישה עגר תא ראתמ רפסמה .םייאמ ךפוהו

 חלמה םי תועבגב םילייטמה םיריעצה תצובק דציכ רפסמו 66,״לק שובישב ליחתה לכהש אלא ?המ אלא״

 תוניפסהש דע ,״שירע לא דעו ןדמ״ו ״לופית אל הדסמ תינש״ תריש ידכ ךות םהילגרב ץראה תא םידמול

 תוארמה לכו דרוי ךשוחה ,ךרדה תא תדבאמ הצובקה ,עיגהל תוששובמ התיבה הרזחב םתוא ףוסאל תורומאש

 שובישה ,הצובקל העריאש הלקתה .םימייאמו םיעתעתמ עתפל םיכפוה םימימתכ הליחתב ומדנש םילילצהו

 םתטילשב הניאש הלועפכ ץראה םע תורכיהה תאו לויטה תלועפ תא םיפשוח ,ןנכותמה םירבדה ךלהמב לחש

 ,התשיבכו ץראה לא תועדוותה םוקמב .םימייאמ תוחוכ םירתתסמ הלש חטשה ינפל תחתמשו ,םילייטמה לש

 ,ןאכ .היבשוי ןיבל ץראה ןיב םיררושש םייתימאה תוחוכה יסחי םילגתמ ,תאז תושעל תורשפאה יא תפשחנ

 .רופיסה תלילע תא הווהמ שובישה

 םשכו .הרישב עצובמו ןחלומ רהזי לש טסקטה רקיע הבש תילקיזומ הריצי איה הציר ,הילוגלג ינשב

 שובישל ליבקמש שוביש שחרתמ ובש ץורעה םג איה ךכ ,יתמיבה דוביעה לשו עסמה לש תיאשנה איה הקיזומהש

 ,שבתשהש לויט לש איה השגרהה .הטילשמ אציש ףרוטמ קור טרצנוק לש המצועב איה הקיזומה״ :הלילעב לחש

 תוחונה תא רערעל תוסנל ,להקל ריבעהל הצור ינאש השוחתה קוידב תאז לבא ,לבסנ יתלב הז יליבשב םימעפל

 לש ךלהמ לע היונבכ הריציב הקיזומה תא ראיתש ,לאירא עיבה םימוד םירבד 67״.ןויגיהה תא קרפלו תימוימויה

 :תוקרפתהו שוביש

 

 

 .53 ׳מע ,1996 ,ןתיב־הרומז :ביבא לת ,םיה לצא ,״םיה לצא הציר״ ,.ס ,רהזי 66
 .56 ׳מע ,8.12.2016-1, טואא םייט ,״רהזיה רפס״ ,רמוס רימא תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 67
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Things – the way we are on stage and the way we play the music – go ״wrong״ in this show. 

[...] Gradually, we find ourselves cast into a far more dangerous and far more chaotic world. 

[…] It starts out from an organized and foreseeable place and gradually deteriorates.68 

 

 קר אל אוה ,הלילעה לש הנוניכ עגר תא הווהמו רופיסב ראותמש ״לקה שובישה״ ,הריציה לש םיעוציבה ינשב

 המודב ,ןאכ םגו .דוביעב ליעפ םרוגל ,הריציה לש יתמיבה עוציבב יזכרמ ןורקיעל ךפוה אלא רופיסב יביטרנ ביכר

 תא ילוא ,והשלכ יפיצפס עבמ ץלחל הדעונ תנווכמה הערפהה תריצי ,לוטלטה תדובע לע רנק הרמאש םירבדל

 :״תמא לש עגר״ התניכש רבדה

 

 לומ לא םידמוע םה יכ המדנו הרובחה תא םילטלטמ עבטה תוחוכ רשאכ ,הריציה לש האישב

 םיפקות םינקחשה תצירו תולוקה ,הקיזומהש רחאל ,הזה עגרב .תולגתה לש עגר שחרתמ ,תוומה

 לוקב הזה עגרה תא תראתמו דהדהמ טקשב המבה הצק לע תחא הרוחב תבשייתמ ,להקה תא

 ,יוליג לש עסמ הז״ .רנק תרמוא ״הזה עגרל עיגהל ליבשב איה וזה הריציה לכש הדומ ינא״ .דחא

 שי אלא ,הינפיפאה לא ךלוהש רופיס אל הז ]...[ .קושקשה ךותבש תמאה וז ,ךמצעל הלגתמ התא

 ,הרוק הז .׳יננה׳ :רמוא התאו ךמצע לומ דמוע התאו לולצ עגר ךכדזמו ,תיטואכה הלטלטה תא

 ]...[ ינשה עטקל ךכ־רחא העש עבר ונתוא איבהל קיפסמ םכח רהזיו .םייחה ומכ ,ךישממ עסמהו

 .רהזי ,ומצע תחת רתוח אוה .׳?תינתשה הפיא ?תיליג םצעב המ׳ – תלפרעתמ אקווד הבשחמה ובש

 ינש הפ שי .בר טקשב הזה טקשב ןודל זאו ,הזה טקשל עיגהל ידכ תפרוטמ הינופוקק ונרצי

 69״.ןמזה יוליגו ימצעה יוליג :םייוליג

 

 ןוויכ תאירקכ ןה ,תיתמיבה הריציה לש םינוש םידברב שמשל הלוכי הלקתה דציכ הארמ הציר לש המגודה

 .להקל יולגש יביטמרופרפ הנבמכו הדובע תקינכטכ ,לעופב ןהו ,טסקטה דוביעל השיגב תינורקע

 בורק אוה םגש ןורקיע ,ןאכ ןייצל שיש הרובס ינאש רנק לש התדובע לש ףסונ ןייפאמ ונשי ,הז רשקהב

 :קוריפה ירחא תרתונש תונטקה תורוצהו העיטקה ,הריבשה אשונב ןימינב רטלו בתכש םירבדל אוה םג וחורב

  

 

68 Davis, Barry, “Going for a Run”, The Jerusalem Post, 05.01.2017. https://www.jpost.com/Metro/Going-for-a-run-
477574 

 .םש ,הנד ,ולש 69
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The relationship between the minute precision of the work and the proportions of the 

sculptural or intellectual whole demonstrates that truth content is only to be grasped through 

immersion in the most minute details of subject-matter.70 

 

 םיביכרל תסחיימ רנק ,ןכאו .״תמא״ יהשוזיאל עיגהל ןתינ ,ןימינב ןעוט ,םיטרפבש םינטקב תודקמתה ךרד קר

 ,תוינקחשה לש רובידה ,טסקטה – הלוכ הריציה תרגסמב עיבהל תלוכיו הלועפ חוכ םינטקכ םילודגה םייתמיבה

 יוטיב ידיל םיאב םהבש םיליעפ םיצורע םלוכ – הרואתה ,תושובלתה ,הרואפתה ,הקיזומה ,המבה לע ןתעונת

 הלועפ חוכ תקנעה ,הלועפ לש הריצע איה יפאה הנבומב ״העיטק״ש תויה .תיתמיבה הריציה לש קמוע תונורקע

 תשמממ רנק .הלאה םיצורעה לש םתלועפ תא עוטקל תורשפאה תא םג החינמ ינורטאיתה עוריאב םיביכרה לכל

 לכב )הרוק ןכא ךכו( יוטיב ידיל אובל תויושע הליעפמ איה ןתואש תולקתה ךכיפלו ,תחא אל וזה תורשפאה תא

 הריציה ףוגב תוננובתהש איה האצותה .ןדועמ וא יטננימוד ןפואב ,דרפנב וא תינמז־וב ,הגצהב רושימו רושימ

 תוטלוב ,תויללכו תויתדוקנ תולקת ,םינוש םיגוסמ תולקת לש ףסוא הלגמ הלקתה גשומל דעבמ רנק לש

 ,הגצהב םינוש םירושימב יוטיב ידיל תואבש תולקתל תואמגוד המכ גיצהל שקבא םיאבה םיקרפב .תויומסו

 םיפונ ןיא / רטנסב סוסינויד ,םיה לצא – חתנל יתרחבש תוריציה שולש ךרד .תויפיצפס תויועמשמ תואשונו

 םיכרדה תאו ,רנק לש התדובעב הלקת גשומה תא תוהזל רשפא דציכ תוארהל הסנא תירבעה תרבחמו םידובא

 שומיש רנק השוע דציכ ןוחבל הסנא .ישעמ ילככ וא יטרואית ןורקיעכ ,התריציב םשוימ אוה ןהבש תונושה

 איה דציכו הלא תורוקממ תבאוש איה תודוסי וליא ,גשומה שבגתה ,רתיה ןיב ,םתרזעבש הארשהה תורוקמב

 לש התדובעב הלקתה לש הישומישו הינפ רחא תוקחתהש הרובס ינא .התדובעב יגרוטמרד ילכל םתוא תכפוה

 .תירקחמ בל תמושת קידציש ידכב ויד קהבומ גשומ ןכא והזש הארת רנק

 תצובקל תוכייתשמ ןהש םושמ תישאר הלאה תומיוסמה תוגצהה שולש תא אקווד חתנל יתרחב 

 יתפשחנש ףא ןכלו ,ואדיווב ודעות אל הצובקה תוריצימ קלח .המבה לע תויח תוגצהכ יתיפצ ןהבש תוגצהה

 .הדורי תינכט תוכיאב בורל ,ואדיווב יתיפצ תורחא תוגצהב .ןהב יתיפצ אל םלועמ ,ןהיתודוא םיבר םירמוחל

 תניחבמ וזמ וז תונוש ןהש הרובס ינאש םושמ הלא שולשב אקווד יתרחב יח ןפואב יתיפצ ןכ ןהבש תוגצהה ןיבמ

 םיה לצא .הלקתה ןויער תא תוליעפמו תושמממ ןה ובש ןפואה תניחבמו הגצהה יפוא תניחבמ ,טסקטה גוס

 ,תאז תמועל ,המבה לע .ילאוטסקטה ינוידבה םלועה רושימב הלקת גיצמ םהמ דחא לכש םירופיס ינש הגיצמ

 

70 Benjamin, Walter, The Origin of German Tragic Drama, translation: John Osborne, London, New York: Verso, 
1998, p. 29. 
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 הווה דימעמ ינשהו ,תופלחתמו תובר טבמ תודוקנ לש ןונגנמ בצעמ דחא רופיס :ירמגל תורחא תולקת תועיפומ

 קסוע םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינויד ;רופיסה תלילעב ראותמש קבאמ המבה לע חיכנמש םילא יתמיב

 תונוש תואמגודב תעפושמ המצע הגצהה .הירוטסיהה בוציעבו ןורכיזבש הלקתב ,תיטילופו תירוטסיה הלקתב

 תרבחמ ;ילאוטסקטהו יתמיבה הנבמב םייגרוטמרד םיטקילפנוקו תוקיחמ ,תונווכמ תוחכשה ,םיקבאמ לש

 הדובעה ירושימב יוטיב ידיל תואבש ,הלקת לש תוחפ אל תוחכונ ךא רתוי תויומס תואמגוד הגיצמ תירבעה

 .תוטס׳ג םע ןהלש הדובעה ןכו ,הצובקהו תוינקחש לש תיתלהקמה

 םורתל היושע העיצמ ןהמ תחא לכש תונושה תולקתבו וללה תונושה תוגצהב הריחבהש הרובס ינא

 לש התדובעב םתוא יתיהיזש יפכ ,ולש םיירשפאה םישומישהו םישוריפה תמגדהלו יללכ ןפואב גשומה תגצהל

 .ןורטאיתה תצובק םע רנק
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 םיה לצא :1
 הלועו תרזוח איה זאמו 2005 תנשב הנושארל התלע ,רהזי .ס לש וירופיסמ םיינש יפ לע ,םיה לצא הגצהה

 םש .הגצהה הנבמ לש יוניש ךות םג ךשמהבו םינקחשה תווצ לש םייוניש ךות ,םינשה ךרואל תונוש תויונמדזהב

 רופיסה ,״םיב הכילה״ :התוא םיביכרמ וירופיס תשולש ךותמ םיינשש ,רהזי לש ורפס לש ומשכ אוה הגצהה

 ינשה רופיסה יפ לע ,הציר הריציה תא רנק המייב 2016 תנשב .ןושארה רופיסה ,״םיב הייחש״ו ,ץבוקב ישילשה

 יומיבב עיפומ הציר הבו ,םירופיסה תשולש לש האלמה היגולירטה הגצוה 2018־בו ״םיה לצא הציר״ ,רפסב

 .דבלב םירופיסה ינש תא תללוכש וז ,תירוקמה הסרגל סחייתא הז קרפב .הגצהב ישילשה קלחכ ,שדוחמ

 תוססובמש תוריצי טעמ אל לש תימינפ הצובקל תכייתשמ םיה לצא ,הצובקה תוגצה ראוטרפר ךותב

 ,)2001 וכע לביטספ( והילא יוליג הגצהב לחה ויתוריצי לא הצובקהו רנק לש רוביחה .רהזי תאמ םיטסקט לע

 סוסינוידב ;תיברעבו תירבעב תעצובמש תימוח תולילע םידליה תגצהב ;םיה לצא תוגצהב םויה דע ךשמנו

 הפיסוה םהילעשו וב םילולכ רהזי לש ויבתכמ םיעטקש ,רגרב רמת לש הרפס יפ לע םידובא םיפונ ןיא / רטנסב

 תפתושמ האירק ילגעמ ןוגכ ,הצובקה תכרועש תופסונ תויוליעפ ךרד ןכו ;וטע ירפ םיפסונ םיטסקט הגצהל רנק

 דחיב לוקב אורקלו דחא לגעמב תבשל םיחרואהו תוחרואה תא תונימזמ הצובקה תוינקחש םהבש םישגפמ –

 ;ביר יפד ץבוקה ךותמ םירמאמו תומדקמ ךותמ םיטסקט ,״יובשה״ ,העזיח תברח רופיס םהב םינוש םיטסקט

 תצובק הפתתשה ובו יקנלמ ןורטאיתב ךרענש רהזי לש ותריציל שדקומש ילרטאית יתורפס לביטספ ,רהזי ימי

 םהבש םיעוריא דוע ךרד ןכו ;הצובקה הפתתשה וב םגו םיננאש תונכשמב ךרענש עוריא ,רהזי יפונ ;ןורטאיתה

 .ןכותמ םיעטק וא ,רהזי לש ויבתכ יפ לע תוריציה תא עצבל הצובקה תרזוח

 ךכ לכ טלוב ןפואבשו ,הצובקה ידי לע םיעצובמ ולשמ ךכ לכ םיבר םיטסקטש דיחיה רפוסה אוה רהזי

 םיעוריא ץבקמ – רהזי ןמז עוריאה לש רואיתב ,הצובקה רתאב .הלש םיילאוטסקטה תורוקמהמ קלחל ךפה

 תא םיגיצמה ,ויאשונ ,הקיסומ הלוכש ,הרישעה ותפש״ :ךכ רנק תבתוכ – רפוסה לש האמה ותדלוה םוי דובכל

 הניב רוביחה שרוש תא ריבסהל הליחתמ ךכבו 71,״תיפוסניא הארשה ונל וקינעה ,רתויב םיפושחה ויעגרב םדאה

 הפשלו היבשויל ,לארשי ץראל רהזי לש רשקב הלש ןיינעה תא רנק תדקממ רואיתה ךשמהב .ויתוריצי ןיבל

 :תירבעה

 

 

 ,22.1.2020 הלדנ ,רנק תור ,רנק תור ןורטאית תצובק ,״רהזי ןמז״ 71
%d7%99%d7%96%d7%94%d7%a8/-/www.ruthkanner.com/program/%d7%96%d7%9e%d7%9fhttps:/ 
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 יעורז םימש ,רההו םיה .תילארשיה היווהה יקמועל יוטיב תנתונ רהזי .ס לש האלפומה ותביתכ

 םישבגתמ ולא לכ – תומחלמה ,ךבואה ינווג ,םילילצה ,םילמנה ,םיחמצה ,םדאה ינב ,םיבכוכ

 ףשכמ ,זע םלוע אוה רהזי לש הביתכה םלוע ]...[ .םיעיתפמ ,םיינשדח ,םיקיודמ םיינושל םימקרמל

 ונחנא .םייח ונא וב םוקמה לע תויתרוקיבו תוינרקח תוביטקפסרפ חתופו ,יפוי יוור ,ויתומצועב

 ןמזב ובו ,היבשוי לשו ץראה לש קמועה תודוסיב טהלב תעגונ :היטביה לכ לע ותריצי תא םיגגוח

 תולוועו סרה ישעמ ,)תויתרבח ,תוילולימ( תוקוחש תואשילק לע תודירטמו תובקונ תולאש תררועמ

 72.וניתומוקמב םישענש

 

 רוקמכ בושו בוש רנק תרזוח וילאש גשומ אוה – םינווגמה ויטביה לע םוקמה תוחכונ ,רמולכ – ״תּוימוקמ״ה

 יתשמ תחא ,סומייא הגצהה תא ,לשמל ךכ .הצובקה לש תיתמיבה הפשה בוציע תא החנמש ןורקיעכו התריציל

 וחסונ הבש הגצהכ ,הצובקה לש ״הלילעה תישאר״כ רנק הרידגמ ,ןורטאיתה תצובק לש תונושארה תוריציה

 לש ״תוימוקמ״ה אוה הלש םיירקיעה םינייפאמה דחאשו ,הלש תיתמיבה הפשה לש םיננוכמה םינוירטירקה

 היהתש תיתמיב הפש חוסינל ושדקוה יתמיבה דוביעה תריציב רנק לש היצמאמ .ילאערזי השמ תאמ טסקטה

 :טסקטל המיאתמש וזכ ,תימוקמ הפש

 

 ןורטאית תפש חסנל הסנמו רופיסה לש הלאה םיימוקמה םיטביהה תא אטבל תשקבמ הגצהה

 תאו המדאה יחופת תא ,םינטובה תא ,ןסחמה תא ,היקשהה תורוניצ תא ,תודשה תא תרבדמש

 םלועהמ םיחוקלש הלאכ ,םיימוקמ םלג ירמוח לע תססבתמש ןורטאית תפש יהוז .הנתוכה

 ,תולוק ,רוביד תוינבת ,תויקחשמ תווחמ ,םיטקייבוא תועצמאב תרצונ איהו ,ונל רכומהו ימוימויה

 73.תימוקמה הלילעה תא םלוכ םידהדהמש תולועפו

 

 בוציעב יזכרמ םוקמ רומש רהזי לש םיטסקטל ,תימוקמ תיתמיב הפש אוהש והשמ חסנל רנק לש ןויסינב

 םיה לצא ,רהזי לש וירפס יפ לע תוגצה לש וז הצובק ךותבו ,הצובקה לש יקחשמהו ילקיזומה ,ינושלה ריבחתה

 .טלוב םוקמב תבצינ

 

 

 ,27.1.20 הלדנ ,רנק תור ןורטאית תצובק לש קובסייפה דומע 72
https://www.facebook.com/ruth.kanner/posts/1297611366917820:0 

 .12 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״הלילע״ ,ןיבח ידע תאמ ןויאיר ,תור ,רנק  73
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 ?הלקת איהש הפש – ״תירהזי״ב רבדל
 ,הצובקה תוריצי לע םיבתוכש ןורטאיתה ירקבמ ידי לע דימת טעמכ רכזומש ,רהזי לש ותביתכב םיטביהה דחא

 םיטסקטב עירכמו ידוסי ,םיוסמ טביה ,רמולכ .רהזי לש ״הפש״ה אוה ,תרבגתמ הצובקה וילעש ישוקכ גצומו

 בוריעל ,םהב םינומטש בצקלו לולצמל ,ןהלש יריבחתה ףצרל ,םילימה תריחבל םא יכ ןכותלו הלילעל רושק אלש

 םיטפשמל ,םיאצמומ ףא וא םייגנלס םייוטיב וא םילימ ןיבל םיצופנ אל םייארקמ םייוטיבו םילימ ןיב

 בתוכ 74,״...הפשה אוה יתימאה רוביגה רהזי לצא״ .ץרחנ ךותיחב םיפלחתמ םיתעלש ,םילתופמה ,םיכוראה

 הפש :היתונוכת תא םיראתמ םקלח 75.״תירהזי״ :םשב וזה הפשה תא םינכמ םירחא םירקבמו ,ןורי םיקילא

 רצענו העדותה בצקב רהודה ,ולש רשפתמ אלה ריבחתה״ 76;ףסוי־רב ןתיא התוא הנכמ ,״השיערמ״ו ״תברוצ״

 לש ״טנפהמ״ה בצקמה לע העיבצמ סקופ תירשו 77,רוג היתב הרידגמ ,״םיבר םידומע ירחא קר הדוקנב

 .״השק״ הפש יהוזש הנעטה תא םג םיללוכ הנויפאו הפשל תוסחייתהה ,וללה תורוקיבה תיברמב 78.טסקטה

 עדוי הסינש ימ לכ״ :האירקל השק 79;״...הב רבדמ אל דחא ףא יכ המדנ םיתעלש תדחוימ הפש״ :רובידל השק

 80;״...תונלבסו תושיחנ תשרוד םתחילצו ,םילתפנו םיסוחד םה .האירקל םילק םניא רהזי ׳ס לש םיטסקטהש

 אל רהזי לש טסקטהש״ ,ןורי םיקילא ריהצמ ,״ריבסהל רתומל״ :ינורטאית עוציבל השק םג ,ךכמ האצותכו

 81״.המבל בתכנ

 עיבצהל םהל םרוגש הממ קלח ןה ,הב םיהזמ םירקבמהש ישוקה ,הבותכה הפשה לש היתונוכתש הארנ

 ״תודדומתה״ לע רתיה ןיב הגצהה לש יכרעה טופישה תא ססבלו ,ינורטאית דוביע תריציב הרואכל ישוק לע םג

 :ףסוי־רב ןתיא לש וירבדב ,לשמל ,רכינ ךכ .הז ישוק םע הצובקה

 

 

 ,2.2.2020 הלדנ ,רנק תור ןורטאית תצובק רתאב ןימז ,3.10.2001 ,בירעמ ,״יתימאה רבדה״ ,ןורי םיקילא 74
95%d7%a0%d7%95%d7%aa/https://www.ruthkanner.com/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7% 

 ןימז ,1.2000.13 ,ץראה ,״ירהזיה טסקטה יוליג״ ,לאכימ ,ץלזלדנה ;44 ׳מע ,15.12.2005 ,ריעה רבכע ,״םייח םימ״ ,ןתיא ,ףסוי־רב 75
 ,2.2.2020 הלדנ ,רנק תור ןורטאית תצובק רתאב

https://www.ruthkanner.com/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/; הלגמ לארשי״ ,היתב ,רוג 
 .11ב ׳מע ,9.11.2001 ,ץראה ,״והילא תא
 .םש ,״םייח םימ״ ,ןתיא ,ףסוי־רב 76
 .םש ,היתב ,רוג 77
 ,2.2.2020 הלדנ ,רנק תור ןורטאית תצובק רתאב ןימז ,בירעמ ,״שפנה לצא״ ,תירש ,סקופ 78

https://www.ruthkanner.com/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/ 
 ,15.12.2005 ,המבה ,״םילימה לש טנפהמה ןחוכ – ׳םיה לצא׳״ ,יבצ ,ןרוג 79

habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=5&Area=1&ArticleID=2534 
 ,2.2.2020 הלדנ ,רנק תור ןורטאית תצובק רתאב ןימז ,)2006 ראוני( 46 ןויליג ,םישדח םייח ,״םיה בל״ ,לכימ ,ילאירא 80

https://www.ruthkanner.com/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/ 
 ,2.2.2020 הלדנ ,רנק תור ןורטאית תצובק רתאב ןימז ,בירעמ ,״םילימה לש המבה״ ,םיקילא ,ןורי 81

www.ruthkanner.com/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa///https:  
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 ןנור – םינקחשה תשש לש םהיפב םלוא ,םילימה דשא רחא בוקעל השק ,רהזי תא אורקל השק

 ןבומ הזה רובידה עמשנ – קרק ילטו דיווס ףסוי ,׳ץיבוריאמ ידע ,יבכרה הנפד ,בגש־לג ילריש ,יקולבב

 הרישה תא יוארכ עימשהל תלוכיהמ לפונ אלש ,םוצע גשיה הז .ןיטולחל יעבט ,ןגנתמ ,ירמגל

 ךילהתב ,יחרכההו ,ןושארה בלשה קר אוה הפשה שוביכ הינקחשו רנק רובע לבא ,תיריפסקיישה

 82.לעופה לא חוכה ןמ םילימה תאצוה

 

 קחשמ״ ןיעמ תויהל ךפה הזש דע ,הצובקה לש יקחשמה עוציבב ךכ לכ בוט עמטנ ,עמתשמ ךכ ,רהזי לש טסקטה

 בותכ טסקט לש תונוכת ןיב הזתניס תמייקתמשכ רמולכ ,״יריפסקייש קחשמ״ ונשיש ןפוא ותואב ,״ירהזי

 תצובק הלביקש םיחבשהמ הברה ,הז ןפואב .ינגרוא המדנש רצות דילומ םהיניב רוביחהו ,עוציב לש תונוכתל

 םירזוח םירקבמהו תורקבמה .וילע ןתורבגתהו תוינקחשה ינפב הביצמ הפשהש רגתאב םיעגונ ןורטאיתה

 השיש...״ :רהזי בתוכש תידוחייה הפשב רבדל 83,״ןמואי יתלבה תא תושעל״ תוינקחשה לש תלוכיל םיסחייתמו

 84.רוג היתב תבתוכ ,״...םהלש םדה רוזחמב התוא ועימטה ומכ רהזי ׳ס לש ונושלב םירבדמ םיריעצ םינקחש

 לאכימ םג 85.״׳תירהזי׳ב רבדל תלוכיה תא תויזואוטריו ידכל הללכישש ימ״ איה ,ףסוי־רב רידגמ ״,קרק ילט״

 הל שי .תרצוי רנקש ןורטאיתה גוס לש תיוויטמיטלואה המישגמה...״ :קרק לש העוציבל סחייתמ ץלזלדנה

 תחוורה השיגה 86.״]...[ ועיבהלו הזה טסקטה תא ןיבהל המוצע תלוכי ,תימוי־םוי תוילארשי לש הרידנ תוכיא

 בותכה טסקטה ןיב טקילפנוק שארמ החינמ רהזי לש םיטסקטה לש יקחשמה עוציבה םצע לא םירקבמה לש

 תרבעהב םיוסמ ךוכיח רצונ היפלש ,רופיס ןורטאיתה לש דוסיה תחנהל רבעמ .ותוא רבדל תורשפאה ןיבל

 .רתוי דוע השק הרבעההש חינהל םיטונש הלוע רהזי לש הרקמב ,ןורטאיתה לא רצונ ובש םוידמהמ טסקטה

  .ינורטאית עוציב לש תורשפאהמ דחוימב םיקוחר רהזי בתוכ הבש הפשה לש םיינושלה םינייפאמה ,הרואכל

 םילושכמ לע תחא אל העיבצמו ,תרתוס אל המצע רנק ״םישק״ םה רהזי לש םיטסקטהש הנעטה תא

 םעפה – הגצהל תורזחה ךלהמבש רנק הנייצ והילא יוליג יבגל ,לשמל ךכ .םתיא התדובעב וררועתהש םינוש

 תכלוה הגצהל רפסה תא ךופהל תינכתהש השח המצע איה – רהזי לש טסקט לע ודבע הצובקהו איהש הנושארה

 ,ןורטיצ יתעל עיצהל רנק הלקש ,ןנכותמכ וכע לביטספב הגצהה תא גיצהל םוקמב .תירשפא יתלבכ תררבתמו

 

 .םש ,״םייח םימ״ ,ןתיא ,ףסוי־רב 82
 m989.ht-mago.co.il/Editor/calt-http://www.e ,05.09.2006 ,םירמאמ ןיזגמ וגמיא ,״םיה לצא״ ,ןד ,ןמחל 83
 .םש ,היתב ,רוג 84
 .םש ,״םייח םימ״ ,ןתיא ,ףסוי־רב 85
 ,2.2.2020 הלדנ ,רנק תור ןורטאית תצובק רתאב ןימז ,11.12.2005 ,ץראה ,״לודגה םילימה םי״ ,לאכימ ,ץלזלדנה 86
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 הבש תומגדהב הוולמ האצרהל להקה ןמזוי הגצהב תופצל םוקמבש ,הנש התואב לביטספה לש יתונמאה להנמה

 יתלב המישמ יהוזש הרבס רנק קר אל .תיתמיב הריציל רפסה תכיפה ןולשיכ ךילהת ,הגצהה ןולשיכ ךילהת גצוי

 רפוסהש ןכתיי 87.ןולשיכל תדעומ המזוי אוה ןורטאיתל רפסה דוביעש העדל ףתוש היה ומצע רהזי םג ;תירשפא

 ינויע רקחמ לש םינש שמחו םירשעכ ,תובר םינש ךשמב רפסה תביתכל ןנוכתה ומצע אוהש םושמ ךכ בשח ומצע

 88.הביתכה תעב םיישקב טבחתה ומצעבו ,תוימלוע תומחלמו תימוקמה המחלמה אשונב ישעמו

 בושחל שי תאז לכבו ,תרוקיבה יחבשל התכזו לביטספב התוכיאבו הדוחייב הטלב ,התלע הגצהה םנמא

 לש הפשה יהוז םאה .דוביעה ךילהתב ןורתפל תנתינ יתלבו תינבומ הלקת שיש היה המדנ ןלשבש תוביסה לע

 תא ורקיסש םינושה םירקבמה ירבדמ קיסהל ןתינש יפכ ,יומיבלו קחשמל תירשפא יתלבכ תימדנש ,רהזי

 ?תאז הנוכת וזיא ,ןכ םאו ?םיטסקטה לש תרחא הנוכת אקווד וזש וא ?הגצהה

 ישעמ ,קשנה ילכ ;המחלמה גוצייב ישוקל תונוש תויונמדזהבו יולגב תסחייתמ רנק ,והילא יוליג יבגל

 לעב והשמ ריבעיש ןפואב המבה לע תולעהל היה השק ,האצמ איה ,ולא לכ תא .דחפה ,ףוגב העיגפה ,תומילאה

 ,רנקל .הירבדב תסחייתמ אל אקווד איה הפשה לא 89.יביטקפא אל ךכ םושמו קוחש יוקיח ןויסינ אלו ,תושממ

 לכ םע הדובעב ףתושמה .יתלילעהמ ףאו יטמרדהמ דואמ םיקוחרש םיטסקט יומיבב בר ןויסינ שי ,רומאכ

 תוקתונמ ,תויאמצע תויוכיא ולש רמוח לאכ ןמצע םילימה לא השיגה אוה ,םיטסקטה לש םינושה םיגוסה

 רנק ידי לע ספתנ ,והשלכ ״ןבומ״ לא ,ןכות לא ךרדב לושכמכ ספתיהל יושעש המ ,וזה טבמה תדוקנמ .ןכותהמ

 םישענ רהזי לש םייפוסניאה םיכוראה םיטפשמה״ – רהזי לש הפשה .תדבוע איה ותיאש רמוחה לש וינותנכ

 רמוח שמשל אקווד היושע ,״ישוק״כ הב ספתנש המ לכ לע – 90״בל םלוהל ,סרומ תותיאל ,תונרצקל ,םוגמגל

 תרבעה לש דיקפתל הפופכ הניאש תירמוח תושממ לאכ הפש לא תסחייתמ רנק .הדובעל רתוי ןימזמו רתוי רישע

 ותפשב .תומדקמ הריציה תאו רהזי לש ותפש תא וחתנב דקש ןושרג םג עיבמ המוד ןויערו ,ןומיסה ךרד לע עדימ

 ,יתונמא הנבמ ידכל ,״םלועב םירבד״ ,תואיצמהמ םיטנמלא לש היצמרופסנרט הלח ,ןעוט אוה ,רפוסה לש

 :ריינ לע םילימ לש תואיצמ

 

 ירמוח לש היצמרופסנרטהש םושמ ,םותכב הינופמיס :םותכב הינופמיס איה רהזי לש ותריצי

 לש תירקיעה המגמה איה תירויצ היציזופמוקל וא תילקיזומ היציזופמוקל םייפרגויבוטוא תואיצמ

 

 .וז הדובע תביתכ תרגסמב החישב רנק תור ידי לע ראות 87
 .194 ׳מע ,2014 ץיק ,04 תוא ,״תויהל הכירצ התייה אלש המחלמ – ןכא – תאז״ ,לארשי ,יקסנלימסו הצינ ,ירא־ןב 88
 .22 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״הלועפ״ ,ןיבח ידע תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 89
 .192 ׳מע ,םש ,לארשי ,יקסנלימסו הצינ ,ירא־ןב 90
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 .קהבומ םילמ־רייצ לש תילאוזיו היווהל תכפוהו הירמוחמ הקתונ תיתורפס־ץוחה תושיה .רצויה

 םוקמ תא תוספות םיעבצ תונמסמה םילמהו דבה לע םיטלתשמ םירחא םיעבצו בוהצהו םותכה

 םילמה ןיב םירושיקהש דע ימתיר ןוגרא תונגרואמ הלא :םילמה רדסב ןידה אוה .םמצע םיעבצה

 ריצל הרירבה ריצמ הרבעה התוא תללוחתמ אלא תונמסמ תודיחי ןיב םירושיק םניא םיטפשמהו

 התללצהל תומרוגו ןושלה לש יטויפה דוקפיתה תא תומיצעמו תורצויה תוילולימ תודיחי לש ףצרה

 טרופמה ילולימה רויצהו הקיסומה םע תורחתב יוצמ טפשמה לש סומתירה ]...[ .הלש היצזימתירלו

 91״.רויצה תונמא םע תורחתב שיה לש

 

 התשיג עקר לעש ןכתיי .ךכ לכ לודג וניא ילוא ,המבל ודוביעבו טסקטב הגצהה ירקבמ והיזש ישוקה ,הזה ןבומב

 .תולקת אלל אקווד ״תירהזי רבדל״ תוינקחשהו איה וחילצה ,הפשל רנק לש

 

 ףונבש הלקתה
 והילא יוליג יומיבב ישוקה תא ררועש המ .ברקה הדשמ תולוק ןיאו קשנ ילכ ןיא ,המחלמ ןיא םיה לצא ירופיסב

 הריציל סחייתהב ?יתמיבה דוביעב ישוקה ררועתהל יושע ,ךכ םא ,הפיא .םיה לצא לע ןוידל םיאתמ חרכהב אל

 הלילעה״ :רופיסה לש תובותכה םילימה ךותמ הלועפה שוביגב יתמיבה דוביעבש ישוקה תא רנק הדקימ ,סומייא

 ידיל האב אל הלועפכ הלילעה לבא ,הלילע תוראתמש םילימ ףסואכ םואתפ יל העמשנ ׳סומייא׳ לש האלפנה

 טסקט אוה ,הירבדמ הלוע ךכ ,״רואית״ ומכ עמשנש טסקט 92.תנעוט איה ,״רוציל יתיסינש תושחרתהב יוטיב

 רשפא ,יטמרד גולאידמ רתוי קוחר טסקטהש לככ .הלועפל המבה לש התעיבת םעו יתמיב עוציב םע רדתסמ אלש

 .רתוי יתייעב השענ טסקטב הנומטש הלועפה יוהיז ,חינהל

 רשפאש המ לכ לע טלתשמ תובר םימעפו יזכרמ דיקפת ספות תונושה ויתורוצ לע ףונה םיה לצא ירופיסב

 ףונב תואירק ןויעה םויב רנק הסחייתה תוריציב הזה טביהה לא .טושפה הנבומב ״תיטמרד תושחרתה״ תונכל

 הרביד רנק ,״רהזי יפונ״ תרתוכה תחת ,הז עוריאב הצובקה המייקש שגפמב .)2013 ,יאמב 23( ילארשיה

 המידקה קחשמה יעטק תא .עבט תוסיפ וא םיפונ םיעיפומ םהבש תוריציהמ םיעטק וגיצה הצובקה תוינקחשו

 םיכורא ,םיבר רואית יעטקכ םירופיסב םיבלתשמ וללה םיפונה .רהזי לש הריציב םיפונה לע הרצק החישב רנק

 

 .183 ׳מע ,1993 ,ןתיב־הרומז :ביבא לת ,וישכעו ןאכ ,זא תורפס ,״םילמ לש היפהפי לארשי־ץרא״ ,ןושרג ,דקש 91
 .11 ׳מע ,תימוקמ הלילע ,״הלילע״ ,תור ,רנק 92
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 םירופיסב סחוימש יזכרמה דיקפתה לשב רתיה ןיב ,רתויב םיחכונ םיה לצא ירופיס תשולשבש ,דואמ םיילולימו

 תראותמ ובש ,״םיב הייחש״ רופיסה ךותמ עטק רנק הטטיצ ,אמגודכ .תולילעה תושחרתמ ובש םוקמל הלאה

 :רוביגה עבוט ובש ןוכיתה םיה לש םינווגהו םיעבצה תעפש

 

 93;״ירמגל שידאו חוחת רופא לש המומע הסמ ]...[ ירמגל רופא רופאו יבלח רופא ,יליפרע רופא״

 תונבל םייפנכו תונבל תוצונ תוליבח הלוכ הביהרמ הנבל תוכפהתהב םיפחש תעיס הנבל תוללוהתה״

 ,זיקרוטו ,םיקובקב קורי ,יסרא קורי ,רישע קורי 95;״םינבל םידרו לש תעגושמ העפש״ 94;״תושורפ

 רבכ השענש בוהזו ,בוהז ידכ דע ,קיהבמו ,ריווחמ קוריו ,ביהצהש קוריו ,לוחכו ,לוגסו ,קורי זיקרוט

 96״...קומע ץורח קוריו ,קרקרי

 

 .םהילע םיגלדמ וליפא םיתעלש םיעטק ,םמעשמכ האירקב ספתנש והשמ תויהל םיטונ ,רנק תנעוט ,ףונ ירואית

 :וילע רבגתהל ןתינ דציכ םג הארמ איה ,ישוקה תא הגיצמ רנקש ירחא ,תאז לכבו

 

 הברהו ,םלוע תופקשהו ,תונולשיכו ,םיקשחו ,םייוואמ לש שחב־שחר הזיא אוה ףונה רהזי לש הביתכב

 .םייטטס אל דואמ םה ]...[ ףונה לש תורוצה ךותב רהזי ףשוחש םידוגינה לש רשועה .]...[ המרד דואמ

 הרוצ ןיב ,תויתיווז תורוצל תולוגע תורוצ ןיב ,לשמל .םינווכמ םיקבאמ םה וליאכ םהילע בתוכ אוה

 ןמזה לכש תולוק לש חונעפ הז ,םיפונב חנעפמ רהזיש חונעפב והשמ .]...[ תומימעל וק ןיב ,הרוצ רסוחו

 ]...[ ומצע ןיבל וניב םג – ףונב שיש תאזה תפרוטמה תויביטקאה ךותב ,ינש דצמו .ןשקא םהיניב שי

 ונילא שידא םצעב ףונה המכ השוחתה ]...[ ףונה ךותב אצמנה וא ףונה תא הווחה ןיבל ףונה ןיב םג לבא

 לש היווחה רהזי לש הביתכב ]...[ .יילע םש אלש עבט ןיבל יגולאיד ךכ לכ אוהש עבט ןיב רבעמה .]...[

 ונתוא ריבעמ הז .ףונה לא סחיב תופשחנש םלועה יפלכ תודמעל םיטסקט הברהב תרשקתמ ]...[ ףונה

 97.תיטילופה הריפסה לא

 

 

 .110–109 ׳מע ,1996 ,ןתיב־הרומז :ביבא לת ,םיה לצא ,״םיב הכילה״ ,.ס ,רהזי 93
 .113 ,םש 94
 .103 ,םש 95
 .27 ׳מע ,1996 ,ןתיב־הרומז :ביבא לת ,םיה לצא ,״םיב הייחש״ ,.ס ,רהזי 96
 .23.5.2013 ,םילשוריב ריל ןו ןוכמ ,ילארשיה ףונב תואירק רקחמה תצובק לש ןויעה םוי ,״רהזי יפונ״ ,תור ,רנק 97
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 תא ילוא .״תויביטקא״ ,״ןשקא״ ,״םיקבאמ״ ,״םייטטס אל םידוגינ״ ,״המרד״ הלאה ףונה ירואיתב ההזמ רנק

 תשקבתמ איהש תמיא לכ ומצע לע רזוחש ,רנק לש היפב רוגש גשומ – ״הלועפ״ םשב םג תונכל ןתינ הלא לכ

  :המבה לע רוציל הסנמ איה ותואש רבדה והמ ,וא ,םיוסמ טסקט םייבל רוחבל הל םרוג המ רידגהל

 

“Some texts just describe things, and this for me becomes so boring. For me a good text 

for stage – even the ones not written for the theatre – is rich with actions. And this is crucial 

for me.”98 

 

 ,סומייאב התשע איה לשמל ךכ .יתמיבה דוביעה לש דלשל ךופהלו חתפל תשרדנ רנק הזה ליעפה לאיצנטופה תא

 וילעש דלש ,יתמיבה דוביעה תא ליעפיש רתסנ ןונגנמ שפחל התוא ליבוה הדובע ידכ ךות ףשחנש לושכמה רשאכ

 :תיתמיב הרוצ לבקיו רופיסה הלתיי

 

 חנעפל יתלחתה .]...[ תינוויה הידגרטה ]...[ לש הלילע ומכ רופיסה לש קמועה תלילע תא אורקל יתיסינ

 תאזה האירקב .תויתמיב תויצאוטיס תריציל ליעפ חתפמ תווהל תולוכיש תויטמרד תוינבת טסקטב

 ךוויתב ךרוצה תא לטבמו יתמיבה דוביעה תא ליעפמש יומס הנבמ תויהל הכפה תיטמרדה הלילעה

 99.הזחמ לש

 

 הקינכט איה ,םייביטרנה חטשה ינפל םאות וא ההז חרכהב אלש ימינפ יטמרד ןונגנמ יוהיז לש ,תאזה הקינכטה

 יומסה הנבמה .םיטסקט לע הלש הדובעה תרוצב יזכרמ קלח הווהמו רנק לש תוריציב המצע לע תרזוחש

 התהיז איהש םירפסמה תולוקהו טבמה תודוקנ תכרעמל רבד לש ופוסב ךפה ״סומייא״ רופיסב רנק התהיזש

 אל הלא תויושי .תוינקחש ידי לע ומלוגש לעופ חוכ וא ןויער ,ןורקיע – תויתמיב תויושי הרצי ןהמו רופיסב

 עיצמ רופיס ןורטאיתהש העונתה תורשפא לוצינ ךות ורצונ ןה המבה לעו ,רופיסב תויומדכ רוקמב ומייקתה

 הזה הנבמה יפ לע התשענ הגצהב םידיקפתה תקולח .תומד לש הדמעו תינוציח ת/רפסמ לש הדמע ןיב ת/עצבמל

 .רופיסב תועיפומש תויומדל תומאות תויתמיבה תויומדה ובש יתמיב דוביע חינהל םג רשפאש דועב תאז –

 

98 Kanner, Ruth, interview by Gad Kaynar, “Disruption as Revealing the Essence of Truth”, p. 84. 
 .11 ׳מע ,תימוקמ הלילע ,״הלילע״ ,תור ,רנק 99
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 רתאלו תויטמרד תוינבת חנעפל רנק השרדנ םיה לצא ירופיסב םג ,סומייא לש דוביעה ךילהתל המודב

 הייחש״ו ״םיב הכילה״ םירופיסה ינשבש הרובס ינא .תויתמיב תויצאוטיסל םירופיסה תכיפהל ״ליעפ חתפמ״

 איה םתואש תודוסיה םה ,לשמל ,ףונה ירואיתב םינומטש ,״םידוגינ״ וא ,״םיקבאמ״ הנכמ רנקש המ ,״םיב

 תולקת לש הריזל יתמיבה עוציבה תכיפה ךרד םתוא תפשוח איה .יתמיבה דוביעב יוטיב ידיל איבהל תשקבמ

 .טסקטב ןומטש יטמרדה לאיצנטופה תא םישגהל ידכ יתמיבה עוציבה לש תוישחומב תושמתשמש תולקתהו

 רופיסבו ,טסקטה ךותב טבמה תודוקנ לש הרעה הפולחתה תא ליעפמ הלקתה ןונגנמ ״םיב הכילה״ רופיסב

 .רתוי תשרופמ תיתמיב תומילא תריציל סיוגמ אוה ״םיב הייחש״

 

 הגצהה הנבמ לע – העיטק םהיניבו םירופיס ינש
 ינש הבש תחא הגצה :הגצהה תרגסמב רבכ יוצמ םיה לצא תגצהב עיבצהל רשפא וילעש הלקתל ןושאר יוטיב

 תא םתוח אקווד רהזי ותיאש ,״םיב הכילה״ רופיסב הליחתמ הגצהה .עוטיק םהיניבו ,הז רחא הז ,םירופיס

 .)רהזי לש ץבוקב ינשה ,״םיה לצא הציר״ וירחא ,הגצהה לש השדחה הסרגבו( ״םיב הייחש״ וירחא ,היגולירטה

 המבה הנתשמ הכלהמבש ,םלואל ץוחמ הקספהל תאצל להקה ןמזומ ,המבה לע רפוסמש רופיס לכ ירחא

 .שדחמ ומכ עוריאה ליחתמ ,רזוח להקהשכ ,הפוסבו

 ,תחא תיטמרד הלילע תועטוק תוקספה .גירח עוריא אלו תרכומ המכסומ ןה ןורטאיתב תוקספה

 רפסב תוצבוקמש תויאמצע תוריצי – םמצע םירופיסה םגו .׳וכו ברע םיביכרמש םירצק םיעפומ ןיב תודירפמ

 האירק תעב רשאמ הנוש ןפואב לעופש יגרוטמרד הנבמ תאז לכב רצוי המבה לא טסקטה לש רבעמה םלואו .דחא

 תונורקעמ ןכו ,ןימינב לש interruption־ה ןויערמ אוה םג עפשומ ,הרובס ינא ,הזה יגרוטמרדה הנבמה .רפסב

 לש עוטיק וניא הז הרקמב השענש עוטיקה .םינוש םיגוסמ םיעוטיק םידדועמש יפאה ןורטאיתה לש םיפסונ

 ךותב עוקשל הייפיצה .להקה לש הייפצה תרגסמ לש וא היווחה לש עוטיק םא יכ ,תיתמיב הנומת לש וא הלילע

 – םירופיסה ןיב רשקמה וקהו ,ינשל דחא רופיסמ רבעמה ידי לע תעגפנ תויומד לש תחא תכרעמו תחא הלילע

 האוושה םיפוצה לע הפוכו םהיניב םילדבהה תא ףשוח קר – םי ךותב וא םי דיל םישחרתמ םלוכ םהש הדבועה

 םהיניב םימייקמו ,הזב הז םישגנתמ וליפא ילוא ,הז לע הז םיריאמ םירופיסה ינש .רשקה תא חנעפל ןויסינ וא

 .תוסחייתה שקבמש חתמ
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 הייארה הדשב הלקת :הכילה
 תא ןמזה לכ דהדהמ ףונה .תרנכ םי תפש לע םישגפנש הרענו רענ לע רופיס אוה םיב הכילה רופיסה

 ראתמ רהזיש ,תרנכה ףונ לש םומעהו לצעה טביהב לחה ,ףונה תא םידהדהמ םהו ,םהיניב הרוק המ

 ,םיצרחנ רתוי ףונ יווק םיצבצבמ הז ךותב לבא ,ירמגל שידאו חוחת רופא לש המומע הסמ ומכ ותוא

 טעמכ םהשכ ,טבמ תדוקנ וזיא ,דצ הזיא ספות םהמ דחא לכ ]...[ םיחכונ רתוי ,םיקהבומ רתוי

 100.ףונה לש טקפסא הזיא לע ,המ לע רבדמ םהמ ימו הזה ףונה תא ראתל ךיא לע םהיניב םיקבאנ

 

 אלא רופיסב ראותמה ףונה תא קר אל הלש הסיפתהמ קלח תפשוחו ,״םיב הכילה״ רופיסה תא רנק תראתמ ךכ

 קבאמ־טעמככ תראתמ רנקש המ .המבל ודוביעב םג התוא התחנהש הרובס ינאש הסיפת ,ומצע רופיסה תא םג

 ןיב ,םדו רשב םינקחש ידי לע תמלוגמש םיסחי תכרעמל המבה לע ךפוה ,המ לעו רבדמ ימ לעו ףונה רואית לע

 קוסיעל החיתפ תדוקנכ ,הרענהו רענה ,תויומדה יתשב תשמתשמ רנק .רופיס ותוא ךותב תונוש טבמ תודוקנ

 אלו תבכרומ ,םינפ תבורמ ,תידממ־תלתל התוא תוכפוהו ,הנותנ היצאוטיס ךותב תולעופש טבמ תודוקנב טרופמ

 .הילאמ תנבומ

 

 לע םיינשה ילגר דמעמ לע שממ יוטנ היה ןותחתה וקה ,תרגסמ ךותב תעכ ןותנ היה חותפה םלועה לכ

 דחא רשואמ הפונת וק ותואב ,ןלוג ירה יבג לע קוחר םש ילג טטרושמ היה ןוילעה וקה ,הריטה רדג די

 ,הארנכ ,םיה ינפ תקלח לכ תא ויתחתמ םומעב ריאשמ ,דח ןורפיעב טטרושמכ ףיצר ץר העוט יתלבו

 דוע היה ,הלועמ ילג וק ותוא לעמ ,וילעמו ,קלח יאר תקלחכ השידא הוולשב תקהוב התיה וזש ינפמ

 101...םימשה לש יפוסניאה ךבואה היה רבכ םש וילעמ רתוי דועו ירמגל אמסמ לבא ךבוא

 

 ,םידומע המכ ינפ לע שרפתמ הלילעה תשחרתמ ובש בחרמה לש הזה רואיתהו ,רופיסה לש היינשה הקספה יהוז

 לכש הדבועה אוה ,בחרמה לש וא עבטה לש ,ףונה לש רואיתב טלוב טרפ .וללה תורופסה תורושל רבעמ הברה

 ,תמיוסמ טבמ תדוקנמ ףקשנש המל ותוא םיכפוהו ףונה תא םימחותש תולובגה ,רמולכ ,״תרגסמ״ה תחכונ תעה

 ולוקב רסמנש ,תולובגב בשחתמ אלש רואית ,םוקמ לש יטולוסבא רואיתל דוגינב תאז( תמיוסמ הייאר תיווזמ

 .)ןמזה לכ ,לוכ האור אוה וטבמ תדוקנמש רפסמ לש

 

 .םש ,״רהזי יפונ״ ,תור ,רנק 100
 .102–101 ׳מע ,״םיב הכילה״ ,.ס ,רהזי  101
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 102,רופיסב תובר םימעפ שממ הלא םילימב ומצע לע רזוחש יוטיב ,״תרגסמה״ וא ,״טבמה תרגסמ״ תועצמאב

 ,תוננובתהה תלועפ לאו ומצע טבמה לא בלה תמושת תא רהזי הנפמ ,ןיפיקעב םג וילא סחייתמו רזוח רהזישו

 דחא דצמ איהש םיסחי תכרעמ ,הווהתמ הרענהו רענה ןיב םיסחיה תכרעמ ובש יזכרמה ץורעל םתוא ךפוהו

 ונילע ,תאז לכב הב ןיחבהל תנמ לע .תושחרתה אלב תושחרתה ,תיארנ יתלב טעמכ ינש דצמו ,דואמ תישחומ

 ת/ארוקה תא ליבוהלו תושעל רהזי הסנמש רבדה והז .תויומדה ןיב הווהתמש המב זוכירבו בל תמושתב ןנובתהל

 טבמש תומלוע םיקהל החילצמ ,םיבר םיטרפ תפשוח תזכורמ בל תמושתש החנה ךותמ ילוא ,ותיא דחי תושעל

 ןטק הדימ הנקב תושחרתה םגשו ,תחנומ בלה תמושתש ןכיה תדלונ תועמשמ ויפל ,הזה ןויערה .םהילע חסופ סג

 טלחהבו ,תחא אל רהזי לש ויתוריציב עיפומש ןויער אוה ,המרדו הלועפ ,םיטרפ ףוסניא השעמל הליכמ דחוימב

 עגרב ואצמיה םצעב רבודה וא רוביגה ריכמ הבש תחא הנצס תוחפל העיגמ םהמ דחא לכבש ,םיה לצא ירופיסב

 .עדומ אוהש ךכל תועדומה :רתויב הרעה תועדומל עיגהל חילצמ אוה ובש עגר ,הזה עגרה לש ותואלמב ,הווה

 ,העיטק לש עגר ןיעמ המצע ינפב הווהמ ןהמ תחא לכו ,וז תא וז תודהדהמ הלאה תונצסה םירופיסה תשולשב

 תורשפאה תחתפנ ובש עגר ,רוביגה תייווח לשו רופיסה תלילע לש – תוליעפהו תומדקתהה ףצר לש הריבש

 .היסקלפרל

 וייח עגר דועבשו םת ולש קבאמהש ענכושמו עבוט ומצע תא שיגרמ רבודה רשאכ ,״םיב הייחש״ב

 ,םולכ לע דוע קבאי אלש בשוח רבכו וילגר תחתמ המדאה לש עיתפמה עגמב שח אוהש ינפל טעמ ,םימייתסמ

 :הזה עגרה שחרתמ

 

 היהו .םואתפ ,הזה עגרב ובו ,םיל ול ןתו בוזע ,רתוי תמאב םש שי המ ,ךל בושח ךכ לכ המו ]...[

 בחרתמ לוכהו רשפא לש רידא בחרמ וליאכו םואתפ ,רשפא לשו יאנפ לש רידא בחרמ הזיא וליאכ

 הבשחמב קיידל עגר םואתפ שיו ,הזכ אל ללכו המדנ היהש ומכ הככ אל ללכ הזש רורב היהו ,ביבס

 ,תעכ עוקשל שקבתמה דבוכה לש וחוכ לכ תאו הלהבה תא החודש ,הקויד דוח דע התוא איבהלו

 וליאכ רשפאו ,וליאכ ,ףוס ףוס ,הזה עגרה לכ אולמ לש ןמזה תוהש תא לידגמ הלידגמ השדעב וליאכו

 רקוח לש תויתטישבו חור רוקב וליאכ םגו ,םיהדמ קוידבו ויטרפל ותוארל ,לודגה ןמזה תא תוארל

 םואתפ רבוע לוכהו ,רורב תוארלו ,בשה אלל תויהל ךלוה המו הזה רבדה המ קיודמ תעדלו ,בשוימ
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 ,ךל הרקי הזש רוסאש ,אלש הרצק העדוה קר אלא ךל ראשנ אלו ךישמהל עדוי אלו ירמגל רכענו

 103.ןכ ,היהי ןכ אקווד םיה ףכב הזה רּוגָסלשו ,אלו אלש ,אלש עידומ ,אל טושפ ,רוסא טושפ

 

 םילייטמה תצובק תא ופסאיש תוניפסל הנתמה לש תועש ירחא :המוד הנצס תשחרתמ ״םיה לצא הציר״ רופיסב

 םירעוגו םיסעוכ םיאמיה .תוניפסה לא עיגהל םיחילצמ רופיסה רוביגו הצובקה ךירדמ ,הדצממ התיבה הרזחב

 לא הרזחב ץורל חלשנ רוביגה .רהמ תאצל ידכ הצובקה ירבח לכ תא איבהל םהב םיציאמו רוחיאה לע םהב

 לולסמהו השק המדאה ,ישרט חטשה .תוניפסה תונגוע ובש םוקמה לא אובל הירבח לכ תא קיעזהלו הצובקה

 םימויאה לכ תא תעדה לע תולעמ וב תולגנש תורוצהו םימייאמ ונממ םילועש םילילצה ךשוחה תדר םע .רורב אל

 ,תוששח ,תונוימד :שארב ול תוצצורתמ תובשחמה םג ,ולש הצירה ךשמב .רואה תועש ךלהמב ןיעהמ םירתסנש

 תודבוע ,הדצמ רופיס לע תובשחמ ,תכל יריש ירבש ,ץר אוה ובש לולסמה יבגל תוקפס ,תולוקלו תוארמל תובוגת

 ןדבוא לש עגרב ,םואתפ ,זאו .הציר ומכ הריהמ העונתבו ףטשב לוכהו ,חלמה לש ימיכה ובכרה ,תוירוטסיה

 :הנוש והשמ שחרתמ ,ךרדה

 

 תאזכ העוב ןימכ וא קיר םוקמ לש לגעמ ולוכ השענ וליאכ קיר וביבס השענ תחא־תבב םואתפש אלא

 תחא תבב לוכה הבכ וליאכ טקש הזכ טקש היהו תכלמ לדח ולוכ ןמזהו ביבס םולכ היה אל םואתפו

 םולכה בלב דבל דבל םואתפ ול דמוע םדא הנה ךיא תעכ בטיה שפתנ תויהל ליחתהו ולוכ ןקורתנ וא

 לכ תמאב הז המ ןיבהל םיליחתמ וליאכו ]...[ הזכ חותפ קרו וביבס ירמגל םלש קיר קר ול שיו לודגה

 הפ ינא הז המו תעכ הפ ינא הז הפיא אלא הז לכ תמאב הז המ הנניא הלאשהש ינפמ ךכ לכ אל םגו הז

 הזה קירה עגרל רוסאשו ךכ לכ בושח הארנש והשמ םואתפ תעדל ליחתמו ךלוה ינא םואתפ המו תעכ

 קר ולוכ םלועה לכו ךל קר ךליבשב ולוכ ולוכ ךלש ולוכ תעכ םלש עגר תעכ תעכ ךל שיו ]...[ רובעיש

 ךלש ולוכש עגר ךותב לודגה םלועה עצמאב הככ הפ דמוע ונשיש שיה תא ךל ריאשמו הדצה זז ךלש

 המש חתפנ םואתפו ]...[ םולכל רהממ אל םגו היהיש םולכל הכחמ יתלב ךכ־רחאל הכחמ יתלב ירמגל

 הזכ טקשב הזכ טקשבו שממ םיאור ייחב םש הז ימ הלעמל לוכה לעמ םש דמוע ימ םש רשי םיאורו

 שעורה םיהו לודגה רהה ןיבש רצימב םיעלס קרפמ אלו םער לוק םושו הדחפה םושו דיחפמ םוש ןיאו

 ךילא אוהו תעכ ךתוא האור אוהשו אוה הזשו ןכש עדוי התאו םואתפו ירמגל ירמגל טקשב טקשבו
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 ייחב הזכ ייה טקשב בוש ול רמוא התאו ]...[ הזכ טושפ וילא םייניע םירמ הלעמל וילא טיבמ התא םגו

 המב שודקה לכב עבשנ םירהה ןיב ךשוחה לכב דהדהמ ייחב עבשנ ינא ייה ךל רמוא אוה םג אוהו

 הז ןכ ול רמאתו ןכ ול רמאת התאו ונממ אלפנ ןיאש הזכ ילא אוב תעכ רמאיו ארקי אוה ילואו וצרתש

 104...יננה ינא הז הארתו ךינפל הפ ינא הז ןכ ינא

 

 ןטק דחא עגר״ לוכה ךסב אוה ולש יתימאה ךשֶמהש המ רבד רהזי ביחרמ ובש ,הזה תולגתהה עגר ירחא דימו

 ךישממ – וזה הרכהב ההתשמו ,ךורא ןמזלו בחר םוקמל ותוא ךפוהו 105,״םולכמ תוחפו םולכ וב םיקיפסמ אלש

 .ץורל רבודה

 לש תיהולאה תולגתהה וא ,״םיב הייחש״ לש תוומה דחפ קוידב אל והז .הזכ עגר שי ״םיב הכילה״ב םג

 :םוהת לש ופס לע םג לבא הפיו לודג םג אוהש עגר ,םהינש לש הגיזמ יהוז םצעב לבא ,״םיה לצא הציר״

 

 הזל הז םיבורקה םיטבמה ינש דבלמ םולכ תללוכ הניאו םולכ הב ןיא רבכ הנטקה תרגסמה םג תעכ

 והשמ לטבל הלוכי קר תעכ העונת לכ ]...[ דימ אל דוע לבא דאמ יתימא רבד רוביד ילב רמול םינכומ

 הדיחי תחא םעפ ילוא קרו סנ ךרד קר הרוקשו םוי לכ הרוק אלש דאמ ריבשו דאמ רקיו דאמ בושח

 רבדה םצע אוה אלא קיר ללח םתס אל אוה םהיניבש הזה ללחהשו ]...[ תעכ הנה הנורחאו הנושאר

 אלא תוקיר ונניאשו ,םהיניב אלממ היהיש ושע םהש הזה םולכה לכב ולוכ אלמה רבדה תואלמ אוה

 םואתפ לוכה וירחאלש ,עגר דוע יח תויהל הזל ול םינתונו ]...[ םהיניבש ללחה תרוצכ ותרוצש ףוג אוה

 םישעמ וב םישועש אלמ ותוא רחא והשמל היהיו ,רחא רבד היהיו ליחתיו הנתשמ תויהל ליחתי

 106.רחא רבד רבכ לבא ,םתומכ ןיאמ םייחרכהו םתומכ ןיאמ םירגמו םיאלפומ

 

 ללשל ותוא תטרופ וב תעקשומש תירופיסה בלה תמושתש ןיע ףרה ,דדוב דחא עגרב רהזי דקמתמ וזה הנצסב םג

 בצמ ,הרענהו רענה ןיב חתמה אוהש ןטק םולכב זכרתמ םלועה לכ ,עגרל .וב יוצמש רשועה תא השיגדמ ,םיטרפ

 ,טבמה תולועפמ רתוי הסג טעמב איהש הלועפ לכ םע םלעיהל לוכיו ןידע ינש דצמו םייקו רירש דחא דצמ אוהש

 ,ףולח רב עגר והז .תוננובתהה איה וב תיזכרמה הלועפהשכ ,תועדומ לש עגר והז הפ םג .המישנהו הבשקהה

 

 .66–63 ׳מע ,״םיה לצא הציר״ ,.ס ,רהזי 104
 .65 ׳מע ,םש 105
 .122–121 ׳מע ,״םיב הכילה״ ,רהזי .ס 106
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 ,בלכ לש העיתפמה ותעפוה םע עגרה טטומתמ ךכ רחא דימ .וב תוחכונה דודיחו ןמזה לש היהשה ,ףלוח ןכאש

 .רתויב ימוימויה ידי לע הרותב תעטקנ םוימויה ףצר לש העיטקהו

 ריכהל החילצמש דואמ תזכורמ תודקמתה ןיעמ אוה ולוכ רופיסה לכ ,הזה יזכרמה דחאה עגרל המודב

 עודי אל רופיסב תיסיסבה היצאוטיסה לע .והשלכ טקייבואב דקמתמ טבמהשכ םילגתמש םיטרפה הברה לכב

 ,תאז לכבו .תוכישממ ןה ןאל ,הז לע וז םהל עודי המ ,המל ,ואב ןינמ ,ןהיתומש ,ןרבע ,תויומדה תוהז :הברה ונל

 – םיווהתמש םיסחי שי ,תרנכ םי ףוח שי ,הרענ שי ,רענ שי – ונל םיעודיה םייסיסבהו םינטקה םיטרפב םג

 טבמה םג ןפוא ותואב .םיטרפ לש תולד ומכ הארנש המ ךותמ םג הווהתמש ,דואמ טרופמ םלוע רצוויהל חילצמ

 .עגר רירבשב ,עגרב םילעופש םיטרפה ברימ לכ תא ףושחל ידכב הקיפסמה תרגסמה אוה רופיסב

 

 ״טבמה תרגסמ״
 .הגצהה לש יתוזחה בוציעב םג יזכרמ ןותנל הכפה ,רהזי לש רופיסב ךכ לכ םדקומ בלשב העיפומש טבמה תרגסמ

 ,םינקחשה םילעופ הילע .המב לע המבכ תשמשמש ןבל ריינ תעירי המבה לע השורפ ,םיה לצא לש ןושארה יצחב

 םישיערמ ,הנממ תוסיפ םיערוק ,התוא םירענמ ,הילע םיבתוכ ,הילע םילגלגתמ ,חטשמ לעכ הילע םידעוצ םה

 הפיקמש המבה תרגסמו ףדה ילוש ,תרגסמה תמייק המבה לע ןושאר טבמב רבכ .ריוואב התוא םיפינמ ,התיא

 התנב רנק״ .המבצוחה וניאו המב־ה וניאש ףסונ בחרמכ ,הגצהה ךרואל םינקחשה םיסנכנו םיאצוי הנממש ,ותוא

 ,תערקנ איה םעפו הינומרה הב תמייקתמ םעפ .תאזה תרגסמה םע גולאיד םייקתמ ןמזה לכש ךכ רופיסה תא

 םיעצמאבש ,הגצהה לע בתכנ 107,״תויומדה לש ימינפה גולאידב םיברעתמ ,הילא םיסנכנו םיאצוי םינקחשה

 לש הנושארה הטס׳גב םג תחכונ ״טבמה תרגסמ״ .טסקטב תרכזומש תרגסמה תא טלוב ןפואב החיכנה םייתוזח

 איה ,המבה ךות לא המינפ הלש ןושארה דעצב .םייפקשמ הביכרמו ללחה ילושב תדמועש ,לג ילריש תינקחשה

 .תשגדומ הטס׳גב ןתוא הריסמ

 הנפד תסחייתמ ״חצר תושרפבו והילא יוליגב תואירק :סנמרופרפסימו הרוצה תייגולואדיא״ הרמאמב

 לש וסיסבב דמועש ןויער ןיבל ,תופלחתמ טבמ תודוקנ ןיב םיענה םינקחש לש יתמיב הנבמ ןיבש רשקל לואש־ןב

 :יתמיב דוביע

 

 

 .םש ,לכימ ,ילאירא 107
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 ורופיסב הלקת לש התיינבהל ,תינורטאיתו תיגרוטמרד ,תינרוצ תיתשת אוה ירטנמגרפה הנבמה

 – רובש יטמוארט־טסופ ןורכיזכ עוריאה רייטצמ יתמיבה סנמרופרפסימה ךרד .עוריאה לש רוגשה

 הבושתה תא םסוחו יטמוארט־טסופ קזבהכ תידליה טבמה תדוקנמ הווחנש ,רבש לש סוטסגל בסומ

 ,לצופמה הנבמה לא לגלגתמו תרבשנה תיכוכזה םע חלודבה לילב ההוזמה ,רבשה .״?הרק המ״ הלאשל

 108.תופלחתמ טבמ תודוקנ ןיב םיענש ,םינקחשה ףוגב עבטומ

 

 העונת תרזעב המבה לע גצוימש רבש ובש ןפואל לואש־ןב תסחייתמ חצר תושרפ תיתמיבה הריציל רשקהב

 הכילה״ לש הרקמב םגש הרובס ינא .רופיסה קמועב ןומטש רבש לע עיבצמ םירבוד ןיבו טבמ תודוקנ ןיב תטלוב

 רופיסה תונורקעל הבוגתב רצונ רופיסל רנק הרציש יתמיבה הנבמהש הנבותה תא וז הנעטמ רוזגל רשפא ״םיב

 .תינורטאיתה הפשב םתוא אטבמו םתוא ןיצחמו ,ומצע

 ותוא םיננוכמש םה ,טבמה לש ותלועפבו ומויקב יביסנטניאה קוסיעהו ,טסקטבש טבמה תרגסמ

 ,תאז םע דחי .יתמיבה דוביעב רנק תלעופ וכותבש ,הרובס ינא ,רשקהה והז .רופיסב יזכרמ אשונכ הליחתכלמ

 תמתור רנק ,ותמועל .רקוח רהזיש םייביטטידמ טעמכ םיעגר םתוא תא קוידב תרקוח אל רנק ,רופיסל דוגינב

 תחא היצאוטיסב תולעופ תונוש טבמ תודוקנ הבש תוינמז־ובב ,רמולכ ,טבמ תודוקנב קוסיעל טבמה אשונ תא

 תודוקנ לש ןדיקפת לא םג 109.יולגב תסחייתמ איה וילאשו ,רנק לש התריציב ומצע לע רזוחש אשונ והז .הנותנ

 ןיבש לדבהל עגונש רתוי לודג ןויער ןיבל הזה אשונה ןיב תרשוק ,רישי ןפואב רנק תסחייתמ םיה לצאב טבמה

 :רופיס ןורטאית ןיבל יטמרד ןורטאית

 

Drama, most of the time, has one point of view, but a story can be told by different 

storytellers. When you deal with storytelling, you always deal with different points of 

view. [...] If each person sees a story from a totally different perspective, each person sees 

a different “truth” and can develop greater tolerance for others.110 

 

 .82 ׳מע ,״חצר תושרפבו והילא יוליגב תואירק :סנמרופרפסימו הרוצה תייגולואדיא״ ,הנפד ,לואש־ןב 108
 עונל ונל תרשפאמ םילמנה םלועב תוננובתהה״ :רנק תבתוכ רהזי תאמ רופיס יפ לע תימוח תולילע םידליה תגצה לע ,לשמל ךכ 109
־ומכ ,ברקתמ טבמב םגו ,םילימה תורייש לע םג ומכ םילמנה תורייש לע ,םילמנה יליבש לע בחר טבמב תוננובתה :הדימ־ינק ןיב
 תעש – תפתושמ הריצי לש העש דחי רוצינ הלאה םיטבמה יובירמ .םיטרפ דועו דוע וב הלגמו ריעזה תא לידגמ רשא יפוקסורקימ
 ,31.1.2020 הלדנ ,רנק תור ,רנק תור ןורטאית תצובק ,״תימוח תולילע״ ״.םילמנה
-https://www.ruthkanner.com/show/%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa
-d8%ba%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%85%-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa

d8%ad%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%aa/% 
110 Kanner, Ruth, interview by Jang Yuxia, “Sea to believe”, Global Times, 28.6.2012, p. 3. 
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 טביהב הכורכ ,םיתעל תרתוסה ,תינמז־ובה ןתלועפו טבמה תודוקנ תא רנק לש התסיפת ,וז הרימאב רכינש יפכ

 תועדות לש ליבקמב םויק לש ןויערב בושו בוש םא יכ ,תקסוע איה ובש ומצע טבמה אל והז ;התריצי לש יטילופה

 תחא הדמעמ הלגנש המש ךכב הרכהה יהוז .דחא ןמזבו דחא בחרמב ,םינוש תונוצר ,םינוש םירופיס ,תונוש

 םלוגמ ,המוד ןפואב .הז דצל הז תויחל םדא ינב לש תלוכיל רשקהב תיטירק הרכה ,תרחאמ רתסנ תויהל יושע

 תתשומ םהילעש רתויב םייסיסבה תודוסיה דחאכ ,םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינויד הגצהב םג הזה ןויערה

 .רנק לש יתמיבה דוביעה םגו רגרב רמת לש טסקטה

 טבמ תודוקנ תפישחל יעצמא – הלקת
 תואמגודה תחא .הלקתב שומישה תרזעב המבה לע תושמוממ ,״םיב הכילה״ב יזכרמ אשונכ ,טבמ תודוקנ

 הלש יגרוטמרדה שומישל עגונב רניק דג ידי לע תלאשנשכ רנק הגיצמש המגוד םג איה הגצהב רתויב תוטלובה

 ךרוצ השיגרה איה ,רנק תרפסמ ,״םיב הכילה״ לע הדובעב .ןימינב רטלו לש )interruption( העיטקה גשומב

 ומצע רופיסה תא םג םינייפאמש )"purity"( ״תומימת״ וא ,״רהוט״כ הראית איהש המל דגנתיש והשלכ םרוגב

 ודגנכש חוכ והשזיא .)ךכל טלוב יומיד הווהמ ןבלה ריינהשכ( המבה לע ותוא המיקה איה ובש ןפואה תא םגו

 תא גצייש והשלכ טנמלא השפיח איה ,הירבדל .ךוכיחה לע רבגתהל ותוא ץלאישו ול עירפיש והשמ ,לעפי רופיסה

 םיגצומש הברקה יעגר לש תוינושארהו רהוטה םלומ לאש ,םלועה לש םיינרמוחהו םיסגה ,םיירגלווה םיטביהה

 ,התליחתב :הגצהל הפסוותהש תיתמיב תושחרתה ךרד עיגה ןורתפה .תוקפרתהכ אלו ,תודגנתהכ ועיפוי רופיסב

 ,המבה תפש לע תבשוי קרק ילט תינקחשה ,תומלש תוקד המכ ךרואלו תואסיכה לע םיבשייתמ םיפוצהש תעב

 ותואל םיסיטרכה תריכממ תויופצה תוסנכהה תא ןופורקימ ךות לא תבשחמו ללחל םיסנכנש םיפוצב תננובתמ

 םירפסמ הריסחמו הפיסומ ,ושכרנש םיסיטרכה תאו םלואב םיבשומה תומכ תא הנומ ,תויולע תנייצמ קרק .ברע

  .םידספהה תאו םיחוורה תא תבשחמו ,ונתינש תוחנהה יגוס יפ לע

 ,םירחא תוחוכ דגנכ קבאמל ךפוה אוה ,ומצע ינפב דומעי גוזה תבהא לש ינושארה יומידהש םוקמב

 תויושי ווהתהו רפוסמ תויהל ליחתה רופיסהש ירחא ,הגצהב ףסונ עגרב .וילע רובגל םימייאמש ,רתוי םיסג

 יבכרה הנפד ,םיילכלכה םיבושיחה לומלמ לע תויארחא ויהש תועצבמה יתש ,תויומדו םירפסמ לש תויתמיב

 עצמאב םייוצמ םירחאה םיעצבמה רשאכ אקווד ,דחא עגרב .המבה ילושב תואסיכ לע תובשייתמ ,קרק ילטו

 רובידב תובשחתה אלב ,שערב – הסיפ ונממ תערוקו ריינה ףד לא תנכור יבכרה ,טפשמה עצמאב שממ ,רופיסה

 .שדחמ ליחתהל ,בוש ךישמהל ךכ רחאו ,תוהתשהל ,רובידה תא עוטקל םתוא ץלאמש ןפואבו ,הצובקה ירבח לש
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 גצומש םיוסמה םלועה תא ,תרחאה הלועפה תא תודגנתהה ךרד לע דדחל אוה תאזה הערפהה לש הדיקפת

 :המבה לעו רופיסב

 

These noises of calculations are indeed something that exists in our world, although we 

strive to reduce them. But they are there. A part of my own conflict, too. So, this story with 

this provocative counterpoint is an example of what I would call an important 

dramaturgical “disturbance”.111 

 

 תרגסמ רידגהל הליעפו תעדומ הריחב תויהל תכפוה הלאכ תושגרבו הזכ םלועב תודקמתהה ,הערפהה לומ לא

 אצמיהל קר וליפא וא ,)הגצהה לש םייפסכה םיטביהה( רחא ינפ לע דחא רבדב ןנובתהל ,םלועה תא םוחתל ,טבמ

 לשו להקה לש בלה תמושת לעו סוקופה לע קבאמה .ןותנ עגרב םימייקתמה םינושה םירושימה ןיב ןתמו אשמב

 ךותב תונוש תויורשפא לש ןמויק תא דדחמ ,םייטנוולר אל םיינוציח םישער תוקנל ליעפה ןויסינה ,םיעיפומה

 .היצאוטיס התוא ךותבו בחרמ ותוא

 תוינמז־ובה תא טרפל הפיסומ רנק ,המבה לעש בלה תמושת ידקומ ןיב תורחת לש וזה הלועפל ךשמהב

 רפוסמה רופיסב ןנובתנ הבש ךרד לכ .תוברועמו תוננובתה לש גוס לכב הכורכש הריחבה תא ,הנממ האצותכו וזה

 .תוירשפא תובר ינמ תחא ךרד איה ,)תיתואיצמ היצאוטיס לכב םג ,ךכל ךשמהבו( המבה לע תוגצומש תונצסב וא

 לש םלש ןונגנמל הכרואל תחתפתמו תכלוה הגצהה תליחתב רבכ ךכ לע העיבצמש תינושארה הערפהה םגו

 תוארל רשפאש המ :טבמ תדוקנ קוידב יהוז ,םצעבו .הייאר תויווז לש םישובישו םירבעמ ,תויוברעתה ,תועיטק

 תיווז לש תונתשהב ןמזה לכ קסוע רופיסהש דועב .טבמ תרגסמ ךותב םוחתש המ ,תמיוסמ תיזיפ הדמעמ

 הדש תא םיחתופ וא םיריתסמשו ןיעל םילגנש םימצעה ,ןוויכה ,החונתה יפ לע הנתשמ תרגסמה – הייארה

 םינקחשה תצובק לכ ידי לע רפוסמ רופיסה ובש ןפואב יוטיב ידיל תואב ולאה הייארה תויווז הגצהב – הייארה

 .דחיב

 המליג הרענה דיקפת תא ,םויה דעו 2005 תנשב הנושארה הגצההמ לחה ,םיה לצא לש תואסרגה לכב

 יתשש ףא .ןוסדרוודא לאינד ותוא םלגמ םויכו ,רוקמב דיווס ףסוי אלימ רענה דיקפת תאו ,׳ץיבוריאמ ידע

 ךות לא ,הפוס דעו הגצהה תליחתמ וללה םידיקפתה תא םיאלממש םינקחש ידי לע תומלוגמ רופיסב תויומדה

 

111 Kanner, Ruth, interview by Gad Kaynar, “Disruption as Revealing the Essence of Truth”, p. 82. 
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 ,קרק ילטו יקולבב ןנור ,לג ילריש םה ולא םויכ .םירחאה הצובקה ינקחש םג םיסנכנ תאזה תיגוזה תכרעמה

 .יבכרה הנפד םג הגצהה לש תומדוק תואסרגבו

 םיעצבמהו תועצבמה לכ ,רמולכ ,רופיס ןורטאית איה וז הגצה םג ,רנק לש התריצי לש הרדגההמ קלחכ

 םיקחשמש םינקחשה ינש םג רשאכ ,ת/ינוציח ת/רפסמ םוליג ןיבל תומד םוליג ןיבש ריצה לע םילעופ המבה לעש

 הלילעל םילובכ אלו ,תויומדה םוליגב אלמ ןפואב םיעקושמ אלו הזה ריצה לע םיבצינ הרענהו רענה תא

 תלילעל םיברקתמ םה םג ןורקיע ותוא יפ לע לבא ,םירפסמכ םישמשמ םיפסונה םינקחשה .םהלש תיטמרדה

 םוליגמ רוריבב םיענמנ םיתעלו תויומד לש םינממס םיתעל םמצע לע םיטוע ,הנממ םיקחרתמו םיריעצה ינש

 תוכרעמ לש קוריפ ידכ דע העיגמ הצוחהו המינפ תאזה העונתה .םירפסמ לש תקחורמ הדמעב םירמשנו הזכש

 םג םתוא עבקל היושע םייפיצפס םינקחש ינשל הריעצהו ריעצה תויומד תקנעהש דועב .תויתמיבה םיסחיה

 םירנטרפכ םינקחשה ינש תא עבקלו ,תויומדה ןיב רופיסב תראותמש םיסחיה תכרעמב םגו וללה םידיקפתב

 הריעצהו ריעצה ןיבש תרושקתה תובורק םיתעל .תורחא םירשק תוכרעמ וחתופ םיה לצאב ,וז לש הז םיירקיעה

 ׳ץיבוריאמ לש םיירקיע םירנטרפ תויהל םיכפוה ,םירפסמה ,םירחאה םינקחשה אקוודו תקרפתמ

 לכש םיטבלה ,ףונה ירואית ,הרענהו רענה ןיב םיבותכה םיגולאידה – תירופיסה תושחרתהה .ןוסדרוודא/דיווסו

 לע המבה לע םיעצובמ הלא לכ ,תוימינפה תויושחרתהב תוברעתמש תוינוציחה תויושחרתההו הווח םהמ דחא

 ךפהתמ והשמ ,הנתשמ היצאוטיסב והשמ ,המבה לע רבודה ףלחתמש םעפ לכו ,םינקחשהו תוינקחשה לכ ידי

 לש םדיקפת .הבוחב תנמוט הנצסהש לאיצנטופב םג ,ךכ ךרדו תושחרתהה תא האור להקה הנממש תיווזב

 םידגנתמ ,ןתוא םישלשמו םיליפכמ םה – הרענהו רענה לש טבמה תודוקנ תא אטבל קר וניא הצובקה ינקחש

 .ןתוא םיחתפמו ןתוא םיקזחמ ,ןהילא

 .היינשל תחאמ רבעמה ךרד דדחתמו ףשחנ היצאוטיסה התוא ךותב תוברה טבמה תודוקנ לש ןמויק

 תריציב רנק תא םישמשמש םיעצמאהמ קלח םה הלא לכ – תוברעתהה ,תיווזה ייוניש ,הפלחהה ,עוטיקה

 לש םעוציבל ןמזה לכ ןותנ רופיסה ,הזכ בצמב .םינושה םירבודה ןיב טסקטה קלוחמ ויפ לעש יתמיבה ןונגנמה

 .ומצע ףוליחה םצעל הרורב בל תמושת ךשומש ןפואב ,דואמ םיימניד םה םירבודה יפוליחו הצובקה ינקחש לכ

 .תרחאל תחא הייאר תיווזמ ולש תוציפקב ,רופיסה לש טבמה תדוקנ לש התוביציב איה ,ךכ םא ,הלקתה

 רובידל תוצרפתה
 תועצמאב קהבומ ןפואבו ,היצאוטיס התוא ךותב תונושה טבמה תודוקנ תא השיגדמ רנק ןהבש םיכרדה תחא

 ,תחא הדיחי םיווהמ בותכ טסקטכש הקספ וא טפשמ לש קוריפ ,טסקטה ףצר תריבש דואמ טושפ איה ,הערפה

 :רופיסב רמאנ ,לשמל ךכ .גולאידכ תודרפומה טסקטה תוסיפ תא םיעצבמש םינוש םירבודל םתקנעהו
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 אל ,החילס ,הלש דיב הלקתנ דיהו םואתפו ,הלק תוחתמתה ידכ קר ,דיה תא תצק םיטשופ םא

 וז םא ,הלש דיה תא ,הנווכ ילב ,םואתפ האצמ ךלש דיהו ,עורזה ,הלש דיה וז םואתפ ]...[ הנווכב

 רחא ןיממ ףוג לש ,קלחו םחו ךר ,ןטבב הל תעגפ וא הלש תועלצה הלא ילוא וא ,עורזה וא ,דיה

]...[.112 

 

 המש אלא ,הלא תורוש לש ןדיקפת והז הגצהב םג .רענה לש וטבמ תדוקנ תא הזה טסקטה אטבמ ,רופיסב

 תומלוגמו ,דחא עגר ותוא ךותב ןלוכ תולעופש תונוש טבמ תודוקנ לש ףסואל קרפתמ תחא טבמ תדוקנכ ספתנש

 אקווד תרמוא ,״ןטבב הל תעגפ״ םילימה תא ,דיווס ףסוי עצבמ הקספה בור תאש דועב :םינוש םירבוד ידי לע

 תעבומה הלועפה ,רובידה ןפוא םג – הז קר אל לבא ,רבשנ םירבודה ףצר .ןבלה ףדה ילושב תבצינש ,לג ילריש

 ,ךכ .איה הרביד ובש ןפואלו לגל הבוגתב רמאנ טפשמה ךשמה ,רבודה תויהל רזוח דיווסשכ .תונתשמ ןה םג ,וב

 לבא ,הרואכל ימינפ אוהש גולאיד ,תומיע רצונ ,דואמ דיחא תויהל היה לוכי הדימ התואבש ,דחא רצק עגר ךותב

 .היולג תיתמיב תואיצמ תויהל ךפוה

 הדיחיכ תואריהל יושעש המ קוריפ לש ,םירבודו תורבוד ןיב העונתה לש ,ףתושמה רובידה לש הקינכטה

 ,רנק לש הדובעב תיזכרמ הקינכט איה ,הבוגתבש תורימאו דגנכש תורימא ,תורימא ללש ידכל תחא תילולימ

 .יתמיבה דוביעב ידוסי ןותנ תויהל תכפוה ״םיב הכילה״ לש עוציבב םגו

 םיבתוכו ,לוחה יבג לע רויצל תיתמיבה הליבקמה ,ףדה ןויליג לע הרענהו רענה םירייצמשכ ,ךכל ךשמהב

 ידי לע תורמאנ תובותכה םילימה וליאו ׳ץיבוריאמ ידי לע תישענ תיזיפה תיתמיבה הלועפה ,םיטפשמו םילימ

 קרפתמ דחאה עבמה .ומצע דיווס םגו ,יקולבב ןנורו לג ילריש ידי לע םג זאו ,ןויליגה ילושב תבשויש יבכרה הנפד

 םיעצבמ/םירבוד ןיב קלוחמ טסקטה ,וזכ תיעוציב הירוגטק לכ ךותב םגו ,תובותכ םילימו תורבודמ םילימל

 .םישדח םייעוציב םיסחי םירצונ םהיניבש ,םינוש

 הקינכטב עדוי לוכ רפסמ ידי לע רפוסמו רענה תעדות רחא רקיעב בקוע "םיב הכילה" רופיסהש דועב

 .יתמיב עוציבל רבוע טסקטהש עגרב תונתשמ דימ ,ותוחכונו ותוכמס ,רפסמ לש הלאה תויגוסה ,בלושמ עבמ לש

 ןורטאיתל ךכ לכ תיזכרמ איהש הנוכתה ,רפסמהו תומדה םוליג ריצ לע העונתה םג הלועפל תסנכנ המבה לע

 ,יעמשמ דח תוחפ הברה והשמל תכפוה ״רפסמ לוק״ לש תיתורפסה הנוכתה .בר שומיש הב השוע רנקשו רופיס

 ריצה ךרואל תורחא תודוקנ לע םימקוממש םינוש םיעצבמ לש םתלחנל המבה לע םיכפוה רובידו לוק לכ רשאכ
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 לע יטמרה ןפואב ורדגוה אל רופיסב םידיקפת ןיבל םימיוסמ םיעצבמ ןיבש םיסחיה ובש עגרב .רפסמ/תומד לש

 ,םינקחשה ראש םג אלא ,דיווסו ׳ץיבוריאמ קר אל םיעצבמ רענהו הרענה לש םלוק תאש עגרב ,רמולכ ,המבה

 הצוחה העונתה תא הגצהה תרשפאמ הזה עגרב ,הלודג תוליזנב תאז םישוע לבא םירפסמ םימלגמ םנמאש

 ,ןכותמ םירבדמ ,תויומדה תעדות ךות לא םיאצויו םיסנכנ םיעצבמה .רופיסב תונושה תועדותה ךותמ המינפו

 ,הז ןפואב ,יתמיבה דוביעה .היצאוטיס התוא ךותב תונוש תובוגתלו תונוש הייאר תויווזל ןתוא םג םיקרפמ

 חתופו ,סנכיהלו תאצל ,ןהב רקבל תוסנל ןימזמ םג אלא ,תוליבקמ תועדות לש ןמויקב הרכהה תא קר אל עיצמ

 .םינוש םינפואב תושחרתה ןכרד תווחלו תונושה תועדותל ברקתהל ןתינש תורשפאה םצע תא ןוידל

 םיפלחתמ םירנטרפ
 המבה ינפ לע תשרפתמ תיזיפה הנצסנזימה םג ;םינוש םירבוד ןיב קלוחמו המבה לע ץרפנ טסקטה קר אל

 ,עגמה תורשפא תא רענה ןיימדמ רשאכ ,לשמל ךכ .הרענהו רענה תויומד ןיבל ׳ץיבוריאמו דיווס ןיב תקתנמו

 תרבודש ,לג ילרישו דיווס ידי לע תעצובמ הנצסה המבה לע ,תוברקתהה דע םינטקה םידעצה תא ומצעל ראתמ

 היה דיווס לשמל םא ,גולונומ תויהל היה יושעש הפיא גולאיד רצונ הז ןפואב .רענל רופיסב ךיישש טסקטה תא

 ,טסקטה תא תרבדמש לגו ,םילימ אלל לעופש דיווס ןיבש גולאידה ,הז םוקמב .״ולש״ טסקטה תא רבדמש הז

 שיגדמ הז עוציב .םיעצבמה ינש ןיב ערק ומכו תיעמשמ דח תיזיפ תוקתנתה ,דיווסב לג לש הרומח הרעגל ךפוה

 .ילוק דח יתמיב עוציב תמועל תולוק יוביר לש תונכתיהה תא

 רתוי הברה קינעמ םירחא םירנטרפל םדומיצו ,םייתמיבה הרענהו רענה ,׳ץיבוריאמו דיווס ןיבש קותינה

 תוברקתהה תשחרתמ ובש בצקב טולשל רנקל רשפאמו םיגולאידלו םידמעמל ,המבה לע העונתל תויורשפא

 לע טרפנ ,הזה תושחרתהה רסח טעמכ עגרה תא ראתל ידכ רהזי תא שמשמש םילימה יוביר .גוזה לש תיזיפה

 הז רנק לצאו ,תיתמיב תושחרתהל והשכיא םגרתל שי רופיסבש ללמה לכ תא ,רמולכ .תוישממ תוקדל המבה

 העונתה ךרד ,הזל הז םלוכ םינקחשה םירמואש םיטפשמה ןיב המבה לע םירוביח דועו דוע תריצי ךרד הרוק

 ךות לא םיעצבמה לכ לש השימגה האיצילו הסינכל תודוה םהיניב םירשפאתמש םישגפמהו המבה לע םהלש

 .םהלש םידיקפתה ךותמו

 תרפסמ/תומד לש היצמרופסנרט
 ,הצובקה תוגצה לכב הרוקש יפכ .םינוש םירבוד ןיב טסקט תקולח ךרד קר תשחרתמ אל ףצר לש הריבש לבא

 קלחב ,ןאכ .תומד לש הדמע ןיבל רפסמ לש הדמע ןיב םישוע םיעצבמהו תועצבמהש העונתה לע םשומ בר שגד

 ןפואב םהילא תנווכמ בלה תמושתו הלאה היצמרופסנרטה יעגרב שחרתמש ףסונ טוריפ שי ,הגצהה לש הז
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 עונל הלוכי תעצבמ התוא .תופלחתמה טבמה תודוקנב קוסיע לש ףסונ דבור רצונ הלא םיעגר תשגדה ךרד .דחוימ

 תא וזה העונתה ךרד להקה יניעל ףושחלו ,וליפא טפשמ ותוא ךותב ,רופיסה ךותב תונוש טבמ תודוקנ ןיב

 .םייקה טבמה תודוקנ יוביר לאיצנטופ

 ריינה ןויליגל ץוחמ רמולכ ,המבה תרגסמב םידמוע םינקחש השיש רשאכ רפוסמ תויהל ליחתמ רופיסה

 .ינשל דחאמ רבועש רופיסב םיקלחתמו ,וזה הדמעב ,םש םישוע םה רופיסה לש םינושארה םיעגרה לכ תא .ןבלה

 ,הנטקה תיזיפה העונתה .וילע ךורדל ילבמ ךא ,ןבלה ריינה תארקל ,המידק ןטק דעצ תדעוצ תרבודש ימ לכ

 ,םימה ילג בצקו תעונתמ והשמ המבה לא האיבמ רבודל רבודמ רופיסה לש העונתהו ,תססוהמ טעמכה

 .יטיא אוה תויומדכ ׳ץיבוריאמו דיווס לש םתווהתה ךילהת .הנתשמ בצקב ,תויטיאב םיגוסנו םימדקתמש

 טעמ קחרתמ ,תומד םוליג לש םינממס וילע הטוע םהלש רובידה ,ךשמהב .ראשה ומכ םירפסמ םה םג ,הליחתב

 ,לודג דעצל ךפוה המידק ןטקה דעצה ,רבדל םהמ דחא לכ לש ורותב ,םיוסמ עגרבש דע ,םירפסמ לש הדמעמ

 םיגולאידש יפכ ,גולאידמ קלח ןניא םירמוא םהש םילימהש ףא ,הזה עגרב .וילע םידמועו ריינה לע םיכרוד םהו

 יפוליח .תויומד ןיב גולאיד לש וזכ איה םהיניב הווהתמש תיתמיבה היצאוטיסה ,רופיסב םיעיפומ םירופס

 .םירפסמה לש םתדמעל רוזחל ,תרגסמה לא ,הצוחה תאצל םינופ םיעצבמה ינשו ,ןיע ףרהכ םיכשמנ םירבדה

 ןויליגמ הצוחה תאצל םהמ תענומו תויומדה תדמעב םתוא תעבקמ ,הזה עגרב ,לג ילריש לש התלועפש אלא

 .תויומדה לש השדחה םתדמע ךותב ,ריינה לע ,םמוקמב ראשיהל םיצלאנ םה .ריינה

 לדבהה תא שיגדמו ךלהמה לא בלה תמושת תא ןווכמ תומדה תווהתה עגר לש וזה הבחרההו החיתמה

  .רופיסה ךותב תומייקש טבמה תודוקנ ןיבש לדבהה תא םג ,ךכ ךרדו ,תויעוציבה תודמעה יתש ןיבש

 תומדכ ׳ץיבוריאמ לש הדיקפת תליחת םע שממ ,לשמל ךכ .םינוש םיעגרב הגצהב שגדומו רזוח הז לדבה

 תלכתסמו ,רענה/דיווסב טיבהל ילבמ ,ססוהמ ןפואב טסקטה תא תעצבמ ,היתולימ תא תררוב איה ,הרענה

 ינשב – ההז דחא טפשמ תואטבמ ןה דחיו טסקטל תפרטצמ לג .ריינה ןויליגל ץוחמ תבצינש לג ילריש לע אקווד

 ,הפיקתמ ,תדדועמ תרפסמה ינש דצמו ,תטבלתמ ,תססהמ תומדה דחא דצמ .תינמז־וב ,ירמגל םינוש םינפוא

 ,דחי תומייקתמ אלא ,וז תמועל וז אל תולעופש תונושה תודמעה יתש תא ,בוש ,שיגדמ הזה לופכה עבמה .החנמ

 .שממ עגר ותוא ךותב ,תוליבקמ תויורשפאכ

 תרגתאמ רשאכ ,רחא עגרב .הגצהב תורוצ ינימ לכ לבקמ המבה לע םירפסמהו תויומדה ןיבש רשקה

 התא ,דיגת״ :הלאשה םע ותוא תתמעמ איה ,ססהמו ההתשמ אוה וליאו םיל סנכיהלו טשפתהל רענה תא הרענה

 לא הבגב ,׳ץיבוריאמ תבשוי וינפל .להקה לא םינפה םע דמוע דיווס ,המבה לע 113.״?םידגבה תא דירוהל שייבתמ
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 ,להק םישמשמש םיעצבמה תשולש ידי לע תלפכומ הרענה לש התלאש .יקולבבו לג םג םיבשוי הדילו ,להקה

 ,םימל סנכייו טשפתיש ול םיארוק ,ותוא םידדועמ ,ונממ םישרוד ,הזה עגרב רענה לש הכובמה תא םימיצעמו

 אוה ובש ץחלהו ונממ תויפיצה דגנכ תוממוקתה שח רענה ובש ,רופיסב אבה עגרה תא אטבל דיווסל םירשפאמו

 םירפסמו תומד לש ףתושמ ףוג תריציו םיעצבמה לש הריבחה ידי לע הנבנו שגדומ רופיסב םיוסמה בצמה .ןותנ

 .התוא םידהדהמש

 המבה לע העונת
 .הגצהה ךרואל ביצי יתלב אוה ךכמ האצותכו ,לקתומש רשק אוה המבה לע םירפסמל תויומד ןיבש רשקה םג

 םיסחיה תכרעמ םג ךכ ךרדו – םירפסמ םימלגמש הלא ןיבל תויומד םימלגמש םינקחשה ןיבש םיסחיה תכרעמ

 הגצהב יבחרמה סוקופהש הדבועה ךרד רתיה ןיב .תעה לכ הנתשמ – וללה תויתמיבה תויושיה יתש םע להקה לש

 המבה לע הנצסנזימה םג ,תונוש תויווזמ הילא תרדוח ,תושחרתה הפיקמש המלצמ ומכ .ןמזה לכ הנתשמ

 – תויזיפ – טבמ תודוקנב תעה לכ םמצע תא םיאצומ םיפוצה .תלבלבתמ ,תפלחתמ ,תעטקנ ,ףרה אלל הנתשמ

 םירפסמה .םיעצבמה לש תיתמיבה העונתה ידי לע תרצונ הגצהה לש וז הנוכת .תושחרתהה לע ירמגל תורחא

 םג .הרענלו רענל סחיב םתדמע תא ףילחהל ,ותוא ףיקהל ,ריינה ןויליגל ביבסמ ץורל רוביד ידכ ךות םייושע

 וירחאלו םידמוע דחא עגר ,וילא םבגב ןכמ רחאלו להקל םינפה םע םה דחא עגרב :ןמזה לכ םיענ םיינשה

 ,וידדצ לכ לע להקה יניעל ומצע תא גיצמש בבותסמ טקייבוא ןיעמל תכפוה הגצהה .ץראה לע הביכשב םילגלגתמ

 ,ךפהל ילוא וא .דועו םיפוגה ןיב םיסחיה יוניש ,תויוקחרתהו תויוברקתה ,הייארה הדשל תוערפה ,תורתסה ללוכ

 העונתה .הגצהה אוהש טקייבואה תא ףיקמ ,ענ ,בבותסמ ומצע אוה וליאכ שיגרמ םיוסמ בלשבש להקה והז

 תויסיסב הזיחא תודוקנ .הייפצה ןפואב והשמ לטלטמ ןמזה לכש בצמ ,עוגר וניא ,יטטס וניאש בצמ תרצוי תאזה

 דקומה והמ םג ,ילוא תאז תובקעבו ,יתוזחה דקומה והמ רמולו עירכהל השק ןמז רובעכו דוביאל תוכלוה

 .ירופיסה

 תוליבקמ תונצס
 .םיליבקמ םידמעמ לש םתבצהל םג הגצהב םיחתפתמ ,םיעוציבו םיעבמ לש תוביטנרטלאבו תוינמז־ובב קוסיעה

 תורוצ הז דצל הז םימלגמ םיעצבמהו המבה לע תולפכומ םיסחי תוכרעמ ,לצפתמ גוזה םהבש םיעגרה םה ולא

 המבה תמדקמ דיווס ףסוי ארוק ,םימל סנכיהל הרענה תא רענה ןימזמ רשאכ לשמל ךכ .הנצס התוא לש תונוש

 .םיעגר םתואב םהיניב החתפתהש תינפזנ תיעוציב הדמע ךותמו ,קחרממ ,ול הבישמש איה לג ילריש .ןימזמו

 ,תירוק וזה תושחרתההש ןמזב ,ליבקמב לבא .לוקב םיארוק ,הזמ הז םיקוחר ,ינשה ירחא דחא םיצר םיינשה
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 תמרומ הניפ ירוחאמ םיידי םיזחוא םידמוע ׳ץיבוריאמ ידעו יקולבב ןנור :תרחא תושחרתה הנשי המבה ירוחאב

 עצמאבשכ .דיווסו לג ןיב גולאידהמ טלחומה ךפיהה – תיטטס ,הטקש איהו ,תיארנ םתיללצ קר .ריינה ןויליג לש

 ,תויטרפב ,טקשב תאז םישוע םה ,טסקטה תא םיעצבמ ׳ץיבוריאמו יקולבבו ,םירבודה םיפלחתמ גולאידה

 יתששכ ,תיטנוולר אלל תכפוה וזה הלאשה ?יתימאה אוה םידמעמהמ וליא .להקה ןיעמ רתוי םיקוחר

 .רעפה תורמל ,ליבקמב תומייקתמ ,וז םע וז תותמועמ תויורשפאה

 יתמיבו יטמרד הנפמ – עיפומ בלכ
 םואתפ לבא״ :בלכ תומד לש תימואתפה ותעפוה איה ,שממ ותלילעב ,רופיסב תורוקש תויזכרמה תולקתה תחא

 תעדל הלעמל שאר םירה להבנ רהמו תפלנ אוהשכו ,םואתפ תכמ לוכה לע הלפנ םואתפה ומש חמי תחא תבב

 בלכה 114.״...רופא דחא בלכ םואתפ הפ דמוע היה םיה ןיבו הניב עצמאבו םיה תפש דעו הל החרב דימ תרגסמהו

 עגמהו ,וצרפתי ףוסבל הז יפלכ וז רענהו הרענה ךותב םילעופש תוחוכה לכש המדנ ובש עגרב רופיסב עיפומ הזה

 םעפ ילוא קרו ]...[ דאמ ריבשו דאמ רקיו דאמ בושח והשמ לטבל הלוכי קר תעכ העונת לכ״ .שחרתי ףוס ףוס

 לכמ תוענמנ תויומדה יתששכ ,הזה עגרב קוידבו .רופיסב בתכנ 115,״...תעכ הנה הנורחאו הנושאר הדיחי תחא

 ,היצאוטיסה תא הניש ,עירפה ,״םהל לקליק״ בלכה .ךלהמה תא שבשמו בלכה עיגמ – דמעמה לדוג לשב הזוזת

 :רמאנ ךכו ,הז עגרב וב לחש יטמרדה הנפמב ריכמ ומצע רופיסה .ותוחכונבו בלכב קוסעל רבעו דדשנ רופיסהו

 ידכ קר ילוא וא ,אקווד םהל השע וליאכ וא ,םהל לקליק קוידבש םיסעוכ וליפאו דאמ םיעתפומ םיינש קרו״

 םעפל תוחדִהלו ,עצמאב קוידב תוהתשהל ידכ אקווד השע רופיסהש וא ,הלתמאב רופיסה תא תוהתשהל

 תעכ ףסונ ,ומצע רופיסב היוצמש הערפהלש אלא ,המוד ןפואב תדקפתמ וזה הנצסה הגצהב םג 116.״...תרחא

 ןנור – עצבמה ןקחשה לש ותעפוה םג תפסונ ינוידבה םלועה רושימב בלכה לש ותעפוהל .יעוציב ,שדח דבור

 תעפוהל םדוקש עגרה .תומד םוליגל רפסמ תדמע ןיב העונתב ןכ םג ,בלכה תא םלגמו המבה לא ץרפתמש ,יקולבב

 ,ריינה ןויליג זכרמב הז לומ הז םידמוע דיווסו ׳ץיבוריאמ ,ידמל הכר הרואתה :ימיטניא יתמיב עגר אוה בלכה

 םינקחשהמ דחא ידי לע םינפ יפלכ תלפוקמו הלעמל תפנומ ןויליגה לש ויתוצקמ תחא לכו ,םיעגונ טעמכ

 תעפוה עגר םע .עצמאב שממ בצינש גוזה אוה קהבומה יתמיבה דקומהו ,רוגס ,זכרוממ השענ ללחה .םירחאה

 םירחאה םיעצבמהמ דחא לכו המבה בל לא ץרפתמ ,הפונתב ריינהמ הסיפ ערוק יקולבב :הנתשמ לוכה ,בלכה

 ׳ץיבוריאמו וזכרמב דמענ יקולבב ,וביבסמ םיענ ריינה תא ופיקהש םינקחשה .תחא תבב ןכ םג ומוקמ תא הנשמ

 

 .123 ׳מע ,םש 114
 .121 ׳מע ,םש 115
 .123 ׳מע ,םש 116
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 ראשנו טשפתמ דימ יקולבב ,וזה תידיימה העפוהבש העתפהל רבעמ .המבה תרגסמ לא הצוחה םיטלמנ דיווסו

 תונססהלו תונידעל דגונמ ומצעב ילואש עקעוקמו ירירש ,ףושח ףוג המבה לע ביצמ עתפלו ,דבלב וינותחתב

 דיווס תא קחוד בלכה דיקפתב יקולבבשכ ,תמצעתמו תכלוה המבה לע תטלתשמש תוינפוגה .הנצסבו רופיסבש

 דרגלו ותוא ףטלל הנממ שרוד ,ובג לע לגלגתמ ,התוא קשנמ ,׳ץיבוריאמ תא קבחמ ,תושחרתההו המבה זכרממ

 תלעופ ,וזה הכיבמה ,תכחוגמה ,תשרופמה תיתמיבה תוחכונה .ןנואמכ ,רצק עגרל ,ומצע תא המדמ ףאו ,ותוא

 םוליגה לש ישוחהו יזיפה דממה תוכזב תעכ תמצעומ לבא ,רופיסב תראותמש הערפהה תלועפ תא המבה לע

 .ינורטאיתה

 

 ,ולש דחוימב הנידעה תושחרתהב םג ,רופיסב תללוחתמש תימינפה המרדה תא רנק תאטבמ ובש ןפואה 

 תויומד ,רפסמ לוק :בצייתהל הרואכל הסנמש המ רבד תורפמש תונשנו תורזוח תולקת תריצי תועצמאב אוה

 לש הז קלחב יפיצפס ןפואב ףשחנש המ ,הזה שובישה ךרדו שבתשמ דימ רבצנש ףצר לכ .יתוזח סוקופ ,תויתמיב

 םג ,ילוא ,וכרדו ומצע ינורטאיתה עוריאב ,רופיסה ךותב – תונוש טבמ תודוקנ לש ליבקמה ןמויק אוה ,הגצהה

 .תואיצמה בחרמב

 

 םלועה תושידאב קבאמ :הייחש
 תא אצומו ,וירבח ינש תובקעב ןוכיתה םיב תוחשל ענכתשמש םדא לש ותייווח תא ראתמ ״םיב הייחש״ רופיסה

 ,הייחשה ךלהמב ,םימה ךותב שחרתמ רופיסה בור .ותוא עיבטהל םימייאמש םילגה םע תודרשיה קבאמב ומצע

 םוחת הזיאבו ,הגצהה לש הז קלחב תשחרתמ הלקת ןמ וזיא .םילגב קבאנש עבוטה לש העדותה םרזמ בכרומו

 ?העיפומ איה

 דבורב והשלכ ןולשיכ וא שוביש ,תועט לש ןגפמב ,סנמרופרפסימב רבודמ אל ״םיב הייחש״ לש הרקמב

 ,הזה ףחוסה ,קזחה רופיסה״ .ולש ןכותב ,ומצע רופיסב הנושארל העיפומ הלקתה ,הצירב ומכ ,ןאכ םג .גוצייה

 ירופיסמ דחא דועכ״ ליחתמ רופיסהש ךכ לע העיבצמו ,ירפכ תידוהי תבתוכ ,״קמועל תימואתפ הלילצ ומכ ׳דבוע׳

 וירבח ינש ןיבל רוביגה ןיבש םיסחיה תא רבכ תנייפאמ הלקתש אלא 117.״רהזי לש לוכיבכ םימימתה תורגבתהה

 ומצע שחש ימ ]...[ אוה דחאה .דחאו םיינש אלא הישילש קוידב םניא השולשה ]...[״ :הייחשל דחיב םיאצויש

 

 .6 ׳מע :)1994 ילוי( 174 77 ןותיע ,״לשמכ היחשה לעו םימה תוירמוח לע״ ,תידוהי ,ירפכ 117
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 ןבומכ ךשמהב 118״.]...[ תודרשיה לע דימתמ קבאמב ,םילמב תאז חסנל לגוסמ אוה םרטב דוע ,אצמנו רתוי שלח

 לש ותריצי ללכב םיעזעזמהו םיקזחהמ״ ,רופיסה .העיבט לש בצמ לא הניצקמו תכלוה וזה תיסיסבה הלקתה

 .םחלנ אוה ותיאשו רופיסה רוביג לעופ ולומש ירקיעה רנטרפה םג אוה םיהו ,םיה ילג ןיב שחרתמ 119,״רהזי

 םיה ובש הזכ אוה דוביעה הנבמ .תאזה המחלמה לש םייפיצפס םייוטיב לע ןעשנ רופיסה לש יתמיבה דוביעה

 םיקבאנש םינקחש תצובקל המבה לע םיכפוה גיצמ רהזיש עבטה תוחוכו ,עבוטה לש ירקיעה רנטרפה רתונ

 רופיסה תלילע תא הווהמש ,הלודגה הלקתה .עבוטה רפסמה תא תמלגמש ,קרק ילט ,תחא תרפסמ תינקחשב

 ,הלאה תולקתה .קרק דגנכ תונפומ ןלוכש ,םינוש םיגוסמ ,תויתדוקנ תולקת ללשל הגצהב תכפוה ,בותכה

 .עבוטה ינפב םיה ביצמ רופיסבש םילושכמל תוליבקמ ,יתמיבה הווהב תורוקש

 קשל לש ורפס :הזה יגרוטמרדה חונעפל הארשה הוויהש רוקמ רנק הפשח תונוש תויונמדזהב

 :האבה הקספה העיפומ ובש ,״םלועה תושידא ןויזח לע״ קרפה טרפבו 120,סותימה לש ותוחכונ יקסבוקלוק

 

 והמ םלואו .לבסה ינפמ םיחרוב ונאש ,רמול היהי רתויב טושפה רבדה ?םיחרוב ונא אופיא הממ

 ,תוחוכל־לעמש המישמ ינפמ דחפב ,םייחב הסובת תשוחתב ,ינפוג באכב :לבס לכב ההזהו ףתושמה

 תנבהב ,הלפשה לש עגפימב ,הבהאבש ןולשכב ,ימצע־לש תוומה תמיאב ,םיבורק־תומ לומ שואייב

 היווחה יהמ ?תודידבה תא תאשל תלוכיה רסוחב ,םינוא־ןולדח לש היווחב ,הרמויבש הווקתה־רסוח

 יובירב ,שפתנה לבסה והמ ?םירחא םיבצמ ףלא דועו הלא לכ תא דחא םשב תונכל ונתוא הכימסמה

 ,םלועה תושידא לש היווחה וז ירה וינפמ םיחרוב ונאש רבדה ]...[ ?תחא היווח רותב ,תויווח לש הזכ

 ולרוג םע םדאה יקבאמ לש תיזכרמה תועמשמה תא םיווהמ תאז תושידא לע תורבגתהה תונויסנו

 121.םיינוציקה וינבומבו ימוי־םויה ונבומב

 

 םילודג תוחוכ םע םדאה לש רקעה וקבאמכ יקסבוקלוק רידגהש המ תא רנק התהיז רהזי לש רופיסה סיסבב

 :המבל איבהל הפאש איה הזה קבאמה תאו ,ול םישידאש

 

 

 .םש 118
 .םש 119
  .38 :)2006 ףרוח( 18 ןורטאית ,״בלב ףרוש יל הייהנו םתוא תארוק ינאש םיטסקט שי״ ,דיגנ םייחו רניק דג תאמ ןויאיר ,תור ,רנק 120
 ׳מע ,1971 ,ריעצה רמושה יצראה ץוביקה ,םילעופ תירפס :היבחרמ ,ןהכה רזעילא :םוגרת ,סותימה לש ותוחכונ ,קשל ,יקסבוקלוק 121
75–76. 
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 ,הייחשה ןמזב ףאלו הפל ,םייניעל םימ ול םיסנכנש דליכ ךל שיש ןובלעה תשוחת תא ריזחהל יתיצר

 וא ,םיבזכואמ ונחנאשכ םירגובמכ ונל שיש השוחתה ומכ רבד ותוא הז ,ףוצרפב ךל רטוס לגשכ וא

 םינתונ םייחהש תורחאה תוכמהו תוריטסה ומכ אוה ,הזה ןבומב ,יזיפה לבסה .ונל ביאכמ והשימשכ

 122.ונל

 

 וזה הקספה ןאכ ,תינוויה הידגרטה לש הלועפה ןונגנמ ,״סומייא״ רופיסב רנק התהיזש ימינפה ןונגנמל המודב

 םיאנתה תא םג ול קפסמ ךכו רופיסבש תוחוכה יסחי תא רידגמש ,הגצהל יומס הנבמכ השמיש יקסבוקלוק תאמ

 תויתורירשהו הדיגבה תשוחתל רתויב ברה לקשמה תא סחיי רופיסה לש יגרוטמרדה חונעפה .המרדל ותכיפהל

 הווחש היווחה תא .תוומה לעו םייחה לע יאורה קבאמכ ומצע קבאמל אקווד ואלו – םיה דצמ רבודה הווחש

 םייתורירשהו םייטואכה תוחוכל תועדוויה לשו םלועה ינפ לעמ ריבסו ןבומ הטעמ תעירק לש ,רופיסב עבוטה

 :ולש ינושלה דבורב םג אלא רופיסה לש ינכותה דבורב קר אל התהיז רנק ,ובש

 

 םיקלקלתמ םילגהש החושל המדנ דחא עגרב ,לשמל .הפשל הרידחה תניחבמ רחא ילכ שי עטק לכב

 הטעמה תא ערוקש 'ק לש תויהל ךפוה לולצמה לכו ,ויתחת םוהת הלגמ אוה זאו ,ותוא םיפטלמו וביבס

 ןפואב ונילע דובעל הפשה תא סייגמ רהזי ]...[ .חייטל םיסנמ ונלוכש הטעמה תא ,תואיצמה לש דמחנה

 123.יתרכה תת

 

 תרפסמה תינקחשב תעגופ םינקחשה תצובקש תועיגפ לש הרדסכ המבה לע רנק הגציי רבודה ןותנ ובש בצמה תא

 םייוטיב ךרד – ״םלועה תושידא״ תריצי אוה הגצהב םינקחשה לש יתצובקה םדיקפת .ותוא תמלגמש

 יתלב ,םימוטאל םתכיפהו ,םיעצבמה לש ישיא דממ לכ לוטיב ךרד ןכו ,רובידב ,העונתב ,תולועפב :םייפיצפס

 ץמאמה דגנכו תרפסמה דגנכ תלעופ ,תיסחי דיחא ףוגכ העיפומש ,הצובקה .םייטמוטוא ,םתוגהנתהב םיישיא

 .עפומה לכ ךרואל הנכסב תבצינש איה טסקטה תא רבדל הלש תלוכיה םצעו ,רופיסה תא רפסל הלש

 הענ איה ,רנק לש היתוריציל ינייפואש ןפואבו ,רופיסב רבודה תא תמלגמש וז איה קרק ילט תינקחשה

 הדמע ןיבל ,םהילע חוודלו דיעהל ,םיעוריאב ןנובתהל הל תרשפאמש רתוי תינוציח הדמע ןיב הגצהה ךרואל

 ןיבש חתמה .הלילעב תעקושמש תיטמרד תומדכ דקפתל התוא תצלאמו הלועפה ךות לא התוא תבאושש תימינפ
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 םהבשו ,יוטיב ידיל האב הלועפה םהבש םייזכרמה םיצורעה דחא אוהש םושמ ,הגצהב ינורקע אוה תודמעה יתש

 .הלקתה לש התוחכונב ןיחבהל ןתינ

 עבוטה קבאנש קבאמה תא המבה לע רוציל ךרדכ תשמשמ תומדה/תרפסמה לש הצוחהו המינפ העונתה

 תעצבמה ובש בצמה ךיא הגצהב תוארל ןתינ .ונממ םילודג תוחוכ דגנכ ובצמ לעו ותוהז לע ,וייח לע טולשל

 דצמ .התוא רגתאמש םרוגה איה םינקחשה התוא םיליקתמש תולקתה תרדסשכ ,הזה קבאמה תא רצוי תאצמנ

 םילשהל ,רפסל הילעש רופיסה תא רפסל תקבאנ איה :תימונוטואה התדמע לע רומשל תקבאנ תרפסמה ,דחא

 םעפ רחא םעפ התוא תובאוש םינקחשה הינפב םיביצמש תונושה תויודגנתהה לבא .רורב ןפואבו ואולמב ותוא

 ,הזה הרקמב .תומדה לש בצמהו הדמעה ךותמ ביגהל ,קבאנה עבוטה תא םלגל התוא תוצלאמו הלועפה ךותל

 וללה םילושכמה .תעצבמה לש הכרדב תודמועש תוישחומ תוערפה שממ אלא גוצייב הלקת קר אל איה הלקתה

 ,לוקב .עבוטה דגנכ ותלועפ תאו רופיסב םיה לש םינפה יוביר תא המבה לע םיווהמ הלש תורבגתהה יצמאמו

 ותושידא תאו ותוכר תא ,עתעתמה ועבצ תא ,וילג תא :ןוכיתה םיה תא םירצוי הצובקה ינקחש הלועפבו העונתב

 דחא עגרבש ,הצובקה םע הלש תיתורירשה םיסחיה תכרעמב היולתו תדדובמ עבוטה/תרפסמה .תטלחומה

 .תומילאב הב תללעתמו התוא הלישכמ ,הל תרכנתמ ,תרכינ הביס לכ אללו ,עגר רובעכ לבא ,הב תכמות

 הפושח המב
 םלואב םואלוניל תפצר ,הפושח איה המבה ,גצומ ״הייחש״ רשאכ .הגצהה יקלח ינש ןיב הנתשמ יתמיבה ללחה

 ,המבל רבעמ ,םיבשומה לומ .םיבשומ תועלצ יתשב ףקומ אוהו לודג וניא המבה חטש .ללד ןזוס זכרמב הדרו

 ןיבש תיתמיבה םיסחיה תכרעמב ןושארה יאנתה תא קפסמ יתמיבה ללחה .יאקיזומה לש תהבגומ הדמע תבצינ

 ךרוא לכל ,יאקיזומהו להקה יניעל ,המבה לע תאצמנש וז איה קרק .הצובקה ןיבל קרק ילט תרפסמה תינקחשה

 לכ המבה לע אצמנ יאקיזומה םג .םיעלקה ירוחאמ םלעיהלו עגרל ולו המבה תא בוזעל התלוכיב ןיא .הגצהה

 ירוחאמו קרק לש השאר לעמ להקה םע ןיע רשק םייקל ותלוכי ןכו ,תקחורמו תהבגומ הדמעב ומוקימ לבא ,תעה

 עבצה .הפושח המבכ המבה תא םישיגדמ ללחהו הרואתה בוציע .חוכ לש הדמעו יתועמשמ ןורתי ול םיקינעמ הבג

 םילודג םירוטינומל םירבוחמש םיילמשחה םילבכל טרפ ,המבה לש יסחיה קיִרה ,םואלונילה לש רופאה

 הצובקה ירבח לש תושובלתה לש ההכה רופאה עבצהו ,הגצהה ךרואל םוקמ םינשמו המבה לע םירזפתמש

 ,הפושחה המבה .הרטמכ התוא םינמסמו התוא םיפשוח ,קהוב םודא טק׳ז תשבולש ,קרק תא םיטילבמ

 תללוחתמש הקימנידה לא בלה תמושת תא תנווכמ ,ולש יתוזחה ןבומב םי לש גוציי תויהלמ דואמ הקוחרש

 .הילע םיענש םינושה םיפוגה ןיב חתפתמה רשקה לא ,הילע
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 הצובק לומ הדיחי
 ,יקולבב ןנור ,לג ילריש ,׳ץיבוריאמ ידע( םירחאה הצובקה ינקחש ,הגצהה לכ המבה לע תבצינש ,קרקל דוגינב

 תלוכי .תאצלו סנכיהל םייונפ )םינשה ךרואל ונתשהש םיבכרהב – ןוסדרוודא לאינד / דיווס ףסוי ,יבכרה הנפד

 דחאל תכפוה איהו ,קרק ןיבל הירבח ןיבש תוחוכה יסחי ןוניכב תיתועמשמ איה המבה לע הצובקה לש העונתה

 תוסינכ המכמ המבל םיסנכנו םיאצוי :ללחה יקלח לכב םישמתשמ םינקחשה .םהל שיש םיטלובה תונורתיה

 םיקתוש םג לבא םילעופו םירבדמ ,הילושב וא המבה זכרמב םידמענ ,ללחב תודמועש םיבשומה תונובירט ןיבש

 הצובקל הדיחיה ןיב הדרפהה .הילע םיפיקשמו הל ץוחמ ומכ םיבצינ וא תושחרתהב םיברעתמ ,םיננובתמו

 ,קהוב םודא טק׳זו תצבושמ הצלוח ,םיריהב םייסנכמב השובל קרקש דועב :תושובלתה בוציע ךרד םג תססבתמ

 תכמות דוע קרק לש התולדבנ לש תיתוזחה השגדהה .םיהז םיהכ םירופא םידמב םישובל םינקחשה ראש לכ

 דבורב יוצמש חתמה .בלה תמושת תא תכשומו הפושח םג ןכלו תטלוב ,המבה לע תדדובמ תושיכ התבצהב

 השענו העונתהו בוציעה יעצמאב המבה לע םלגתמ ,םיינשהו דחאה ןיב ,הצובקל דיחי ןיב ,רופיסה לש ינכותה

 בצמ לש םייאמה לאיצנטופה שממתמ םרטב דוע ,המבה לע םינקחשה לש תידיימה םתעפוהב רבכ יזכרמו חכונ

 .הז

 הידי יתש תאו הלגר תא םימתורו קרק תא םינקחשה םיקזוא ובש עגרב שממתמ ןכא הזה לאיצנטופה

 ,הלובכ הדועב .תומילאב תמלבנ איה – טלמיהל וא ץורל ,זוזל הסנמ איהשכ .ללחה תרקתל םיקדוהמש םילבכל

 ןיאב ,הלילעב הליבס הפוצל תכפוהו המבה לע העונתה תלוכי תא תדבאמ ,הצובקה ידי לע חוכב תלטלוטמ איה

  .הצובקה ירבח לש תורמעתהל הנותנ איהו עונלו ררחתשהל התלוכיב

 ןיבל תרפסמה תינקחשה ןיב – המבה לעש יפכ וא ,ולש םירבחה ינש ןיבל דיחיה רבודה ןיבש םיסחיה תא

 םינקחשה לש םתלועפ לש ןבומב ,רמולכ ,״הערפה״ לש ןבומב םג ״הלקת״כ רידגהל רשפאש הרובס ינא ,הצובקה

 םג ״הלקת״ יהוז לבא .הצובק םתויהב םהל רומשש ןורתיב םישמתשמש ,תרפסמה לש התורז תא השיגדמש

 תינקחשה לשו רופיסה רפסמ לש ויתויפיצ תא רתוסש יופצ יתלבהו ינטנופסה ךוביסה לש ןבומב ,רחאה ןבומב

 לחהש ,הרקפהו הדיגב לש הלילעל עגר ןב הכפה ירבח יוליב לש תרגסמ ךותב הליחתהש הלילעה ;ותוא תמלגמש

 התלע תעצבמה קרק ,ןפוא ותואב .םיה ילג םע רבודה לש קבאמה לא ךישמהו המצע הייחשבש ינושארה םויאב

 .םהלש תורכנתהלו תוללעתהל אשומל עתפל הכפה לבא ,הצובקה ינקחש הירבח דצל המבה לע

 טסקט ידמ רתוי
 ודיעהש יפכו ,הצובקה ירבח ראש לש וזמ רכינ ןפואב הלודג הגצהה לש הז יצחב תעצבמ קרקש טסקטה תומכ

 םיעגרב .קוסיפ ינמיסב לדו םילימב שודג ,לתופמ טסקטב רבודמ ,הגצהה לע ובתכש תורקבמהו םירקבמה לכ
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 ,קרק תאשונ לטנה רקיע תא לבא ,הרישבו רובידב ,טסקטהמ םיקלח םה םג םיעצבמ הצובקה ינקחש םימיוסמ

 ,סנכיהל ,תאצל ,דצהמ הב ןנובתהל וא הילא ףרטצהל םייונפ םינקחשה ראש דועב רופיסה תא םילשהל תבייחש

 .היצמאמב םילבחמ שממ ןמזהמ קלחו ,העונת אלל דומעל וא עונל

 הל רמגנש דע רבדל היה קרק לש הדובעה ןותנש ונייצ ןהיתש ,קרק ילט םעו רנק תור םע תוחישב

 הנבמב םיעלבומש הלא וא םיירוקמה קוסיפה ינמיס יפ לע אל טסקטב םימיוסמ םיקלח קלחל ,רמולכ .ריוואה

 םירושימ ינש חטשה ינפ לא הלעמ וזה היחנהה .ינפוג ,ינוציח ןותנ יפ לע אלא ,םיטפשמב תוהזל ןתינש יריבחת

 טפשמ ךותב ןהלש רודיסהו םילימה ובש ןפואה רמולכ ,טסקטה ךלהמ – טסקט לש יתמיב עוציבב םימייקש

 תינקחשהש ךכב .ירובידה ,יקחשמה ,יעוציבה ,ינפוגה ךלהמהו ,םינמסמ לש ףצר ,ןויערו ןכות ריבעהל עייסמ

 .המבה לע ומויק תא השיגדמו ותוא החיכנמ איה ,ינפוגל אקווד אלא ילאוטסקטה ךלהמל תונעיהל אל תשרדנ

 תררבתמ ןאכש אלא .ינורטאית עוציב לכב הלאה םיכלהמה ינש ןיב םימייקתמש םיסחיה םג םישגדומ ,הז ךרד

 םילוכי םה אלא ,)רודס טסקט רבדל סייגתמש ףוג ,רמולכ( הלועפ ףותיש יסחי קר אל םה ולא םיסחיש תדבועה

 ףסונ ביוא ןיעמ תויהל ךפוה קרק לש היפבש רופיסה טסקט .תושגנתהו תודגנתה ,תומיע לש םיסחי םג תויהל

 .רבגתהל הכירצ איה וילעש לושכמ דוע ,המבה לע

 ,תידעלב טעמכה התוירחאבו ךורא ותויה םצעב תינקחשה ינפב טסקטה ביצמש תיסיסבה הלקתהה לא

 תלוכיב םיעגופ רישי ןפואבש ,םינקחשה ראש הילע םיליטמש תוערפהו תולבגמ ,םיפסונ םילושכמ םיפסוותמ

 תינקחש תשגינ ,עובטל רבודה דמוע ובש עגרב ,הגצהב רתויב םיינוציקה םיעגרה דחאב .רורבו אלמ רבדל הלש

 המ אלו םושנל אל דוע חוכ ךל ןיאו״ :אבה טפשמה תא תעצבמ הדועב ,סוכ ךותמ םימ הנורגל תכפושו קרק לא

 המ לכמ תצק םג טולפל לוכי אלו ךתוא םיקינחמש םירמ םימ קר הזו םשונ וליאכ ישוקב קר התאו םושנל

 המבה לע םלוגמ רופיסב ראותמש סנואב היקשהה עגר 124.״]...[ סנואב ךתוא תוקשמו תואלממ תומישנהש

 שממ אלא ,המבה לעש תוינקחשה ןיב המילא היצקארטניא תרצוי קר אלש היופכ היקשה ךרד רישי ןפואב

 גוצייה ימוחתמ תגרוח קרק לש התלועפ הזה עגרב .םילימה תא תוגהל קרק לש התלוכיל העירפמו תברעתמ

 ןפואב ישממה הפוג תא ליעפהל תשרדנ איהשכ ,סנמרופרפה תוזוחמ רבע לא תיתורפסה הנצסה לש ינורטאיתה

 תוינוציקה ןיב איה הזה עגרב הווח קרקש הערפהה .טפשמה תא םילשהל הל רשפאיו קנחיהל הנממ ענמיש

 איהש תינורטאיתה הלועפל םג הערפהה תרצונ ךכ ךרדו ,הווח הלש ישממה ףוגהש הערפה איה ,הגצהב רתויב

 .עצבל הסנמ

 

 .31 ׳מע ,״םיב הייחש״ ,.ס ,רהזי 124
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 ליעפמ ןורקיעכ תורירשו תוטס׳ג ,םירזיבא
 ,ובש ירקיעה ןותנהשכ ,ןוכיתה םיה םוליגל הלוכ לכ המותר הגצהה לש הז יצחב םינקחשה תצובק לש םתלועפ

 .ותורירש ,ותונימא רסוח ,ולש תוכפכפהה םא יכ וב םולגה םויאה קר אל אוה ,רנק תאז הבציעו התהיזש יפכ

 .תויתמיב תוטס׳גבו םירזיבאב שומיש תרזעב םגו העונת ,הרישו רוביד תרזעב תאז םיעצבמ הצובקה ינקחש

 םיה ראותמש יפכ ,״םיכר םירכ״ ,תוירכ לש ףסוא אוה םיה ילג לש תועמשמה לפכ תא אשונש םירזיבאה דחא

 עגרב .תודגונמ תונוכת יתש רזיבאה ךותמ ץלחמ םירכה תא םינקחשה םיליעפמ ובש ןפואה 125.ומצע רופיסב

 ןהילע ןעשיהל התוא םינימזמ ,ךורב ןתוא םיקיזחמ ,הילא םיברקתמ םה .תוירכב קרק תא םיפטוע םה ,דחא

 היתחתמ םיפלוש םה עגר רובעכ לבא .הביבס תנגראתמש תיכנא הטימ ומכ הארנש המ לע הנישב עוקשל ומכו

 לילצ קיפמ עתפל ךרה רמוחה .עקרקב ןהב םימלוהו ןתוא םיפינמ םה :ךופה ןפואב ןתוא םיליעפמו תוירכה תא

 הלופכה הלועפה ךרד .קרק לש הפוג לע םג םא יכ המבה לע קר אל תושענ תוטבחה ,ךשמהב .הטבח לש קזח

 ןכלו ןימא יתלב ,ךפכפה ,יתורירש תויהל ךפוה – רופיסב םיה לש תועמשמה לפכב ןעטנ אוה רזיבאה לש תאזה

 לש הווחמ לכשכ ,יתמיבה עוציבב יזכרמ ןורקיעכ שמשמ הזה עיתפמהו ריהמה םיפוליחה ןונגנמ .ןכוסמ םג

 תא רצוי רבדה ,המבה לע .המילא תוגהנתהל תובידא ,ךור ,הכימתמ םירבוע םה עגר ןבו ,ול הנותנ םינקחשה

 .תיזיפה התביבסב תרפסמה לש ןוחטיבה רסוח

 קרקל ביבסמ םינקחשה םילעופ ובש ןפואב ,הגצהב םינוש םיעגרב תאטבתמ ליעפמ ןורקיעכ תורירשה

 החטהב ויניע םואתפ האלימ שמשה םגו״ ,החושה תא תרוונסמש שמשה תראותמ רופיסבשכ ,לשמל ךכ .הילעו

 היצקארטניא לכ אללו המבה הצקמ הילא דע תדעוצש ,תינקחש תרפסמה לא תשגינ 126,״רישי קהוב לש תעשורמ

 תומילא תא המדמ אלש הווחמב ,יחל תריטסב שמשה לש תעשורמה החטהה תא תשמממו ,ןהיניב המידקמ

 ,הביסה רדעיה לשב רקיעבו םג לבא באכה לשב םג ןוזיאמ תרפסמה תא האיצומו התוא תרצוי אלא שמשה

 תרדס תרזעב הגצהב רנק תרציימש ןונגנמב תיזכרמ איה תאזה הנצסהמ הלועש ןובלעה תשוחת .ןויגיהה רדעיה

 .תרוויעו המילא תכרעמ תרצוי דחיב ןלוכ םגו ןהמ תחא לכש ,קרק תרבועש תולקתהה

 דנואס תוערפה
 םירוטינומ םירזופמ המבה לע .תרפסמלו רופיסל הערפה רנק תרצוי ובש ףסונ ץורע הווהמ הגצהב דנואסה

 םיעוצעצ – ולש הניגנה ילכ תרזעב .המבה ירוחאב ,ןירג ןליא ,יאקיזומה תדמע לא םילבכב םירבוחמש םילודג

 רצוי יאקיזומה .תרפסמה דגנכ אוה םג לעופ אלא ,םייתמיב םידמעמ םיצעמ וא שיגדמ אל אוה – םינוש םילכו

 

 .10 ׳מע ,םש 125
 .11 ׳מע ,םש 126
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 ,הלש רובידב םילבחמ ,קרק לש הירבדל םיצרפתמ םלוכש םיילמשח םיצוציפו םיילוק םישוביש ,םישחר

 םייאמש םרוג דוע וא ,רבגתהל הכירצ איה וילעש ףסונ לושכמ ןיעמ םיווהמו ,התוא םיריהזמ ,התוא םיליהבמ

 .הילע

 ןיבל רופיסה רבוד ןיב םירבדה יפוליח תא תרפסמ קרק רשאכ ,הגצהה לש םינושארה םיעגרב ,לשמל ךכ

 ,רופיסה תא תזרזמ – רצקותמ חוויד ןיעמכ תאז השוע איה ,תוחשל ותוא םיענכשמש םירבחה ינש ,ינבו יבא

 לא םיחושו םימל םיסנכנ תעכש םירבחה לש תיעמשמ דחה הטלחהב רמגנ הזה עטקה .תויבגאב םיטרפ הפיסומ

 וישכעש םיטילחמו ,תאזה הייחשה היהת הנהמ המכ םיעבוק ,רבודה לש תוששחה תא םילטבמ םה .עלסה רבע

 ענכתשהל הרואכל רומא רבודה ובש עגרב ,םירבחה לש תיעמשמ דחה העיבקל הבוגתכ ,תאזה היינשב .םיחוש

 יאקיזומה עימשמ – עונל הליחתמ קרק ובש היינשה רירבשבו ,ולש תוימינפה תורהזאה לכ דגנכ םימל סנכיהלו

 .תעתרנ איה :תידיימ קרק לש הבוגתה .ךשמתמ םרוצ לילצ וירחאש ץוציפ ןיעמ ,םירוטינומב םייאמ דרוקא

 תיתמיבה הלועפב ותוא תללוכ ךכו ,יאקיזומה תדמע לא ,לילצה רוקמ לא הנופ םג איה הזה עגרבש ןייצל בושח

 .יתמיבה הווהה עגרב םילעופש םימרוגהמ דחא דועכ אלא ,הרואכל ינוציח טנמלאל אל הקיזומה תא תכפוהו

 הלש לוקה ,רבדלו להקה לא תונפל תרזוח קרקשכ :תידיימ איה תאזה הנצסב הקיזומה תלועפ לש העפשהה

 תעכ .הנתשמ יתמיבה ןמזהו ,םיל הסינכה לש הנצסה הווהתמ הזה עגרבו ,תרחא הלש רובידה תלועפ ,רחא ךפוה

 דיקפת ךות לא תגלוז קרקו הווהב תשחרתמש הנצס וז אלא ,תרפסמ אל איה קרקו ,עוריא לש ריצקת אל הז

 דועכ ,הגצהב לועפל הקיזומה הכישממ הזה ןפואב .תיתמיבה תושחרתהל לובכ הלש תובוגתה ךרעמש ,תומדה

 .תרפסמה/רבודה עלקנ הילאש המילאה היצאוטיסה לשו םייאמה םיה לש עורז

 

 ,הצובקו דיחי ןיבש םיסחיל המבה לע ךפוה רהזי לש רופיסה ,יקסבוקלוק עיבמש תונויערה ךוויתב

 ,״םילגה םע קבאנש םדאב םיקסעתמ רהזי לש םיטסקטה״ .םהלש ןכוסמה לאיצנטופה שומימל ,יפיצפס ןפואבו

 דיחיה לומ תדמוע ,השוע אוה המ עדויש ןונגנמכ הצובקה ובש םוקמל האלה הז תא ונחקל ונחנא״ ,רנק תרמוא

 תא םיצלאמש םימילא םיעוריא לש הרדס ךרד המבה לע תמלוגמ וללה םיסחיב תמייקש הנכסה 127״.דובאה

 הז יצחב ,הלקתה .תויחל ךישמהל רופיסה רבוד לש ותלוכי לע – לועפל ךישמהל התלוכי לע םחליהל תרפסמה

 .קבאמ תרפסמה ךותמ םיצלחמשו םינקחש תצובק םיליעפמו םימזויש דגנ תולועפ לש הרדס איה ,הגצהה לש

 

 Ynet, 29.11.2005, 3176768,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L ,״םי בלב םידדוב״ ,ברמ ,׳ץיבולידוי 127
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 םוכיס
 ,קוריפבו עוטיקב ,הערפהב יגוציי קר וניאשו ןווכמ שומיש אוה ״הלקת״ גשומה לש יוטיבה םיה לצא הגצהב

 .םיוסמ טסקטל רשקהב השדח תועמשמ םירציימשו עוציבה לע םיעיפשמש ,תיתמיב תושחרתה םינבמש םילככ

 הלועפ – בושו בוש תערפומש תיתמיב תושחרתה הדימעמ רנק ובש ןפואל תואמגוד ןנשי הגצהה יקלח ינשב

 הנבמה לש ידוסי קוריפ ובש ןפואל ןכו ;קבאמו תומיע לש תיזיפ העונת ,ץרפנו שבתשמש רוביד ,תעטקנש

 הלעמו טסקטה לש םינוש םידברב םינומטש תונורקע ףשוח ,הגצהה לש היגרוטמרדה תא תרשמ ילאוטסקטה

  .חטשה ינפ לע םתוא

 ןדועמ ןפואב הלקתה ילכב רנק תשמתשמ ,״םיב הכילה״ רופיסה יפ לע ,הגצהה לש ןושארה היצחב

 ,ןאכ .יתמיב טסקטל בותכה טסקטה תרמהו ילאוטסקטה דוביעה תניחבמ רתוי ףירח לבא ,תיזיפ הניחבמ

 תכפוה תויומד יתש ביבס תנגועמש הלילע .תילוק־בר תושחרתהל קרפתמ טסקטה ובש ןפואב הלקתה תשחרתמ

 יזיפ בחרמל םא יכ ,רופיסבש יפכ ,ישיא קפסלו תוטבלתהל קר אל םיכפוהש ,םיאטובמ ,םינצחומ תולוק ללשל

 לוקה תודחא לש קוריפה איה ןאכ הלקתה .תושגנתמ הייאר תויווזו תושגנתמ תולועפ ,םישגנתמ תונוצר לש

 אלל םיענש ,םינוש םירבוד יפב תוקלוחמש תויווח יסיסרל תויומד יתש לש היווחה תכיפהו ,תומדהו רפסמה

 .תונושה טבמה תודוקנ ןיב ףרה

 תא ישממ ןפואב רצוי םג אלא גציימ קר אלש יזיפ תומיע רצונ ,״םיב הייחש״ רופיסל יתמיבה דוביעב

 ידי לע קרק ילט תינקחשה תלקְתַה .וסיסבב תדמועש קבאמה תייצאוטיס תא ,רופיסה לש קמועה תושחרתה

 גוציי אל והז .ישממ יתמיב הווהכ רופיסבש הקוצמה בצמ תריציב יביטקפא ילכ איה המבה לעש תועצבמה ראש

 .יתמיבה הווהב הלועפ קיפמש ישעמ ילככ הלקתב שומיש אלא ,הלקת לש
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 םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינויד :2
 ,םיפירצה תנוכש ,רבעשל הידרונ תנוכש ,ףוגנזיד בל ,רטנס ףוגנזיד ,6903 שוג :םוקמה הזו םוקמ לע רופיס הז״

 לת לש יחרזמה הלובג ,םידקפנ תמדא ,ץליפ לש ,ןמרדפ לש ,ןמלדנמ לש סכנה ]...[ ,יוואניח םרכ ,יוואניח תמדא

 ביבא לת זכרמב דחא רתא לש ויתודלות תא רפסמה ,רטנסב סוסינויד רפסב רגרב רמת תבתוכ ךכ 128,״ביבא

 תננובתמ רגרב .רטנס ףוגנזיד ןוינק ,הידרונ תנוכש ,יוואניח דמחומ לש םרכה :םינוש תומוקמ ומייקתה ובש

 תונושה םיכרדה לע תרפסמו הזה םיוסמה םוקמה תא הנישש סרההו היינבה ןונגנמ תא הארמ ,וילוגלגבו רתאב

 ריעה לש וז ,רתוי הבחר הירוטסיהב םג הנד איה תעב הב לבא ,ויתובכש תא ףלקמו הנתשמ ,בצעתמ םוקמ ןהבש

 םיפיקע םיכילהת לעו םינווכמ םיכילהת לע רופיס אוה רטנסב סוסינויד .ללכב לארשי ץרא לשו ביבא לת

 תויסולכוא תחכשהו שוביכ ,הדמשהבו סרהב תוכורכש תומדקתה לעו תוחתפתה לע ,הרבחו םוקמ םיבצעמש

 תונשמ :תדקמתמ רגרב ןהבש תוירוטסיהה תובכשה שולש יפ לע ,םיקלח השולשב רפוסמ רופיסה .םישנאו

 דמע םג ובו םידוהי םיריידל וריכשהש יוואניח בידא לש ותולעבב היה חטשה רשאכ ,19־ה האמה לש םיעבשה

 רופיס ףוסבלו ;הידרונ תיזנכשאה תידוהיה ינועה תנוכש לש התמקה םע ,ופימ םיברעה שוריג רחאל ;ולש םרכה

 עריאש עוגיפה דעו ,1972 תנשב רטנס ףוגנזיד ןוינק תא וילע םיקהש ץליפ הירא םזיה ידי לע שרגמה תשיכר

 .1996 םירופב ןוינקב

 2004 תנשב הטיסרבינואה ןורטאיתב הנושארל התלע רגרב לש הרפס יפ לע רטנסב סוסינויד הגצהה

 התלע 2007 תנשב .וכע לביטספב םג הגצוה הנש התוא ךשמהבו ,ןורטאיתל גוחה ידימלת תופתתשהב טקיורפכ

 דצל םיירוקמה םינקחשהמ קלח ללכש תווצ תופתתשהבו םידובא םיפונ ןיא םשב הגצהה לש תשדוחמ הסרג

 רגרב הבתכ וילעש רתאה לש תובכשה הבורמ יפואה תא .זאמ המקש ןורטאיתה תצובק ירבח ,םיפסונ םינקחש

 הכזש ,ולש יתמיבה עוציבב םג אלא ,תיתבכש־בר היצקורטסנוקכ יושעש ומצע טסקטב קר אל תוהזל רשפא

 ,הגצהה תודוא ירקחמה חישה ךרד ורצונ רתאל ופסוותהש תובכש דוע .תפסונ הבכש תניחבב אוהש שודיחל

 2019 תנשבו 129״המדאה תעילבל המב :רטנסב סוסינויד לע״ רמאמה תא לואש־ןב הנפד הבתכ 2007 תנשבשכ

 תא הנחב הבו ,תימוקמ הלילע רפסב העיפוהש 130,״םוקמ־יא לע רופיס הז״ ,רמאמה לש תשדוחמ הסרג הבתכ

 תופרטצמ רתאל ולאה תויטרואיתהו תויתונמאה תויוסחייתהה םג ,ףיקע ןפואב .רבעש ןמזל דעבמ הגצהה

 .ומצע רתאל תופסונ תובכש תופיסומו הירוטסיהה תעונתל

 

 .20 ׳מע ,1998 ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת ,רטנסב סוסינויד ,רמת ,רגרב 128
 .105–94 ׳מע :)2007( 99 םינמז ,״המדאה תעילבל המב :רטנסב סוסינויד לע״ ,הנפד ,לואש־ןב 129
 .32–29 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״םוקמ־יא לע רופיס הז״ ,הנפד ,לואש־ןב 130
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 םירשקהו סרההו היינבה יכילהת לש תבכרומה הקימנידה ,רתאה לש תובכשה תופלחתה ןונגנמ

 ושענש םיטלובה םייונישה דחאש ,רנק לש יתמיבה דוביעה סיסבב ,יתעד יפל ,םידמוע םהיניבש םיפעוסמה

 לש םרכה לש םויקה תבכשב אל הגצהה תחיתפו ,תוירוטסיהה תובכשה תוגצומ ובש רדסה ךופיה אוה ותרגסמב

 הדוקנהמ אקווד אלא ,הנודנש רתויב תמדקומה ןמזה תדוקנמ רמולכ ,רפסב הרוקש יפכ יוואניח בידא

 .)סומע־ןב רנבא דוביעל התימע לשו רנק לש יגרוטמרד ךלהמ( רטנס ףוגנזיד לש םויקה תבכשמ ,רתויב תרחואמה

 )הגצהה ןמז( ינורטאיתה הווהה ןיב תיטפילא האוושמ ,אצומ תדוקנכ ,רצוי״ ,לואש־ןב תנייצמ ,הזה ךופיהה

 ,הבכשה התואמ םה ירחסמה זכרמהו ינורטאיתה הווהה ,וז הדוקנב .םייקה ,יוושכעה םוקמה לש ורופיס ןיבל

 ךלהמל יגולואיכראה שופיחה תא ךפוה הגצהה םלועו להקה לש ומלוע ןיב הזה רוביחה 131״.העדות בחרמ ותואמ

 רותחתו ,רפסב ומכ ,קוחרה רבעב חתפית הגצההש םוקמב .םיפוצו םיעצבמ ,ללחב םיחכונה לכל ףתושמש

 ןיבל םיפוצהו תופוצה ןיבש הברקה תא לוכ םדוק תססבמ רנק ,להקה יוצמ ובש הווהה םע תודכלתהל המידק

 לא הרזחב רבעהמו ,ףיצר יתלב ןפואב םא םג ,ןמזב הרוחא הרזח לש ךלהמ אוה הגצהה ךלהמ ,ןאכמ .המבה

 :ךפהל אלא ,וז המודק הבכשב ןומטש ״ןורתפ״ל ליבומ אל רבעה לא הרוחא ךלהמה .הווהה

 

 רדעיה ,השחכה ,תושממ־רסוח לש תותוא תויבקעב ליכמ רטנסב סוסינוידב ראותמה םוקמה ]...[״

 ךופיהה .תיטילופה וא תיתחפשמה ,תינברואה ,תירפכה היווהה ייומיד רוערעו המדאל רשק

 דוסיה וא דוסה יובח רטנס ףוגנזיד לש רבעבש הנקסמל ליבוהל לוכי תובכשה רופיסב יגרוטמרדה

 לע םידיעמה תותואה .תושממ־רסוחכ ההוזמ אוה רשאכ ,ףקות לעב דוסי וניא הז דוס םלואו .ומויקל

 רופיס יכ ,רורב הז דבורמ לולכמ ךרד .יתבכש־ןיבה ןונגנמב רוריבב םיעמטומ המזטנפ לש טלוב דממ

 132״.ותיינב רופיס תא רשאמ תוחפ אל םיבושח םוקמה לש ותושממ־רסוחו ונוקיר

 

 העונת יפ לע אלא ,יגולונורכ רדס יפ לע קר תופלחתמ אל תוירוטסיהה תובכשה רנק הרציש יגרוטמרדה הנבמב

 תובצעמש תויתמצוע האצותו הביס תוכרעמ לשו ,ןמזב הרוחאו המידק םיענש העפשה יכילהת לש תינוויכ־בר

 יגולונורכה רדסה לומ לא הגצהב תורדוסמ ןה ובש רדסה ;רפסה ךותמ תונצסה תריחב .קומע ןפואב ונייח תא

 םיצורעה םה ולא – ןהיניב םישגפמהו הנצסל הנצסמ םירבעמה םיבצועמ ובש ןפואה ;םיעוריאה לש

 רנק תארוב הלאה םיצורעה ךרד .רתאה לש תירוטסיהה תוחתפתהה גוס יוטיב ידיל אב םהבש םיינורטאיתה

 

 .98 ׳מע ,״המדאה תעילבל המב״ ,הנפד ,לואש־ןב 131
 .103 ׳מע ,םש 132
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 לע וז תולפנתמ תוירוטסיהה תובכשה הבש תולקת לש תלשלשכ רידגהל ילוא ןתינש המל יתמיבה יוטיבה תא

 .וז תא וז תויחהלו וז דצל וז םייקתהל תוכישממ תעב הבו – וזב וז תוקבאנ ,וז תא וז תועלוב ,וז

 

 תואיצמב הלקתה לא רופיסב הלקתהמ
 הדימעמ ובש ןפואה תא תישאר ןוחבל שי ,טסקטל יתמיבה דוביעהמ קלחכ רנק הליעפמש תולקתה רחא שופיחב

 ןיבש תופיקעהו תורישיה ,תושבושמה ,תורעוסה םיסחיה תוכרעמ תשגדה ךות ,רתאה לש ויתודלות תא רגרב

 תשרופ איה ובש ןפואה ךרד רקיעבו םג אלא ,םמצע םיטרפה ךרד קר אל תאז השוע איה .םינמזה ןיבו םיעוריאה

 .םתגצה ןפואו ובש םירמוחה תייצקלס ,םירפסה הנבמ ךרד ,רפסה ךרואל עדימה תא

 השדח ךרד גיצמ״ש ,הגייפ לאכימ ןעוט ,״לבוקמה ןמ הנוש הירוטסיה רפס״ אוה רגרב לש הרפס

 םיירוטסיה םירקחממ רפסה תא לידבמש המ 133.״ויתורוק תא בותכלו רבעה תא ןיבהל )ילארשיה רשקהב(

 רבע תנבהל םיעצמאכ אלו ,בלה תמושת דקומב םיירקחמה םלגה ירמוח תבצה אוה ,ןעוט אוה ,םיילנויצנבנוק

 :שיגנ יתלב

 

 .םהב תפקתשמה תירוטסיהה תואיצמל תודעכ םיכמסמב שמתשמ טסיביטיזופה ןוירוטסיהה

 םיטומ םג בור־יפ־לעו םירסח םיכמסמ ךמס־לע תויונשרפה סוסיבו תודבועה רוריב לש ישוקל תועדומה

 םניא רשא ,םמצע םיכמסמה לש וז איה רגרב תדעתמש תואיצמה .הנילפיצסידב דוסי ןבא איה

 134.ורצונ הביבסש תואיצמה לע םדעבמ ףיקשהל םירשפאמ

 

 ,ןויאירב תורישי הל ורסמנש םיישיא םירופיס :םינווגמו םיבר םה תדעתמ רגרב םתואיצמ תאש םיכמסמה

 ךותמ םיעטק ,םימולצת ,יאצמ תומישר ,םיירוביצ םינויכראב הרתיאש תוחיש ילילמת ,הפסאש תונותיע יעטק

 ,רהזי .סל תומדקמו יאתבש בקעיל םירבד ןורכיז ןהב ,םוקמה תמדא לע תשחרתמ ןתלילעש תויתורפס תוריצי

 השיגדמש היצקורטסנוקכ רגרב ידי לע םירבוחמ הלאה םירמוחה .דועו ,ירוג םייחו ןורושי תובא תאמ םיריש

 הקולחב טלוב רבדה ,תישאר .הזל הז םימאות חרכהב םניאש םינוש םימרוגמ תבכרומ ,המלש אל התויה תא

 וזה תינורקעה הקולחל רבעמ לבא ,תדקמתמ איה ןהבש רתאה ייחב תופוקתה שולש לש הגיצמ רגרבש הרורבה

 

 .525 ׳מע :)1999( 9 לארשי תמוקתב םינויע ,״גציימ אלה רופיסה לש ותובישח״ ,לאכימ ,הגייפ 133
 .528 ׳מע ,םש 134
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 ףאו ,םיקרפ יתתל ,םיקלחל קלוחמ רפסה תיפרגו תינבמ הניחבמ םג ,תוירוטסיהה תובכשה יפ לע רפסה לש

 .טסקטה יקלח ראשב גוהנש יפכמ םילודג םיחוור ידי לע וא תויבכוכ ידי לע וזמ וז תודרפומש תואקספל

 הזמ הז םינושש ,וב םיללכנש םירמוחה יגוס ןיב רפסב םיעיפומש םילדבהל םיפרטצמ םייפרגה םיעוטיקה

 .םרוקמב וא םהלש הנבמב ,םתפשב ,םהלש הקיטאופב

 תפדעה״ :הגייפ עיבצמ ,תורוצו םירמוח לש ןווגמ ףסואמ םלש רוציל רגרב לש התטיש לע

 ,ןכאו 135״.רבעה תביתכ לש התוהמ תסיפת ךותמ ,הארנ ךכ ,תעבונ םלשהו רודסה הנבמה ינפ־לע היצקורטסנוקה

 לבא לודגה רופיסה לע תונוש טבמ תודוקנ תגצה ידי לע תעה לכ ומצע תא קרפמ טסקטה הרוצהו הנבמה ךרד

 וזה היצקורטסנוקה ךרד .וכותב םידדוב םיטרפ לע ףא םיתעלו – ותוא םיביכרמש םינטקה םירופיסה לע םג

 םימייקתמש תולוק לש יוביר לש ,םיבר םגו דחא תעב הב אוהש בחרמ לש המלש אלו הדיחא אל הנומת תרצונ

 דחא רתא תוביכרמש תובכשב קסועש ,רפסה .םייקלח וא םירובש םירופיס םירפסמו ,תוריתס ךות הז דצל הז

 הבורמה ,ףעוסמה ורופיס תא רפסל )תרהצומה( תורשפאה יא – הלקת לש גוס ומצעב גיצמ ,ביבא לת זכרמב

 .דחא םוקמ לש דחא רופיסכ דיחא יתלבהו

 היעבב תלקתנ רגרב״ :ביבא לתב תיברעה םויקה תבכשל תעגונ תורישי קסוע רפסה הבש תיזכרמ הלקת

 םג ומלענ םתומלעיה םע״ ,הגייפ בתוכ ,״ביבא לת לש הרופיסמ וקחמנש םיברעה לש םרופיס תא רפסל האובב

 136״.םודקה םמויק ינמיס תא דוע הלגמ הניא ףונב תיפצתו ,םהייח תאו םשוכר תא םיראתמה םיכמסמה בור

 וב דהדהמו ,רפסה לא םג רדוח – ריעהמ םיברעה לש םתמלעה וא םתומלעיה – תואיצמה רושימב עריאש המ

 ןפואה לע הגייפ עיבצמ ךכל המגודכ .ןורכיזה רושימב וזה םויקה תבכש תא ומייקיש דועית ירמוחב רוסחמה ךרד

  :1939 תנשב ףוגנזיד–׳גרו׳ג גניק  תובוחרה תניפב ,יוואניח בידא לש חצרה דמעמ תא רגרב תראתמ ובש

 

 םיכמסמ ,םינותיע יעטק ,תונויאר ןהבו ,הפסאש תויודעה תא וז דצל וז ארוקל הגיצמ רגרב

 עדימ :״היווירט״ רדגב םה םיגצומה םיטרפה לש םקלח .דועו ״הנגה״ה תודלותל ןויכראהמ

 אלש הדיפקמ רגרב .ךומסה עונלוקב ןרקוהש טרסה לעו תע התואב ררשש ריוואה גזמ לע

 תבלצה לע ססובמה יטופישו יתוכמס רופיס גיצהלמ תענמנו תויודעל רבעמ לא רודחל

 תולאשל תויביטנרטלא תויונשרפ םע רתונ ארוקה .הניינע דקומבש עוריאל תועגונה תויודעה

 

 .םש 135
 .םש 136
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 הלאשה ומכ ,תוינורקע תולאשלו ,יוואניח רקדנ ופוגב ןכיה הלאשה ומכ ,תויסיסב תויתדבוע

 137.תירוטסיהה תוחתפתהה לע השעמה דמלמ המו ותוא חצר ימ

 

 םיטלוב םישוביש ,הגייפ שיגדהש יפכ .ופי ייברע לש םרופיסל רשקהב תועיפומ וז ןוגכ תוריתס הברה ,ידכב אל

 םוקמה לש ורופיס ךותמ המלש הייסולכוא לש התוחכונ הקחמנ ובש ןפואה יבגל ינורקע רסמ םיריבעמ הלא

 יוטיב רגרב תנתונ ובש ןפואה תא הארמ ,רפסב תובר ינמ תחא ,תאזה המגודה .ילארשיה ימואלה רופיסה ךותמו

 ותונתשה ןפוא תא ראתל האובב .ראתל הסנמ איה םתואש םייטילופהו םיירוטסיהה תונורקעל רפסב ליעפ

 ,רופיסה רופיס ףצרב םילבחמש םינוש םיעצמאב שומיש השוע רגרב ,רתאה לש םילאה ףאו ילאוטקילפנוקה

 לא ,רפסה הנבמ ךות לא םישוביש םילחלחמ תעה לכ ךכ .יבקע אלה תא ,שבושמה תא ,רסחה תא םישיגדמש

 רפסה רושימב םישמממו ,ובש ביטרנה תיינב תטיש לאו תיפרגה ותרוצ לא ,רמוחה גוסל םאתהב הנתשמש ותפש

 .ןכותה תמרב רפסב םינודנה ,םוקמה ינפ תא ובציעש םיעוריאה תאו םיטקילפנוקה תא

 

 יתורפס טסקט תמועל ירוטסיה טסקט
 לש תונוש תומר ןיב ,םיטסקט יגוס ןיב ,םירבוד ןיב ,םירופיס ןיב םיפוכתה םירבעמהו רפסב םיטנמוקודה יוביר

 תרקוח תרפסמ – תרבודה ןיב רפסב םייקש קחרמה תריציב םג רגרב תא םיתרשמ ,חותינ ירושימו תוננובתה

 םיעוריאהו תויודעה ,םיטנמוקודה ןיבל – תונקסמה תושרפנו םיגצומ םירמוחה הטבמ תדוקנמש

 תרקוחכ םיתעל םירבדב תבלתשמ ,רגרב לש תרפסמה תשלוג םירמוחה ןיבש םיחוורמה ךותל .םיראותמה

 םירוזא הנושלבו הנוימדב המילשמש תיתורפס תרפסמכ םג םיתעל לבא ,םירמוחהמ יעדמ קוחיר הליעפמש

 השענש שומישה דצל ,תרפסמה לש םינפה לפכ .םתוא תניימדמו םתוא תטרפמ ,םהילע הפיסומ ,רופיסב םירסח

 הרואכל המדנש המ ןיב תעה לכ רפסה תא עינמ ,םייתורפס םירמוח דצל םיינויכראו םיירקחמ םירמוחב רפסב

 :ךכ בשרה ןימינב רידגמ יתורפס טסקטל יעדמ טסקט ןיבש לדבהה תא .יתורפסהו ירוטסיהה ,תווצק ינשכ

 

 וליפא( רורב ןוויכ לעב יבקע ןועיט שי :תיראיניל הרוצב תינורקע םדקתמ יעדמ וא יפוסוליפ טסקט

 רורצב תמדקתמ תורפסה תריצי וליאו .)םינוש םיגוסמ תויטסו םיסומלופ ,תוטודקנא ,םייומיד שישכ

 תושגפנ םעפ ידמ .׳וכו םירואית ,םילולצמ ,תונויער ,הלילע ,תויומד :יפוא־תונוש תוינבת לש לודג

 

 .םש 137
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 .שדחמ תוצצו ,תומלענ בוש ,טסקטב תולוע תוינבת .תודרפנ בושו ,תמוצב תודחא תוינבת

 רשועו יוביע ,תובכרומ טסקטל םיקינעמ דחא טסקט ךותב תולעופה תוינבת ןיבש ןילמוגה יסחי

 םילילצ ;םיעוריאו תואידיא ;ףונו העדות ;וזל וז תודגונמ וא תופקתשמ ,תוליבקמ תויומד :״יפוסניא״

 138.׳דכו תוכומס רורפיר תורגסמ ןיב תורופאטמ ;תויועמשמו

 

 הנבמ לשב .תחא הנועבו תעב ,גיצה בשרהש ולאל םימוד םינבמ ינש לע תתשומש טסקט תרצוי רגרב םלואו

 םיללוכש תורוקמ לע טסקטה לש ותונעשיה ,המצע רגרב תטקונש תונושה תומינה ,ולש הביתכה תרוצ ,טסקטה

 הענ רפסב האירקה ,ינש דצמ תירוקמ הזורפ דצל הזורפו הריש לש םיטוטיצו ,דחא דצמ םיינויכרא םיטנמוקוד

 בל תמושת תררועמ ,תיטתסא תויפיצ תכרעמ תרצוי וב תיתורפסה האירקה .תונוש הסיפת תומר ןיב ןמזה לכ

 ןמורב םיביכר לאכ םיישממה םישיאל םג ומכ תוינוידבה תויומדל תוסחייתה הנימזמו תויטאופ תויגוסל

 תאזכ האירק תרגסמב .תוינורקעו תויטתסא תועמשמ תוכרעמל תוקקוזמ תויהל תורומא ןהיתורוקש ,יתורפס

 טסקטב האירקה ,תאז תמועל .תיזכרמ תישענ הריציה לש תימינפ תודיכל לש גוס וליאו תוינשמ ןה ״תודבועה״

 ולש ״םיישממ״ה םיטביהה תא השיגדמ ,תונקסמב ,ןיכומיתב ,תודבועב ךרוצ הטילבמ ירוטסיה רקחמכ

 .םייטתסא םיטביהל הרואכל רתוי תינשמ תובישח תסחיימו

 תינורקע איה דציכ הארמו יתורפסהו ירוטסיהה ןיב רפסב תמייקה העונתל תסחייתמ לואש־ןב הנפד

 :רגרב תססבמש יגולואידיאה ךלהמל

 

 רפסב תרכינ אל ,יתורפס רצומכ ירוטסיהה טסקטה לש ודמעמ תא ןחובה ,)White( טייו ןדייה יחנומב

 .יתימה לש ודוגינכ וב םלוגמ אל ירוטסיההו )fiction verbal( תילולימ הידב לש םינממסמ העיתרה

 היהנ יזא ,הרוקמב הנחינ הבש תיתורפסה תושיגרה תא היפרגוירוטסיהל ריזחנ םא״ ,טייו ירבדל ]...[

 139.״ינוידב ביכרמ והזש םושמ ,ונלש עבמב יגולואדיאה ביכרמה תא תוהזל םילגוסמ

 

 םירופיסב םילעופש םייגולואידיאה םידממה םיפשחנ ירוטסיהה רקחמל יתורפסה טסקטה ןיב בוריקה ךרד

 .ףוקשו ןיעהמ יומס רתונ םיתעלש ןפואב ,םתוא םיבצעמו

 

 ,תועמשמו תורפס לש הירואיתב תוסמ :תרגסמו הדש ,״יתורפסה טסקטה לש תדחואמ הירואית לש תונורקע״ ,ןימינב ,בשרה 138
 .37 ׳מע ,2000 ,למרכ :םילשורי

 .103 ,םש ,הנפד ,לואש־ןב 139
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 תורוצ ןיב ףוליח תודוקנ ,הלקת יעגר םמצע ינפב םה יתורפסהו ירוטסיהה ןיבש שגפמה יעגר ,רפסב

 איהש םינושה םידיקפתהו תרפסמה לש התוחכונ הלאה ףוליחה יעגרב .בל תמושתו הריצע תונימזמש תונוש

 הבכרה השעמ רפסה תויה תא השיגדמ תרפסמה תמלגמש תרבחמה המקרה .םיטלוב םישענ טסקטב תאלממ

 ,״שי״ה לש םינושה םיגוסה ןיב ץבצבמש ״ןיא״ל ,םינושה םירמוחה ןיבש םירעפל בל תמושת תא הבסמו

 דחו קלח ,םלש רופיסכ ,דחא לוקבו תחא טבמ תדוקנמ רתאה לש ורופיס תא רפסל תורשפאה יאל ,ךכל ךשמהבו

 .יעמשמ

 הלקתכ ןורכיזה
 לש רופיסה רופיס ןפוא לע ןה תועיפשמש תונוש תולקת יוטיב ידיל תואב ובש רפסב םייזכרמה םיצורעה דחא

 תוטרופמ תויודע לע רתיה ןיב ןעשנש רפסב .ןורכיזה ץורע אוה ,ונממ תפקתשמש תואיצמה תסיפת לע ןהו רגרב

 םוקמ םיספות תורכזיההו ןורכיזה ,הפ לעבו בתכב ,ל״וחבו ץראב ,םיתמו םייח – םינוש םישנא לש תויקלח וא

 רוקמכו ילככ ,המצע ןורכיזה תלועפ תא םג תנחוב איה ,ומצע רתאה תודלותב רגרב לש קוסיעה דצל .יזכרמ

 קר אלש ,םירבד ןורכיז ןמורה ,רפסב םיטלובה םיינוציחה םירמוחה דחאב רגרב תרזענ וז הניחבב .רופיסל

 רשפאמ ןמורב ןוידה .המצע ןורכיזה תלועפ לע טבמ תדוקנ םג םלגמ אלא ,הידרונ תנוכש רואיתל סיסב הווהמ

 – הנוכשב תירוטסיהה םויקה תבכשמ והשמ םיארמו וב םילועש םיטרפבו הפשב ,תויומדב שומיש דצל – הל

 םרוג שמשל ןורכיזה לש ותלוכי אוה וללה םיטביהה דחא .ןורכיז לש םירתוס ףאו םינוש םיטביהב םג ןודל

 :יאתבש לש ורפס תודוא ןורימ ןד בתכש םירבד תאבה תועצמאב הנד איה הזבו ,יטנטופ דחאמ

 

 רובס ןורימ ןד ?דחאמ םרוג רדגב ,ןמורה לש הלודגה תורכזיהה ,״ןורכיז״ה ןיא םאה ,תאז לכבו

 אוה .יזיפטמ ןורקעל טעמכ ,האידיאל ךפהנו העדותה תולובגמ ררחתשמ ,ןעוט אוה ,ןורכיזה :ןכש

 רודיסב םיהולאל ףילחתה .ינרדסה ןורכיזה חור תטלש רופיסה תייבוברעב .ימונוטוא סוגול ןיעמ

 הדימב ןוכנ הז .רופיסה תא הקיזחמה איה יזיפטמה ןורכיזה לש תימתרה ותעונת .יטואכה םלועה

 ןורכיז תייווח תריצי ךכ ידי־לעו וזה תימתרה המירזב תובלתשה איה ונלש האירקה .תמיוסמ

 140.ונלשמ
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 .״רופיסה תא קיזחהל״ לוכיש ילככ ןאכ גצומ ,רטנסב סוסינוידב םגו יאתבש לש ןמורב םג יזכרמ גשומ ,ןורכיזה

 ויד קזח וניאש ילככ שמשמ םעפהש ,ןורכיזה לע םגו הריצי התוא לע תרחא טבמ תדוקנ םג העיצמ רגרב זא לבא

 :הקיחמבו החכשב רקע קבאמב

 

 םירשקה .ןורכיז תובקע קר שי םמלועב – היצזילאירוטירט־הד לש בצמב םייוצמ וירוביגו יאתבש

 ,םינמיסל םכפוהל הווקתב הלאה םינמסמה תובקעב ךלוה יאתבש .םירסח םהיניב םירושיקהו

 תא ריזחהל – הליהה תא םהל בישהל ,היווחל םכפוהלו םתוא תויחל ,תועמשמ םהל קינעהל

 .םהלש תוימונוטואב םירתונ ״םירבד״הש אלא .דחא רופיסל םתוחאל ,תוידוחייהו תויטנתואה

 – אירמהל ןויסינ ,רופרפ ןיעמ איה הב םילקתנש ןורכיז תבקע לכ ]...[ .םירבחתמ יתלב ,םיררופמ

 141.הלואגה תא איבהל חילצמ וניאש ינפמ רבד לש ופוסב לשכנש

 

 יאל ןמיסכ ,םהילע רשגל ןתינ אלש םירעפ לע רשגל ןויסינכ ראותמ אוה ןאכ ,דחאמ ןורקיעכ ןורכיזה תמועל

 לש ןמורה לש רשקהב הנודנ – ותועמשמ ,וחוכ ,ויתונוכת – ןורכיזה לש וז תובכרומ .דוחיא רוציל תורשפאה

 םיכילשמ וניינעב ןוידה ןהו ןמורה ךותמ םיטוטיצה ןה ,רטנסב סוסינויד לש תרגסמה ךותב םלוא .יאתבש

 וללה םיטביהה ינש .ויתודלות תא םירכוזבו רתאה ןורכיזב קוסיעל תשגינ המצע רגרב ובש ןפואה לע םידמלמו

 הביכרמ איהש רופיסהו םיטנמוקודה ףסוא יפלכ רפסב תרפסמה לש התדמע תא םג ןיבהל םיעייסמ ןורכיזה לש

 איה ,יאתבש לש ןמורב ןורכיזה דיקפת לע טבמה תודוקנ יתשל המודב ,וז הדמעב תינבומה תוליפכה .םהמ

 גיצמש םלש והז ,ינש דצמו םלשכ ומצע ינפב דמוע דחא דצמש רופיס ,״היצקורטסנוק״כ רפסה תא הנובש

 .וב םירועפש םירוחה תאו וימגפ תא הווארל

 ,הזל הז םירבוחמ ,םישטשוטמ תונורכיזמ ןוזינ אוה .ול םיחונה םיטרפה תא קר ומצעל לגסמ ןורכיזה״

 תוכלשהל וא הרוזנצל ,םיכסמה לכל ,הרבעה יסחי לכל ביגמ ,םיילמס וא םייטרפ ,םיפחרמ וא םיפיקמ

 םירשקההמ עפשומ אוה הבש תולקה תאו ןורכיזה לש ותועיגפ תא שיגדמו הרונ רייפ בתוכ 142״,)תויצקיורפ(

 קלחכ .רגרב לש הרפסב חתפמ טנמלא איה ןורכיזה לש וז תוימניד .ה/נותנ ת/רכוזה םהבו ןותנ אוה םהבש

 וא תומייקהמ םג ומכ תורסחה תודבועהמ תבכרומש היצקורטסנוקה ,רפסה לש ידוחייה הנבמה תריצימ

 םהבש רפסב םיקהבומ םיעטק םתואב אטבתמ רבדה .ןורכיזה לש ךפכפהה ויפוא תא השיגדמ רגרב ,תוירשפאה
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 עטקה לש וא רופיסה לש יזכרמ אשונל ןתוא תכפוהו תויואדווה יא תאו תואיגשה תא ,תוקפסה תא תפשוח איה

 םידליהו םרקומ דימת ואצי ץיקב״ :יוואניח תחפשמ לש תושפוחה ילגרה תא רגרב תראתמ לשמל ךכ .םיוסמה

 ףסויו ףאטיע .תורידנ םיתעל םהילא ףרטצה םהיבאש רמוא דיווייד .ןיסירפק וא ןונבלב ללכ־ךרדב ,השפוחל

 השולש תרבוע היצמרופניאה ,הז דיחי טפשמב 143״.םיבוטה םייחה תא בהא ירה אוה – םתא אב דימתש םירכוז

 ךרד ,)״...ואצי ץיקב״( תעדוי לוכ תרפסמ ןיעמכ ,המצע םשב הריבעמ תרפסמהש עדימב לחה :םינוש םיבצמ

 ותניחבמ םגש ךכל תרוכזתה םע ,הז רפסמ לש ותונימא לע רוערע דעו ,)״...רמוא דיווייד״( ףסוותמש ףסונ רפסמ

 ףסויו ףאטיע״( יעמשמ דח וניאש ךילהתב ,םיקוחר םיעוריאב תורכזיהב ךורכ רופיסה רופיס

 :הילע רערעל ןיאש תיתוכמס הדמעל הכוז אל ת/רפסמ ףא ובש ןפואל תפסונ המגוד ,רחא םוקמבו .)״...םירכוז

 לע ןיע םש וליפא׳ו ,דמחמ רוכבה ןבה תא רקיעב ,החפשמה תא בטיה ריכהש רפסמ ,ןבה ,לקניפרוג לארשי״

 .למשח דומע ךותל רשי הלש תצצונה קיאויבה תא העיסה םרקומ ךיא רכזנו ,ןיבר תלשממ תא ללקמ ,׳ותוחא

 חצר יבגל םיעודיש םיילושה םיטרפה ןיב רעפל ,איבמ הגייפש אמגודב הרוקש םשכ 144״.ףאטיע תנקתמ ,תונח

 לש ותונימא רסוחל תואמגוד ןה ולא םג ,עוריאה יבגל רתויב תויסיסבה תודבועה לש ןרדעיה ןיבל ,יוואניח

 ,לודגה רסחה עדימל תרוכזתכו למסכ ןטקה רסחה טרפה תא רגרב הביצמ ןכרדו ,תמאה רוריבל ילככ ןורכיזה

 ,םירחא םירופיס לא תשגל ןתינ ובש ןפוא ותואב תוחפל וא ,אלמ ןפואב תשגל היהי ןתינ אל םלועל וילאש

 .םתמלעהב םיצמאמ ועקשוה אל אמש וא ,םרומישב םיצמאמ ועקשוהש

 תוטודקנא ךותב םייתדוקנ םינטק םישוביש ךרד יוטיב ידיל תואב תובורק םיתעלש ,וללה תוערפהה

 םיעוריא ראתלו ןיבהלו תוסנל ץמאמה םצע איהש ,רפסב הלודג הערפה לע םא יכ ןמצע לע קר אל תודיעמ ,תונוש

 םינוש עדימ יעטק לע תוססבתה ךות םלש רופיס ביכרהל ןויסינה .רופיסכ םתוא גיצהלו ,דוע םניאשו ושחרתהש

 אוה ,םייחה אוה ןורכיזה" ;עוער סיסב והז ןכש ,הלקתה תא שארמ וכותב ליכמ םישנא לש תונורכיז םג םהבו

 החכישהו תורכזיהה לש הקיטקלאידל חותפ ,דימת חתפתמ אוה ךכיפלו ,תויח תוצובק ידי־לע דימת אשינה

 .םישנאב יולת ומויקש הדבועב ץוענ ןורכיזה לש ותוביצי רסוחש ךכ לע עיבצמו ,הרונ בתוכ 145,"]...[
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 הדיחיה תירשפאה הדמעה – ת/רפסמה תדמע
 עדימה תוסיפ תא .יזכרמ אוה – ינויח עדימ םירסומש םימרוגכ – רגרב לש הרפסב ״םישנא״ לש םדיקפת

 ״םיטרפ״ ,״עדימ״ תכפוה איה הז ןפואבו ,ןתוא הל ורסמש םישנאהמ תקתנמ אל רגרב רפסב תועיפומו תורסמנש

 הזה ןפואב .םירופיס ירפסמל םיברועמה םישנאה וא םידעה תא תכפוה איה ,ךכמ האצותכו ,רופיסל ״תודבוע״ו

 ,םירזפתמו םיצבקתמש םיבר תולוק םיעמשומ הילעשו םירופיס לש ףסוא םירפוסמ הבש המבל רפסה ךפוה

 םירופיס ת/רפסמ לש לוק אוה םהמ דחא לכ לבא ,םימלענו עגרל םיחילבמ םקלחו םימעפ המכ םיעיפומ םקלח

 הביצמ ,תולוק יוביר ךרד תובכשה יוביר תא גצייל ,רתאה תודלות תא גיצהל רגרב תרחוב ךכש הדבועה .ת/רחא

 תרבודש וז ,״תישארה״ תרפסמה תכוותמ הלאה תולוקה לכ ןיב .רתויב תיזכרמ הדמעכ ת/רפסמה תדמע תא

־תרפסמ יהוז .הלצא םיחראתמש םירחאה םירפסמהו תורפסמה לכ רובע המבה תא הרידגמשו ןושאר ףוגב

 ןפואב םירחא םיעגרב ,אלמ ןפואב המצעל תסחייתמ רפסב םימיוסמ םיעגרבש ,רגרב לש התומד תב תרקוח

 תמקורו עדימ לש תוקתונמ תוסיפ ןיב רשק תרצויש וז איה .תמלענ טעמכ איהש המדנ םירחאבו רתוי ןדועמ

 ,דווגנילוק .ג.ר לש ותרדגהל המודה ןפואב תינוירוטסיהה דיקפת תא תאלממו ,םיירשפא םיביטרנ ידכל ןתוא

 :טייו ןדייה לצא םיאבומ וירבדש

 

 רבחל תלוכיב תאטבתמ תירוטסיה תושיגר ]...[ םירופיס רפסמ הנושארבו שארב אוה ןוירוטסיהה ]...[

 םהיצמאמב .רשפ לכ תורסח ויה ןדוביע ינפל רשא ,״תודבוע״ לש רובצממ תעדה לע לבקתמ רופיס

 המ תא ליעפהל םינוירוטסיהה לע המוש ,רסחב הקולהו תעטוקמה ,תירוטסיהה תודעל ןבומ קינעהל

 שלבל הלגמ אוהש םשכ – ןוירוטסיהל הלגמה אוה הז הנוב ןוימד .״הנובה ןוימדה״ הניכ דווגנילוקש

 העדותל ולגתנש יפכ ,םיינרוצה ןהינייפאמו תונימזה תויארה רואל תאזו ,״עריא יאדווב המ״ – ןמוימה

  146.הנוכנה הלאשה תא לואשל תלגוסמה

 

 תא רפסל תונוש תויונמדזה םילבקמ ״הנשמה ירפסמ״ לש תולוקה ראש םג ,רפסב ישארה רפסמה לוקה דצל

 .רתוי אלמו ךורא רופיס וא ,רחא רופיסל םרותש טרפ ,ונממ רירבש ,רופיס לש ץמש הז םא ןיב ,םהלש רופיסה

 תולוק המכ ידי לע וא דחא לוק ידי לע תשיואמש תידעלב הדמע הניא טסקטב ת/רפסמה תדמע ,ךכמ האצותכ

 ךותב תולעופש תויומד טסקטב ןיאש תויה .םיפלחתמ תולוק ידי לע תשיואמה תיערא הדמע אלא ,םירדגומ

 

 הטיסרבינואה :ביבא לת ,ב ,תירוטסיה הבישח ,)ךרוע( בירניו רזעלא :ךותב ,"יתורפס רצומכ ירוטסיהה טסקטה" ,ןדייה ,טייו 146
 .307 ׳מע ,1985 ,החותפה
. 
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 יסיסבה יאנתהו תירשפאה הדיחיה הדמעה איה םירופיסה ת/רפסמ תדמע ,ולש הווהה ןמזב רפוסמה םלועה

  .טסקטב תופתתשהל

 תירוטסיהה הלועפה אולמ תא סופתל תלוכיב היולת ,טדנרא הנח תנעוט ,רופיס רפסל תלוכיה

 :היתוכלשהב הנותנ וא הלועפה ךותב היוצמ הניאש ימל קר תנתינ וז תלוכיש אלא .השחרתהש

 

 ספתנש םגדה וא יומידה לש ורואל רמגומה רצומה תא טופשל ןתינ הבש ,הריציה תכאלממ לידבהל

 םיכילהתה לכ תא ךכיפלו ,הלועפ לש םיכילהת ריאמה רואה ,הכאלמה לעב לש וחורב השעמ ינפל

 האולמב הלגתמ הלועפה .ותמ רבכ םיפתתשמה לכש רחאל תופוכת ,םפוסב קר עיפומ ,םיירוטסיהה

 םיביטימ דימת ןכאש ,הרוחא םיפיקשמה תינוירוטסיהה וא ןוירוטסיהל רמולכ ,םירופיסה רפסמל קר

 םג ,םמצע תופתתשמהו םיפתתשמה םיקפסמש םיחווידה לכ .הרק תמאב המ םיפתתשמה ןמ תעדל

 ידיב םיכפוה ,םיעינמהו תורטמה ,תונווכה תא תונימאה אולמב םיראתמ םה םירידנ םירקמב םא

 .ולש רופיסל םתותימאבו םתועמשמב וותשי אל םלועלו ,אל ותו ,םיישומיש תורוקמל ןוירוטסיהה

 לש המוציעב יוצמ אוה דוע לכ תוחפל ,ומצע לעופה ןמ חרכהב יומס ללוגמ םירופיסה רפסמש המ

 אוביש רופיסה ןמ תעבונ הניא ותלועפ לש תועמשמה וליבשב ןכש ,היתוכלשהב ןותנ וא הלועפה

 םירופיסה רפסמ אלא לעופה אל ,הלועפ לש תוענמנ־יתלבה תואצותה םה םירופיסש ףא .היתובקעב

 147.ותוא ״השוע״ו רופיסה תא ספותש אוה

 

 םינושה םירבודה םתדמעב הנבומ ,לעופה ןיבל ןוירוטסיהה / םירופיסה רפסמ ןיבש חתמה ,רטנסב סוסינוידב

 ,תרפסמה תא ןייפאמ הזה חתמה ,ךכמ בושח לבא .םהילא םיבורקה םיעוריאו םוקמ תודוא םירפסמה

 ןורחאה קרפבו ,1998 תנשב רואל אצי רטנסב סוסינויד .הז חתמל יומיד הווהמ הטבמ תדוקנו ,הלוק ,התומדבש

 איהש יפכ ,תרפסמה לש התחפשמ ;רטנס ףוגנזידב עוגיפה – ןכל םדוק םייתנש הרקש עוריא ראותמ רפסב

 איה ;וב תרקבמו רתאל ךומסב תררוגתמ איה ;רפסב תראותמש ןמדלוג תחפשמל המוד ,רפסל גוליפאב הדיעמ

 ללוחתהל הכישממש תושחרתה התואמ קלח טלחהב איה .ןמזל תכייש איה ,םוקמל תכייש איה ,הרבחל תכייש

 

 .226 ׳מע ,2013 ,דחואמה ץוביקה :קרב ינב ,ריפוא ידעו יאלוזא הלאירא :םוגרת ,ישונאה בצמה ,הנח ,טדנרא 147
 איה םייחה לש תיתימאה הדימה״ :הלש דועיתל וא הריכזל הלועפ ןיבש חוורמה תא שיגדמש המוד ןויער עיפומ ןימינב רטלו לצא
 טילחמ ובש םוקמה לא ךומסה רפכה ןמ העיגמ איה הרוחא םיפד המכ ףודפד לש תוריהמב .קרבכ םהב ףלוח רוחאל טבמה .הריכזה
 תא םישגופ םה ךכ קר .רוחאל קר הז בתכ אורקל םייושע וללה ,םינקזל עראיש יפכ ,בתכל וכפהנ םהייחש ימ .ךרדל תאצל בכורה
 .147 ׳מע ,״טכרב םע תוחיש״ ,רטלו ,ןימינב ״.םהייח תא ןיבהל םילוכי םה – הווהה ןמ החירבב – ךכ קרו םמצע
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 רוחאל עוספל הילע :הביטקפסרפ יקחשמ ידי לע תרצונ תרפסמה תדמע .המצעב הדיעמ איה ךכ לעו ,הזה םוקמב

 ,םיינשמה ,רפסב םירחאה םירפסמה יבגל םג ךכ .היוצמ המצע איה הכותבש הנומתהמ והשמ סופתל ידכ

 ,דבלב תיקלח האצות בינמ הזכ ןויסינ לכ ,יסיסב ןפואב .שחרתהש הממ הסיפ וטבמ תדוקנמ דחא לכ םיראתמש

 .רודס אל תובורק םיתעלו תובכש הבורמ ,לודג רופיסמ ריהמו ןטק קזבה קרו ךא סופתל החילצמש

 קחרמה תא השיגדמ רגרב־תרפסמה ,םירמוחל תכרוע איהש היצקלסבו התונשרפב ,הלוקבו התוחכונב

 לש הווהה דממב הרושק איה לואש־ןב ירבדל .םיעוריאה ,םוקמה ,םישנאה :רקחמה יאשומ ןיבל הניבש

 בטיה הווהה דממ חכונ בותכה טסקטב״ :רפסב רקחמה ןיבל רבעה יעוריא ןיבש רעפה ךרד םייקתמש ,טסקטה

 חכונ הווהה ,רמולכ .ישיאהו יטרואתה ,יתורפסה ,יפרגוירוטסיהה ןיב שגפמ )זוחמ וא( םוקמל רֵפיסה תכיפהב

 תיפולחכ תרייטצמ הניא וז רקחמ תלועפ .רגרב לש רקחמה תלועפ ןיבל היהש המ ןיב טלובה רעפה תועצמאב

 148״.סרהל תדעומ הווהה תבכש םגש ,ךכ לע דומעל תרשפאמ ךא ,המצעב

 

 םירופיסל המב
 לכו ,תירקיעה עוציבה תרוצ איה רופיסה תלועפ הגצהב םג ,םינוש םירפסמלו םירופיסל המב ןתונ רפסהש םשכ

 לש הנבמל ותרבעה לע אל ןעשנ טסקטל יטמרדה דוביעה .םירופיס ירפסמכ הנושארבו שארב םילעופ םיעצבמה

 תויווז ןיב םישגפמ ךרד ,םהיניב םיכוכיחו םיעגמ ךרד םינושה םירופיסה ןיב גולאיד תריצי ידי לע אלא הזחמ

 .וזמ וז תונושה תוילאוטסקטה תורוצה ןיב תושגנתה ךרדו םהב תומלוגמש הייארה

 ינפב םה םירופיסה ןיב םישגפמה הבש ,םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינויד לש תיתמיבה תכרעמב 

 הלועפהו ,תרחא הלועפ לכל אצומ תדוקנ הווהמ םירופיס ירפסמכ םיעצבמה לש הדמעה ,תושחרתה תריז םמצע

 םיענ םהו תימניד איה םיעצבמה תדמע ,הז ךותב םלוא .םירפסמ םהש םירופיסה םויקל תסיוגמ הלוכ תיתמיבה

 ,תומד לש םינממס םמצע לע םיטועש םירפסמ וא ,תומד םימלגמ אלש ״םימוריע״ םירפסמ :גוציי לש ריצ לע

 ןיבל תינוציח רפסמ תדמע ןיבש העונתה לאיצנטופב תשמתשמ רנק ,יתמיבה דוביעב .םינתשמ המצועבו ןונימב

 והשמ תעדה לע םילעמש םינוש םיבצמ ןיבש קוחירו הברק יסחי המבה לע ןוחבל תונמדזהכ תומד לש הדמע

 .םיעוריאה ךותב ת/לעופה לשו ,םירופיסה ת/רפסמו תי/נוירוטסיהה לש ,טדנרא הגיצהש תודמעה יתשל המודש

 לכ םצעבש תעלבומ הבשחמ ךותמ ילוא ,תרקוח רנקש םיאשונה דחאל ךפוה הלאה תודמעה יתש ןיבש חתמה

 איה קפסל םילגוסמ םהש הרואכל תיקלחה הנומתהו ,ךפהלו ,םינוירוטסיהו םירופיס ירפסמ םג םה םילעופה

 

 .100 ׳מע ,םש ,הנפד ,לואש־ןב 148
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 הגצהב תמצעומ ת/רפסמ־ת/לעופ לש הדמעב תינבומש הייארה תלבגמ .תירשפאה הדיחיה הנומתה אליממ

 הבו הלועפה תא עצבל ץמאמה ,םיעוריאה תניחבל הביטקפסרפ אוצמל ןויסינה :היאשונמ דחא תויהל תכפוהו

 ןיב טכרב גיצמ התואש תיפאה הדמעל המוד הדמעב םיטקונ המבה לעש םירופיסה ירפסמ .הילע ףיקשהל תעב

 עוריאב הזחש םדא ,דע לש הדמע ץמאל וילעש ימכ ןקחשה גצומ םש ,״םוימוי לש ןורטאית לע״ רישב רתיה

 ,רופיסל תמיוסמ הסרג תרצוי דעה לש ותדמע .קהבומב תיפיצפסו תיקלח איה וטבמ תדוקנ ךא ,תמא ןמזב

 ,ץוחנה תא קר / ןתונ אוה ]...[ .הנואת השחרתה / ךיא הארמ אוה״ :תויתילכת היצקלסו הכירע לע תתתשומש

 ותודע תא םצמצמ דעה רפסמה ,טכרב יפ לע 149״.םכיניע דגנל ודמעיש ידכ קיפסמ / תאז־לכבו ,ןבות הנואתהש

 ךותב .תמיוסמה טבמה תדוקנמ התפצנש יפכ ,השחרתהש הלועפה תוהמ תרבעהל םייחרכהש םיטרפל קרו ךא

 לש וללה םיעגרב קוידב חתפנש ,םינוש םידע םירפסמ ןיב הלועפ ףותישל חתפה תא םג שיגדמ אוה ,הזכש רופיס

 הינפ ךות / סוסיהב .עציב םעפ רבכש המ לע וישכע רזוח אוה ךיא / וישכע ואר״ :טבמב וא ןורכיזב הערפה

 ןקתל / לכוי ילוא ,רחא והשיממ שקבמו עצמאב רצוע ,ןוכנ הקחמ אוה םא / חוטב יתלב ,עויס םשל תורכזיהל

 ןבומה ךפוה קפס ררועתמ וא שוביש לח םהבש תומוקמב ,וז הרושמ הלועש יפכ ,טכרב רובע 150״.רחא וא הז רבד

 תוברועמל ולש רופיסה תא םיכפוהו ,רפסמה תוירחא תא םידילומש תומוקמה םה ולא .וילאמ ןבומ אלל וילאמ

 איה ףא הנועט םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינוידב םיעצבמה לש םתדמע ,ךכל המודב .יטילופ קפוא תלעב

 .ת/רפסמה לע תלטומש תוירחאה אולמב

 – המצע תרבודה/תרפסמה לש התוחכונ תא שיגדמש ןפואבו ןושאר ףוגב בותכ רטנסב סוסינויד רפסה

 טסקטהמ תעצבמ רנקש היצמרופסנרטב יתוהמ דעצ .רקחמה ךותב – הפוג ףאו היתועד ,התלכשה ,התעדות

 יתוהמ ןפואב הרושק רגרב לש וז הריחב .רפסב תרפסמה לש קהבומה הלוק רבדב הערכהה אוה המבה לא בותכה

 היח איה הבש הרבחה וז ,התביבסו התיב והז :הנממ קתונמו קוחר וניא ןכא הלש רקחמה אשומש הדבועל

 תכוותמה טבמה תדוקנ וא ,טבמה תודוקנ לש היכרריהה ,רנק ידי לע המבל דבוע טסקטהשכ ,תאז םע .תלעופו

 יובירב ,םינוש םירפסמכ תלעופ םינקחשה תצובק לכ ,תאז תחת .המלענ ,רגרב לש תרקוחה תרפסמה לש הרורבה

 טקורטסנוקכ תוהזל ןתינ התואש תיפיצפס תומד העיפומ אל תיתמיבה הריציב .טבמ תודוקנ לש ךרע הווש

 השענ הז רבד .םהלש הזמ רחא םוקמבו ןמזב התואצמיהב תולוקה ראשמ תלדבנש וזכ ,רפסב תרפסמל ליבקמ

 ,תישיא טבמ תדוקנמו ןושאר ףוגב םיבתכנש ,תרפסמה לש םיישיאה םיטסקטה דחאש הדבועה רואל טלוב

 :הפוסב עיפומו הגצהב ללכנ ןכ אקווד ,רפסה ףוסב עיפומה

 

 .111 ׳מע ,2006 ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת ,ןימינב .ה :םוגרת ,םיררושמה תולג ,״םוימוי לש ןורטאית לע״ ,טלוטרב ,טכרב 149
 .112 ׳מע ,םש 150
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 רחאה יבס .הנב ךיא דועו .תועבצא רשעב ומצע תא הנב אוה והומכו ,ץליפ ומכ ,׳זדולב דלונ ילש אבס

 וריכה םלוכ .תוירבשו רבנע תזורחמ ול ונתנ םיברע ,ליכשמו רטוש היה אוה .ןמדלוג תחפשמ ןיממ אוה

 ויה םהינש .תויראשמ רדווס ושע ילש אמאל ,תנמש לכא ילש אבא ]...[ .לזרבמ םיקוצי ויהו םלוכ תא

 רוד םישענ יתמ .ןושארל עגעגתמ ישילשה רודהש םירמוא .רתוי הברה םיכר םהייח לבא .םינתוואג

 גגופתמ רטנס ףוגנזיד תא האור ינא ימולחב .דיתעב ינאו רבעב ינא ?תויהל םיקיספמ יתמ ?ישילש

 151.הלמש יל הנוק ינא ךכ־רחא .םינפגה ןיב םידקור וינופמו וינובו וירייד לכו ריוואב

 

 הגצהה ךרואלש ,רפסב תרפסמה לש ישיאה לוקל בל תמושת תינפומ ,)רפסב אל ךא( הגצהב הנושארל ,וז הדוקנב

 ומלוגו ולעש םירחאה תולוקה לכ ןיב העמטנ איה וז הדוקנ דע .תולוקה ראשמ תדרפנש תרפסמכ השבוג אל ללכ

 תפסונ טבמ תדוקנכ ,ךרע תוושכ תולוקה ראש לא תפסוותמ איה תעכ םגו ,הגצהה ךלהמב םי/תוינקחש ידי לע

 .הגצהה תא םתוחש לוקה התויהמ עבונ ילואש הז דבלמ ,יכרריה ןורתי אלל טעמכ ,רתאה לע

 ,םיעצבמו תועצבמ לש הלודג הצובק ןיב ולוכ טסקטה תקולח ידי לע שגדומ תרפסמה היכרריהה רוזיפ

 לש ינוציק טעמכ יוביר לשו תוינמז־וב לש םשור .המבה לע רובידהו העונתה תא תנייפאמש הברה תוימנידהו

 תומצמוצמ וא םיפתתשמ תובר תונצסנזימל ,תוצובקלו םידיחיל טסקטה קוריפ ידי לע רצונ בל תמושת ידקומ

 .המבה לע תונוש תודוקנב םישחרתמש םיליבקמ םיעטקלו

 

 יערא בצמ תריצי ,ףצרל הערפה
 Interruptions in Brecht and Benjamin: The Case of Brecht’s“ רברפ תיליע לש הרמאמ ךותמ הקסיפה

Radio plays”  )העיפומו ,הסינכ רעש ןיעמכ ,תירוקמה הגצהה תיינכותב םג העיפומש )25 הרעה ,אובמב טטוצמ 

 רפסב םינייפאמה םתוא תא רנק לש הסיפתה לע הברה תדמלמ ,תימוקמ הלילע רפסב הגצהב קסועה קרפב םג

 רנק לש הדיצמ תורזוח תויוסחייתה דצל .יתמיבה דוביעב םיעבמו םילכל םחתפלו ״תולקת״כ םרידגהל ןתינש

 תאירק ןיעמכ ,הגצהה לש רשקהב ,ןימינב תודוא רברפ לש התנעט תא םג ןיבהל ןתינ ,הלקתה וא הערפהה גשומל

 ןאכ רדגומש המל הנקמ איהש תובישחל ,המבה לע ותוא תעצבמו טסקטה תא תחנעפמ רנק ובש ןפואל ןוויכ

 ףוסה דעו החיתפה תדוקנמ הענ הגצהה ,ךכל םאתהב .״רבש״ וא ״עוטיק״ ,״תוקספה״ ,״םיחוורמ״ ,״תוערפה״כ

 

 .226 ׳מע ,םש ,רמת ,רגרב 151
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 דח וניא אוה ןכ יפ לע ףא .רבעה לא הווההמ ענש רופיס תוביכרמו הבר תוימנידב וזב וז תופלחתמש תונצס ךרד

 ,םיעוריא לש ףסוא לע אלא ,תויזכרמ תויומד וא תומד לעו הרורב תחא הלילע לע ןעשנ וניא ,עטוקמ אלא ינוויכ

 םימעפל הזב הז םיפלחתמ ,המבה לע םירזפתמו םירבטצמ םיגצומה םיעוריאה .תויומדו םיבצמ ,תולילע

 .תינמז־וב וא תגרודמ ,תיטיא תושבגתהו תוססומתה ךרד םימעפלו הזרכהב וא דח עוטיקב

 היה יושע להקהש תוביצי תשוחתב הלבח אוה וזה תינבמה תוימנידה לש םיטלובה םיטקפאה דחא

 המבה לע תומד לכ וא יבחרמ ןוגרא לכ ,הנצס לכ ,תושחרתה לכ – תויערא לש בצמ רמשמ יתמיבה עוריאה .שוחל

 תנייפאמש הבכרהו קוריפ תקינכטב תאטבתמ תאזה תויעראה .בושל אלו עגר לכב גגופתהל םילוכיו םיינמז םה

 ,תואסיכב םיפלחתמו םינוש םישומיש לע ןעשנש ,הלש יתוזחה בוציעה תא םג הליעפמו הגצהה הנבמ תא

 יקאח יעבצ לש יתצובק הארמ לע תתשומש תושובלתה בוציע תאו ,םינוש תואסיכ יקלחמ ובכרוה םמצעבש

 לע םישענ שדחמ תובכרההו תויוקרפתהה לש םינושה םיגוסה .תונוש תויצאירוו םילופכש ,םיחותיפ םע ,ןבלו

 תשחרתמ םהיניבש חתמבש ,םייבטוק ,םייזכרמ םיטנמלא ינש ובש קיר ללח ,הנתשמ יתלבו העובק המב

 ןבל דבב םיפוטע םיימוימוי םיצפח לש ףסוא ןכו ,תואסיכ ירבשו תכתמ יקלח ,םיקרופמ תואסיכ לת :הגצהה

 .הרקתהמ םילשלתשמ םייולתש

 בשוי להקה .םיפוטפטב ,גרודמ ןפואב ,תויטיאב אלא ,יתזרכהו יעמשמ דח עגרב אל תחתפנ הגצהה

 תולכתסמ ותיא דחיו ,להקה םע ,המבה ילושב תובשייתמו תואסיכ תורדסמ תוינקחשהו הקיר המבל ביבסמ

 ,העונת ידי לע אל אלמתהל ליחתמ הזה קירה ללחה .םיבשומה תונובירט ןיבש הקירה המבה לא ,ללחה זכרמל

 ,ותוא שממלו וילא לחלחל ליחתמש – ןורושי תובא תאמ םיריש ינש – טסקטה ךרד אלא ,םימצע וא םיפוג

 תא םג .תונוש טבמ תודוקנל דעבמ םוקמה תאו רופיסה תא ססבמש דעצב ,תונושה תוינקחשה ןיב קלחתמשו

 :היינשל תחאמ ותוא תוריבעמ ,וז םע וז תוינקחשה תוקלוח רמאנש אבה טסקטה

 

 תנוכש ,רבעשל הידרונ תנוכש ,ףוגנזיד בל ,רטנס ףוגנזיד ,6903 שוג :םוקמה הזו םוקמ לע רופיס הז

 ,ןמלדנמ לש סכנה ]...[ ,יקנע רוב ]...[ ,רנידסטוג היבצ לש תיבה ,יוואניח םרכ ,יוואניח תמדא ,םיפירצה

 ,הייריעה לש ירוטסיהה ןויכראב 393-559-3 רפסמ קית ]...[ ,םידקפנ תמדא ,ץליפ לש ,ןמרדפ לש

 אופא המ לע .]...[ הדובע םוקמ ,רכרוכו לוח תמדא ,ןופצל םורדמ ולולסמב 5 וק לש תיעישתה הנחתה

 ןיחבהל ללכב רשפא םאה ?םלוכ תא ליכמש תומוקמה םוקמ לע ?הלאה תומוקמה דחא לע ?רופיסה

 לע בישהל ילבמ ]ךישמהל[ ילוא וא ?]...[ םהיניב והשלכ רשק אוצמל וא ,תומוקמ לש םינוש םיגוס ןיב
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 ,םהיצפח ,םהיתב – םדא־ינב לע רופיס הנושארבו שארב והזש תויה ]...[ ?וללה תולאשהמ תחא ףא

 152.]...[ תומשה ךרד רפוסי אוה – תוחכונה םתורדעיה ,םהיתומולח ,םהיתונורכיז

 

 הנדוע תעכש המבה לע םינושה תומוקמה לכ לש ינמז־ובה םויקה תא תססבמ הגצהה לש וזה החיתפה תדוקנ

 לע״ :הגצהה תא םגו רופיסה תא הכילומש הלאשה תא ןכו ,םתורדעיה תא תעב הבו םתוחכונ תא ,ירמגל הקיר

 םעפ לכ ,םיררבמו םירזוח ,הגצהה ךרואל םימעפ המכ םינקחשה םירזוח תאזה הלאשה לא .״?רופיסה אופא המ

 .רחא רשקהבו תרחא טבמ תדוקנמ לאשנ אוהשכ רופיסב לחש יונישה תא ,רחא לוקב

 

 וז לא וז תוסרוקה תובכש
 תחיתפמ .תונוש תויושחרתהו םינמז ,תומוקמ ךרד הפוצה תא הריבעמ םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינויד

 תמישר לש דואמ תימניד השנאה ידי לע ,רטנס ףוגנזיד ןוינק םוליגל תוינקחשה תוענ הקירה המבה םע הגצהה

 .ןוינקב םרפסמ תאו קסעה יתב גוס תא הנומש השבי המישרכ עיפומ רפסבש טסקט – וב תולעופש תויונחה

 לע תוינקחשה תעונתב ,תויונחה תמישרב המוחת הלוכ לכו ,ךשוחב התליחת :רדגומ אוה תאזה הנצסל רבעמה

 לא ןוינקה לש חטשה ינפ לעמ שחרתמהמ הגצהה הענ ןאכמ .תושובלתב שומישבו ילקיזומה עוציבב ,המבה

 היבשותו הידרונ תנוכש לא ,לודגה ןוינקה תא תונבל ולש יצולחה םולחהו ץליפ היראמ ;םהל תחתמ שחרתמה

 ,ול השענש לווע לע ןילמה ,הידרונ לש יפיצפס דחא בשותמ ;םיינסרודה תונוטלשה דגנכ םיממוקתמש םינופמה

 הנוכשה תבשות ,רנידסטוג הסדהמ ;הידרונ תנוכש ינופמ ןורחא לא ץליפ היראמ ;ץליפ הירא לא הרזחב

 העיפומש יפכ הידרונ תנוכשמו ;הנברוח תא םירמזמש הנוכשה יבשות תלהקמ לא ,תושחרתהה לע הפיקשמש

 הדוקנה דע .הראיט םידליה םיפיעמ הבש ,תומדקמב רהזי .ס רפסמ הילעש הנוכשה לא םירבד ןורכיז ןמורב

 ,ה/דיחי תי/נקחש לע תוססובמ וא םיפתתשמ תובורמ – םינוש םיגוסמ תונצס ןיב םיפוליח העיצמ הגצהה תאזה

 ךלהמה האלהו וז הדוקנמ .רבעה רבע לא הווההמ תוענש ,תוכורא וא תורצק תונצס ,תורשומ וא תורבודמ תונצס

 ,הזה הרואכל־רדסה תורמלש אלא .הווהה תדוקנ לא הרזחב םשמו ,רתוי םודקה רבעה לא הרוחא – ךישממ

 .תועפשהו םירשק לשו תובכש לש דחוימב תינוויכ־בר תכרעמ רצוי המבה לע םיעצובמ םיעטקה ובש ןפואה

 תשוחת רוערעב ״איש״ ןיעמ םג ללוחתמ ןאכו ,רתאה תובכש ןיבש הנותחתה לא םיעיגמ הגצהב תאזה הדוקנב

 ןויס הגצהה תבצעמ .תואסיכה – הגצהב םייזכרמה םירזיבאה דחא תרזעב תאזו ,להקה לש תוחונהו ןוחטיבה

 

 .21–20 ׳מע ,םש 152
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 ףוסבל הנבנ וילעש חטשה עקפוה הנממש ,יוואניח תחפשמ לע קרפל רבעמב״ :ךלהמה תא תראתמ יול ןייטשנייו

 תא םהמ םיעיקפמ ,רמולכ ,תבשל ורחב םהבש תואסיכהמ םיפוצהמ המכ םינפמ םינקחשה ,רטנס ףוגנזיד

 .שדח םוקמ ומצעל אוצמל ץלאנ ונממ חקלנ ואסיכש ימ .םהלש ןוחטיבהו תוחונה תשוחת תא םיליקתמ ,םבשומ

 יפוליח ןונגנמ ויתובקעבש רבשמ לח הגצהב הז עגרב 153״.םיפוצה ראש לש םנוחטיב םג קדסנ תעכש ןכתיי

 .רתוי ףא ףרטנ תובכשה/תונצסה

 הב קוסעל ליחתמש ןושארה טסקטה ןיב םאות שי .המבה לא תבנגתמ רתאה לש תיברעה םויקה תבכש

 לע תננולתמש ומיא תודוא ,רהזי תאמ טסקטה ךרד תירוק איהו ,תוננתסה יהוז :העיפומ איה אובש ןפואה ןיבל

 הגצהה יעוריא םג ,הארנ יתלב תאז םעו דואמ חכונ ,קוחרמ עיגמש ערה חירל המודב .ופי ןוויכמ עיגמש ןוחריס

 ,המינפ םיננתסמ יוואניח בידא חצר לש עזעזמה עוריאה ביבס םידקוממו רתאה לש תיברעה ותוהזב םיקסועש

 .ומצע חצרה לש רישיה םוליגה ךרד ךכ רחא קרו ,רהזי לש טסקטה ךרד לוכ םדוק םימדקתמו םיבנגתמ

 רופיס תא תרפסמ )׳ץיבוריאמ ידע ,דבלב הז עטק לש וא הגצהה לש תורחא תואסרגבו( רלמטש לכימ תינקחשה

 ותוא קינחהל תצמאתמו ,)יקולבב ןנור וא( לגנא ירוד ,רחא ןקחש לש ובג לע תבכוש איהשכ ופימ ןוחריסה

 לארשי ץרא לע הפוריא ידוהי לש םיקוחרה תומולחה תא תאטבמ הדועב ,םוקל ונממ עונמל ,ותוא עינכהלו

 לבא המצע רתאה תמדא לע םג ללוחתהש יתוהמ קבאמ המבה לע םייקמ יזיפה קבאמה .םהל הניתממש היונפה

 םיתופל ,בג לע בג םידמוע םהינש ףוסבלו ןקחשה תא עינכהל החילצמ אל תינקחשה .הלוכ ץראה תמדא לע םג

 .קתנתהל תלוכי אלל הזב הז

 אלש המודא הפיטשל גירחו טלוב הרואת ףוליח ךרד ,יעמשמ דח ןפואב המבה לע עיפומ חצרה עוריא

 הילע ראשנש עובק ןומיס ךרד המבה לע םלוגמ יוואניח בידא לש חצרה .״!חצר״ הזרכהבו המבה לע דוע התארנ

 רתונ חצרה .ללחב עוריאה תא םימקממ יתרטשמ רוזחשב ומכש ,הייפכב ףוטע םהמ דחאש ,תואסיכ :בר ןמז

 ןוידרוקא תניגנבו תוינקחשה לש הרוה ידוקירב תמלוגמש החירב – ריעהמ םיחרוב ופי ייברעש ןמזב המבה לע

 ,םהיתויוכזמ םלושינ ופוסש רסיימ יטפשמ ךילהת תרבוע יוואניח תחפשמש ןמזב םג המבה לע רתונ אוה .הזילע

 ׳גאחו ןוילעה יברעה דעווה גיצנ ימימת קיפר ןיב ןופלט תחיש לש הטלקה תעמשומש ןמזב םג המבה לע רתונ אוה

 דוד ןיב החיש ןכו ,)ינוציח דנואסב שמתשהל הברמ אלש הצובקה תוגצהב דחוימב גירח רמוח( ינייסוח לא ןימא

 וללה םימצעה םג הכלהמבו ,הזיבה תנצס הילע תללוחתמש ןמזב םג המבה לע רתונ חצרה .תרש השמו ןוירוג־ןב

 רוציל הליחתמ םירחאה םיעוריאה תושחרתה תעב חצרה לש ותוחכונ .םה ףא םיזזבנ חצרה תא םינמסמש

 

 .41 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״בוציעה תפשב ׳םוקמ׳ :הלקת־לת״ ,ןויס ,יול ןייטשנייו 153
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 ןמזה תובכשו םינושה םיעוריאה ןיב תיביטנרטלא םירשק תכרעמ לש הפישחו יגולונורכה רדסה לש הסירק

 .תורקלו םייקתהל ךישממש עוריא והז .תונושה

 בלב תבצינש יוואניח ףאטיע תא תמלגמש תינקחשה רשאכ תירוק תיגולונורכה הדרפהב תפסונ הלבח

 ,םיעגרה דחאב .םידוהיה םילייחה ידי לע וזזבנש םיצפחה תא הנומ ,םינקחשה ידי לע תומילאב תזזבנו המבה

 תבצה ידי לע .רטנס ףוגנזיד תויונח תמישר ךותמ ןטק עטק תועצבמו תורזוחו ,המבה ילושב תוינקחש תופרטצמ

 היינשה ,תומילאב זזבנש דויצ תמישר תחאה :ןהיניבש יגרטה ינושה םגו ןוימדה ףשחנ הז דצל הז םיעטקה ינש

 תבכש ,תרחאה ןובשח לע תמייקתמ תחאה המישרה .םיעבש םינכרצל םיעצומש תורוחסו קסע יתב לש המישר

 .היינשה לש היתוברוח לע תמייקתמ תחאה םויקה

 דיתעל םג – דיתעל ללכב תכיישש ,תפסונ הבכש יתמיבה הווהה ךות לא תסרוק הזה בלשבש אלא

 תיטיא הכולהת עונל הליחתמ להקה יבשומלו המבל ביבסמ :הגצהה לש הזל םג לבא ,רתאה לש יגולונורכה

 לע רשאכ ,ךשמהב קר ררבתי הכולהתה לש הרשפ .תוזמורמ תושופחת ,םיעבוכו תוכסמב םינקחש לש הנידעו

 עוריא( רטנס ףוגנזידב עריאש עוגיפב הגרהנש רורד סדה הרענה לש המיא ,רורד לעי לש גולונומ גצוי המבה

 .תוינקחשהו רנק ידי לע הנייאורו )הזה טסקטה אללו תרחא תיווזמ ,רחא ןפואב ךא רגרב לש הרפסב ראותמש

 תיברעה םויקה תבכש ןיב שגפמ רצונ :וז לא וז תוכתינ תובכשה ,הנושארל הכולהתה העיפומ ובש עגרב

 ,םייגולונורכ קר אל םה תונושה תובכשה ןיב םירשקה תעכ .ןוינקה לש תרחואמה םויקה תבכש ןיבל תמדקומה

 ,תמלענו ,זמרכ קר העיפומ הכולהתה .תוכלשהו האצותו הביס ,הקיז ירשק לש תחתופמ תכרעמ םיווהמ םה אלא

 וילותפנ תא תומלגמש ,וז לש התצלוחב וז תורושק ,וזב וז תוכבוסמ תוינקחש יתש לש ןתסינכל המבה תא הנפמ

 ןיב התיעבמה םירשקה תכרעמ שומימכ – ״אידג דח״ לש הרצרצק הרישב ואישש ,םידקפנ יסכנ קוח לש

 .םיעצבמה לשו םיפוצה לש תיביטקלוקה תוהזה קמועב תנגועמש הריש/רוביד תינבת תרזעב ,םינושה םיעוריאה

 הנומה ןקחש ךלהתמ הקיר תעכה המבה לע .ביבא לת ריעה התנבנ דציכ – ״םיאלפ תדגא״ תרפוסמ ,ןכמ רחאל

 להקל תקלחמ ,׳ץיבוריאמ ידע ,תרחא תינקחשש תעב ,םימרכ ,םיסדרפ ,תולוח :ריעה לש תועקרקה יגוס תא

 רהזי לש ויתולימבו ,אובל הדיתעש םירופ תכולהתמ ןהו 1948 יעוריאמ ןה קחרתמ הגצהה לש טבמה .םיבנע

 תויעראה תשוחת תא בלה תמושת זכרמל בוש ריזחמ )רגרב לש הרפסב אל ךא רנק לש הגצהב תועיפומש(

 :תעטל תשקבמ הגצההש הפירחה

 

 אל הזמ םולכו ,הזה לוחה ליבש אלו ,הזה םרכה אל ןאכ ראשיי אל ,טעמכ שיגרהל ילבו ,טעמ דועש

 קיזחי אל תאזה המדאה לע ]...[ הזעב רוגל וליחתיו וכלי םלוכו ]...[ ,יערא ןאכ לכה יכ ]...[ ראשיי
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 ופילחיו וכלי םלוכ דחא םויו .יצחו םיינש רתויה לכל וא םיינש וא םירכיא לש דחא רוד קר אלא דמעמ

 154.תפלחתמ הרואפת קר היה לכה וליאכ ,םוקמ

 

 המבה :וז ךות לא וז תובכשה לש תפסונ הסירק ,םיפסונ םיעוריא ינש דוע םירוק תורמאנ הלאה םילימהש תעב

 רהזי לש טסקטה .םירופ תכולהת תסנכנ הכותלו ,יוואניח חצר תא הנייפאש המודא הרואת התואב תפטשנ

 תיזנכשא תידוהיה םויקה תבכשבו הידרונ תנוכשב םיקסועה םיקרפל רפסב םגו הגצהב ךיישש ,תומדקמ ךותמ

 ,הזה עגרב .ןוינקה לש תרחואמה םויקה תבכש דצלו ,תמדקומה תיברעה םויקה תבכש דצל םייקתמ ,רתאב

 ךותשכ ,התיב תומ תדבוע יוליג לש םייגרטה םיעגרה לע ,רורד לעי לש היתולימ תא רבדל ׳ץיבוריאמ ידע הליחתמ

 םג ןהב ,תושופחת תכולהת – תרהבתמו תכלוה ללחל ביבסמ הענש הכולהתה לש התועמשמ הרופיס ידכ

 .עוגיפה םויב רורד השבלש וזכ ,שמש לש תשופחת

 תסנכנ המבה לאו ףסונ עוטיק לח ,תמייקתמ הגצהה ובש הווהל רתוי הבורקש ,רופיסב וז הדוקנמ

 ףוליח לש עגר בוש והז .הירוטסיהה ךאלמ לע ןימינב רטלו תאמ טסקטה תא תעצבמש יבכרה הנפד תינקחשה

 םצע לע קוחרו בחר טבמ לא ,להקה ךייש וילאש הווהל תיסחי הבורק ,תיטרקנוק טבמ תדוקנמ ,תוהש אלל ,דח

 םילימה םע ,להקב שממ העיגנ ידכ דע תברקתמ טבמה תדוקנו דימ לח ףסונ עוטיק לבא .הירוטסיהה לש התעונת

 ,יוואניח חצר ירחא ,םרכה ירחא – רטנס ףוגנזיד ןוינקב תננובתמש רגרב לש תרפסמה יפמ ,הגצהה תא תומתוחש

 רתאל המיקמו – עוגיפה ירחא ,ןוינקה תמקה ירחא ,התסירהו הידרונ תנוכש תמקה ירחא ,1948 תמחלמ ירחא

 תאזה תורשפאה םג דימו .דחיב םייוצמ ןהל םיכיישש םישנאה לכו ולש תובכשה לכ הבש תיפולח תואיצמ

 הלמשה תיינק לש תיטרפהו תיטרקנוקה תוליעפל תרזוחו התוא תקחומ רגרבשכ ,דבלב תיעראכ תררבתמ

 .ןוינקב

 

 םוכיס
 ףושחל ידכ םישובישו תולקת לש םייתמיב םייוטיבב רנק תשמתשמ םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינוידב

 ,תומוקמה ,תונצסה יפוליח ,םיעוטיקה .ונלשו ולש הווהל ולש הירוטסיהה ןיבש רשקהמו רתאה תודלותמ והשמ

 תובכש לש ״רודס״ ךלהמכ ספתיהל יושעש המ תא עזעזל ידכ דחא דצמ םילעופ תויושחרתההו םירבודה

 םיערפומ ןילמוג יסחי םיבצועמ ,ךכמ האצותכ .ינומרהכ תומדיהל יושעש ןפואב ,וז ירחא וז תואבש תוירוטסיה

 

 .222 ׳מע ,1992 ,ןתיב־הרומז :ביבא לת ,תומדקמ ,.ס ,רהזי 154
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 ,רפסב הנבנש ,תובכש שולש םע לת״ :רגרב לש הרפס יבגל לואש־ןב הנפד תנעוטש יפכ ,תונושה תובכשה ןיב

 סרוהו הרופ חוככ השטינ ידי־לע סוסינויד לש יוהיזה חורב :העילבה ןונגנמ לש תיחרכהה תּוינשה תא ףשוח

 לע תרחא טבמ תדוקנמ ,ינש דצמו 155״.וז תא וז תורבוק םג ןה ךכ ,וז לע וז תוכמתסמ תובכשהש יפכ ,דחאכ

 התנעטכ ,רשפאמ הגצהב רתוי דוע חפוטמו רפסב עצומש עטוקמה הנבמה ,הב תומולגש תויורשפאה לעו הלקתה

 הנצסל הנצס ןיבש הלאה םיחוורמב 156.קפסה תלטה תא םירשפאמש תוקספהו םירוצעמ ,םיחוורמ ,רברפ לש

 הלקתה לש יטננימודה טביהל רבעמ .הרכהלו היצקלפרל תורשפאה תדלונ ,תרחאל תחא טבמ תדוקנ ןיבו

 הריצעה לש ,רתוי ןדועמה טביהה םג ונשי ,דגנ תבוגת ררועמש יוצר יתלבו יופצ יתלב עוריאכ וא טקילפנוקכ

 שדחמ שחרתמה תא ןוחבל םג אלא תודגנתהב ביגהל קר אל תרשפאמש ,יופצ יתלב עוריא לכמ תבייחתמה

 העיצמו ,םעפ רחא םעפ תוננובתה יחוורמ תרצויש ,וזה הגצהב הלקתה לש תוחפ אל יזכרמ טביה והז .תולילצבו

 לע״ :דחא טפשמ לע הגצהב הרזחה תפרטצמ הזה עוטיקל .וילאמ ןבומ יתלבכ בצמ לכו עוריא לכ ןיבהל להקל

 הלועפב םעפ לכ ןעטנ ,םינוש םיעצבמו תועצבמ יפבו הגצהב תודוקנ המכב עיפומש טפשמה .״?רופיסה אופא המ

 ןהילע הרזחה ,רופיסל עגונב קמוע תלאש לואשל תונימזמש םילימה ןכות דצל .שדחה רשקהה יפ לע תרחא

 ךות לא רתוי קומע רודחל תרזוחה הלאשה ךרדו בושו בוש לואשל ,טבמה תדוקנ תא םעפ לכב שדחל הנימזמ

 .רופיסה תובכש

  

 

 .94 ׳מע ,םש ,הנפד ,לואש־ןב 155
156 Ferber, Ilit, ibid. 
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 תירבעה תרבחמ :3
 רוציל העצהב תימואלה היירפסהמ רנק תור הלביקש היינפ תובקעב 2013 תנשב התלע תירבעה תרבחמ הגצהה

 רנק .הלש 120־ה לבוי ןויצל עוריאמ קלחכ ,היירפסב םירומשש םיינויכראה םיטירפה דחא תארשהב טקיורפ

־ןורטאית״כ הרידגה התואש הגצה הרצי איה הנממו ,אקפק ץנרפ לש תירבעה דומיל תרבחמ םע דובעל הרחב

 .״רוביד

 ,1924־ב ותומ דעו 1917 תנשמ לחה ,תירבע דמל ןהבש םינשב אקפק תא השמיש דומילה תרבחמ 

 ןמוגרת םע תוירבע םילמ – תינמרגבו תירבעב ,וזמ וז תוקוחר ,חוורמב ,די בתכב תובותכ הכותב םילימהו

 אל ,רופיס אל ;ךכמ רתוי אלו ,םילימ 394 .ירבעה שוריפה ןדיצלש תוינמרג םילימ אקווד ילוא וא ,תינמרגל

 .)םייוטיב המכ איצוהל( םלש דחא טפשמ ישוקב ,םזירופא

 לכבו( רתוי םיכורא םיטסקט המכ םג ףסונבו ,תירבעה תרבחמ תולימ תא תוינקחשה תועצבמ הגצהב

 ןכו ,)״םיברעו םינת״ו ״ןשי ףד״ םירופיסה( ירפכ אפור ךותמו ובטקואה תורבחמ ךותמ )דואמ םירצק תאז

 תרבחמ ךותמ םילימה .הטאר השמ תאמ ונמע תפש ,אקפק דמל ונממש תירבעה דומיל רפס ךותמ םיטסקט

 ,ריקה לע תונרקומ ןה ,תורבודמ ןה :םיכרד ללשב וב תועצובמ ןהו ,רנק לש עפומב יזכרמ קלח תווהמ תירבעה

 לע ורפוסשו בתכש םירופיסב תוצבצבמ םג ןהו ,םלואל ותסינכ םע להקל תוקלוחמו תויולג לע תוספדומ ןה

 םיקסוע״ש םירופיסכ הרידגה איה ,הגצהב לולכל רנק הרחבש הלאה םירצקה םירופיסה לכ תא .המבה

 םירופיסה לכב ןכאו 157״.ןשפנ לע תוקבאנ ,תודיחכמ וא תודחכומ ,תודחכנ ,תויאלפ ,תורזומ ,תוקיתע תוליהקב

 ידרפ רידגה ,״טקילפנוק לש םידירטמ םיביטרנ״ .היעבב וא ךוסכסב תונותנש תונוש תוליהק תוראותמ הלאה

 158.וללה םירופיסה תא םקור

 יפיצפס ןפואבו ,וז התדובע בלב רנק הביצהש תיזכרמ הלאש וא אשונ איה ״הליהק״הש הרובס ינא

 ןיבש חתמה .הליהקל ךופהל םידיחי לש תורשפאה יאבו תורשפאב תקסוע רנק וז הגצהבש הרובס ינא ,רתוי

 :הז קרפב ןודל שקבא םהבש ,םייזכרמ עוציב יצורע ינש ךרד רתיה ןיב הגצהב רקחנ הצובקל הדיחי וא דיחי

 ינשב השוע רנקש רקחמה .ןהלש תירלוקיטס׳גה תינפוגה הדובעהו ,הצובקה תוינקחש לש תיתלהקמה הדובעה

 רשאכ ,הלוכ תיתמיבה הריציה תא הליקתה איה הבש דחוימב תיפיצפס הלקת ךרד הגצהב רצונ וללה םיצורעה

 תויגרוטמרד תוערכה ורזגנ וזה תינושארה הטלחההמ .עפומב יזכרמ טסקטכ תירבע דומילל תרבחמ הביצה

 

 ,1.2.2020 הלדנ ,רנק תור ,רנק תור ןורטאית תצובק ,״תירבעה תרבחמ״ 157
-anner.com/show/%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aahttps://www.ruthk

%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/ 
 .136 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״םילימ לש עפומ״ ,ידרפ ,םקור 158
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 תוינקחשה לש יביטמרופרפהו יזיפה ,ילאוטסקטה הלועפה בחרמ תא ומצמצ תרחא וא וז הרוצב ןלוכש תופסונ

 .תיתמיב הליהקל ךופהל ןתורשפא יא תא וא ןתורשפא תא ןוחבל רנקלו ןהל ורשפאו

 םוצמצ ידי לע הדבכה – הדבכהה ןורקע
 ,״ישונא״ ,״ףגנ״ ,״תילטמ״ ,״ספוט״ ,״ןפג רמצ״ :ןווגמ אוה אקפק לש תירבעה תרבחמב םילימה ףסוא

 העיפומ ןהיניב לבא ,״רשפ״ ,״טלמִה״ ,״המוקת״ ,״םתס״ ,״תופיפצ״ ,״דבֶע״ ,״ןוטלש״ ,״ןַת״ ,״רבֶד״ ,״הברדא״

  .״הדבכה״ איה תאזה הלימה .״הלקת״ גשומב ןוידהמ קלחכ טילבהל ינוצרבש ,תפסונ תחא הלימ םג

 רתויב הגירחה אל איה ,אקפק לש תירבעה דומיל תרבחמב תועיפומש תובר ינמ תחא הלימ – ״הדבכה״

 .תיתמיבה הריציב חתפמ תלימ לש דחוימ דמעמ לבקל היושע איה וז הגצה ךותב ,תאז לכבו ,רתויב תימתסה אלו

 המצע רנק תא םישמשמש םיגשומה דחא תא הריכזמ וז הלימ ,הרקמב ;הב שמתשה אקפק קר אלש םושמ תאז

 הרבח – הדבכהה ןורקעו םזיאורטלא ,םיסווט םרפסב יבהז גשיבאו ץומא ועבטש גשומה :ןורטאיתב התדובעב

 .)אובמב יתגצהש יפכ( הארשה רוקמכ רנק תנייצמ ותואשו ,יחה םלועב תרושקתו

 םוצמצ לש הדבכה אקווד איהש ,תידוחיי הדבכה הרצי רנק הרצי תירבעה תרבחמ תגצהבש הרובס ינא

 הגהנ המצע רנק םהבש םייפיצפס םילכ ןכו ,יללכ ןפואב ןורטאיתה לש תונורתיו םילכ ללשמ תוענמיהו םוצמצ –

 יהוזו ,תרכינ הדבכהכ תרדגומ תויהל הלוכי הגצהה לש תאזה הנוכתהש הרובס ינא .תומדוק תוריציב שמתשהל

 .הגצהה תא םיביכרמש םיטנמלאה תיברמ תא תנייפאמ איהו ,רדעיה לשו טועימ לש ,העירג לש הדבכה אקווד

 םילימ תמישר
 םירחובו ,״הזחמ״ ביכרה תא ןורטאיתהמ םיערוג רשאכ ,הדיעה המצע רנקש יפכ .טסקטה םצמוצ ,תישאר

 רצונ – )ב״ויכו יתושדח ,ירקחמ ,יעדמ טסקט ,הריש ,ןמור ,רצק רופיס( יטמרד וניאש טסקט יפ לע הגצה םייבל

 בורב ומכ ,תוזחמ םניאש םיטסקט םע הדובעה םצע איה תינושארה הדבכהה ,תירבעה תרבחמ תגצהב םג .ישוק

 אלש רמוח ירקיע טסקטכ הרחבו ,ףסונ דיבכמ לקשמ םעפה הפיסוה רנק תאזה הלבגמל לבא .רנק לש היתוריצי

 בכרומש טסקט אל וליפא ,רמאמ אל ,רצק רופיס אל ,ןמור אל וליפא אוה אלא ,יטמרד טסקט וניאש קר

 םלוע רסח ,תויומד רסח ,הלילע רסח טסקט איה תירבעה דומיל תרבחמ .םילימ תמישר אלא – םיטפשממ

 ץבקמ ,םייפרג םינמיס :ילאוטסקט  רמוח אוהש טסקט והז .ינכות ףצר רסח ,תגצוימ הלועפ רסח ,ינוידב

 ןהילע ונממו ,דובעל תוינקחשה תושרדנ הזה טסקטה םעו – רשקהמ תודדובמ תויועמשמ ,תועונתו םירוציע

  .המבה לע הלועפ רוציל
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 קלחו ,ךשמהב ביחרא וילעו ,האובמ ללחב םייקתמש ןושאר ,םיקלח ינשל תקלוחמ תירבעה תרבחמ

 לש העוציב .תוינקחשה תולעופ הילעש המבה לומ לא רתוי יטרדנטס םלואב ללחה בשוי ובש ,רתוי ךוראה ,ינש

 רתויב הב רכינ םילימ תמישר ידכל טסקטה תורשפא לש המוצמצו ,הגצהה לש הז קלחב ליחתמ תירבעה תרבחמ

 ,המבל תולוע תוינקחשה .תושחרתהה תא שרפמו להקה ןהב הפוצ ובש ןפואה לעו תוינקחשה תדובע לע עיפשמו

 ילט תרמוא הנושארה הלימה תא .תירבעה תרבחמ לש םיקתועב תוקיזחמ ,ץע תואסיכ השימח לע תובשייתמ

 .תוינקחשה ירוחאמש ריקה לע  התוא ןירקמ איגש איג ןמאה ,לוקב תרמאנ הלימהש ינפל עגר .״טבמ״ :קרק

 ״ףֶגֶנ״ ,״ףֹגנ״ ,״םתס״ :הירחא תואבה םילימה תא .יטנופ יוטיבכו יפרג ןמיסכ תעב הב להקל תגצומ הלימה ,ךכ

 ינש םירצונ .ריקה לע תונרקומש ולאל תוהז אל רבכ תרמוא איהש םילימה לבא ,אטבל קרק הכישממ האלהו

 הלימ ירחא תרבודמ הלימ :םישגפמ םירצונ ןהיניבו תורחא םילימ תועיפומ םהמ דחא לכבש םידרפנ םיצורע

 תועיפומ םימעפל תובותכה םילימה .הבותכ הלימ םע תרבודמ הלימ ,הבותכ הלימ ירחא הבותכ הלימ ,תרבודמ

 תורמאנש םילימה תא תומאות ןה םימעפל .וז לעמ וז וא וז דיל וז ,גוזב תועיפומ ןה םימעפל לבא ,וז ירחא וז

 תחא הלימ םימעפל ,תירבע דיל תינמרג תועיפומ ןה םימעפל .אל שממ םימעפל לבא ,תוינקחשה ידי לע לוקב

 לע וז תולוע םילימה םימעפל .םייביטנרטלא םיפוריצ תורצויו תורחא םילימ תופלחתמ הדילו ריקה לע תראשנ

 תוינקחשה .םילימ יקלח וא תויתוא םשו הפ תוהזל רשפא וכותמש ךבס תורצוי ,האירקה תא תושקמו וז יבג

 םירופיסה תא תורפסמ ןה םויסל החיתפה ןיב .תרבחמה תולימ לש הזכ עוציב םע הגצהה תא תורגוסו תוחתופ

 ,תיערא הדמעב םהמ דחא לכ ריתומ םהיניב ריהמה ףוליחה ןונגנמו ,תורופס תוקד דחא לכ לש וכרוא ,םירצקה

 .םלשה טסקטב ןטק ביכר קר אוה רופיס לכ .העובק אל

 השדעה תא ןיטקמ ומכ – תודדובה םילימב תודקמתהה ,רמולכ – טסקטה לע לחש ינושארה םוצמצה

 הלימ לכ תויחהל רשפא ובש ןווגמה לודג המכ דע תוארל ןתינ תעכו ,טסקטל ןיזאמו להקה הפוצ הדעבמש

 דוסב םיפוצה תא הסינכמ״ איה םקור ידרפ ירבדל ,״טבמ״ הנושארה הלימה תא תאטבמ קרק ילטשכ .תדדוב

 .״טָּב–ַמ״ :תורבה יתשל התוא תקלחמ ,סוסיה ןיעמב תרמוא איה הלימה תא 159.״׳טבמה׳ תא תננוכמו תרבחמה

 קרק ,״םתס״ ,האבה הלימה תא .רובידה ירחא תבנדזמ ומכ ,העיפומ זא קרו עגרל ההתשמ הבותכה הלימה

 ,״ישונא״ הלימה לע .הירוחאמ ריקה לע העיפומ ןיידע ״טבמ״ רשאכו ,ןושארה רוציעה לש החיתמ ךות תאטבמ

 טעמכ איה ״אברדא״ תא .״ישּונא״ – ״ּונ״כ תועטב תרבחמב תדקונמש הרהבהה תא השיגדמו ,קרק תבכעתמ

 איה ״ןויווש״ הלימה תא .הרבה ירחא הרבה הלימה לע תרבגתמו ,תפסונ םעפו םעפ הליחתמ ,רמול השקתמ

 טעמכ תמלקדמ לג ילריש ״העפוה״ו ״הבטה״ םילימה תא .״ןוי–ווש״ :ןלקשמב תווש ,תורבה יתשל תקלחמ

 

 .135 ׳מע ,םש ,ידרפ ,םקור 159
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 תורזה תשגדה ךות תאטבמ איה )ןישלהל( ״verleumden״ תינמרגה הלימה תאו ,היינשה ירחא תחא ,הרדסכ

 םינפואל תואמגוד האלה ןכו ,רשפה רסוח תא שיגדמש ןפואב ,ירבע טפשמ ךותב התוא תוטהל ןויסינ םעו ,הלש

 .םילימהמ תחא לכל םירחא םייחו הרוצ תוקינעמ תוינקחשה םהבש םינווגמה

 ילוא אוה ,תדדובה הלימה ביכר ידכ דע ,תונטק תוילאוטסקט תודיחיל הגצהה טסקט לש קוריפה

 :ועמשמכ וטושפ 160,״הלימל המב״ל הגצהב המבה תכפוה ,טסקטה םוצמצ ךרד .הגצהב רתויב הלודגה הדבכהה

 תא ילוא דהדהמ הז ןויער .הלוכ המבה לכ תא תלבקמש תדדוב הלימו ,תדדוב הלימ קר ליכהל הלוכיש המב

 רשפא היהו הלמ תחנהב יד היה וליא״ :עפומה לש ןושארה קלחב ללחה ריק לע םיעיפומש םיטפשמה דחא

 161״.ךתושיב תאלימ הלוכ וז הלמש ,הטקשה הרכהה ךותמ קלתסהל

 רסח ,הלילע רסח טסקט םע רנק הדבע הבש הנושארה תונמדזהה אל איה תירבעה תרבחמ תגצה

 / רטנסב סוסינויד הגצהב רומאכ השענ המישרב םייח חיפהל המוד ןויסינ ;ןווכמ יטתסא הנבמ רסח ,תויומד

 הרצונ אל יאדוובש ,תישומישו השבי ,הלד המישר .רטנס ףוגנזידב תויונחה תמישר םע ,םידובא םיפונ ןיא

 ,ןאכ .המבה לע הווהתמש הקימנידה תרזעב המבה לע םייחל המק איה לבא ,גוס םושמ יתונמא טסקטכ

 תרבחמב .ןחל ,הרואת ,תוללכושמ תושובלת ,העונת :המישרב םייח חיפהל ידכ םיעצמא יובירב רנק תשמתשמ

 תודמוע ןה אלא ,םילימב ךומתל ידכ המבה לא םיפסוותמש םיללכושמ םיטנמלא ןיא :ךופה בצמה תירבעה

 העונת וליפא ןיאו ,רובידבו הבישיב איה הגצהה תליחת .םייפרג םינמיס ףסואכו םילילצ ףסואכ תומוריע

 הברה לע תנעשנו תרחא איה טסקטה ךותב תרצוי רנקש הקימנידה ,ןאכ .םילימה תייגהב בלתשתש תיתמיב

 הלימ לש שגפמבו ,הלש תועונתהו םירוציעה ךותב ,המצע הלימה ךותב הנומטש הלועפ לש הרותיא לע :תוחפ

 אל ןה :תושגנתה ןיעמ לש הקימניד ןהילע הפוכ )המישרכ( תרבחמב םילימה לש היגרוטמרדה .תרחא םע תחא

 ןתוא אורקל ןויסינהו יתורירש אוה ןהיניבש סחיהו ,תיריבחת הניחבמ וזל וז תורשקתמ אל ,וז תא וז תוכישממ

 אקפק ראתמ המאתה יא לש המוד הקימניד .הלקת תאז םג .ירשפא יתלב ןויסינ אוה רשפ אוצמלו וז רחא וזב

 םירוציעה תא עמוש ינא ,התרבח תא תמאות הניא בתוכ ינאש תחא הלימ ףא טעמכ׳״ :ותביתכל עגונב ,ומצע

 ,תאזה תוככחתההמ האצותכ ״׳.הגצהב םישוככ הרמזב םתוא תוולמ תועונתהו ,יחפ לוקב הזב הז םיככחתמ

 162״.הלש תולובגה וא תווצקה רבע לא חתמיהל ידכ ,]...[ תגציימ תויהלמ הלדח הפשה״ ,ירטאוגו זלד םינעוט

 

 .םש ,רנק תור ,רנק תור ןורטאית תצובק ,״תירבעה תרבחמ״ 160
 .27 ׳מע ,1978 ,ןקוש :ביבא לת ,קזיא םייח :םוגרת ,27.12.1910 ,1913–1910 :1 ךרכ םינמוי ,ץנרפ ,אקפאק 161
 ,תירונימ תורפס תארקל – אקפק ,סקילפ ,ירטאוגו לי׳ז ,זלד  ךותב ,21 ׳מע ,15.12.1910 ,1913–1910 :1 ךרכ םינמוי ,ץנרפ ,אקפאק 162
 .56 ׳מע ,2005 ,גנילסר :ביבא לת ,ןור םרויו ילרוא־ירוגז לאפר :םוגרת
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 ירקיע טסקטל ,הרואכל וזמ וז תוקתונמש םילימו תומישר הליכמש הפש דומילל תרבחמ תכיפה םצעב

 םג לבא ןורטאיתב ,תועמשמו םיטפשמ ,םילימ לש תילנויצנבנוקה היכרריהב והשמ רערעתמ ,המב לע עצובמש

 הרואכלש תיריבחתה תרגסמה תא תודבאמ םילימה ,תיביטרנה תרגסמה תא דבאמ יתמיבה טסקטה ;ללכב

 תלטומש הדבכהה ?םצעב ןה המ – לואשל שי תעכש ,תודדובה םילימב תדקמתמ בלה תמושתו ,רשפ ןהל הקינעמ

 ,הלש בצקה ,הלש לולצמה ,הלש תויפרגה :הלימה לש תונוש תונוכת רוקחל ילככ רתיה ןיב תשמשמ עפומה לע

 ״.עוציבל אלא ,הגצהל ןניא״ ,רחש ילילג ןעוט ,״אקפק לש םילימה״ .הלש תויועמשמה יוביר וא תועמשמה םג

 :םמצע ינפב םיעבמ אלא  ,תועמשמ לש תויאשנ ןניא וירבדל ,הלא םילימ

 

 אלא )םלועב המ רבד תגציימה הלימ( גוציי ןאכ ןיא בוש ןכלו .תווחמכ תויושע ולא םילימ ירהו

 ,רוביד־תינפתכ המבה לע תישענ הלימ לכ .היינפ אלא )חיש־וד( רוביד אלו ,)לוק תמרה( האירק

 ויהי םרטב םילימל ןיזאהל ונתוא הבישמ תירבעה תרבחממ תעקובה הלימה .הקעצכ ,תוצרפתהכ

 163.תוצוצר תורבהו םירובש םיאגה ,תובבי ,תוללי ,תוקעז ןדועב ,םילימל

 

 םיחיגשמ ונא ןורטאיתב״ :םיגוציי ןניאש םילימה לש ןהיתונוכת תא אטבל לוכיש הז אוה ,רחש ןעוט ,ןורטאיתה

 םינקחשה .םילימה לש ןתוירמוחב שוחל ונתוא בישמ ןורטאיתה .תויוצח םילימ לש יוגיהב ,הדוהתב ,לולצמב

 )?רמול אקפק הצר המ ?תורמוא ןה המ( םילימה לש ןתועמשמ אל .םד רוזחמ ,ףוג םוח ,המיעפ םילימל םיבישמ

 ,הגצהה טסקטכ תירבעה תרבחמ תולימב תודקמתהה 164״.תעבוקה איה – ךוכיחה ,ךותיחה – ןתושממ אלא

 הניחב ,םיגוצייכ אלו ילילצ רמוחכ םילימה לש הניחבה תא תורשפאמ ,תדדובה הלימל הלוכ המבה תקנעה

 :אקפק לש ותריציב רבכ איה םג הנומטש

 

 ,ולש תימצעה הלילשל סחיב דימת אצמנש יביסנטניא רוהט ילילצ רמוח הז אקפק תא ןיינעמש המ

 ,הרמיזמ ,היציזופמוקמ ,]...[ ןומיסמ תקמוחש הקעז ,היצזילאירוטירט־הד רבעש ילקיסומ לילצ

 רבודמשכ .תנמסמ־ידמ־רתוי ןיידע איהש תרשרשמ ררחתשהל ידכ תרבתשמש תוילילצ ;רובידמ

 לילצה.]...[ תנמסמ־אל דימתו תינוטונומ ללכ ךרדב איהו ,תעבוק ולש תויביסנטניאה תדימ קר ,לילצב

 165.םירחאה םימרוגה לע לעפיש ]...[ יוטיב לש בצועמ יתלב רמוחכ אלא ,יוטיב תרוצכ ןאכ עיפומ ונניא

 

 .4 ׳מע ,02.05.2014 ,ץראה ,״רמגנ וניאש טפשמה״ ,ילילג ,רחש  163
 .םש  164
  .32–31 ׳מע ,םש ,סקילפ ,ירטאוגו לי׳ז ,זלד  165
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 אוה אלא ,תירבעה תרבחמ תגצה םע לחה אל ,ןהלש תיגוצייה היצקנופל רבעמ ,רמוחכ םילימב רנק לש ןיינעה

 ,םוטאה הנבמ לע רעונל הגצהכ תמדקומ הריציב וליפא .ןורטאיתה תצובק תמקה ינפל דוע התריציב יזכרמ קלח

 ,רמוחל המבה לע ךפה – םייעוצקמ םיחנומ ללוכש שבי יעדמ טסקט – הגצהה טסקט ,1985 תנשב רנק הרציש

 םוימויה תפשמ רתוי הבר תולקב״ ךפה ,לואש־ןב תנעוט ,הז יעדמ טסקט .תגציימ תועמשמ לש אשנל אלו

 לע היצאירו ,תירמוח ףאו תילקיסומ תוחכונ לעב ינורטאית דוסיל – םינכת לש יטמוטוא ףוקישל תשמשמה

 הגצהב תורבוע תירבעה תרבחמ תולימ 166".ילנוט־יטסלפ דוסיל הפשה תא ךופהל וטרא לש תרכומה ותפיאש

 לש הידברב רנק לש ןיינעה םע ,אקפק לש ויתולימ לש תירמוח־תילילצה תונשרפה תבלתשמ ובש ,המוד ךילהת

 קר אל איה לילצל הלימ לש הכיפהה ,ירטאוגו זלד םינעוט ,אקפק לצא .תגציימה תועמשמל רבעמש הלימה

 ,יוטיבב יביטקא רדס־יאל םרוג״ש השעמכ תלעופ איה אלא ,יוטיב תרוצל ,לולכמה ךותב ביכרל התכיפה

 רדס־יא רוציל :הגצהב רנק לש הלועפה התיה םג תאזש הרובס ינא 167״.ומצע ןכותב רדס־יאל – ךכל הבוגתבו

 .ומצע ןכותב והשמ םג שבשל ,הזה שובישה ךרדו יוטיבה תרוצ תא שבשל ,טסקט לש בוטה רדסכ ספתנש המב

 רובידה לש תוילילצה
 איה ןבורבו ,היתוריציב הקיזומב שמתשהל הברמ רנק .הקיזומה אוה ,וז הגצהב המצמצ רנקש ףסונ םוחת

 םלועמ הקיזומה ,תוגצהב .המבה לע יח ןפואב התוא ןגנמו תירוקמ הקיזומ רצויש יאקיזומ םע הלועפ תפתשמ

 ירוא .ןדגנכ וא תוינקחשה םע דחי דבועש הלועפ ץורע הווהמ דימת אלא ,עקר תקיזומכ וא טושיקכ תשמשמ אל

 הלועפ ופתישש םיאקיזומ םה הלא לכ – ינד הקימ ,ןמזייר שוש ,לאירא םולשבא ,ןירג ןליא ,אריפש ןנור ,רמורד

 .םידחוימ הניגנ ילכ תוגצהה רובע ונב ףאו המבה לע ונגינ ,וניחלה ,רנק םע

 םינחל ןיאו הניגנ ילכ ןיא ,תטלקומ הקיזומ ןיאו ,המבה לע יאקיזומ ןיא תירבעה תרבחמב ,תאז םע

 הדיחיה תוילילצה ,ךכמ האצותכ .תטלחומ המלעה ידכ דע המצמצ רנק הגצהב ילקיזומה ץורעה תא .םירורב

 תולוק הז המבה לע רתונש המו ,המלענ הקיזומה ,םצמטצה טסקטה .רובידה לש וז איה המבה לע תעמשנש

 168.תורידתהו המצועה ,לולצמה ,םיהבגה ,בצקה :רובידה תעב םיקפומש תוינקחשה

 

 

 .110 ׳מע :)2004( 12 רתומ ,"רנק תור תרצויה לע :תרפסמה דיקפת" ,הנפד ,לואש־ןב  166
 .63 ׳מע ,םש ,סקילפ ,ירטאוגו לי׳ז ,זלד   167
 תוכיא תטלוב תירבעה תרבחמ הגצהב״ :יסורס ןבואר גולוקיזומה בתכ תירבעה תרבחמ תגצהב הקיזומהו רובידה ןיבש רשקה לע  168
 םישגדה בולישב םילימה רוביחב .ףצרה ןויגה דוסב אקווד אלא ,םיחפוטמהו םיברה ,םיירונוסה םיטקפסאב קר אל ,תילקיזומ
 )ליגר ׳ופמט׳ל הרזחו הצאה( םימרוזה םיכשמההו )׳זירפ׳ טעמכו הטאה( תוראומה תוריצעה ,תומלשההו םיעוטיקה ,תויצנוטניאהו
 ״.םידבר־ברו יבצק טקנופרטנוק רצי )תונפגס לש גוסב דימת לבא( םינושה םישוחהו תוידמה בוליש ]...[ .ילקיזומ סרוקסיד לש גוס רצונ

 .144 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,ןבואר ,יסורס
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 ןוליינ תויקש יתשו תואסיכ ,הנטק המב
 תיסיסבה תיתונמאה התשיגל דגונמ אל הזה טביהה ,הרואכל .ינוציק םוצמצ רנק הליחה המבה בחרמ לע םג

 .תיסחי תונטק תומב לע ,תיסחי םינטק םיללחב עיפוהל תגהונ ןורטאיתה תצובק :תורחאה תוגצהב םג תרכינש

 םהבש םיימיטניא תומוקמל םתוא תכפוהו העיפומ הצובקה םהבש םיללחה תא הניטקמ רנק תובורק םיתעל

 ,2004 תנשב ,רטנסב סוסינויד לש תירוקמהו הנושארה הצרהב התשע ךכ .להקל תוינקחשה ןיב הבריק תרמשנ

 תונושה תוגצהב םג ךכ ;ביבא לת תטיסרבינואב רדנלטוש םלואב הלודגה המבה יבג לע הריז תמב המיקה רשאכ

 ךכו ,םלואה לש לאיצנטופהמ תיצחמכ תוספות המבהו תונובירטה ןהבש ,ללד ןזוס זכרמב הדרו םלואב תולועש

 שומישל התשיג תא םג תמאות המבה הנבמל רנק לש תיריזנה השיגה .םירחא םיללחב ,תופסונ תויונמדזהב םג

 תולדו תוקיר תומב לש ,רופיס ןורטאיתה תרוסמל התוא סחייל רשפאו ,תושובלתבו םירזיבאב ,הרואפתב

 A set by its very name sets limits on what might be ahead. An empty space releases the" .םיצפחב

imagination to roam", לעש םינקחשהמ תעבונ ,ןעוט אוה ,ןורטאיתבש היחה חורה 169.סדרפלא קיימ בתוכ 

 היגולונכט לש וא ילכ לש ,תשובלת לש ,רזיבא לש תפסות לכ ,ןכל .הגצהה תחמוצ ונממש רוקמה םהו ,המבה

 הילאש ידמל הקירה המבה .ה/ותדובע תא תושעל ידכ תי/נקחשל היהיש יחרכהש רבד – תינויח תויהל הכירצ

 Storytelling in an empty" :ןורטאיתה לש ותוהמ םצעל סדרפלא תניחבמ תרשוקמ ,רופיס ןורטאיתה ףאוש

space is when theatre is most itself, at its purestרשוכ תא דדועמ קירה ללחהש םושמ ,רתיה ןיב ,תאזו ,״ 

 הלא תויהל תוכירצ רופיס ןורטאיתב תוינקחשה ,הקיר המב הביצמש רגתאה חכונ 170.היישות ךירצמ ,האצמהה

 רובידה תרזעב תאז תושוע ןה .ןנוימדב תואור ןהש המ תא תוארל להקל םג תורשפאמו ללחב םייח תוחיפמש

 םירשפאמש ,ןתושרל םידמוע ןכש םירופסה םיטירפב תושוע ןהש יתריציה שומישב ןכו ןהלש העונתה ,ןהלש

 רנק לש היתוריציב ,ןכאו 171.םינמזו םיבצמ ,תומוקמ ןיב ,תויתמיב תויצקנופ וא תויומד ןיב תושימגב עונל ןהל

 תויועמשמ רבוצש ,םהב השענש שומישה תניחבמ םות דע םילצונמ המבה לע םילועש םיימשגה םיטקייבואה לכ

 וא רמוחה ,רזיבאה לש תוברה ויתונוכתש ךכל ליבומ םירזיבאה לש רכינה םוצמצה .עפומה ךרואל תוחתפתמש

 שמשמש ,חצר תושרפב דיינה תוריגמה ןורא םע הז ךכ .הגצהב תוישומיש תוכפוה ,תופשחנ ,תורקחנ הנבמה

 ןוראכ ,םימאונ ןכודכ ,עיפוהלו הילע דומעל המבכ ,רפסה תתשומ הילעש תינויכראה הדובעל יסיסב יומידכ

 םישמשמש םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינוידב תואסיכה ;הסייד תלשבמ תינקחש ובש חבטמכ וליפאו םידגב

 

169  Alfreds, Mike, Then What Happens?, London: Nick Hern Books, 2013, p. 33. 
170  ibid, pp. 35–36. 
171  ibid, p. 49. 
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 ריינה ןויליג 172,המשל ךרדהב םירפסה תמירעו חיטשה ;דועו ,זזבנש שוכרכ ,תודיינ תומבכ ,םירוגמ יפירצכ

  .דועו דועו ,םיה לצאב

 .ינוציק הרקמ איה תירבעה תרבחמ ,היתוריצי לכב רנק הליעפמש םוצמצה תונורקע יפ לע םג ,םלואו

 קר םוקמ שי הילעו רדחה תפצר יבג לע תבצינש העוצר ,רצקו רצ ץע הנבמ הלוכ לכ איה המבה תאזה הגצהב

 םינוש םימוחת רוציל ,דוקרל ,ץורל רשפא יא תאזה המבה לע .רובידלו הבישיל ,הדימעל ,תואסיכ השימחל

 םירזיבאה םג .תולודג תושובלתל אל ףאו יתרואפת טנמלא םושל םוקמ הילע ןיא ,םידרפנ תומוקמו םיליבקמ

 עגרל החילבמש תחא הטחממל ,תירבעה תרבחמ לש םיקתועל םילבגומ הגצהב תוינקחשה תא םישמשמש

 םלקשמבו םהידממבש םירזיבא – טקרמרפוס לש ןוליינ תויקש יתשלו םידדוב שובל יטירפ המכל ,הגצהב

 .המצע המבה לש תונטקה תודימה תא םימאות

 םלועמ הצובקה תוגצה ,רופיס ןורטאיתה תשיגל םאתהב ןכ םגו ,הרואתב רנק השועש שומישה תניחבמ

 ןייפאמו בצעמש יעצמאכ הרואתב שומיש ןהב השענ דימת ןכ יפ לע ףאו ,הידמיטלומו הרואת ילולעפ לע ונעשנ אל

 תרצויש המודא הפיטש .)סקו דקש הרואתה בצעמ םע רנק לש םינש ךורא הלועפ ףותישב( תויושחרתהו תומוקמ

 םיללח ינש תונייפאמש ,המבה יקלח ינשל תונוש תורואת ;םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינוידב המילא הנצס

 םיה לצאב תימיטניאו תיאלפ םויס תנצס תריציל ללחה לש תיקלח הכשחה ;)2011( הנויה ףועמב םיליבקמ

 לכב .)2008( חצר תושרפב רמזחמ הריכזמש ,דואמ תילרטאית ,תיתוכאלמו תפייפוימ הרואת ;)םיב הכילה(

 תירבעה תרבחמב .הגצהה יכרוצ תא יביטקפא ןפואב תשמשמ ךא ,הטושפ םנמא הרואתה וללה תוגצהה

 .וב השענה תא תוארל היהי רשפאש ידכ ללחה תא ריאמש עובק רוא – םומינימל המצמטצה הרואתה

 

 תודרפיהו תופרטצה לש ןונגנמ
 הגצה ןיעמ איה תירבעה תרבחמ ,ינורטאיתה עוריאה לש םינושה םירושימב לחש יתדוקנה םוצמצל ךשמהב

־וב םינוש םיעפומל ,םינוש םיללחל ,םינוש םיעטקל הב קלוחמ ״הגצה״ עוריאה .םיקיקלחל תררופמ ,תקרופמ

 

 תוינקחשה תורפסמ ,וזה םידליה תגצהב .םירזיבא םע רנק לש ינוכסחה הדובעה ןפואל הבוט אמגוד הווהמ המשל ךרדה הגצהה  172
 םירפסה אוה רתויב םייזכרמה םירזיבאה דחא .הרואפתבו םירזיבאב דואמ הלד הגצה יהוזו ,תירבעה הקיסאלקהמ םידלי ירופיס
 םע יתמיב רזיבא לש םג לבא ,םיאירקמ וכותמש םירופיסה רוקמ לש :לופכ דיקפת הגצהב לבקמ רפס ץפחה ,לג םענ בתכש יפכ .םמצע
 לוכיבכ ,לדגמה ןמ רפס םינקחשה םיחקול הדוזיפא לכבו ,ללחה לש תירוחאה ותניפב בצומ עונצ םירפס לדגמ״ .תופלחתמ תויועמשמ
 ,איבנה והילא לש ונקזכ ותוטעל וא ,ותרואמ ךותמ םייאמ םיה ןלזגשכ וירוחאמ רתתסהל ידכ םג לבא ,רופיסה תא וכותמ אירקהל
 רפסה םג רמולכ .ונינפלש רופיסה תא הרואכל־םיאירקמ םג רומאכ ,רפסה ןמ .המבה לא םינקחשה םיסנכנ םהמש םיעלקכ שמשל ףאו
 לש ןורטאיתה רקיעבו םג אלא ,טסקטה תא ליכמה ילכה קר אל אוה ,שיק תרנכ לש תויבוציעה תוריחבבו רנק לש התסרגב ,ומצע
https://www.erev- ,10.4.2012 ,הרבחו תוברת ,תונמאל יאמצע ןיזגמ ,בר ברע ,״הרואכלה לא עסמה״ ,םענ ,לג .״ילכה

rav.com/archives/17888 
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 ,וז יבג לע וז ,וז רחא וז תועצובמש תודדוב םילימל – לוכל לעמו ףוסבלו םייאמצע םירופיסל ,םיינמז

 תודיחיה לבא .והשלכ ״ףוג״ ,םלש ןיעמ םירצויש ״םירבד״ הברהמ תבכרומ הגצהה .תויודרפיהו תויוצבקתהב

 ךכו ,רבטצמ םשור תוריתומו תוקרופמ תורתונ ןה .תודחאתמ אל ,הזה הרואכל־םלשה תא תוביכרמש תונטקה

  .ץרחנ ןפואב תרמגנו הליחתמ אקווד  ואל ,ללחב תלחנתמ ,תבנגתמ ,תססומתמו תלחלחמ הלוכ הגצהה

 .האובמב ,הירלג ללחב םיאצמנש הגצהה יאב לכ לא ׳ץיבוריאמ ידע תינקחשה לש היינפב תחתפנ הגצהה

 םינושה םינטקה םיעפומב תופצל םתוא הנימזמו עוריאה הנבמ תא םיפוצהו תופוצה ינפב הגיצמ איה

 הגיצנ וא םיריית תכירדמ לש ןונגסב ׳ץיבוריאמ תעצבמ הזה רצקה עטקה תא .הירלגה תאובמב םימייקתמש

 הלימה תא תגציימה i תואה תרוצב םודאו ןטק טלש הפינמ ,םינפ תריבסמו הבידא איה :ןיעידומ תדמעב

information, לש תילנויצנבנוקו תיגוציי הדמע תמלגמ איה .עוריאל םיחרואה תא הנימזמו תוריהבב הריבסמ 

 תא ׳ץיבוריאמ לש םוליגהו ,הלקת הלח הזה םדקומה בלשב רבכש אלא .םיריית תכירדמ וא ןואיזומב הכירדמ

 רובידה ףצרב תומגופש תויוהתשהו תועיטק ,תושגדומו תומזגומ תווחמ ידי לע שבתשמ היצמרופניאה תנכוס

 תינקחש אלו ,גולונומה תא עצבמ טמוטוא וליאכ ,יתוכאלמו ינכמ יפוא הלש קחשמל תוושמו הלש העונתהו

 תופוצה ןיב דחאמש עגר אוה הזה ןושארה עטקה ,עוריאה לש ללוכה הנבמב .דיקפתב םייח חיפהל הסנמש

 םתכיפהו ,םידיחי הברה לא ,תינקחשה ,דחא םרוג לש היינפ ,עוריאה תחיתפ לע הזרכהה יהוז .םיפוצהו

 םיפוצהו תופוצהו רזפתמ להקה רשאכ ,אבה עגרב דימ רבשנ הזה דחאמה ךלהמה םלוא .״להק״ל םידיחימ

 לוצלצ .תונטק תוצובקב וא םידיחיכ ,ללחב םינוש םידקומב תינמז־וב םימייקתמש םינושה םיעוריאל םישגינ

  .הווהתמש תרזופמהו תינמז־ובה הקימנידה ךותב ןגראמ םרוג קפסמו םינושה םיעפומה תליחת לע זירכמ ןומעפ

 לש יובירכ ,ליבקמב םיגצומ הגצהה לש הז ןושאר קלחב תוינקחשה תועצבמש םירצקה םיעטקה

 רידגמ ,ללחה תא אלממש דחא עוריאב ,קהבומ דחא עגרב הגצה לש הלחתה תמועל ,תאז .םינטנטק םיעוריא

 הצובקה תוינקחש ,תירבעה תרבחמב .דחא רוזאב וא דחא דקומב להק לש בלה תמושת תא דקממו המב

 לכ ביבסש םצמוצמה םוחתה רשאמ רתוי לודג בחרמ סופתל תוסנמ אל וליפא ללחב תונוש תוניפב תומקוממש

 םיעטקב םיפוצו ןביבס םיצבקתמש םישנאה ץמוק תאו ןתלועפ תא ,ןתוא ליכהל ידכב קיפסמש בחרמ ,ןהמ תחא

 וא תוטלמנ וליאכ ,תומצמטצמ ,תוקחדנ תוניפב תוינקחשה ,לודג יד אוה ומצע ללחהש תורמל .םירצקה

 תחא ףא ,ךכל ךשמהבו .האלמ תולעב עובתל תוצור אל וא תולוכי אל ןה וילעש ,ומצע ללחה ךותב תורתתסמ

 ןה אלא ,ןיזאמו הפוצש דחא ףוגל דחי םלוכ תא ץבקל אל ,ללחב םיחכונה לכ לא רבדל הסנמ אל תוינקחשהמ

 ,הגצהב םוצמצה .תימיטניאו תישיא היינפב ,טקשב םהילא תורבדמ ,ןביבס ופסאתהש םידדובב תוקפתסמ

 .עפומה לש הלא םינושאר םיעגרב רבכ וכותב תוינקחשה לש העונתה בוציעבו ללחה תסיפתב רכינ ,״הדבכה״ה
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 תור לש ילותיה יוקיח הגיצמש יפצומ לעי תוניפה תחאב העיפומ ,׳ץיבוריאמ לש רצקה גולונומה ירחא

 ,םייתוזחה םיעבמה ,הזה יוקיחב .אקפק לש תירבעה תרבחמ תא התליג דציכ ןושאר ףוגב תרפסמה רנק

 תויוועה ,ףוסא רעיש לש תנגלובמ המירעל ךפוה חופנהו לתלותמה רעישה :םישגדומ רנק לש םיילוקהו םיינפוגה

־טעמכל תכפוה הלוכ תומדהו ,תוטלוב תוכפוה ,ןווכמב תועצובמשכ ,תוירוטרה תוקינכטה ,תומצעומ םינפה

 תפחודו ללחב הענ ׳ץיבוריאמ ידע ,תע התואב .םלש ךותמ עטקמל ,טוטיצל תכפוה הגצהה תיאמב .הרוטקירק

 תנעמנ תרחוב ,להקה לא הנופש וז איה .תומודא תוירכוס תנצנצ וילעש ,דיינ קפלד וא ,הנטק הלגע ןיעמ הינפל

 תא ףקותש קשח ןושאר ףוגב ראותמ ובש ,אקפק לש וינמוי ךותמ עטק תעצבמ איה .םהילא תרבדמו ןעמנ וא

 ,תרבוד הדועב .״םיקיזמ״ םילכאמ ראשו ןשועמ רשב ,םיקתממ םירכמנ ןהבש תוינדעמ הארמל רבודה

 הז עטק לע .הפהמ בוש התוא האיצומו םיקרפל התוא תצצומ ,תוירכוסה תחא תא היפל הסינכמ תינקחשה

 :םקור ידרפ בתוכ

 

"Instead of showing us the different dishes that Kafka mentions, Adi puts the candy back 

into her mouth for a short while, and then takes it out again, ending the presentation by 

offering a piece of candy from the jar to her listeners. This is her craving; not Kafka's."173 

 

 הל תורזועו תרבודה תומדה ןיבל הניב ,טסקטה ןיבל הניב לוציפ תריציל תושמשמ תינקחשה תעצבמש תווחמה

 תמייסמ ׳ץיבוריאמ ידעש ירחא .הגצהה ךרואל התטישפו תומדה תייטע השעמ תאו ןהיניב רעפה תא שיגדהל

 .לולכמה ךותב דדוב יאלט ומכ ,ולוכ עטקה םג רמגנו ליחתמ ךכו ,תקחרתמו הלגעה תא תפחוד איה ,עטקה תא

 הלשמ ןטק קפלד הינפל ,תוריק ינש ןיב ךוכ ןיעמב הקוחד ,ללחב הניפב תדמוע לג ילריש תינקחשה ,ןמזה ותואב

 טנמגרפ תעצבמ איה .ותוא תבצעמו השל ,רמוחב תקסעתמ איהו )?קצב ?ןפיצרמ( תוסיפו םירוריפ המכ וילעש

 שקעתמ ךא תינמרג רבוד וניאש יניס רקבמ לע רפסמש ,הנושארה תרבחמה ךותמ ,ובטקואה תורבחמ ךותמ

 איה עטקה ףוס תארקל .רוחשב תועובצו תושגדומ תינקחשה לש תובגה .עתפומה רבודה לש ותיבב רוקיבל אובל

 עטקה תא ,זאו .רדחהמ סנש יניסה םכחה תא תמלגמ התרזעבו ,םדא לש תומד הידיבש רמוחהמ רוציל החילצמ

 עטקב הלש תווחמה לכ 174.״ידוס ובאט הזיא תרבוש וליאכ״ ,תומדה שארב הסיגנב ,תחא תבב תמייסמ איה ולוכ

 

173 Rokem, Freddie, ibid. 
174 ibid. 
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 טעמכ ןפואב ,הטלבהב תושענ – הב הסיגנה ףוסבלו הבובב תוקסעתהה ,םיפוצל םיטבמה ,תועובצה תובגה –

 .תווחמה לש תויתוכאלמל בל תמושת ךשומש ,יסקרקו םזגומ

 םישנהו םישנאה ינזואב תשחול טעמכו להקל דחוימב תוישיא תוינפב הנופ ,קרק ילט םג הענ ללח ותואב 

 לומ לא ,עבצ תשרבמ ודיבו ילד דיל הדובע ידגבב ,יקולבב ןנור דמוע ,רחא ללחב .אקפק תאמ םירצק םיטפשמ

 שיאה בייח םיחצנ״ :ןימינב רטלו לש טוטיצ עיפומ וילעש ,ריק דייסמ ,ומצע ולש ותומד תנרקומ וילעש ריק

 175.״דייסמ אוהשכ עינהל

 להקה ובש ןמז קרפ ירחא .ללחה יבחרב םירוזפו םיינמז־וב ,םירצק םה םיעוריאה עפומה לש הזה קלחב

 הפוצ לכ ,הסינכב .הגצהה לש ינשה קלחה םייקתמ ובש ללחל סנכיהל ןמזומ אוה ,וללה םינושה םידקומה ןיב ענ

 :אקפק לש ודי בתכב תרבחמה תוליממ תחא העיפומ הילעש הנטק היולג יקולבב ןנור הצובקה ןקחשמ ת/לבקמ

 םקור ידרפ תנעטלו ,״הלימ תלבק סקט״ הגצהב הנוכמ הז עגר .ינשה דצב תינמרגהו דחא דצב תירבעה הלימה

 םהיתומש ןיב יטנלוויבמא חתמ ררועמ ,םקור רובס ,הזה םשה .עפומה לש ״יכוניח״ה רשקהה תא קזחמ אוה

 הסינכב תופוצה תולבקמש וז ,תישממה הלימה 176.הלימ תירבו תבש תלבק :םיידוהי םיסקט ינש לש םיירבעה

 ךותל ״ךנחנ״ להקה םג ןכאו ,םייתליהק הכינח יסקט םהינש ,וללה םיסקטה ינשל םואתפ תרשקתמ ,םלואל

 הכיפה לש עגר קר אל אוה הזה הכינחה עגר םלואו .להק םתויהל םיכנחנ םידדובה םיפוצהו תופוצה ,עפומה

 ,הגצהב קרפתה םרטש טקייבואכ( ״אקפק לש תירבעה תרבחמ״ :דירפמ עגר םג םא יכ ,דחאמ עגר ,הליהקל

 ורזגנו יללכה ןרשקהמ ורקענש תודדוב םילימ לש ףסואל ךפוה )תחא הדיחי לאכ הכ דע םיסחייתמ וילאשו

 לא רחא הסינכ רעש הווהמ הפוצ לכל תנתינש ןהמ תחא לכו ,וזמ וז תונוש תודדובה םילימה .תודדוב תויולגל

 .הפוצ לכל תרחא החיתפ ןנוכל ,גצות ףכתש הגצהה לע תרחא טבמ תדוקנ ליעפהל היושע הלימ לכ .הגצהה

 .התוא קרפמ אמש וא ,הליהק רצויש דעצ לש ,הלופכ תועמשמ תלעב המצעב איה תאזה תחאה הווחמה

 יתרוסמ ,רחא ללח ךותל תופסאנ תופוצהו םיפוצה :תפסונ תומצמטצה הלח הגצהה לש הזה קלחב

 השימח וילעש ,ובחור דחא רטמ ,דואמ רצו הבגומ ץע חטשמ – המב ןהינפלו להקל םיבשומ תורוש שי ובש ,רתוי

 תחא לכל רשאכ ,לודג ללח ינפ לע תושרפתה לש בצממ תורבוע ןה ,המבל תולוע תוינקחשה רשאכ .ץע תואסיכ

 וז המב .המבה תעוצרל תמחתנ ןתלועפ לכו תואסיכה לע וז דיל וז תוקוחד ןה ובש בצמ לא ,הלשמ תדדובמ הניפ

 רתוי הלודג הצובק לש התוחכונ תא וא ,בחר הדימ הנקב תוינמז־וב תויושחרתה ,הבחר הנצסנזימ תרשפאמ אל

 

 ץוביקה :ביבא לת ,רגניז דוד :םוגרת ,םירוהרה :ב ךרכ ,םיבתכ רחבמ ,״ותומל ירישעה הנשה םויל ,אקפק ץנרפ״ ,רטלו ,ןימינב 175
 .244 ׳מע ,1996 ,דחואמה

176  Rokem, Freddie, ibid. 
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 .רבדלו תבשל וא ,רבדלו דומעל הז הילע תושעל רשפאש המ לכ ;הליבגמ המב תאז .תוינקחשה שמח רשאמ

 והשמל תוקוחדה תוינקחשה תא ךפוהו תחא הדוקנ לא להקה יטבמ תא ןווכמ הזה בלשב לחש יזיפה ףופיצה

 יהוזש ררבתמ הרהמ דע םלוא .וישכע שממתהל יושע דחא ףוג רוציל לאיצנטופה ,הרואכל .הצובק ומכ הארנש

 הצובק לש הקימניד קוידב אל איה המבה לעש תוינקחשה ןיבש הקימנידה ,לעופבו ,הצובק לש ןיע תיארמ קר

 .תדחואמ

 ?״ירונימ ןורטאית״ רצונ ךיא
 .רנק לש היתוריצי ראש תא םג תרחא וא וז הדימב ןייפאמ תירבעה תרבחמ תגצהב ךכ לכ טלובש םוצמצה

 ,סדרפלא קיימ םראיתש יפכ רופיס ןורטאיתה תונורקעל םאתהבו ,זא םג לבא ,תוחפ רכינ אוה תומיוסמ תוגצהב

 תירבעה תרבחמ ,תאזה תינייפואה הדובעה תרוצ ךותב םג לבא .יחרכהה םומינימה אוה המבה לע ונשיש המ

 רתונ יתמיבה עוריאהו םירשונ תעכ ,םידודמ ויה ךכ םגש ,רנק תא ושמיש הכ דעש םיביכר םג .ינוציק דעצ איה

 תא הליקתהשכ ,הגצהב הליעפה רנקש תיפיצפסה הדבכהה יוטיב ידיל האב ,הרובס ינא ,ךכב .דחוימב םוריע

 .ןורטאית תגצהמ יתוהמ קלחכ םיספתנש םיביכר לש טלחומ טעמכ רדעיהב )להקה תא םגו( תוינקחשה

 ,״ןמיסה ןיבל – ריבעהל םיניינועמ ותואש רסמה ןיב רשק שיו ,םייארקא םניא תרושקתה ינמיס״

 השועש לאשומה שומישל ךשמהב .עבטב הדבכהה ןורקע לש תיתרושקתה היצקנופה יבגל יבהזו יבהז םינעוט

 תמושת דודיחל רבעמ ?םוצמצה ידי לע ריבעהל תניינועמ איה ותואש רסמה והמ :לואשל שי ,הזה גשומב רנק

 ךכל הבושת ,םדוק יתראיתש יפכ ,ילאוטסקט ״ןכות״מ קלח הניאש תדדובה הלימה לש םיקומעה םידברל בלה

 וידהש גשומ ,אקפק לש ותריצי תובקעב ירטאוגו זלד ועבטש ״תירונימה תורפס״ה תרדגהב םג יתעד יפל הצוענ

 .רנק לש תיתמיבה הריציב םג םישגרומ

 ותפשו ,אצומה רסח יטילופה בצמה םתוח תא הילע תאשונ ,ירטאוגו זלד םינעוט ,אקפק לש תורפסה

 העריאש הלקת ןיעמ תפקשמ םג ךכו ,תינושלהו תיתורפסה תירו׳זמה תויטננימודהמ טולימ וק אוצמל הסנמ

 :יטילופה רושימב

 

 ותפש – תירו׳זאמ הפש רבודה טועימ לש ותפשב םא יכ ,טועימה לש ותפשכ תירונימ הפשב רבודמ אל

 בצמ םע תדמתמ תודדומתהב חרכהב ךורכ תירו׳זאמ הפשב ירונימ שומיש .׳וכו רוטזינולוק ,שבוכ לש

 לש ותפש( תירו׳זאמה הפשב בותכל תורשפאה רסוח ,בותכל אלש תורשפאה רסוח :תורשפא רסוח לש

 שגפמה ןמ תדלונ אטבתהלו בותכל תורשפאה .הב רשאמ תרחא בותכל תורשפאה רסוחו )טלושה
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 ץלאנ בתוכה וא רבודהש ךכל איבמ הז בצמ .הזה םותסה יובמה םע )ענמנ יתלבהו לכסתמה ,קנוחה(

 177.היצזילאירוטירט־הד לש קזח םדקמ הב עבטומש ךכ ,תירו׳זאמה הפשה ךותב תורזה עצבל

 

 ״טולימ יווק״ לש םתואצמיה תא הטילבמש ,אקפק לש ותריצי לע טבמ תדוקנ עיצמ ירטאוגו זלד לש חותינה

 ,הרבחב ,הקיטילופב ,תורפסב ,הפשב יוטיב ידיל אבש ירו׳זמה דבוכהמ קומחל תויביטנרטלא םיכרד – ותריציב

 תדוקנל ךפהש יפיצפס יוטיב אקפק לש ותריציב אצומ הלאכ טולימ יווק רחא שופיחה .םייגוז םיסחיב ,החפשמב

 .ןורטאיתבו םינקחשב ,םיניילולב ול היהש ןיינעה אוהו ,הגצהב תיתועמשמ רוביח

 שי ולש הביתכה תכרעמלו ,״םינקחש תפש לש ריבחת״ שי ,רחש ילילג ןעוט ,אקפק לש ויתוריציל

 םינקחשל ,סקרקל ,ןורטאיתל דחוימ םוקמ ונשי אקפק לש ויבתכבו וינמויב 178.״ןיילול לש הביטקפסרפ״

 םיראותמ ,)הגצהב האובמה ריק לע יולת אוה םג עיפומש( רדענה ןמורל ןורחאה טנמגרפב ,לשמל ךכ .םיניילוללו

 לשכנש ירחא ןורחא אצומכ ,״המוהלקואמ לודגה ןורטאיתה״ ירבחל לבקתהל הצורש ,ןמסור לרק לש ויתורוק

 לא לבקמש םוקמ ,הביטנרטלא ןיעמכ ןאכ גצומ ןורטאיתה .ןגוהמ םייח לולסמב בלתשהל תרחא ךרד לכב

  179.ימואל ךויש וא יוהיז יכמסמ ,תודועת ירסח ,ןמסורכ םישנא םג ויתורוש

 ,ינושל םגו יביטמרופרפ םתוח רפוסב ריתוהש ,דדונה ידייה ןורטאיתה םע אקפק לש ןנוכמה שגפמה לע

 ,תעמשוממ יתלב תיתמיב ןושלכ ,וזככו ,ןורטאית תפשכ שדחמ אקפק ידי לע התלגתה שידייה״ :רחש ילילג בתוכ

 גשומ״ אקפקל הקינעה ,רחש  ןעוט ,שידייה .״׳םידדונ םינקחש׳ ןושל ,תדלומ תרסח הפשכ ,׳קודקד אלל׳ ןושל

 תרבחמ תריחב ךרדש ןכתיי 180.םינקחש לש בחרמ אוה הזה ירונימה בחרמהו ,״ירונימ ינושל בחרמ רבדב

 ,הלש תוינקחשה לש ןנושל ךותב ״םידדונ םינקחש ןושל״ ,המוד בחרמ רנק תשפחמ ,הגצהה טסקטכ תירבעה

 הדעונ ,םייתמיב םיעצמא לש ינוציק םוצמצ ידי לע ,קחוד לש םייתמיב םיאנת תדמעהש הרובס ינא .לוכיבכ

 ,ןורטאיתה ךותב טולימ יווק תייווט לש תורשפאה תא ,וזכ תיתמיב ״תוירונימ״ ןיעמ לש תורשפאה תא רוקחל

 רנק תירבעה תרבחמ תגצהבש ןכתיי .תיתמיב הריצי םג ןייפאל היושעש תוירו׳זמ יהשוזיאמ תוקמחתה לש

 לש גוסכ דקפתל ןה םג תויושע – תויקחשמה ,תויבחרמה ,תוילאוטסקטה – תונושה תויצנבנוקה ךיא תקדוב

 התוהז־יא לע תשקעתמ״ש ,ותביתכב קומחל הסינ אקפקש םשכ ,ןהמ קומחל ךיא תלאושו ,תירו׳זמ תויטננימוד

 רערעל היושע םיילנויצנבנוקה םיינורטאיתה םילכה ללשמ הגצהה לש התטשפה 181.״תולודגה תויוהזה ןדיעב

 

 .16 ׳מע ,2005 ,גנילסר :ביבא לת ,תירונימ תורפס תארקל – אקפק ,המדקה ,״אקפק לש ףוקה״ ,םרוי ,ןורו לאפר ,ילרוא־ירוגז 177
 .238 ׳מע :)2004( 26 םייפלא ,״תוהז ,בתכ ,קחשמ – אקפק ץנרפ״ ,ילילג ,רחש 178
 .241 ׳מע ,םש 179
 .239 ׳מע ,םש 180
 .227 ׳מע ,םש 181



99 

 תולקת תושחרתמש תעב הרוקש המ תא ילוא ריכזמה ןפואב ,להקה לש םג ומכ תוינקחשה לש לקשמה יוויש תא

 ,תואדו רסוח לש בחרמ רעפנ ותריבש תעבו ,רבשנ וילאמ ןבומכו ביציכ ספתנש המ רבד – המבה לע תוישממ

 .הנכס וליפא ילואו תוביצי רסוח

 טולימ יכרד לא םירתוחו הביצי הרדגהמ םיקמוחש םיינורטאית םינבמב רהצומ ןיינע הלגמ רנק

 הרצונש ,לשמל ,לוגלגה תעש הגצהה תא .התריצי לולכמ ךותב הילוח הווהמ תירבעה תרבחמ ךכבו ,תוידדצ

 ,תויבקע ןניאש תויתמיב תורוצ ןיב הדמתהב הענ״ש הגצהכ רנק הרידגה ,2015 תנשב ,תירבעה תרבחמ ירחא

 םייביטנרטלא םינבמ רחא שופיחה וזה הגצהב 182.״המצע לע הרוגס אל תמאבש הגצה ,היינשה לא תחא תוגלוזש

 תריציב ,)ביבא לת ,תודימה תיב( ןורטאית תגצהל םאתומ אל רוריבבש יתרגש אל ללחב הדובעב יוטיב ידיל אב

 תינפוג הדובעבו םיישיאו םייעדמ ,םייתורפס ,םיינויע םיטסקטמ בכרומו םיאלט־םיאלט יושעש טסקט

 תיטילופ הבשחמ האשנ לוגלגה תעש .םייזיפ םייניב יבצמ יולג ןפואב הרקחו םייומידו תורוקמ ללשמ העפשוהש

 םיילאוטקא םיילאוזיוו םיילאוטסקט םירמוח :הגצהב ובלתשהש תורוקמהמ הלעש יפכ ,הרישי תימוקמ

 ובא דמחומ רענה חצרב ,הריציה לע הדבע הצובקהש תעב המייקתהש הזעב המחלמב םירושקש דואמ םינועט

 .ןמז ותואב םייקתהש לאידנומב וליפאו ,חרפי ליאו רעש דע־ליג ,לקנרפ ילתפנ םירענה תשולש חצרב ,רידח

 לע ורצי תוינקחשהש תוחפ וא רתוי םישרופמ םיינפוג םייומידכ הב ומלגתהו הגצהה לא ולחלח וללה תורוקמה

 .םיילאוטסקטו םיילאידוא ,םייתוזח הארשה תורוקמכ ,המבה

 אקפק לש ותריציב םייזכרמה תונויערה תא רנק תשרפמ ובש ןפואה תירבעה תרבחמב םגש הרובס ינא

 םגו ,דואמ יטילופ ןפוא אוה – ״םותס יובמ״ ,״טולימ יכרד״ ,תוירונימו תוירו׳זמ ןוגכ – היתודוא םירקחמב וא

 ףא ילואו לתלתפ עבמ תרצוי ,אקפק לש ותריצי םע וזה טבמה תדוקנ לש רוביחהש אלא .ימוקמ ,דואמ ילארשי

 לש םירמוחה ךותמ םילועש םיגשומהו םייומידה ,תומתה ןכ יפ לע ףא .לוגלגה תעשמ הלועש הזמ רישי תוחפ

 םוקמה לא רבד לש ופוסב הגצהב םינווכמ ,הגצהה תריציב רנק םהב השמתשהש םינושה תורוקמה ךותמו אקפק

 .הזה ןמזה לאו הזה

 

 

 .147 ׳מע ,תימוקמ הלילע ,״הלבלב״ ,תור ,רנק  182
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 הליהק תויהל תורשפאה )יא(
 רחא שופיחה איהש( תוירונימה ,)הלקתה אוהש ,הדבכהה אוהש( םוצמצה – הגצהב םייזכרמה תודוסיה לא

 רורבב הלועש ,הז אשונ .״הליהק״ה אשונב רנק לש קוסיעה תא ףיסוהל שי – )יהשלכ תוירו׳זממ טולימ יכרד

 לכב תונוש םיכרדב תקסוע רנק ובש אשונ אוה םג ,המבה לע םיגצומש אקפק לש םיטנמגרפהו םירופיסה ךותמ

 איה ,תתלו תאשל תשקבמ איה התיאשו תרבדמ איה הילעש ,הנופ איה הילאש ״הליהק״ה רשאכ ,היתוריצי

 ןעוט ,תירבעה תרבחמ תמב לע םירפוסמ אקפק לש םירופיסה רשאכ ,ןכאו .תילארשיה ,תימוקמה הליהקה

 183.הווה ןמזב לארשיב םיללוחתמש םיטקילפנוק ,הקוחר תופקתשהכ ,קחרממ םידהדהמ םה ,םקור ידרפ

 הליהק םעפ התיה״ :ךכ ליחתמו ,׳ץיבוריאמ ידע ידי לע המבה לע רפוסמ הנושארה הליהקה לש הרופיס

 ללמאמ היה לשמל םהמ דחאשכ .הז ןימיל הז ודמע דימתש םיליגר םישנא אלא םילוונמ אל ,רמולכ ,םילוונמ לש

 הכורע תיתמיבה ותסרגש( הזה רצקה טסקטה 184.״...תלוונמ ךרד וזיאב הליהקל ץוחמש םדא ,רז םדא

 לעו ךותמ תונוש טבמ תודוקנ חתופש עוציבב ,תוילגעמב םעפ רחא םעפ ׳ץיבוריאמ ידי לע רפוסמ )תרצוקמו

 .תרבודמה הליהקה

 םע דחיש םוקמה ןב ןקזב שגופו ריעל שלופש אבצ דודג לע :הליהק לע רפסמ יקולבב ןנור םג ,הירחא

 בותכ ומצע רצקה רופיסה ,םוקמה תליהקל ףסונב .םתליהק תא ,םמוקמ תא בוזעל םיברסמ ותליהק ינב ראש

 .ריעה ךות לא םיצרופש ,״וניתואבצ״ הנכמ אוהש המל ךייתשמ רבודהו ,םיבר ןושאר ףוגב

 :הטאר השמ תאמ ונמע תפש תירבעה דומיל רפס ךותמ חוקל אוהו ,לג ילריש תעצבמ אבה טסקטה תא

 דיחי ןיבש םיסחי לש םיוסמ גוסל הקיז רצוי אוה םג ,הזה טסקטה עיפומ ובש רשקהב .״ףדר״ לעופה תויטה

 תרבוע הזה טסקטה ךותמ .הרפיסש רופיסב ,׳ץיבוריאמ ידע השיחמהו הראיתש םיסחיל המודב והשמ ,הצובקל

 ראתמ אוהו ,םיבר ןושאר ףוגב בותכ הזה רופיסה םג .יפצומ לעי הילא תפרטצמו ,״ןשי ףד״ :אבה רופיסל לג

 תא לזוגו תימוקמה הליהקה לע ארומ ליטמ ,שומח אוה םידוונה רוביצ .״ונריע״ לא םידוונ רוביצ לש השילפ

 םג .ןתוא םידירטמו תורפסמה גוזל םילפטנ ׳ץיבוריאמ ידעו קרק ילט ,יקולבב ןנור ,רופיסה ידכ ךות .היבאשמ

 ירבח לע לטוהש ,ךרוצה תאו שחרתמה תא ראתמ רפסמה :יזכרמ אשונ איה ״תויתליהק״ה ,הזה רופיסב

 תוינקחשה שולש תואטבמ ןתואש ,תרבחמה ךותמ םילימ תושלופ רופיסה ךות לא .״ונתדלומ״ לע ןגהל ,הליהקה

 .״וננושל״ ,״ונייח חרוא״ ,״סֹמָר״ ,״ונתדלומ״ ,״טלמיה״ :תורחאה

 

183 Rokem, Freddie, "Hebrew Notebook – And other stories by Franz Kafka. A ׳Speech Theatre׳ work of by the Ruth 
Kanner Theatre Group, gtw – Gesellschaft für Theaterwissenschaft, 2017, accessed 2.2.2020, https://www.theater-
wissenschaft.de/artikel-the-hebrew-notebook-and-other-stories-by-franz-kafka/ 

 .37 ׳מע ,1998 ,דבוע םע :ביבא לת ,קנבדנז ןועמש :םוגרת ,ובטקואה תורבחמ ,ץנרפ ,אקפק 184
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 קיתע ךוסכס ןהיניבש תוליהק יתשב קסוע אוה םגו ,קרק ילט ידי לע רפוסמ ןורחאה רופיסה ,ףוסבל

 לש םהירבד ךרד וילא עדוותמ רפסמהו ,ריתפ יתלבו רמ אוה ךוסכסה .םינתה תליהקו םיברעה תליהק :ןימוי

 הזה רופיסה .םיירפסמ גוזב םיברעה לש םנורג תא ףסשל ונממ שרוד םינתה גיהנמש ירחא ,תוצובקה יתש יגיצנ

 הליהקה לא תושרופמ ברקתמ טעמכש הז םג אוהו ,המבה לע םירפוסמש םירופיסה ןיבמ רתויב ךוראה אוה

 אקפק לש ותונקפסל יוטיב הווהמ אוהש איה ,םקור ידרפ ןעוט ,הזה רופיסל תחוור תונשרפ ;לארשיב תימוקמה

 רקעו ריתפ יתלב ,ןימוי קיתע ךוסכסב םינותנש ,לארשי ץראב םידוהיה תא םיגציימ םינתה 185:תונויצה יפלכ

 Thinly disguised reference to״כ םינתה לש םתומד תא הרידגמ רלטאב תידו׳ג םג .ץראה יבשוי םיברעה םע

the Jewsתונדשחל תרשקמ איה תידוהיה הליהקה יפלכ אקפק לש ורופיסב ההזמ איהש תונדשחה תאו 186,״ 

 תינמרגה הפשה תליהק יפלכ םג לבא ,תינויצהו תידוהיה :איה רשאב ,הליהק לש גוס לכ יפלכ ולש רתוי הבחר

 ]...[״ :רחש ילילג םג עיבצמ ,תויתליהקה םצע יפלכ אקפק ותונדשח לע .תיתחפשמהו תינוריעה תרגסמה ןכו

 וא ,תונויצל ,׳גארפ גוח׳ל ותקיז ומכ קוידב ,]םיטסינויסרפסקאה םירפוסה[ גוחל ]אקפק לש[ ותוכייתשה

 187״.השלח איה ,תורחא תוליהקל

 אקפק לש רשקה תא חטשה ינפ לא ףיצמ הגצהב םירופיסה תריחב ךרד שגד לבקמש תויתליהקה אשונ

 ,תיתד הליהקל רפוסה לש וכוישבש ךוביסה .ולש יתליהקה ךוישבש תויתייעבה תא ,קויד רתיל וא ,תוליהקל

 לש ונובזעב התלגתה רשאכש ,המצע תירבעה תרבחמ ביבס דחוימב יטרקנוק השענ ,תיתורפס ,תינושל ,תימואל

 םיעסונש ולא .הרמאמ תא רלטאב השידקה הלש ,הילע תולעבה תלאש ביבס תיטפשמ הרעס בלב הבצינ אקפק

 188.הילשא תובקעב םיעסונ ,אקפק לש וירבד לע רלטאב העיבצמ ,הניטסלפל

 םידיחי םימלשמש ריחמה ,ביטקלוקל ךופהל םידיחי לש תלוכיה יא וא תלוכיה ,הליהק רוציל תורשפאה

 תויגוסה לבא .הגצהב םירפוסמש אקפק לש םיטסקטה ךותמ תולועש תויגוס ןה ולא – הליהקמ קלח םתויה לע

 ,תוצבקתהו תוקרפתה לש ןונגנמ הססיב רנק ,הגצהב .תיתמיבה הריציה לש היגרוטמרדה ךותמ םג תולוע הלאה

 ,״הצובק״ תויהל םישנא לש תורשפאה תא תונוש תורוצב שיגדמש ,תורבטצהו תורזפתה ,תוקחרתהו תוברקתה

 שומיש ךות ,הגצהב תויתליהק תויגוס ררבל רנק הסנמ םהבש םיצורע ינש .םידיחי לש ףסוא תויהל אקווד וא

 .תירלוקיטס׳גה הדובעהו תיתלהקמה הדובעה םה ,דועו ״טולימ יווק״ ,״תוירונימ״ ,״תוירו׳זמ״ לש תונויערב

 

185 Rokem, Freddie, ibid. 
186 Butler, Judith, "Who Owns Kafka?", London Review of Books, 3.3.2011, https://www.lrb.co.uk/v33/n05/judith-
butler/who-owns-kafka. 

 .240 ׳מע ,םש ,ילילג ,רחש  187
188  Butler, Judith, ibid. 
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 תיניערגה הדובעה ךרד אישל עיגמו ,םינוש םייגרוטמרד םיעצמאב הגצהב עיפומ תודרפיההו תוצבקתהה ןונגנמ

 .וללה הלועפה םיצורע ינשב הצובקה תוינקחש לש

 תלקלוקמ הלהקמ – תירבעה תרבחמ תלהקמ
 ןנובתהל ןתינ ,תירבעה תרבחמב ףתושמה רובידה תורשפאבו תויתצובקב יפיצפסה לופיטה תא ןוחבל ידכ

 המלגתהו יזכרמ יביטמרופרפ ביכר התוויה תיתצובקה תורשפאה ןהבש ,ןורטאיתה תצובק לש תורחא תוריציב

 .הלהקמ לש םייתמיב םידמעמב תובר םימעפ

 :רנק לש היתוריצי לש םיטלובה רכיהה ינמיסמ דחא איה הצובקה תוינקחש לש תיתצובקה הדובעה

 תניחבמ ,)לשמל ,תועובק תויתמיב ״תויומד״ ןיב אלו( תונושה תוינקחשה ןיב קלוחמש ,טסקטה דוביע תניחבמ

 רקיעבו ,תופתושמ תויבחרמ תוקימניד תורצויו וזמ וז תודרפנו תופרטצמ דימתש ,המבה לע תוינקחשה תעונת

 ףתושמ רוביד לש תונושה תויורשפאה תא תרקוח רנק היתוריצי לכב .תוינקחשה לש ףתושמה רובידה תניחבמ

 ךותב תונוש תודמעו תויומד לש ףתושמ םוליגו םירופיס לש ףתושמ רופיס ,םיטסקט לש תיתצובק האירק –

 .הלהקמה לש תיביטמרופרפה תורשפאה תא ,הזל ךשמהבו – טסקט

 תועיפומ תוטלוב תויורשפא המכ ,הצובקה תוגצה תיברמב יתלהקמ יוטיב וא הלהקמ תוהזל ןתינש ףא

 הטוע רורב ןפואבש ,דחוימב תקהבומ הלהקמ הווהתמ םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינוידב :תואבה תוגצהב

 םירש ,וז ירוחאמ וז תורושב םינקחשה םידמוע הגצהב םיכורא םיעגר ךשמל .הלהקמ לש יומידה תא המצע לע

 .ירבע רמז תולהקמ םיריכזמ תוינקחשה לש תווחמה תכרעמב םגו הרישה ןפואב םג ,םהלש ןחלב םגש םיטסקט

 םיממוקתמ הנוכשה יבשות ובש ,״הידרונ תנוכש לע תמאה״ זורכה אוה ,הרש וזה הלהקמהש םיטסקטהמ דחא

 תא םישרודו םהל השענש לוועה לע םיחומ ,םינוכיש םמוקמב םיקהלו םיפירצה תנוכש תא תונפל הנווכה דגנכ

 הצובק לש לאיצנטופה המבה לע שממתמ דחיבו בקונה טסקט ןכותל רבוח ןחבומה יתלהקמה עוציבה .ונוקית

 םצעתמ הריבעמ איהש רסמהש ,הקזח תיטילופ תושי תעב הב איהש ,הקזח תיביטמרופרפ תושי תויהל תרבדמ

 .תיביטקלוקה יוטיבה תרוצ ידי לע

 לשמל הרוקש יפכ ,רורב ןכ יפ לע ףא לבא תוחפ קהבומ ןפואב םג עיפוהל םילוכי םיפתושמ רובידו הריש

 ענכושמ רפסמה רשאכ ,הגצהה ףוס ינפל תורופס תוקד :״םיב הייחש״ רופיסה יפ לע ,םיה לצא לש ינשה קלחב

 הצובקה ינקחש ראש הביבסמו ,המבה עצמאב תדמוע ותוא תמלגמה קרק ילט ,עבוט אוהש ןיטולחל

 העיקש םושו דוע לכוי אלו ,םלועב הברעמ דוע ול היהי אלש דחא ןודנ...״ :רצק טסקט עטק םירבדמ/םירמזמ
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 ,עטקב תורופסה תורושה תא 189״...אוהש יתמ וא לומתא הנורחאה התיה רבכ וליבשבו דוע ול היהת אל

 םיפרטצמ םינקחשה .ישירח יתלהקמ רורמזב םינקחשה םיעצבמ ,ותומב רבודה לש הרכהה עגרב תוקסועש

 .הבכשא תכולהת ןיעמ תרצונו ,הז רחא הזב הרמזל

 םלוכ םינקחשה םיפרטצמ והילא יוליגב :הצובקה תוגצה לכב םיעיפומ םירחאו ולאכ םייתלהקמ םיעגר

 לש תוראופמה תומחלמה תא םייחל םימיקמ םה העונתבו בצקב דחיו ,רופיסב רבודה תא תמלגמש קרק ילטל

 םיקדטצמש עשפמ םיפח םישנא לש הלהקמ ,חלודבה ליל יעוריאל םידע תלהקמ תצבקתמ חצר תושרפב ;םעפ

 הצובקה תמייסמ תימוח תולילעב ;בחר הלועפ סופד תפשוח ,הלהקמכ דחי םתבצה םצע לבא םהישעמל עגונב

 ;ןהלש הלועפה ףותיש תא םילמנהמ דומלל רופיסב המולגש העצהה תא שמממש יתלהקמ רובידב הגצהה תא

 חילבמש יתלהקמ עבמכ םא ןיבו םיקהבומו םיכורא םיעטקכ םא ןיב תועיפומש תולהקמל תואמגוד דוע ןנשיו

 .םהינש לש בולישכ וא רובידכ וא הרישכ ,טסקטה עוציב לש תורחא תורוצ ןיב םלענו

 אבה בלשהו ,הצובקה תדובעב רתויו רתוי יזכרמ קלחל הזה יעוציבה טנמלאה ךפוהו ךלוה ,ןמזה םע

 ךותב עיפומש טנמלא אלו ,ירקיעה עבמה ילכ אוה יתלהקמה עוציבה ןהבש תוריצי ללוכ רנק לש היתוריצי לש

 הלילע לביטספ( רגרב רמת תאמ טסקט יפ לע תירטנמוקוד היזטנפ ,ץראה ןואיזומ תוריציה ןה ולאכ .לולכמ

 לש עוציבה ןכו ,)2016 ,רפסה תקשה עוריאב( רגרב תאמ טסקט יפ לע ןכ םג ,היפוטוטואו )2009 ,תימוקמ

 ןורטאית תומב אל וליפא ,תונטק תומיב לע וגצוה הלא תוריצי םג .הנירבונ רלו תאמ םינקחשל תרגיא טסקטה

 דקומהשכ ,בחרמב העונת אלל טעמכ השחרתהו תפפוצמ התיה תוינקחשה לש תינפוגה הדובעהו ,תוימשר

 .טסקטה תייגהו רובידה השעמב ןומט יביטמרופרפה

 תונורחאה םינשב ,ףתושמה ילוקה עוציבה םוחתב רקחמה תא קימעמש דעצכ ,הלא תוריציל ךשמהב

 לגעמב םיצבקתמ םיחרואהו הצובקה תוינקחש םהבש םיעוריא – ״האירק ילגעמ״ םייקל הצובקה הלחה

 ,םיישיא םיבתכמ ,םייתורפס ,םיידועית םיטסקט – םוקמב םהל םיקלוחמש םיטסקט דחיב לוקב םיארוקו

 םניאש םישנא םיפתתשמ האירקה ילגעמב ,הצובקה תוגצהב םייתלהקמה םיעוציבל דוגינב .דועו תונותיע יעטק

 הלא םיעוריאב הרטמה .הזה עוריאה ךרוצל קר דחי ורבחשו דעומ דועבמ טסקטה תא םיריכמ אלש ,םינקחש

 בלה תמושת דודיחל ןווכמ םיפתתשמה ללכ לש ץמאמהו ,דחיב המ רבד תושעל םא יכ ,המ רבד גיצהל אל איה

 .הלועפ ףותישו תידדה הבשקה חותיפלו ,טסקטה לש תויומסהו תויולגה ויתונוכתל תיביטקלוקה

 וז הדובע תביתכ תעב עיגמ ,הצובקה תדובעב תולהקמה םוחת חותיפב רתויב םדקתמה בלשה ,ףוסבל

 רוביצל םיעצומש הנדס ישגפמ השעמל איה וז הדובע .רוביד תולהקמ ,שדח טקיורפ רנק הרצי רשאכ ,2019 תנשב

 

 .34 ׳מע ,״םיב הייחש״ ,.ס ,רהזי  189
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 ירבח םע הצובקה תוינקחש תושגפנ םכלהמבו ,)׳וכו תויעוצקמ ,תוידומיל תוליהק( תיתצובק תרגסמב בחרה

 תונויאר ,הצובקה ירבח םיאלממש םינולאש ידי לע( המצע הצובקה ךותמ םיטסקט םיחימצמ םה דחיו הליהקה

 .הלהקמכ עצבל הלוכ הצובקה תדמול ,רנק לש הכירע רחאל ,וללה םיטסקטה תאו )דועו תוינקחשה תוכרועש

 תוטונ תמדקומה הריציב העיפוה ,רנק הקסע ןהבש רתויב תוקהבומהו תונושארה תולהקמה תחא

 יעצמאכ הלהקמה תובישח תא״ רנק התליג ,ירעי תירונ תנעוט ,וז הגצהב .סוליכסייא תאמ הזחמה יפ לע ,דסחה

 הלהקמה תלבקמ סוליכסייא לש והזחמב 190.״הצובק לומ תומד תדמעהב הנומטה המצועה תאו ינורטאית

 ךרואל ללוחתמש קומעה יתרבחה יונישה שממתמ הבש תיטמרדה תושיה איהו דחוימב יזכרמ דיקפת

 .תרדסומ תיחרזא םיקוח תכרעמ לא ,םימד לגעמל תכפוהש םד תמקנ לש ישיא קדצ ןונגנממ רבעמב ,היגולירטה

 הרומתה תא םג תנמסמ ,דסחה תוטונ תלהקמל הכפהש תויניראה תלהקמב הלחש תיתאהו תיטמרדה הרומתה

 :הלהקמה לש רתויב תיטירקה הנוכתה ידי לע הזחמב תשמוממ איהו ,טפשמה תיב דוסיי םע הלחש תיטילופה

 ירבדכ ,״תוועמ הריש חסונ״ תלעב ,״תיכקב הלהקמ״ איה תויניראה תלהקמש דועב .הלש תפתושמה הרישה

 רישל :הדיקפת תא תמקשמו הנוקית לע הרישה האב״ ,דסחה תוטונ תלהקמל התכיפה םע 191,יאתבש ןרהא

 ובש הזחמב ,רמולכ 192.״תודימהו םירוביגה ,םילאה ,םייחה תוחוכ לע ןורכיזה תלא לש היתונב תארשהב

 .הלש רתויב תידוסיה הנוכתה אוה הלש ףתושמה רובידה השעמ ,רתויב תיזכרמ איה הלהקמה

 לש יזכרמה ריצה״ ,ירעי תירונ לש התנעטכ ,התיה הלהקמה רנק לש היומיבב דסחה תוטונ תגצהב

 הביבסהמ םינועט םיגוציי באוש יקחשמהו יתוזחה הבוציעש ,דחוימב תימוקמ הלהקמ הרצי רנק 193.״הקפהה

 תונגפהב ועמשנש הרישו רוביד תוינבתו םע דוקיר ידעצ ,תולחנתמ םישנל תוינייפואש תושובלת ןוגכ ,תילארשיה

 שחרתמה ןיבל המבה לע שחרתמה ןיב קודה רשק הגצהה ךרואל ורצי הלא םיעצמא .םימי םתואב וכרענש ןימיה

 הלהקמבו ,יללכ ןפואב הזחמבש לקשמה דבכ יטילופה דממל יפיצפס ימוקמ יוטיב ונתנו 194,ןורטאיתל ץוחמ

 .טרפב

 ךרד קר שמוממ אל הלהקמה לש יטילופה לאיצנטופה ,הירחא רנק הרציש תוגצהה לכב ןכו וז הגצהב

 התסיפתב .ימוקמה יטילופה בחרמהמ םיחוקלש םייתעונתו םיילוק ,םייתוזח םיסנרפר תרזעב הלהקמה בוציע

 םיאנתה .ףתושמה רובידה תלועפ םצעב ,הלש תידוסיו הקומע הנוכתב יוצמ הלהקמה לש יטילופה חוכה ,רנק לש

 הלהקמה ינייפאמ םה ולא – בייחמ אוהש םירושיכה ,עיצמ אוהש תויורשפאה ,ףתושמ רוביד לש ותריציל

 

 .121 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״המקנ לש יתוזחהו יטמרדה הבוציע :דסחה תוטונ״ ,תירונ ,ירעי 190
 .22 ׳מע ,1990 ,ןקוש :ביבא לת ,דסחה תוטונ ,סוליכסייא ,״אובמ״ ,ןרהא ,יאתבש 191
 .22 ׳מע ,םש 192
 .122 ׳מע ,םש ,תירונ ,ירעי 193
 .121 ׳מע ,םש 194
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 ,תוגצהה תרגסמב תורצונש תולהקמב םג רכינ רבדה .הצובקה תוריציב ךכ לכ טלוב ןפואב יוטיב ידיל םיאבש

 רובידל שדוחמ בשק תוררועמה ,קוה דא תולהקמ תווהתמ ןהבש ,תפתושמה האירקה תולועפ לכב םג לבא

 .תוירחאב הכורכש הלועפכ ותוא תוגיצמו

 תונמוימה לשו תולהקמ םע רנק לש הדובעה לש בחרה רשקהה ךותב תוארל שי תירבעה תרבחמ תא

 םינוש םיטסקט ךופהל ןתלוכי תא תחא אל וחיכוה הצובקהו רנק .תיתלהקמ הדובעב הצובקה תוינקחש לש

 ןיאש תורשפאכ איה וזה תויתלהקמה תקדבנ ובש ןפואה תירבעה תרבחמב ,תאז לכבו ,יתלהקמ עוציבל סיסבל

 ,הלהקמ שבגל םינוש תונויסינ םישענ הגצהה ךרואל .הב דושחל יואר וליפא ילואו ,הילאמ תנבומכ תחקל

 אלש תודגנתה וא תופפורתה וזיא ,הלקת וזיא ןדעב תרצוע דימת לבא ,תווהתמש תולהקמ לש תונוש תוחלבה

 שובישהש ןכתייו ,תושבושמ תולהקמ ןה תירבעה תרבחמב תורצונש תולהקמה .ירמגל שממתהל ןהל תרשפאמ

 ,תולהקתהה םצעבש תויתייעבה לא :הגצהב בלה תמושת תא תונפהל רנק הסנמ וילאש רבדה אוה הזה

 .התוא ביכרהל םירומאש םיטרפהמ םיתעל הבוג וזכ תוצבקתהש ריחמה לאו ,הלהקמל הכיפהה ,תוצבקתהה

 תויתצובקה ךותמ טולימ וק םישפחמ היטרפ לכו ,דיחאו דחא ףוג תרצוי תמאב אל תירבעה תרבחמב הלהקמה

 רשו רבודש תולוק לש ףסוא ןתויהב ,ןתודחאב אוה תולהקמ לש ןחוכ .בחרמה יצוליא ףקותמ םהילע התפכנש

 תוחילצמ דימת אל תירבעה תרבחמ תוינקחש לבא ,ומצע ןיבל וניב דגנתמו תמעתמ ,לצפתמ םיתעל םא םג ,דחיב

 תוינקחשה ,ןהלש רתויב םיצבוקמה םיעגרב םג .תוצור אל ללכב ןה ילוא ,םצעבו – הלהקמל ךופהלו ףסאתהל

 לש לאיצנטופה לומ לא .תאז תושיגדמ קר ןהיניב תונושה תויצקארטניאהו ,תוילאודיבידניא תויושי תורתונ

 לש תכשמתמה הדובעב תפסונ הילוח ילוא אוה תאזה תורשפאב הלבחה השעמ ,הלהקמל ךופהל הצובקה

 קפסה תלטהב קסוע הזה רקחמה םעפה .הלהקמה איהש תיתמיבה תושיה תא תרקוחש ,רנק לשו הצובקה

 הגצהב גצומ הזה ןונגנמה .תוקחרתהו הריבח ,תודרפיהו תוצבקתה לש יתמיב ןונגנמ לע הדובע ךרד ,הלהקמב

 ,יתמיבה דוביעה תא ןגראמש יגרוטמרד ״אשונ״ הווהמו תונוש תורוצב חתפתמ אוהו ,םינושארה היעגרב רבכ

 ,הגצהה לע רנק הליטהש הדבכהה גוסל .הלהקמ לש התווהתה יא וא התווהתה תא םג ןיבהל רשפא ונממ קלחכו

 ץלאמו דחיב תוינקחשה תא סחודש )קר אל לבא ,יבחרמ( ץוליאכ ,הזה קיפאב םג ישומיש דיקפת שי ,םוצמצה

 .הפופצו הנטק חטש תסיפ לע ,וז דצל וז ,דחי םייקתהל ןתוא

 יוטיב ידיל אב ,ףתושמ רובידב תוינקחשה לש ןתונמוימו ןורטאיתה תצובק לש החוכ תירבעה תרבחמב

 תא קר אל תוארמ הצובקה תוינקחש .תיתלהקמה תורשפאה לע תושענש תונושה תויצאירווה ךרד אקווד

 תדעומ ,תויתצובק לכ ומכ ,תויתלהקמ ןהבש םינפואה תא םג אלא ,הלהקמה לש ״םיחלצומ״ה םיטביהה

 ךייתשמ אלש דיחי ברקב םא ןיב ,הקוצמ ררועל וא שבתשהל ,רבשיהל ,רתוול ,לשכיהל הלולע איה :תונערופל
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 :תוערפה ללש ךרד הגצהב השענ תויתלהקמה םצעב ןוידה .התוא םיביכרמש םיטרפה ברקב םא ןיבו ,הילא

 המבהמ הלוע רשאכ םג ,הגצהה ךרואל .דועו ,הלהקמ תויהל הלהקמל תועירפמש תוערפה ,תועירפמש תולהקמ

 תינקחש לכש ךכ ידי לע תאזו ,רדס יא לש היציזופמוק תרצונ ,תאז תחת .קהבומ דחא לוק רצונ אל ,תולוק יוביר

 ,האובמב ,הגצהה לש ןושארה קלחהמ רבכ תחתפמ איה ותואש ,הלש יאמצעה יוטיבה קיפא לע תרמוש

 הצובקה לש האירקה יעפומב ומכ ,עפומה לש הזה קלחב םג .המב התוא לע דחיב ןלוכ רשאכ םג חתפל הכישממו

 עוציב לש תויורשפא תורקחנ ,וזל וזמ םירבוע םינושה םיטסקטה :דחיב תולעופ תוינקחשה ,ליעל ורכזוהש

 .תונושה תוריציב הצובקה תא םישמשמש םילכה םתוא לכ – רובידבו הרמזב ,טאלו רהמ ,דחיב ,דרפנב טסקט

 תיערא תויתצובק דימת אלא ,הביציו הקזח תויתצובק אל םעפ ףא איה הלועפה ףותיש לש ותאצות ןאכ לבא

 .םידיחי לש

 הדובעש רכינו הזה עגרה לע שגד שי הצובקה תוגצה לכב .הגצהה תליחת עגרב ןנובתהל רשפא ,לשמל ךכ

 ,ת/יפיצפס הפוצ םע ןיע רשק תושפחמ ,יולגב תוססהמ תוינקחשה הלא םיעגרב םימעפ הברה .ול תשדקומ הבר

 הזה הרקמב םלוא ,הריהז הלחתהב תחתפנ תירבעה תרבחמ םג .רדחב ררושש בצמה תא חנעפל תוסנמ

 קפסל תרשקתמש קפס לש הבכש דוע תאזה החיתפב תוארל רשפא ,דבעידב .תפסונ תועמשמ הווחמל תפסוותמ

 ילט תאטבמ הגצהב תונושארה םילימה תא .המבה לע תוינקחשה לש תפתושמה תוחכונה םצע יפלכ רתוי לודגה

 בשויש יקולבב ןנור :תניינעמ הקימנידב ןיחבהל רשפא ,הלא םיעגרב .״טבמ״ איה רתויב הנושארה הלימה .קרק

 הארנ אוה ,תארוק איה הנממש תרבחמה לע לכתסמ ,הילע לכתסמ אוה :תושחרתהל אלמ ףתוש אוה הדיל

 לכ .טבמ הריזחמו ול תינענ חרכהב אל איהש אלא ,יפצומ לעי לע ונימיל לכתסמ םג אוה םעפל םעפמ .ברועמ

 ללכבו ינשה ןוויכל תלכתסמ ,תקתנתמ םימעפל לבא ,םג הב הטיבמ םימעפל יפצומ לעי ,תרבדמ קרק ילטש ןמז

 תועצבמה ןיבש םילדבהה תא שיגדמ הזה עטקה ,״טבמ״ה תועצמאב .ירמגל רחא רדחב תאצמנש ימכ תיארנ

 הצקב תבשויש ,לג ילריש הכישממ ,תרבדמ קרק ילטש ירחא דימ .תחא לכ לש תיתמיבה תולהנתהבש ינושה תאו

 םיתעל ,הבישקמ יפצומ לעי םג .תניינעתמ ,הדיל תבשויש ׳ץיבוריאמ ידע .תרבחמה תולימ תא תארוקו ,ינשה

 ,לג ילריש ירחא .תוינקחשה ירוחאמ ריקה לע תונרקומש םילימב ןנובתהל הנופ וא תקחרתמ םיתעל ,תנהנהמ

 ׳ץיבוריאמ לש תרבחמב תלכתסמ איה .תפתתשמ יפצומ לעי םעפהו ,׳ץיבוריאמ ידע תרבחמה ךותמ תארוק

 אורקל הכישממו םירבדל תצרפתמ לג ילריש .האירקה תא החנמו םילימה לע העיבצמ וליפאו הדיל תבשויש

 םינפה תועבהו ,וללה תויוצרפתההמ תועתפומ תוינקחשה .אוה םג ץרפתמ יקולבב ןנור זאו ,הלש התרבחמ ךותמ

 לא תחא תוינקחשה לש סחיה .הינומרה אל וז .תעצבמל תעצבממ רבעמבש ךוכיחה תדוקנ תא תושיגדמ ןהלש

 םיטבמה .הלועפ התואל תוסיוגמ חרכהב אל לבא תוניינעתמ ,תולקוש ,תוקדוב ,תובישקמ ןה :ריהז אוה היינשה
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 הלועפ ,םידגונמ םינוויכל תובר םימעפו ללחב םינוש תומוקמל ,םידדצל תולכתסמ ןה :המוד ןפואב םילעופ ןהלש

 תודרפנ תולועפ םע םינוש םיטרפכ אלא הדיחא הצובקכ תיארנ אל המבה לעש הצובקהש ךכל דואמ תמרותש

 ןבומ וניאש דעצכ תולהקתהה םצע תא שארמ ביצמ וזה תיתצובקה תושבגתהבש סוסיהה .תורחא תודנ׳גאו

 .וילאמ

 םילימה ןתוא תא ןמז ותואב רתוי וא תוחפ תוארוק תוינקחשהו תנרכנתסמ הצובקה ,ךשמהב

 תאז לכבו ,םילימה לש הייגהה הרוצבו םוילווב ,ןומזתב םירעפ שיו טלחומ ןוסינואב אל אוה עוציבה .תרבחמהמ

 תחיתפ לכ ךשמב .הלהקמל הכיפה לש תורשפאה תא תורקוח תודיחיה הזה עגרב .ףתושמ לוק ןיעמ שבגתמ

 ,םירקמה לכב .םייאמצע םיצורעל הרזחו תודרפיה ןיבל םילימ לש ףתושמ עוציבמ הענ הצובקה ,הגצהה

 בוש הריכזמש תיצורע־בר היציזופמוק יהוז לבא ,להקה הווח התואש תחא היציזופמוק ןבומכ איה האצותה

 קרפתהל םג םילוכי הדימ התואב לבא דחי רובחל םילוכיש ,םידיחי תולוקמ היושע איהש הדבועה תא בושו

 הכיפה המכ דע שיגדמ קר ,םימעפל וזב וז תועצבמה תוטיבמ ןהבש תונדשחה וא תחנה יא .טלחומ רדס יא רוצילו

 תא תעצבמ הצובקה .קדהתמ ילוקה הלועפה ףותיש ,םיוסמ בלשב .ירשפא דעצ חרכהב אל איה ״הליהק״ל

 איהש תויתצובקב ,ךכמ האצותכו ,םר השענו ךלוהש לוקב ,ףחוס אוהו וב ןיחבהל ןתינש בצקב ,דחיב םילימה

 ידע הצובקה ךותמ תטלפנ עתפל ,תויתלהקמה אישכ ,האירקה אישכ המדנש המבש אלא .דחוימב תשגדומ

 םג הב םיבלתשמש ,תאזה הדיחיה הקעצה .)תרבחמב עיפומש טפשמ( ״ףייע ינאש תויה״ הקעצב ׳ץיבוריאמ

 הלודג הקוצמל יוטיבכ וא םילכ תריבשכ תימדנ ,הפצרל תרבחמה תטימש םג הירחאו ,ונכות םגו עבמה תרוצ

 שדחמ ,טקשב םעפהו ,בוש האירקה הליחתמש דע ךורא עגר חקולו הממד תררתשמ .הצובק דגנכ דיחי לש

 .״םיטסישפה״ ,״התיכ״ ,״תכ״ ןה ,טקשה ירחא עגר יקולבב ןנור רמואש תואבה םילימה .םידרפנ תולוקבו

 לכב תמייקש תורשפא תעדה לע תולעמ ,םדוק עגר התווהתהש תיתמיבה הקימנידה לש רשקהב ,הלאה םילימה

 ,״אקפק לש וירוביג״ .ינאכד אלא יפותיש וניאש ףוגל ביטקלוקה תכיפה לש – הלהקמ לכב םג ןכלו – הצובק

 םג ילוא 195.״קוחה לש ףקותה ימוחתמו החפשמה לש העפשהה יגוחמ טלמיהל םיקקותשמ״ ,רחש ילילג בתוכ

 ףחדה תא וב ררועלו דיחיה לע דיבכהל לולעש ״העפשה גוח״ לש גוס אוה ,הלהקמה תויה ,דחיב תויהה םצע

 .טלמיהל

 רופיסה תא דבל תעצבמ ׳ץיבוריאמ ידע ,וישכע .הגצהב יוניש דלונ ,יתלהקמה עוציבב הזה רבשמה ךותמ

 גשומה לע הרעהכ עיפומ ,עצובמ אוה ובש יביטמרופרפה רשקהב ,הזה טסקטה .םילוונמה תליהק לע ,הלש

 תונוכתש תחא אל הרוק ,השעמלשכ הלועפ ףותישו ןויווש ,תויפותיש לש יבויח רשקהב רמאנ בורלש ,״הליהק״

 

 .148 ׳מע ,2008 ,למרכ :םילשורי ,אקפק לש עצפה ,ילילג ,רחש  195



108 

 תמלגמ תאזה תירשפאה הדמעה תא .םידגנתמ וא םירז ,םישלח ,םיגירח ,םידיחי לש םתסירד ךות תוגשומ הלא

 רבוד לש וטבמ תדוקנמכ ותוא עצבל הכישממו יכבב תצרופ איה םיוסמ בלשבשכ ,רופיסה עוציבב ׳ץיבוריאמ

 הניא תאז םג לבא .םויא תשוחת לש יוטיב ,סעכ ,דחפ ןיב ענ אוהו ,ול השענש לווע לע דיעמ וא הנולת שיגמש

 התואו ״?שגרתמ התא הז לע ,המ״ הרושה העיפומ טסקטה ךשמהב ;׳ץיבוריאמ המצע לע הטועש העובק תוהז

 ,התוא תלטבמו המשאהה דגנכ תממוקתמש ,ראותמה ביטקלוקה תגיצנכ ילוא ,הנוש הדמעמ תעצבמ ׳ץיבוריאמ

 :הטס׳גב תמייסמ איה טסקטה תא .)הליהקה תא וא המצע תא ,םשאנה תא( הקידצמו תררשאמ ףא ךשמהבו

 רופיסה רופיס תעב ,הגצהה ךשמהב רוזחתש הווחמ( הנוילעה הפשל תחתמ לא תינמיה הרומה עבצאה תביחת

 התע הזש עוריאהו ,ריקה לע תונרקומה םילימב תוינקחשה תוטיבמ ובש טקש ררתשמ 196.)״םיברעו םינת״

  .רפסמ אוה ותואש ,אבה עטקה תחיתפ לע הזירכמ יקולבב ןנור לש תצרחנ ףכ תאיחמ .ססומתמו ךלוה םייתסה

 ראש – ״הערפה תלהקמ״ יהוזש אלא .הלהקמ עגרל הווהתמ יקולבב רפסמש רופיסה ךלהמב םג

 םישחר ראש תועימשמו רהמ תורבדמ ,תוקעצב תוצרפתמ ,תוחווצ ,ודגנכ תושיערמש הצובקה תוינקחש

 הלהקמ לשו רדסה לע רומשל הסנמש תומד לש ,הזה יביטמרופרפה לדומה .ןהילע רבגתהל ותוא םיצלאמש

 ןיבל יבת דגנ העבש הידגרטב םישנה תלהקמ ןיב םיווהתמש םיסחיה תא ריכזהל יושע ,הירבדל תצרפתמש

 תא היתולימ תרזעב המבה לע החיכנמש ,תדחופמה ,תשעורה הלהקמה תא טיקשהל הסנמש ,טילשה סלקואתא

 .ןויליכ ףס לע יוצמו רבשמב ןותנש ףוג תמלגמ הלהקמה םהבש םיסחי ,ריעה תא בירחהל תמייאמש המחלמה

 רובידה בצק .וב קבאנ אוהש רכינו ,לבסנ יתלב השענ הלהקמה שער ,ופוס לא םדקתמ יקולבב לש ורופיסש לככ

 יקולבבו תקתתשמ הלהקמה ףוסבלש דע ,וילע רבגתמ הלהקמה שחרו םיקרפתמ םיטפשמה ,יטיא השענ ולש

 ןיב םייקש רשק והשזיא השיגדהו ,בוש הרזפתהו םירופס םיעגרל התווהתה הלהקמה .רופיסה תא םייסמ

 .התיא דדומתהל דיחיל שיש ישוקל דחי תרבודה הצובקה ןיב ,רבשמ תע ןיבל תיתלהקמה תורשפאה

 רבש והשזיאל ןמיס ,הרהזא תוא והז – תקרפתמ םיוסמ עגרב זאו ,הלהקמכ תדקפתמ הלהקמ רשאכ

 םינפ ךותמ חצרנה ךלמה תוקעז תועמשנ רשאכ :ןונממגאב סוגרא ינקז תלהקממ ,לשמל ,דומלל ןתינ ךכ .עריאש

 ,םידדוב םיטפשמ לש ףסואל ךפוה הלהקמה לש טסקטה ,ריש םוקמב .דקפתל הלהקמה הקיספמ ,ןומראה

 דחא לש ויפמ דמצ לכ ,םייבמי םירוט ידמצ רשע־םינש״ ,םינוש םירבודל םיקלוחמ ,הזל הז םידגונמ ,םירתוס

 םיכורא ,םירישע םירישל תיארחא הזחמה תליחתבש הלהקמ יפמ אב הזה קסורמה עטקה 197.״םינקזה ןמ

 

 ,תודידי ירשק אקפק רשק ומיעש ,יול קחצי ידוהיה ןקחשה לש וינפ תא ריכזמ ילוא ,הווחמה לשב תוועתמש ,׳ץיבוריאמ לש הפוצרפ 196
 ,קחשמ – אקפק ץנרפ״ ,ילילג ,רחש לצא העיפומ הנומתה .הנוילעה ותפש תא לגלגמו ופוצרפ תא הוועמ אוה הבש תמיוסמ הנומתב
 .236 ׳מע ,״תוהז ,בתכ

 .124 ׳מע ,1990 ,ןקוש :ביבא לת ,ןונממגא ,1348 הרושל הרעה ,ןרהא ,יאתבש  197
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 היצנבנוקה לע ורמש ,הזחמב תויושחרתהה ינפמ המיאו הקוצמ ,הדרח ואטיב רשאכ םגש ,דחוימב םיחתופמו

 עגרב הלהקמה תאטבמש טסקטה ןיבל וללה םירישה ןיב ינרוצה לדבהה .דחיב הריש לש ,הלהקמה ריש לש

 םיחילצמ אלש םיטפשמ לש שבושמ ףסואל ינגרוא יתלהקמ רובידמ רבעמה .דואמ דע רכינ ,הזחמה לש אישה

 רבעמ אוה ,הלהקמה לש הלועפה חוכ תולבגומ תא שיגדהל ידכ םילעופ רקיעבו ,יביטקלוק ןפואב ןויער אטבל

 .הזחמב הז עגרב יחרזאה רושימב לחש רבשה לע ,היצנבנוקה תריבש תועצמאב ,דיעמש יטמרדו דח

 הצובקל אמגוד אלא ,תרבשנ זאו הלהקמכ תלעופש הלהקמל אמגוד אל איה תירבעה תרבחמש יפ לע ףא

 תאז לכב רשפא ,הנממ תעגפנ וא ,היפלכ הקומע תונדשח תאטבמ וא ,תיתלהקמ תודגאתהמ תענמנ הליחתכלמש

 אוה ,םתונדשחל הביסה וא ,הלהקמל ךופהל םידיחיהמ ענומש רבדה ,הזה הרקמב םגש תורשפאה תא לוקשל

 בוש זאו ,הלהקמל הכיפה לש לאיצנטופה שומימ – תיתלהקמה תורשפאה םע קחשמה ךרד .רבש לש גוס

 תויהל .הילע רערעל םג לבא ,הלהקמ לש תיתמיב תוהז רוציל תוינקחשה תוחילצמ – תוילאודיבידניאל תודרפיה

 .״םייח־רופיס לע הסוחש ,תיסחי תנגומ עבק תובשות״ רבדה שוריפ ,לואש־ןב הנפד תבתוכ ,המבה לע תוהז לעב

 םויא לש ידימת בצמב םייחה תא ןכו״ ,תוהזה רסוח תא המבה לע היחמ ,הירבדל ,יטמרד םוליגמ תוענמיהה

 .הלהקמכ יביטמרופרפ ףוגל תודכלתהב םג אלא ,יטמרד םוליגב רבודמשכ קר אל ןוכנ רבדה ילוא 198.״הלקתב

 יהוז ,הלהקמל ךופהל תוחילצמ אל וא תוצור אל תירבעה תרבחמ תמב לעש תויתמיבה תויושיה רשאכ םג ילוא

 הלהקמ הווהתמ אל המבה לעש הביסהש ןכתיי .״היופצו הביצי ,תיבקע תוהז״ לש הנוניכל דגנתהל ןהלש ןכרד

 תוקמוחו טולימ יווק ןמצעל תוותמ ,וזכ תורשפאמ תוענמנ תוילאודיבידניאה תועצבמהש םושמ איה

 הניגבש הביסה ,העריאש הלקתה .״הלהקמ״ אוהש יביטמרופרפה ףוגה תא תנייפאמש תירו׳זמה תויטננימודהמ

 ,הכירצ הצובק לכ אלש הז ונל הארמ הזש המ ילוא .ךכמ ענמיהל תושקעתמ תועצבמהש איה ,הלהקמ תרצונ אל

 .״הליהק״ל ךופהל הלוכי וא הצור

 

 תווחמ לש תכרעמ
 – יהשלכ תוירו׳זמ ךותמ טולימ יווק רתאל תורשפאה תא הגצהב תוינקחשהו רנק ורקח ובש ףסונ ירקיע ץורע

 וכרענש ,תירבעה תרבחמ לש תונושארה תוגצהל טרפ .תוטס׳ג םע הדובעה אוה – תישונא ,תיתרבח ,תינורטאית

 תוגצהה בור ,)2014( טרופקנרפב Künstlerhaus Mousonturm־ב וכרענש תועפוה ןכו ,תימואלה היירפסב ללחב

 

 .81 ׳מע ,״חצר תושרפבו והילא יוליגב תואירק :סנמרופרפסימו הרוצה תייגולואדיא״ ,הנפד ,לואש־ןב 198
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 םג וגצוה ובש ,יקסבולדיש םלוא .תונמאל ביבא לת ןואיזומ לש שדחה ףגאבש יקסבולדיש םלואב ומייקתה

 ויתוריק ,ותפצרש ללח אוה ,תימוח תולילעו שפנ תובישמו תומיענ תורושב ,תודשב ךלוה אוה ,המשל ךרדה

 .הילע םיבצינש תואסיכה תשמח םג ךכו ,ץע היושע תירבעה תרבחמ לש הרצה המיבה םג .ץע םינופס ותרקתו

 רוחש ,רופא לש תונוש תויצאירווב םידגב תושבולש ,תוינקחשה לש ןתוחכונ ,ידמל טקשהו ריהבה עקרה לע

 בלשבש ןוליינה תויקש יתש ומכ תצק – םיכולכל ומכ אקווד ילוא וא ,םיטושיק ומכ .דחוימב תטלוב ,םודאו

 תקרזנש ןוליינה תיקשל תרוכזת ,ילוא ,ןהש ןוליינ תויקש( ׳ץיבוריאמ ידעו יקולבב ןנור ידי לע תופלשנ םיוסמ

 – הטס׳גה הבש ,הגצהה לש ינשה קלחל תיתוזחה החיתפה תדוקנ יהוז .)״םיב הייחש״ב המבה לע תפפועתמו

 .יזכרמ םוקמ תספות – טכרב לש יפאה ןורטאיתה תובקעב ןימינב הל קינעהש ןבומב

 םגו ןהילע םג תלעופ ,ןהל הצקוהש םצמוצמה בחרמב תוינקחשה תעונת לע הגצהב תלטומש הדבכהה

 תויורשפאהו תוינקחשה לש העונתה בחרמ םג םצמטצמ ,תירבעה תרבחמ תמבכ תמצמוצמ המבב .להקה לע

 ,םיידי תבחרו תופתתשמ תבר היפרגואירוכלו הלודג העונתל תורשפא רדעיהב .רתוי תונטק תושענ תוינצסנזימה

 רקיעבו הילעש הפופצה תושחרתהל ,הנטקה המבל בלה תמושת תא דדחל םישרדנ תוינקחשה םגו להקה םג

 תוכפוה תודדובה תווחמה .הפה לש תיווע ,שאר תיינפה ,לועיש ,די תמרה ,תובשייתה ,המיק – תדדובה הווחמל

 לכ ,רורב הכ ןפואב וללה תווחמב תדקוממ בלה תמושת רשאכו ,הגצהב ינפוג עבמל תירקיעה תורשפאה תויהל

 תוללכושמו תובכרומ תויציזופמוק ןהבש ,הצובקה לש תורחא תוריציל דוגינב .הבר תועמשמב תנעטנ ןהמ תחא

 ,תועונת :ןמצע ינפב תודמועש ,תודדובה תווחמב השענ יתעונתה חותיפה רקיע ןאכ ,העונתב המבה תא תופטוש

 ,תאזה הגצהל ידוחיי ןפואבו ,תונצסה ךותמ םירקדזמ ולא לכ .םירזיבאב שומיש ,םינפ תויוועה ,םיינפוג םיעבמ

 תועבות םג ןכלו ןווכמב תומזגומ ,יטסילאיר רשקה לכמ ןיטולחל תורוקע ,דחוימב תויתוכאלמ תווחמב רבודמ

 .תדחוימ בל תמושת

 תוטס׳גב ולש ןיינעה ךותמ .הטס׳גב ןיינעה תא םג אקפק לצא דילוהש אוה םינקחשלו ןורטאיתל רשקה

 ץורעל – דחוימב טלוב ךפה הגצהה לש יתעונתהו יבחרמה םוצמצה תוכזבש – הזה ץורעה תא רנק הכפה ,תורזומ

 תוגרוחש ,תונוש םייניב תויוהז תריצי ידי לע ,יהשלכ תוירו׳זממ תוטלמיה לש תורשפאה תקדבנ ובש ףסונ

 .ןהלש הליזנה תוהזב וא ןמצע ןהלש תורזומב טולימ יכרד ןהל תואצומש ,תישונא ,תיתרבח תוירו׳זממ

 יניעב תיאדו תילמס תועמשמ םוש ןרוקמב ןהל ןיאש ,תווחמ לש תכרעמ איה אקפק לש ותריצי לכ״

 ןורטאיתה .רידת םינתשמה ןויסנל־םירודיסו םירשקהב ,תאזכ תועמשמ בושו בוש שקבמ אוהש אלא ,רבחמה

 ירישעה הנשה םויל ,אקפק ץנרפ״ הסמב ןימינב רטלו בתוכ – 199״הלאכ תוינויסנ תוארוה םלוהה םוקמה אוה

 

 .249 ׳מע ,״ותומל ירישעה הנשה םויל ,אקפק ץנרפ״ ,רטלו ,ןימינב  199
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 לע זמרל יושע ,תירבעה תרבחמ תגצה לש ןושארה קלחב האובמה ללח ריק לע עיפוהש ,הז טסקט .״ותומל

 לש ותריציב הטס׳גה לש התובישח .הגצהה היונב הילעש תוטס׳גה תכרעמ תא רוציל רנק הלחה וכותמש רוקמה

 :ומצע ולש קחשמה תלוכי תודוא ,וינמויב בתכש ,ולש וירבדב םג תזמרנ אקפק

 

 יפואה תא ,םשוגמה תא .תודיחאה תא תישאר רסח אוה ,ןקחשה תנוכתמ רבד ןיא ילש יוקיחה רציב

 לש ויטרפ יוקיחל רציב ןחינ ינא תאז תמועל ]...[ .תוקחל ללכ לוכי יניא ,םלשה ופקיהב טלובה

 םהידי תחונת וא ,לויט תולקמב קחשל םימיוסמ םישנא לש םכרד תא  תוקחל ףחד יב שי ,םשוגמה

 200.]...[ םהיתועבצא תעונת תאו

 

 רחאל ,וינפב ןייצ אוה לשמל ךכ .אקפק לצא תדחוימ בל תמושתל תוכוז ,רחש ילילג ןעוט ,״תונטקה תווחמה״

 ,ופוג תא ראית אוה ;יזיאומ רדנסכלא ןקחשה לש ופוג תווחמ תא ,טדרהנייר סקמ לש ותקהל לש הגצהב הייפצ

 ,רחש ןעוט ,ומצע אקפק רציש תויומדה לש ״תווחמה תוברת״ 201.ולוקו ורעש ,וינפ ,וידי תחונת ,ותבישי תרוצ

 ,תויתמיב תוטס׳גב רנק לש קוסיעה םצע תא קר אל אקפקל סחייל רשפא ,ךכ 202.״תיקרטואו הגירח״ דימת איה

 .ןהלש יפיצפסה רזומה ןווגה תא םג םא יכ

 עיפומ ,תורזומ תוטס׳ג לש ןרואית ךרד רתיה ןיב אקפק לש תורפסב עיפומש ,הנושמה ,םלש אלה ףוגה

 ןפואבו ,תויורפס לש םינוש םיגוס ןיבש דוגינל ליבקמ אקפק הזה דוגינה תא .םלשומ ףוג ,רחא ףוג לש ודוגינכ

 הביתכה תכרעמ ןיבו אקפק לש הביתכה תכרעמ ןיב םיסחיה״ .התיג לש וז ןיבל ולש וז ןיב ,יפיצפס

 203,רחש בתוכ ״תוינפוג תויצרופורפ לש ןמושיר לא םג םיליבקמ ,התיג לש הביתכה תכרעמ ,תיטסיציסאלקה

 לש תוינפוגב םג םיפקתשמ ,ןהיניבש תוחוכה יסחי ןכו תונושה הביתכה תוכרעמ אקפק יניעב דציכ הארמו

 איה תעכו תומלשל לוכיבכ העיגה״ ולש הביתכה תכרעמ םג ךכ ,םלשומ ףוג אוה התיג לש ופוגש םשכ ;םירפוסה

 תורפסהמ קומחל ןויסינה ,ילוא ,ךכו 204״.תיתורפסה הריציה תויורשפא לעו הפשה לע הלצ תא הליטמ

 ףוג־תורזומ תויומד ןתוא ודלונ ,ילוא ,ןאכמו ,תירו׳זמה תוינפוגהמ קומחל ןויסינב םג ףקתשמ ,תירו׳זמה

 .ןהל תוסחוימש תורזומה תווחמה ידי לע תשבושמ תיזיפה ןתולהנתהש תויומד ,אקפק לש הריציבש

 

 )12.191130. :ןמויב( .218 ׳מע רחש ילילג ,״תוהז ,בתכ ,קחשמ – אקפק ץנרפ״ ךותב ,ץנרפ ,אקפק  200
 .240 ׳מע ,״תוהז ,בתכ ,קחשמ – אקפק ץנרפ״ ,ילילג ,רחש 201
 .218 ׳מע ,םש 202
 .220 ׳מע ,םש 203
 .םש 204
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 ותוהזב םג הרושק ,התיג לש ופוג תומלש לומ לא תבצינש ,ומצע אקפק לש הרואכל המוגפה תוינפוגה

 ךרעש רוקיבה לע בתוכ אוהשכ ,אקפק לש וינמויב רקיעב ראותמ םירפוסה ינש ןיבש יתוזחה לדבהה .תידוהיה

 לש ןולמ בצינ הבש אפרמ תרייע לא ,תפסונ העיסנב אקפק םתח רפוסה תיב לא העיסנה תא .התיג לש ותיבב

 תוינפוגב הרכה לא הרזח תעונת״כ רחש רידגמ ,םידוהיה לש םזוחמ לא התיג לש ונועממש העונתה תא .םידוהי

 ךורכש םינויפא טס ךרד רתיה ןיב רצונ ,אקפקו התיג ,םהינש ןיבש לדבהה ,ךכ  205.״...אפרמל הקוקזה תידוהי

  .התיג ןיבל וניבש לדבהה לע העיפשמ אקפק לש ותודהי םג ;ידוהי תויהב

 ידוחיי יבויח יוטיב ולצא האצמ ,תונויצהמ םג ומכ ,גיוסמ קחרמ אקפק רמש הנממש תודהיה ,םלואו

 התיה ,׳ןורתפ׳כ תמייתסמה וא ,תולגתסה וא הייחד ,הערכה תעבותה ]...[ תוהזה תלאש״ :ןורטאיתה ךרד אקווד

 םגש ןכתיי 206״.םיילסקודרפ רמולכ ,םיינורטאית םתישארמ ויהש ,תודהיב ותוניינעתה יקפואל ירמגל הרז

 ורובע ןמיסש ,ידייה ןורטאיתה םע ולש עיפשמה שגפמה תובקעב ,ותריציב הטס׳גה לש המוקמ חמצ ןאכמ

 םינקחשה לש םתייווה אלא ,ויניעב ןח ואצמש םיידוהיה תוזחמה הלא ויה אל 207.״תירוקמ תידוהי הקיטתסא״

 תשגרומ ידייה ןורטאיתה לש ותונבבוח״ :הז ביצקת לד ןורטאיתב ושחרתהש תופוכתה תולקתה ,יפיצפס ןפואבו

 םדיקפת תא םיאלממ םניאש םיבצינ וא ,םמוקממ םילפונש םיצפח ,םיטטומתמש םיכסמ :העפוה לכב טעמכ

 208״.המבה לע קוחצמ םיעקפתמו

 םג תופקתשמ ,ןהב אצומ אקפקש תוינויחהו יפוריא חרזמה ידייה ןורטאיתה תא תונייפאמש תולקתה

 ידוהיה ןקחשה ףוג״ :םישדח םייטתסא םידממל הכוז ,קחשמ אוה רשאכ ,עתפלש ידוהיה ףוגה לע וטבמ תדוקנב

 אקווד לבא .ותורזו ונויקנ־יא ,ורועיכ לע םג דיעמ אקפקש ,ילאיצניבורפ ההכ ףוג והז הברדא ,םלשומ וניא

 קחשמה ידוהיה לש תוינפוגה .״]...[ גוציי לש השדח תורשפאו שדח רגתא ,השדח תוינויח אקפק אצומ וז תוחכונב

 ,אקפק לש ודידל ידוהיה ןורטאיתה״ :תרחא תידוהי היווה לש תורשפא ,השדח תורשפאל אקפק יניעב תכפוה

 תכרעמב תערופה ,הזילע תינפוג תוחכונ ךותמ תוחתפנה תוגירח תויתוברת תוביטקפסרפ לש הדש םג אוה

 209״.תינמרגה תידוהיה הרבחה לש )תינגרוב( תיחרזאה םייומידה

 םינקחשה .הטושה תומד :אקפק לצא תיזכרמ הכפהש תפסונ תומדל רוקמה םג אוה ידוהיה ןקחשה

 ומצע תא ההיז ףא אוהו 210״׳דחא לכב תוטשל םיבשה׳ ,הארמל ׳םיררונשו םינלטב׳״ ויה ,וירבדל םידוהיה

 

 .224 ׳מע ,םש 205
 .227 ׳מע ,םש 206
 .230 ׳מע ,םש 207
 .231 ׳מע ,םש 208
 .233 ׳מע ,םש 209
 .236 ׳מע ,םש 210
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 תלגלגתמ ,רחש ןעוט ,הטושה לש תילרטאיתה ותמכח .״ותחפשמ לש הטושה״ אוהש ומצע לע רמאשכ ,וז תומדב

 ,םיטושה .םידוהי לש תויומדו םידיקפ ,םיטנדוטס ,םידדומ – אקפק לש ותריציב תולגלגתמש תונוש תויומדב

 גרוחש תויתעונתו תוינפוג לש לדומ אקפק רובע וויה הלא לכ – ןורטאיתה לש םידוהיה ,םיניילולה ,םינקחשה

 .יהשלכ תירו׳זמ המרונמ

 רבכ תושמשמ – תודיחפמ ,תומשוגמ ,תוכחוגמ ,תוקיחצמ ,תורזומ – תירבעה תרבחמ תגצהב תוטס׳גה

 ןיבש םילדבהה תשגדהל םרותש יעצמא והז .קחשמה לש תויעבטב וא עוציבה ףצרב לבחמש יעצמאכ הלחתההמ

 ,דוגינב( דיחא אל יתצובק ףוג המבה לע רצונ ךכו ,יאמצע העונת יפוא ןהמ תחא לכל קינעמו הצובקב תוינקחשה

 התואל תוכיישש תועונת םיעצבמ וא דחיב םיענש ,״םיב הייחש״ לש הדיחאה םינקחשה תצובקל ,לשמל

 לש תויתמיבה תויוהזה תא חתופש יעצמאכ תושמשמ ןה :ףסונ דיקפת םג שי הגצהב תוטס׳גל .)״החפשמ״

 ״תוכמנומ״ ,תורחא תויושי לש אקווד אלא תוירלוקיטרפ תוישונא תויומד לש אל ,םישדח םינוויכל תוינקחשה

 תויוהז ןה הלא לכ .תונוכמ וא םיטמוטוא ףאו ,הלבגמ וא תוכנ ,תינפוג תוגירח ילעב םדא ינב ,םייח ילעב –

 יתמיב םג תעכו יתורפס םלועב ,אקפק לש ותריצי לש רשקהב ,םלואו ,חוכ תורסחכ םג ןכלו ,תוילושכ תוספתנש

 ,תיטילופ ,תיתרבח – תקנוח תוירו׳זמ יהשוזיאמ אצומ וקפסיש ״טולימ יכרד״ רחא דימתמ שופיח השענ ובש

 ,ראדרל תחתמ קומחל יעצמא ,טולימה ךרד איה ,וללה תויוהזה לש תּוילושה םצעש ןכתיי – תיתמיב ,תינפוג

 .םיילושב םייקתהל

 ,׳ץיבוריאמ ידע לש החיתפה גולונומ :תונושמ תוינפוג תויוגהנתה ינימ לכ הגצהב תוהזל רשפא לשמל ךכ

 ;טמוטוא ןיעמל תומדיהל הל תומרוגש תוימינפ תוערפהו תוינכמ תועונת ,תוריצע ידי לע עטקנש ,ברעה תכירדמכ

 הפסוותה הגצהב הזה בלשבש ,׳ץיבוריאמ ידע הדיל תדמוע ,״םיברעו םינת״ רופיסה תא תרפסמ קרק ילט רשאכ

 ,ףתכה לע ,הלש הצלוחה ךותב הבוחת הנטקה הליבחהו ,יפצומ לעימ הריסהש דגב הכותבש ןוליינ תיקש הל

 ,רתוי תיללכ הרוצב ןתוא תנמסמ ,קרק ילט לש תווחמה תא תדהדהמ ׳ץיבוריאמ ידע .תנביג ןיעמ הל הקינעמו

 תא םינתה םינברדמ רשאכ ,רופיס ותוא ךלהמב ;הל הניזאמו רופיסה תא תרפסמש קרקב הטיבמש ידכ ךות

 הבובכ שממ תאז השוע איה .תולודג םיירפסמ גוז ׳ץיבוריאמ תפלוש ,םיירפסמב םיברעה תא רוקדל רבודה

 תויולת החותמה העבצא לעו ,טמוטוא ומכ המידק תצפוק ,ףוגהמ קחרה הרשי תפלשנ הלש דיה :תינכמ

 ,״טושה תא הריישה שאר ףינה בושו״ :םיברעה גיהנמ יפמ טפשמה רמאנ הז רופיסב רשאכ וא ;םיירפסמה

 לגעמ תטטרשמו ריוואב תפנומש ,הלש עורזה תווחמשכ ,םעפ ירחא םעפ ,יתרזח ןפואב לג ילריש ותוא תעצבמ

 .התוא תרצועו העורז תא תספות קרק ילטש דע ,טילקת וא עוצעצ ומכ ,עקתנ ןונגנמב והשמ וליאכ ,לודג
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 לש ״יביטמרונ״ה םוליגה תולובגמ תוצרופ תוינקחשה םיעגר םתואבו ,הגצהב תוצופנ הלאכ תואמגוד

 תויתמיב תויושי תורציימ ךכו ,םיטלוב ףוג יתוויע וא ,םיינכמ םינייפאמ ןמצע לע תוטועו ,רפסמ לש וא תומד

 םינייפאמהש םושמ רקיעב רכינ שובישה .העונתהו רובידה ףצרל תועירפמ ,והשלכ ינפוג רדסמ תוגרוחש

 םוליג לש רדסב םיבלתשמ אל םה ןכלו ,טסקטב םיעיפומש םינויפא לש שומימ אל םה וללה םיינפוגה

 םירערעמו םמצעל בלה תמושת תא םיבסמ ,עפומה ךותמו טסקטה ךותמ םירקדזמ םה .תויומד לש ״יטסילאיר״

 .יתמיב םוליג תומכסוממ להקה לש תויפיצה ךרעמ תא

 תיתרבחהו תישונאה תוירו׳זמהמ תוטלמיה – היח תושעיה
 וא העפוהב תובשחתה ילב – ״דחוימב םייטסילמינא״כ ירטאוגו זלד םירידגמ אקפק לש םירצקה םירופיסה תא

 ךרד רקיעב ,םייח ילעב לש תובר תועפוה תוהזל רשפא תירבעה תרבחמ תגצהב םג .רופיסב תויח לש העפוה יא

 ,ןהלש תונושארה תושובלתל תחתמ ,לשמלשכ ,תושובלתה ךרד וליפא לבא ,תוינקחשה לש ילוקהו יזיפה עוציבה

 לש וקירטה תצלוח לעו ,לג תרפסמש רופיסה ךלהמב תולגנש ,תורמונמ תוינותחת לג ילרישו יפצומ לעי תושבול

 ןיבש העונתה ובש הז אוה תוילוקהו תוינפוגה תווחמה םוחת םלואו .רמנ לש ההכ ספדה עיפומ יקולבב ןנור

  .רתויב תשגדומה איה יתייחל ישונאה

 רשאכ ,תירבעה תרבחמב .ףסונ טולימ וק איה היח תושעיה ,ירטאוגו זלד םיעיצמש טבמה תדוקנמ

 ןיב תעצבמה השועש העונתה ,אקפק לש ויבתכ לש ינשרפה רשקהב ןותנ ןורטאיתה תצובק לש יקחשמה עוציבה

 ןיב תיביטנרטלא העונת תרקוח הגצהה הבש תפסונ ךרדל תכפוה ,היח לש תומד םוליגל תישונא תרפסמ םוליג

 םוליגבש תוירו׳זמהמ תוקמחתה יהוז םעפה .םלועב םג לבא המבה לע ,םידיקפתו םיבצמ ,תודמע ,תויוהז

 תישונא תוירו׳זממ דחוימב תידוסי תוקמחתה םג יהוז לבא .רורבו יבקע יתמיב טקורטסנוק ,הביצי ״תומד״

 קוידב וניאש והשמל ןקחשה וא תינקחשה תא תוכפוה ,םייתייחה םינממסה תגצה וא ,היחל הכיפהה .תיתרבחו

 .ןהל תייצל םהמ הפוצמש תומכסומה וא םהילע םילחש םיקוחה םג םינתשמ ןכ לעו ,השיא וא שיא

 תויוהז רוקחל וא טולימ וק רוציל ךרדכ ,םהמ דחאל תושעיהלו םייח ילעבב ןנובתהל תורשפאה

 תעש הגצהב העיפומ ,לשמל ,וזכ תורשפא .רבעב הרקח רנקש תורשפא איה םג ,םייניב יבצמו תויביטנרטלא

 תוהזמ קומחל החילצמ המצע ינפבש היח ,ישמה תעלות לש התולגלגתה לולסמ רחא תבקוע וז הגצה .לוגלגה

 לש תורשפאה תא תוינקחשהו רנק תורקוח הגצהב .רפרפלו םלוגל ,לחזמ הלש תולגלגתהה ךרד הביציו העובק

 יפכ ,תורזחה ךילהתמ קלחכ םג לבא המבה לע תאז תושוע ןהו ,םדא ךותמ היחו היחה ךותמ םדא תווהתה

 הלילע רפסבו היינכותב ומסרפ ןכמ רחאלו תורזחה ךלהמב ובתכש הדובעה ןמויב הצובקה תוינקחש תולגמש

 :תימוקמ
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 ןיבל והשמל וא והשימל הייפיצ לש תישונאה היצאוטיסה ןיב ןוימדה .הנתמה לש הנצס לע םידבוע

 תורשפאה תא ונל עיצה וב םלגתהל םיאתמ םוקמ תשפחמ איהשכ ישמה תעלות לש תיתייחה העונתה

 ,םיתעל רשפ ירסח ,םימומע םייניב יבצמל םירכומו םיקהבומ םיבצממ הגילזו רבעמ ינפוא רוקחל

 211.היחל המדנ ילוא עגרלו ,רכומהו חונה ןוזיאהמ אצוי ףוגה םהבש

  

 הגצהב שמשמ ,תויושיה יתש ןיבש ריצה ךרואל םינושה םיבלשה תריקח ,היחל םדא ןיבש ןוימדה תודוקנ שופיח

 ךרואל תורצונש תונושה תויצאירווה תועיצמש היווה לשו תוהז לש ,העונת לש תויורשפא ללש ןוחבל ילככ וז

 םדא־תושעיה – לגעמ ותוא ךותב איה הזופרומטמהו ,הזופרומטמ לכה היחב״ :היח ןיבל םדא ןיב חתמנש וקה

 ,רמולכ ,תמיוסמ־היח תושעיהב )ןמזה בור( רבודמ אל לוגלגה תעשב 212."םדאה לש היח־תושעיהו היחה לש

 .יחל םדאמ הכיפהב ,תיללכ־היח תושעיהב אלא ,)סומייא הגצהב לשמל הרוקש ומכ( היח איהש תומד םוליגב

 .הז ךילהת לש םייטרקנוקה םיבלשה יוהיזבו תונתשהה ךילהת םצעב דקוממה ןיינע והז

 הכיפההו ,תורדגומ אל תורוצו םייביטנרטלא םינבמ תשפחמ רהצומ ןפואבש הגצה איה לוגלגה תעש

 שופיחה תא ,הז אשונב רנק לש קוסיעה תא לבא .תאז השוע תירבעה תרבחמ םג .הזה שופיחהמ קלח איה היחל

 םייניב יבצמו תויוהז ירחא ,םיעבקמו םיעובק םינבממ תוטלמיה לש תונוש תויורשפא ירחא הלש יתמיבה

 ןפואבש תחא הגצה .הלא תוריצי יתשב קר אל תוארל רשפא – םיישונא ,םייטילופ ,םייתרבח םג לבא םייתמיב

 הזחמ יפ לע ,)2009( אל רמואה / ןכ רמואה איה םיעבקמ םייתרבח םינבממ קומחל תורשפאה תא הרקח קהבומ

 לוגלגה תעשב הרוקש יפכ – וזה הריקחב יזכרמ ילכ איה הטס׳גה ,וז הגצהב םגו .טכרב טלוטרב תאמ דומילה

 רתאלו היינכותל( רצק טסקטב רנק התוויל אל רמואה / ןכ רמואה תא .תירבעה תרבחמב םג הרוקש יפכו

 גשומה ןיבל טכרב לש הזחמה ןיב רשקה תא יולגב ססבמו ,הגצהה תא גיצמש )ןורטאיתה תצובק לש טנרטניאה

 רקחב ,הז טקיורפב ןורטאיתה תצובק לש התמישמ תא הדקימ איה ךכו ,רסותלא לש )היצלפרטניא( ״הבסה״

 :וזל סחיב וז ,וז לומ וז תועבקתמו תווהתמ תויתרבח תויוהז ןהבש םינושה םינפואה לש

 

 הלוכ הרבחל רשפאל ידכ ומצע תא בירקהל דיחיה תמכסה – המכסהה תלאש תא ןחוב לופכה טסקטה

 ונתיאמ הפצמ הרבחהש םידיקפת ונתייווהב םיעמטנ דציכ הלאשה תא ררועמ ןמזב ובו ,םדקתהל

 

 .149 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״םינקחשה לש הדובעה ןמוי ךותמ״ ,לעי ,יפצומ 211
 .74 ׳מע ,םש ,סקילפ ,ירטאוגו לי׳ז ,זלד 212
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 הסנמ תיתמיבה הדובעה ]...[ .םהילא תונעיהל םיכסהל ונילע םיפוכ וללה םידיקפתה דציכו קחשל

 תא רוקחל םיסנמ ונא .תויומדה םוליגל תורושקש תולאש תקידב ךרד רופיסה תלילע רחא תוקחתהל

 הגצהה ."?ומצע תא םדאה עידומ ךיא" הלאשה תובקעב רופיסב תומד לכ תונייפאמש תוטס'גה

 יתפרצה ףוסוליפה עבטש )היצלפרטניא( "הבסה" גשומה ןיבל טכרב לש הטס'גה גשומ ןיב תרשוק

 ומכ( האירקְל תֹונעיהל דיחיה לש תיטמוטואה המכסהה .היגולואידיאה לע ורפסב רסותלא יאול

 יכרעל םאתהב דקפתמה טקייבוס־תויהל ,רסותלא יפל ,ותוא "הבסמ" )"!התא ,ייה" האירקה

 213.תוהז לש םימיוסמ םינייפאמ וב תעבקמו תטלשה היגולואידיאה

 

 ראשיהל דלי לש ותמכסה יא וא ותמכסה – וסיסבב תבצינש המכסהה תלאש תא רקוח טכרב לש דומילה הזחמ

 אל דעונש ,הזחמה .הלחמל הפורת אצמית ילוא ופוסבש עסמב ךישמהל הצובקל רשפאל תנמ לע ,דבל תומל

 אוה ,המכסהה תלאשב ןויד ררועל רתיה ןיב דעונש ,רפס תיב ידימלת לש יתמיב עוציבל םא יכ תירחסמ הגצהל

 תולילעה יתש תא ביצהל ידכ םישורדש טוריפבו ףקיהב קרו ךא תויומדה תאו הלילעה תא גיצמו יתיצמתו רצק

 ,הרואפת בוציע אלל התלע הקפהה :םילד םיעצמאב שומיש השוע אוה םג רנק לש יתמיבה עוציבה .תוירשפאה

 תויומדה םוליג .טכרב לש סוטסגה גשומב יזכרמ שומיש השוע איה ,לוכל לעמו ,םיימשר תושובלתו הרואת

 השענ )הבר תוילנויצקנופבו םוצמצב תובותכ ,יגולוכיספ םויק אלל ,תויפיטיכרא תויומד ןמצעב( הזחמב תונושה

 תויוהז םיטוע הגצהב םינקחשה .תויומדה לש תיפיטיכראה ןתוהמ תא תדכולש ,הטס׳גה תועצמאב המבה לע

 תוהזה תא דגאמש ביכרה ןה תוטס׳גהו ,תונותנ תונצסב ןהל םאתהב םידקפתמו ןתוא םיטשופו תויתמיב

 .הנצסב תומדה לש םיוסמה דוקפתה תא תורידגמו ,ןקחשה הטועש תמיוסמה

 םדא ינב ןיב תננוכתמש תיסחיהו העובקה תונדיקפתב תניינעתמ רנק אל רמואה / ןכ רמואהבש דועב

 תכרעממ קומחל תויביטנרטלא םיכרד רחא שופיחב תדקמתמ איה תירבעה תרבחמבו לוגלגה תעשב ,הרבחב

 תא ןוחבל ןויסינהמ קלחכ ,תירבעה תרבחמב .ןהל םיוולנש םידיקפתהמו הביתכמ איהש תויוהזהמ ,וז

 תנחוב רנק התואו ,הנממ קומחל םיכרדה תחא ,תינאכד םג תויהל הלולעש תוירו׳זמכ תויתצובקהו תויתליהקה

 תרשפאמש ,תטרופמ תוטס׳ג תדובע ךרד הגצהב תעצבתמ תאזה העונתה .היחל םדא ןיב העונתה איה ,הגצהב

 :הגצהה ךרואל אוצמל רשפא ךכל תואמגוד .יתייחל ישונאה ןיבש דואמ ןידע ריצ לע תעה לכ עונל תוינקחשל

 

 ,2.2.2020 הלדנ ,רנק תור ,רנק תור ןורטאית תצובק ,״אל רמואה / ןכ רמואה״ 213
-%d7%9b%d7%9f-https://www.ruthkanner.com/show/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a8

%d7%9c%d7%90/-7%a8%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9e%d 
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 תא תכפהמו ריעל העיגמש םישלופ לש הצובק תראתמ איה ,״ןשי ףד״ רופיסה תא תרפסמ לג ילריש רשאכ

 ,תויח לש תולוק אלא הפש וניאש רוביד ,םהלש רובידה תא םג רתיה ןיבו םהיתוחרוא תא תראתמ איה .הירדס

 רשאמ ״םיקעק״ ומכ רתוי ,תינורג ,תשגדומ הרוצב תאטבמ לג וזה הלימה תא .״םיקאקה חיש״ תא ריכזמה

 חיש תא תמלגמ איה ,עגרל .תוראותמה תוילוקה תונוכתהמ והשמ הלימה עוציבל הקינעמ ךכבו ,״םיקאק״

 םילימ ,תטטצמ ומכ ,תלמלממ איה רשאכ תרצונ עטקב תפסונ תוליזנ .וילע תרבדמ קר אלו ,הזה םיקאקה

 ןפואב ןתוא תעצבמו ,״ךלעדיינק״ ,״ךלעדיימ״ :םהלש הייגהה תא הכחמ וא ,םישלופה םירמוא הרואכלש

 ,תרחא תוהז ןיבל םירופיצה לש תיתייחה תוהזה ןיב רשק תרצוי איה ,ךכב .״םיקאק״ הלימה עוציבל המודש

 גולזל ידכ םג תושמשמ רופיסב תונושה תוטס׳גה .תישידייה־תידוהיה תוהזה ,הכרדב הגירח ןכ םג לבא תישונא

 תא ,םילוונמה לש הליהקה לע תרפסמ ׳ץיבוריאמ ידע הגצהה תליחתב רשאכ ,לשמל ךכ .תורחאל ולא תויוהזמ

 תרזוח וזה הטס׳גה .הנוילעה הפשל תחתמ לא עבצאה תביחת לש ,ליעל הניוצש הטס׳גב תמייסמ איה רופיסה

 ,תוועמ ישונא ףוצרפ ןיב והשמל תכפוה ׳ץיבוריאמ ידע ,תאזה הרוצב עבצאה םע .״םיברעו םינת״ רופיסה ךלהמב

 תורשפא – תופושח הינישש היח ןיבל ,)ולוכ עוציבה ןיבל הניב קותינהו הטס׳גה לע הרזחה לשב( הנוכמ ןיבל

 .םיברעל םינתה ןיבש ךוסכסה עקר לע ,העיפומ הטס׳גה ובש שדחה רשקהה לשב םג תחתפנש

 ״םיברעו םינת״ .רופיסה תא תרפסמש קרק לש עוציבה לש וז איה ,תטרופמו תקהבומ ,תפסונ אמגוד

 הצובקו םינת לש הצובק :תוצובק יתש םע )לארשי ץרא איהש( הרז ץראב רקבמש רבוד לש שגפמה תא ראתמ

 ובש עטקב .ןימוי קיתע ךוסכס ןהיניבו בחרמ ותואב תומייקתמש ,תויוהז יתש ,תוצובק יתש – םיברע לש

 ןנור ןקחשה עימשמ ,״תוינקרושו תוריהמ תומישנ״ םימשנתמו ,רפסמה לא םירבדב םינופו םינתה םיעיפומ

 טישומ יקולבב .תקחרתמו הדי בגב הפא תא תבגנמ ׳ץיבוריאמ ידעו ,החיל יאלמו םיספסוחמ םילועיש יקולבב

 רפסל הכישממ קרקש ידכ ךות ,עגר רובעכ ךא ,יתמיבה הווהה עגר םע תבלתשמש הווחמב ,הרופא הטחממ הל

 תרוצב – תורופא םיינזוא יתש לש הרוצב הטחממה הכורכ היתועבצא ביבסשכ ׳ץיבוריאמ העיפומ ,רופיסה תא

 רבכע ,טטוצמ רבכע אלא ,שדח רבכע אל אוה ,תירבעה תרבחמ תמב לע עגרל עיפומש ,הז הטחממ־רבכע .רבכע

 לע השענ הדשה ןרבנ סומייא לש וימוליגמ דחא הב םגש ,סומייא הגצהב – רנק לש התריציב רבעב עיפוה רבכש

 .ןפוא ותואב קוידב תינקחשה עבצא ביבס הכורכש המוד הטחממ ידי

 ,״סומייא״ רופיסה תלילע תא דהדהמ אוהש ןכתיי ?תירבעה תרבחמב הזה רבכעה לש ודיקפת המ

 ואיבמ ינלטק םימ םרזש דע ,הנממ ץלחיהל תלוכי ילבמ היקשה תורוניצ תכרעמל הדשה ןרבנ עלקנ הכלהמבש

 יתמיבה רבכעהש םג ןכתיי ,ךכל ךשמהב .טולימ וק אוצמל שאונ ןויסינו ״אצומ ןיא״ לש יוטיב הז םג .ותומ לא

 :״ןטק לשמ״ רצקה טסקטב עיפומש ,יאקפק ,ףסונ רבכע םג דהדהמ
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 יתצרו יתצר ,המיא דע ,בחר הכ היה אוה הליחתב .םויל םוימ רצ היהנ םלועה״ ,רבכעה רמא ״,יוה״

 וזרדזה תוכורא תומוח ןתוא לבא ,תומוח לאמשמו ןימימ ףוס־ףוס יתיאר קחרמבשכ יתחמש המכ דעו

 ינא הכותלו ,תדוכלמה תדמוע הניפב םשו ,ןורחאה רדחל יתעגה רבכ הנהש דע ,וזל וז רבחתהל ךכ לכ

 214.ותוא עלבו לותחה רמא ״,הצירה ןוויכ תא קר תונשל ךילע״ ״.ץר

 

 תוניילולה תא ,יאקפקה אצומ ןיאה תא תעדה לע תולעהל ףסונ יעצמא אוה יתמיבה רבכעה ,וז טבמ תדוקנמ

 ומכ ,הזה טטוצמה רבכעה םג .וילע םידיבכמש תוירו׳זמה יגוס לכמ קומחל ןיינועמש טקייבוס לכמ תשקבתמה

 .״אצומ ןיא״ לש בצמ חטשה ינפ לא הלעמ ,סומייא תלילע

 טטוצמה רבכעהש םג ןכתיי ,יתמיבה טוטיצה תא חנעפל רשפא ותרזעבש ינכותה רשקהל רבעמ לבא

 תישאר – תוגצהה יתשבש ,קרק ילט לש תיתמיבה התלועפ תויהל יושע הזה רבדהו ,ףסונ והשמל סחייתמ

 תרבחמב ,תעכ .םייח לעב לש תומד םוליג ןיבל תרפסמ לש דיקפת ןיב הענ – תירבעה תרבחמ םג תעכו סומייא

 םג תמלגמ איה םהבש םיעגרל וכלהמב תשלוג לבא ,ישונא רפסמ יפמ ןושאר ףוגב רופיס תרפסמ איה תירבעה

 קרק תרפסמ ,טטוצמה רבכעה עיפומ ובש תירבעה תרבחמב עגרב .םינתה תויומד ,וב תועיפומה תויומדה תא

 תרמוא ,״ונתווקת תססבתמ הז לע אלה ,ןופצהמ תאב יכ ,ינודא ,םיעדוי ונחנא״ .רפסמה לא םינתה םינופ דציכ

 רשאכ ,םדוק עגר וב ויה אלש םיילוקו םייזיפ םיטנמלא םיפסוותמ הלש עוציבה לא הזה עגרבו ,םינתה םשב קרק

 הפכ ומכ תולקועמו וזל וז תודומצ היתועבצאשכ ,העורז תאו הדי ףכ תא העינמ איה .רופיסה רפסמ תא המליג

 אל ,ןתל ןיטולחל תימדנ אל איה .םייתייח םינממס הטוע קרק לש עוציבה ,הגצהב הזה עגרב .םיינרופיצ םע

 .תומדה תבכש תא םג המבה לא תואיבמש ,תויפיצפס ,תודדוב תווחמ תלאוש אלא ,אלמ ןפואב וזכ תומד הטוע

 יתשבו ,םייח לעב איהש תומד לש הדמע ןיבל תרפסמ לש הדמע ןיב הענ קרק םירופיסה ינשבו תוגצהה יתשב

 ,םג הרקמבו( תומיוסמ תוינפוג תועונתו תוילוק תווחמ תרזעב ,יקלחו יתגרדה ןפואב תאז התשע איה תוגצהה

 ,םיידיה תופכ םע דחוימב תטרופמ הדובע ללכ ,הדשה ןרבנ לא סומייאב ץוביקה ןב רפסמהמ התכיפה ךילהת

 הגצהב תינקחשה תלועפ לש דוהדהה .)תישונא אל ,תרחא תוינפוג תרצוי איה ,ןאכ השענל המודב ,ןתרזעבש

 בלה תמושת תא בסמו היח תומדל םדא תומד ןיבש תוליזנל ,עוציבה תויוקדל בלה תמושת תא ךשומ תמדוקה

 .תרשפאמ וזכ תוליזנש תויועמשמה יוביר לאיצנטופל

 

 ועבט ,״קחמנ ןכותמ קיפסמ אל הארנכש ,אקפק לש קיחצמה דצה לע תורעה המכ״ ,דיוויד ,סאלאוו רטסופ  ךותב ,ץנרפ ,אקפק 214
 .15 ׳מע ,2018 ,םילעופ תירפס :ביבא לת ,ןוליא יבד :םוגרת ,ףיכה לש
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 תא תרבדמ איה רשאכ :םייחה לעב גוציי ןעטמ תא אשונ הלש לוקה םג ,קרק לש תינפוגה הדובעה דצל

 ,לוקב ,תכפוה איהו ינקרוש ןפואב תוחתמנ תורבהה ,הלולת העונתב תדרלו תולעל ליחתמ הלוק ,םינתה ירבד

 גולזל ןהלש תויוהזל םרוג רופיסב תונושה תויומדה תא תמלגמ איה ובש ןפואה .רבדמב םילליימש םינתה דחאל

 קר ועיפוי הלש ״תוינת״ה דיה ףכ תועונתש םוקמב ,ךכ .םינתה גיהנמ ,םיברעה גיהנמ ,ישונאה רבודה :וזל וז

 ולוקב תרבדמ איה רשאכ םג הלאה תוטס׳גה תא תוהזל רשפא ,םינתה גיהנמ יפמ תרבדמ איה םהבש םיעגרב

 .רופיסה רבוד לש

 – קרק לש ״תוינת״ה תווחמהש הדבועה אוה ,תוינמז־וב תויוהז לש ןתריצי תא קזחמש ףסונ טביה

 .םינתה תא תעדה לע תולעמו תויתייח ןכא ןה ,דחא דצמ :תולופכ תווחמ השעמל ןה – םיידיה תועונת ,לוקה

 תועונתל םג םימיוסמ םיעגרב תוכפוה קרק לש העוציבב דיה תועונתו לוקה :ףסונ דבור ןהב שי ,ינש דצמ םלוא

 ילטשכ ,םיקהבומ םישענו םיכלוה וללה םיילוקה םינממסה ךכ ,רופיסה םדקתמש לככ .ידיסח ןוגינ לש תולוקלו

 אלול״ םוקמב ,״ןיֵכַא״כ הגוה איה ״ןכא״ הלימה תא ,לשמל .תשגדומ תיזנכשא הייגה הלש רובידל תלגסמ קרק

 ןתלועפ ידי לע קזחתמ הזה ןויפאה .)תיערלמ תחא הלימכ( ״ןכ־איֵלול״ תרמוא איה )תויערלמ םילימ יתשכ( ״ןכ

 לעיו לג ילריש .רבודה תא םיפיקמ םינתה ובש רופיסב עגרב קרק תא תופיקמש ,הצובקה תוינקחש ראש לש

 :םידרח שובל םיריכזמש םיליעמ ןמצע לע תוטועו תומק ,המבה ירוחאמש הפצרה לע וצבר הז עגר דעש ,יפצומ

 הדובעה םג תפסוותמ יביטסגוסה שובלה לא .חופנ הוורפ ןוראווצ םע רוחש ליעמ ינשהו הוורפ ליעמ םהמ דחא

 הפוג ,תמקועמ טעמכ היינשהו תחא לגר לע הלקשמ בורשכ ,תופופכ םיילגרב תדמועש ,יפצומ לעי לש תינפוגה

 אוהו תינצפוק ותעונתש ,ןתכ אקווד ילוא וא ידיסח דקורכ תיארנ איהו ,טומשו לגועמו הטמ יפלכ הטונ ולוכ

 ,שממ דוקיר ידעצל תוכפוה הלש וללה תועונתה ,ךשמהב .תורשי אל םיילגר עברא לע ופוג לקשמ תא בציימ

 לש היתוריצי לכ טעמכב רזוחש ביטומ איה תיתמיבה העונתה םקרמב םע דוקיר ידעצ לש םתריזש .םע דוקיר

 ,דועו לוגלגה תעש ,םיה לצא ,והילא יוליג ,םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינויד ךרד ,סומייאמ לחה ,רנק

 ביבסמ םינתה םיצבקתמ רשאכ .ילארשיה בחרמה לא רנק לש תיתמיבה הפשה תרשקתמ ובש ץורע דוע הווהמו

 רתויו רתוי םישענו םיכלוה יפצומ לעי לשו לג ילריש לש ןהירבדו קרק ילטל תודמצנ תוינקחשה ,רופיסה רבודל

 עוציבה ךרד הלאכל תמאב םיכפוה ,םידוהיל גוצייכ רומאכ וראותש ,םינתה .םירומזמלו תיתד השרדל םימוד

 רופיסה .םידוהיה ,םינתה ,תועצבמה תוינקחשה :תונושה תויושיה לש תוינמז־ובה לע תעה לכ רמושש ,יתמיבה

 ,תואלפנ תויח ?םתוא תיאר וישכע״ :םינתה תודוא רפסמל םיברעה גיצנ רמואש הרושב םתחנ ״םיברעו םינת״



120 

 .תירבעה תרבחמ תולימ לא תוינקחשה תורזוח ,תאז הרוש ירחא דימ 215.״ונתוא תואנוש ןה המכו ?ןכ אל

 ,םהה םיעוריאה ןיב רשקמש יעצמא דוע תופיסומ ךכבו ,״עזג״ו ״השרשה״ ןה הכותמ תוארוק ןהש םילימה

 .הווהב רפוסמ רופיסה הכותבש הליהקהו םוקמה ןיבל ,םירפוסמה

  

 הצובקה תדובע לש םייזכרמה תונורקעהמ תעבונ ,תונוש תויושי ןיב ,תרפסמו תומד ןיבש וזה העונתה

 ,הז ןבומב .םוליגה ריצ ךרואלש תונושה תויביטמרופרפה תונחתה לע תטרופמה הדובעה – רופיס ןורטאיתב

 ןהבש תובר תויומד ינמ תחא תומד קר יהוזו ,תיפיצפס תועמשמ ןיא היח לש תומד םג תמלגמ קרקש הדבועל

 העונתה תלבקמ ,אקפק לש ויבתכ יפ לעש תאזה הגצהב ,ןאכ ,ינש דצמו .תונושה הצובקה תוריציב הרקיב איה

 וא םוקמב הז םא םג ,טולימה וק ,אצומה איה תיתייחה תוהמה אקפק רובע״ :תפסונ תועמשמ היחל םדא ןיבש

 תרבחמ תגצהבש תויתייחה תוטס׳גה תא ןיבהל העצה תויהל היושע יהוז .ירטאוגו זלד םיבתוכ ״,בולכב

 םג לולכלו בחרתהל םייקה תויוהזה ךרעמל תרשפאמ הכרדו ,הארמ הגצההש ״היח תושעיה״ה תא ,תירבעה

 ךותמ הצוחה העונת םג אוה ןמוליגשו ,יתרבחה ןונגנמל ץוחמש ,ץוח תויוהז אלא תויתרבח תויוהז ןניאש ולאכ

־הד יתש לש רוביח ןיעמ איה הזופרומטמה״ :תויווה לש ,רתוי םיירונימ ,םירחא םיגוס לא ,ןונגנמה

 וז םג ךא ,התוא דבעשמ וא חורבל התוא חירכמ אוהש ךכב היחה לע הפוכ םדאהש וז – תויצזילאירוטירט

 216.״ומצעב ןהילע בשוח היה אל םלועל אוהש טולימ יכרד וא תואיצי ול הארמ איהש ךכב םדאל העיצמ היחהש

 הנממ תוענמיהה ןכלו ,תיתרבח תוכז איה ,לואש־ןב הנפד תבתוכ ,הביציו העובק תיתמיב תוהזל דמציהל תלוכיה

 רבדה ״.הלקתב דימתמ םויא לש בצמב םייחה תא ןכו ,תוהזהו ךוישה רסח תא המבה לע תויחהל״ ךרד איה

 תויווה ןיב אלא ,תוישונא תויצקנופ ןיב וא ,תונוש תוישונא תויומד ןיב הניא העונתהשכ המכו המכ תחא לע ןוכנ

 .םכסומ יתרבח ךרעמל הייפיצ לכ ןיטולחל תוערופה ,תויתייח

 

 םוכיס
 ךותמ טרפבו ותריצי לכמ – אקפק לש ויבתכמ םילועש םייזכרמ םיגשומ המכב רנק תשמתשמ תירבעה תרבחמב

 תורוצב קוסיעהו טולימ יווק אוצמל ןויסינה ,ירו׳זמל ירונימה ןיבש םיסחיה םה ולא .גיצהל הרחבש םירופיסה

 רדסה ,תויתלהקמה ,תויתצובקה .קהבומ יטילופ ןבומ םיאשונ הלאה םיגשומה לכ ,הגצהב .תוליהק לש תונוש

 

 .229 ׳מע ,2008 ,דבוע םע :ביבא לת ,ןמרמה הנליא :םוגרת ,ירפכ אפור ,״םיברעו םינת״ ,ץנרפ ,אקפק	215
 .םש ,סקילפ ,ירטאוגו לי׳ז ,זלד 216



121 

 תויתייעבה םצע לע בושו בוש םיעיבצמ ,הלאמ קומחל הגצהה השועש תונויסינה לכו ,טפשמהו רופיסה לש בוטה

 תיביטמרופרפה הליהקה .יביטקלוק ,קזח ,״דקפתמ״ ןונגנמ סוסיבבש ,הליהק תויהבש ,תודגאתהבש

 לש םירצקה םיטסקטב התהיז רנקש רבשמב תוליהק ןתוא לש םינממס הילע תאשונ המבה לע תשממתמש

 םימדנ התוא םיביכרמש םידיחיה םגו ,םידיחיל בוש תחרוב זאו ,ףרטצהל הסנמו תקרפתמש הליהק יהוז .אקפק

 היתוריציל םאתהב .הל םיפתוש ואצמי םהש ןיימדל השקש דע ,תיפיצפס ךכ לכ איה םהלש תורזומהש םירוציכ

 ןאכ עיפוהל לוכי אל וללה תומתה לש יטילופה ןבומה ,אקפק לש םיטסקטל םאתהב םג הזה הרקמבו ,רנק לש

 יא לע העבצה ,הצוחה תוטלמיה ,ביבסמ תולתפתהכ קרו ךא אלא ,ידמ תיעמשמ דח הרימאכ ,ץרחנ רסמכ

  .לושכמה לע ,ישוקה לע ,תורשפאה

 ,ומצע אקפק לש ותומד ךותמ :הגצהב תונושה תובכשה ךותמ הלוע תיתליהקה תורשפאב קפסה תלטה

 יפלכ ולש תונקפסה ךותמ ,תינויצה הלאשל תיפיצפסה ותוסחייתה ךותמ ,ויבתכב םיעבומש דשחהו קפסה ךותמ

 ילאוטסקטה רמוחה ךותמש וללה תוקפסה .״הליהק״ לש גוס לכל ,איה רשאב תרגסמ לכל תוכייתשהה םצע

 שממתתש םוקמבו ,ןחבמל תדמוע המצע ןורטאיתה תצובק לש תויתצובקה ובש ,יתמיבה עוציבה ךרד םימצעומ

 הילע ךומסל וא הל תונעיהל אל ךא התוא ןוחבל ,תוריהזב הב גוהנל שיש תאזכ ,הדושח תורשפאל תכפוה איה

 הזה הרקמבש ,הלקתה אוה ,הזה אשונה תא ןוחבל םיאנתה תא רנק הרצי ותרזעבש יעצמאה .יטמוטוא ןפואב

 רתונש לכש דע ךכ לכ ומצמוצ הלא לכ ,םייתמיבה םילכה ,ילאוטסקטה רמוחהו בחרמה – םוצמצ לש הרוצ אשונ

 הפופצ ,הנטק איה םגש ,תרחא חטש תסיפ הריכזמ ילוא וזה הפופצה המבה .ןמצע ןה הז המבה לע תוינקחשל

 .תכסכוסמו

 םיטביהל קר אל רשקתמו רזוח ,״הלקת״ לש טביהכ ,״הדבכה״ לש ןויערה תירבעה תרבחמב

 לש םייגוצייה םיטביהל םג אלא ,ןורטאיתה תצובק שומישב ינורטאית הדובע ילככ הלקתה לש םיישומישה

 ,״חצר תושרפבו והילא יוליגב תואירק :סנמרופרפסימו הרוצה תייגולואדיא״ הרמאמב .סנמרופרפסימה

 :לואש־ןב הנפד תבתוכ ,סנמרופרפסימה גשומב ןוידל רשקהבו

 

 חילצהל ןולשיכב תמיואמה הקושתהו יתרבח השעמ לש ןולשיכש הנבותה ]...[ התלע רבד לש ורקיעב

 ינפואל הצובקה תדובעב םילגלגתמ ,)רמאמה תליחתב םקור תנחבהכ ,לשמל ,הנידמ םייקלו םיקהל(

 גוצייה תרוצ ןכש .הרוצה תייגולואדיא לש הסרג איה וז הללכה .יתמיבה השעמה לש עוציבה

 217.תיתרבחה הלקתה רוציי לע הדיעמ לשכיהל לאיצנטופה תא תלעפַתמה תינורטאיתה

 

 .80 ׳מע ,״חצר תושרפבו והילא יוליגב תואירק :סנמרופרפסימו הרוצה תייגולואדיא״ ,הנפד ,לואש־ןב  217
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 ,סנמרופרפסימ לש םייתמיב םיעגר ןיב לואש־ןב תרשוק ,חצר תושרפו והילא יוליג תוגצהה יתשב ןוידה ךרד

 םקור ידרפ גיצה ובש ןפואל הירבדב תסחייתמ איה .תואיצמה רושימב ,רתוי תולודג תולקת לש םייוטיב ןיבל

 םילכ לע םיססובמש החלצהו ןולשיכ לש םיגשומה :תילארשיה הירוטסיהל ותוא רשקו ,סנמרופרפסימה תא

 ונא הבש תירוטסיהה תואיצמה לש ולא ,םירחא תונולשיכ ףושחל ידכ םישמשמ תועיטקו תוערפה לש םייתמיב

 ודעונ ותואשו תואיצמב שחרתמש ןולשיכ ,ןווכתמ אוה וילאׁש ןולשיכה והמ רורבב םקור רידגמ ,וירבדב 218.םייח

 :הצובקה תדובעב סנמרופרפסימ לש םינושה םיגוסה דהדהל

 

The state of Israel was established (in 1948) with an obsession to succeed. Following one 

of the most tragic failures of human values in recorded history there was an inner necessity 

and a desire to create an alternative narrative, obliterating all forms of humiliation and 

victimization. This intention – which also contained the failure of the Palestinians to 

establish an independent state, the Nakba – has had a crucial impact on all aspects of Israeli 

society and its culture. The Israeli ״success״ has taken a high social and political, but also 

a moral toll: the many wars, the ongoing occupation of a constantly growing Palestinian 

population and the tensions within the Israeli society itself. Numerous Israeli artists have 

devoted their creative efforts to probe and examine the cognitive dissonances and the 

ethical consequences resulting from the complex, multi-levelled dialectics between 

success and failure.219 

 

 ,םינש רובעכ ,בוש םקור רזוח הזה ןויערה לע .יטילופה סנמרופרפסימה תא אטבמ ,גציימ ילככ סנמרופרפסימה

 תנכס וא ,ןולשיכ לש בצמ ןיבל םייתמיב םיעבמ ןיב גיצמ אוהש רשקה .תירבעה תרבחמ הגצהה לע ורמאמב

 ומייקתה ,םקור ןעוט ,אקפק לש תירבעה ידומיל .וז הגצהב דקוממו ומצע לע רזוח ,תואיצמה רושימב ,ןולשיכ

 םורקל לחה תרבודמה הפשה היהת תירבע הבש ידוהיה םעל תדלומ לש יפוטואה םולחה״ ןהבש םינש ןתואב

 

218 Ben-Shaul, Daphna, Kanner, Ruth, Reinelt, Janelle, Rokem, Freddie, "Capturing Moments of Misperformance: 
'Local Tales'", ibid, p. 68. 
219 Rokem, Freddie, ibid, p. 67. 
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 ךכל םיזמרו ,יפוטסיד טויסל םויכ ךפה יפוטואה םולחה ,ןעוט אוה ,הגצהה יפוצ רובע לבא 220״.םידיגו רוע

 םירופיסה תא בותכל היה לוכי אקפקש תורשפאה תא הלעמ ףא הגצהה״ :אקפק לש ולא םירופיסב רבכ םיעיפומ

 תירבע ובש הזכש ימואל טקיורפב ,ןוסאל שארמ ןודינ ,םייאמ המ רבד ונשיש שח אוהש םושמ ולש םיטיוסמה

 221״.השעמל הכלה תרבודמ הפש היהת

 םימולגה םימייאמה םיטביההו ינויצה לעפמה ןולשיכ לש ,אקפק לש ותביתכב םקור ההזמש ןויערה

 ירחא םייתנשכ ,1926 תנשב גייווצנזור ץנרפל בתכמב םולש םשרג בתכש םירבדב םג דהדהמ ,חילצהל ןויסינב

 דחא – תרבודמ הפשל תירבעה תא ךופהל ןויסינה גצומ ,בתכמב .ורמאמב םקור ללוכ םתואשו ,אקפק לש ותומ

 אוהש ילכ ,הפש רוציל ןויסינה םצעב ןומט ןולשיכהו ,םויאכו הנכסכ – ינויצה טקיורפה לש םייזכרמה םיכבדנה

 :הליהק תריציב ךכ לכ יזכרמ

 

 לישכהל םייושעה םירבד הברה לע הפ רבדל םיברמ .הפשה תא תנסכאמ איה .שעג רה איה ץראה

 תמייאמ ,יברעה םעה ןמ רתוי הרומח ,תרחא הנכס לבא .םיברעה לע םויכ רבדל דחוימב םיברמ .ונתוא

 ... ?תירבעה ּ"וושִכע" לש האצותה היהת המ .התוא התלעה חרכהב תינויצה המישמהש הנכס ,ונילע

 תאז לבא .יטפילאקופאה ץקועה תא הכותמ וצליחש .תינוליח הפשל תירבעה תא וכפהש םה םירובס

 ומכ ןוחטבב םיכלהמ ונלוכ טעמכו ,םוהת יפ לע ומכ םייח ונא תאזה הפשב ירה ... .תמאה הנניא

 ?םייניעה הנחקפית רשאכ ,הכותל רדרדתנ ונירחא םיאבה וא ונחנאש ,ששחה םייק אל םאה .םירווע

 222.הילע תוסכל ידכ קיפסי םוהת התואב םנדבא תא ואצמיש םידדובה לש םנברק םא עדוי ןיאו

 

 ןהשכ יפצומ לעיו לג ילריש תובשוי היפ לעש המבה תפש וז ילוא ,הנטק םוהת שי תירבעה תרבחמ תמב לע םג

 ״ןיא״ רתוי הברה הבוחב תנמוטש ,המצע תירבעה תרבחמ וז ילוא ;ריעל תשלופה םידוונה תליהק לע תורפסמ

 .תונוש םיכרדב ותוא תורקוחו תוינקחשה תולעופ וביבסש ןיא ,״שי״ רשאמ

 

 .134 ׳מע ,״םילימ לש עפומ״ ,ידרפ ,םקור  220
 .םש 221
 :ביבא לת ,רבד דוע ,סוה םהרבא :םוגרת ,״ונלש הפשל םינומא תרהצה״ ,םשרג ,םולש ,״ונלש הפשל םינומא תרהצה״ ,םשרג ,םולש 222
 .60–59  ׳מע , 1989 ,דבוע םע
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 םוכיס
 המ רבד יוטיב ידיל אב םהבש םינוש םינפוא םיגדהל יתיסינ רנק תור ןורטאית תצובק תוריצימ שולש תרזעב

 בצעמשו תיתמיב הדובעלו טסקטל השיג ןייפאמש יטרואית ןויערכ – הלקתה – גשומכ עיצהל תשקבמ ינא ותואש

 םייוטיבל הכוזו ,הקיזומב ,בוציעב ,קחשמב ,יומיבב ברועמש ישעמ ילככ םג לבא ,תויגרוטמרד תוסיפת

 .להקה ינפב גצומש יפכ עפומה לש יולגה דבורב םיבלושמש םייוטיבל םג ומכ הריציה ךילהתב םייטרקנוק

 המבה לע םלגתהל םג יושע אוה ךכ ,ישעמ שומיש םגו תיטרואית תוננובתה םג עיצמ גשומהש םשכ

 הגצה לש וא ךלהמ לש ,הנצס לש רתוי היומס תיתשתכ עיפוהל םג לבא ,טלוב סנמרופרפסימכ ,היולג הרוצב

 .המלש

 הבש הדבעמ תדובע ןיעמכ השענ םינוש עדי תודשמ םיגשומו תונויער לש ףסואב השוע רנקש שומישה

 שממתמש הרובס ינאש יפכ ,הלקתה גשומ .תינורטאיתה הדובעב םמושיי תא תנחובו תונורקע תקקזמ איה

 אוה ןהבש תונושה תויצולוזרה ,ולש םינושה םישומישהו גשומה לש םינפה יוביר .ךכל אמגוד אוה ,התריציב

 םיחוקלש םידרפנ םירביאמ הנבנש ףוג ,היצקורטסנוק ומצעב אוה הזה גשומהש הדבועל תרוכזת ןיעמ ןה ,עיפומ

 ךלהמ אוה רנק לש תינורטאיתה הדובעה ךותב םירזה םיגשומה לש םתעמטה םג .םינוש תומלועמו תוקיטקרפמ

 יתורפס טסקט לש יתמיב עוציבבש רגתאל המודב תצק ,חונעפו דוביע ךירצמש יעבט אל שגפמ ,ומצע ינפב ליקתמ

 ,דועו רובידה תולועפ ןולשיכ ,הדבכהה ןורקע ,הטס׳גה ,העיטקה ןוגכ םיגשומ תבאוש רנקש ךכב .ינויע וא

 תא םינשמ םירזה םיגשומה – עטקנ וילאמ ןבומהמ והשמ ,ןורטאיתה תמב לא וללה תודשהמ ךרד תללוסו

 םיינויער םינבמל תונעיהל ךרוצה ידי לע תרגתואמ הדיצמ וזו ,תינורטאיתה הדובעב בלתשהל ידכ םהיתולובג

 .הל םירז ילואש

 שממתהל היושע איה לבא ,הב לבחמו הלועפל דגנתמש םרוגכ – טקילפנוקכ שממתהל היושע הלקתה

 לע ףא .םימיוסמ בצקל וא ךלהמל תיביטנרטלא הפיקע תולהנתהכ ,חווירכ וא עוטיקכ ,רתוי םיכר םינפואב םג

 לש היצמרופסנרטה ,קיזמו ןנכותמ יתלב עוריא לש ,ילילש ןעטמב ןועט ״הלקת״ לש ימוימויה שוריפהש יפ

 םרוג שגופ והשלכ ךלהמ רשאכ רצונש טקפאה לע רתוי ילרטינ ןפואב ןנובתהל תשקבמ ישומיש גשומל הלימה

 רצועו הבשקה ררועמ אקווד וא םילא ,חיטבמ וא םייאמ ,הרפמ וא קיזמ תויהל לוכי הזה שגפמה .יופצ אל

  .םיינוציק םיפחד

 הלקתה ןויערב שומיש לש וזמ וז תונוש תורוצ תוארל רשפא גשומב רנק לש שומישל יתעצהש תואמגודב

 ,דגנתמב ,קזחב ,עיתפמב ,יופצ יתלבב לקתומ והשמ הבש תונמדזה לכב םירצונש םיידוחייה םיטקפאה תאו

 ,ףצרב םיחוורמ םירצונ ,הלקתה םע תודדומתהה ינפל דוע ,הבוגתה ינפל דוע ,הלאה םיעגרב .רזומב וא קמחתמ
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 בוש תוארל ,בוש בושחל ,םיעצבמהו תועצבמה תא םג ומכ ,םיפוצהו תופוצה תא תונימזמ ילואש תונטק תוריצע

 .לועפל רוחבל – לועפל ךישמהל םוקמבו ,שדחמ ,היצאוטיסה תא
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 הדובעה יקרפב ונודנש רנק תור ןורטאית תצובק תוגצה :חפסנ
 

 םידובא םיפונ ןיא / רטנסב סוסינויד

 רגרב רמת תאמ רטנסב סוסינויד רפסה יפ לע

 רנק תור תאמ תיתמיב הריצי

 רנק תור ,סומע־ןב רנבא :דוביע

 יול ןייטשנייו ןויס :בוציע

 ןמזייר שוש :הקיזומ

 סקו דקש :הרואת בוציע

 קדצ־רב תימע :ןוידרוקאב הניגנ

 

 ידע ,רדניז היבא לחר ,יבכרה הנפד ,הניירל־הד הקבר ,תרשא תיבהז ,לגנא ירוד :תופתתשהב רטנסב סוסינויד

 יש לייא ,רלמטש לכימ ,דרבצרווש ריבד ,ןיטשניפ ילתנ ,ןמלס איג ,׳ץיבוריאמ

 וכע לביטספ ,2.10.2004 ;ביבא לת תטיסרבינוא ,רדנלטוש םלוא ,29.6.2004 :הנושאר הגצה

 ,ןיטשניפ ילתנ ,׳ץיבוריאמ ידע ,יבכרה הנפד ,לג ילריש ,יקולבב ןנור ,לגנא ירוד :תופתתשהב םידובא םיפונ ןיא

 קרק ילט

 ללד ןזוס זכרמ ,הדרו םלוא ,15.11.2007 :הנושאר הגצה

 

 םיה לצא

 רהזי .ס תאמ ״םיב הייחש״ו ״םיב הכילה״ םירופיסה יפ לע

 רנק תור תאמ תיתמיב הריצי

 ןרות ינור :המב בוציע

 סקו דקש :הרואת בוציע

 ןירג ןליא :הקיזומ

 קרק ילט ,ןוסדרוודא לאינד / דיווס ףסוי ,׳ץיבוריאמ ידע ,יבכרה הנפד ,יקולבב ןנור ,לג ילריש :תופתתשהב

 ללד ןזוס זכרמ ,הדרו םלוא ,3.12.2005 :הנושאר הגצה
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 תירבעה תרבחמ

 אקפק ץנרפ תאמ םירחא םירופיסו

 לעי ,׳ץיבוריאמ ידע ,יקולבב ןנור ,לג ילריש :ןורטאיתה תצובק תוינקחשו רנק תור תאמ רוביד־ןורטאית תריצי

 קרק ילט ,יפצומ

 איגש איג :םילימ ייומיד

 שיק תרנכ :בוציע

 סקו דקש :הרואת בוציע

 תימואלה היירפסה ,7.11.2013 :הנושאר הגצה

 אקפק ץנרפ תאמ ובטקואה תורבחמ ,הטאר השמ תאמ ונמע תפש ,אקפק ץנרפ לש תירבעה תרבחמ :םיטסקטה

 )ןמרמה הנליא :םוגרת( אקפק ץנרפ תאמ ״םיברעו םינת״ ,״ןשי ףד״ ,)קנבדנז ןועמש :םוגרת(
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 תורוקמ
 

 םירפס

 .2006 ,גנילסר :ביבא לת ,)תגלא איג :םוגרת( םילימ םע םירבד םישוע ךיא ,.ל ןו׳ג ,ןיטסוא

 .1990 ,ןקוש :ביבא לת ,ןונממגא ,סוליכסייא

 .2013 ,דחואמה ץוביקה :קרב ינב ,ריפוא ידעו יאלוזא הלאירא :םוגרת ,ישונאה בצמה ,הנח ,טדנרא

 ,תימוקמ הלילע ,״חצר תושרפבו והילא יוליגב תואירק :סנמרופרפסימו הרוצה תייגולואדיא״ ,הנפד ,לואש־ןב
 .84–79 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר

 .32–29 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״םוקמ־יא לע רופיס הז״ ,הנפד ,לואש־ןב

 
 ,2015 ,גנילסר :ביבא לת ,סנוק ילט :םוגרת ,ןיע־תיארמו תרוקיב ,״)2( ?יפאה ןורטאיתה והמ״ ,רטלו ,ןימינב
 .58–49 ׳מע
 

-לת ,)רגניז דוד :םוגרת( םירוהרה :ב ךרכ ,םיבתכ רחבמ – ןימינב רטלו ,״טכרב םע תוחיש״ ,רטלו ,ןימינב
–142 ׳מע ,1996 ,תפומ ירפס םוגרתל לעפמה ,תונמאלו תוברתל תירוביצה הצעומה ;דחואמה ץוביקה :ביבא

154. 
 

 ,רגניז דוד :םוגרת ,םירוהרה :ב ךרכ ,םיבתכ רחבמ ,״ותומל ירישעה הנשה םויל ,אקפק ץנרפ״ ,רטלו ,ןימינב
 .263–242 ׳מע ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת
 

 .1998 ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת ,רטנסב סוסינויד ,רמת ,רגרב

 ןועדג :םוגרת ,יפאה ןורטאיתה לש הקיטתסאה ,ןועדג ,רדנלדירפ ךותב ,״ןטקה ןונגרואה״ ,טלוטרב ,טכרב
 .147–101 ׳מע ,1969 ,רבוקיר׳צ לאלצב :ביבא לת ,רדנלדירפ

 ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת ,ןימינב .ה :םוגרת ,םיררושמה תולג ,״םוימוי לש ןורטאית לע״ ,טלוטרב ,טכרב
 .114–110 ׳מע ,2006

 .1980 ,ריבד :ביבא לת )ןנוג המלש :םוגרת( םוי-םויה ייחב ינאה תגצה ,גניוורא ,ןמפוג
 .1996 ,ןתיב־הרומז :ביבא לת ,םיה לצא ,רהזי .ס

 :ביבא לת ,ןור םרויו ילרוא־ירוגז לאפר :םוגרת ,תירונימ תורפס תארקל – אקפק ,סקילפ ,ירטאוגו לי׳ז ,זלד
 .2005 ,גנילסר

 לש הירואיתב תוסמ :תרגסמו הדש ,״יתורפסה טסקטה לש תדחואמ הירואית לש תונורקע״ ,ןימינב ,בשרה
 .2000 ,למרכ :םילשורי ,תועמשמו תורפס

 לת ,ב ,תירוטסיה הבישח ,)ךרוע( בירניו רזעלא :ךותב ,"יתורפס רצומכ ירוטסיהה טסקטה" ,ןדייה ,טייו
 .322–305 ׳מע ,1985 ,החותפה הטיסרבינואה :ביבא

–41 ׳מע ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״בוציעה תפשב ׳םוקמ׳ :הלקת־לת״ ,ןויס ,יול ןייטשנייו
42. 
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 :ביבא לת ,תירונימ תורפס תארקל – אקפק ,המדקה ,״אקפק לש ףוקה״ ,םרוי ,ןורו לאפר ,ילרוא־ירוגז
 .23–7 ׳מע ,2005 ,גנילסר

 .1996 ,עבטה תנגהל הרבחה :ביבא לת ,הדבכהה ןורקעו םזיאורטלא ,םיסווט ,גשיבא יבהז ,ץומא ,יבהז

 .1992 ,ןתיב־הרומז :ביבא לת ,תומדקמ ,.ס ,רהזי

 ,2019 ,היסא :ןורשה תמר ,תימוקמ הלילע ,״המקנ לש יתוזחהו יטמרדה הבוציע :דסחה תוטונ״ ,תירונ ,ירעי
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to examine the work of theatre director Ruth Kanner and her company, the 

Ruth Kanner Theatre Group, and the unique tools and principles she deploys in her work within the 

form of storytelling theatre. This examination wishes to expose a specific mechanism I believe to 

be central to Kanner’s theatrical work—the “Interruption”. 

In this research, I claim that forms of interruptions, disruptions, pauses, disturbances and 

arrests are used by Kanner both as practical tools operating in the hidden layers of the artistic 

process, and as inherent representational elements of the performance itself.  

The concept of “Interruption”, as deployed in Kanner’s work, is composed of various sources and 

influences, some of which are connected to theatrical or artistic thought, but some belong to remote 

fields of knowledge. Among which are the Brechtian notion of Gestus and the gesture; Walter 

Benjamin’s “broken language”; the concept of a theatrical Misperformance; John Austin’s types 

of speech act failures; Erving Goffman’s ideas of failures in the presentation of self; the handicap 

principle. In all of these cases, Kanner borrows certain core principals and adapts them into her 

theatrical research. By paving the way from these knowledge fields into the field of theatre, Kanner 

enriches her own concept of theatricality and stretches the boundaries of the language of the stage. 

Analyzing three of the Theatre Group’s works—At Sea (2005), Dionysus in Dizengoff 

Center (2004, 2007), The Hebrew Notebook (2013)—I tried to present the multiple facets that the 

“Interruption” assumes in Kanner’s work, and the many ways it operates within it. In these 

examples I aim to show how the “Interruption” is both a theoretical concept that defines a certain 

approach to text and to theatrical work in general, and a practical tool applied in the directing, 

acting, designing or composing the performances. In all of the examples, I tried to mark the 

connection between a certain interruption implied in the original source, and its manifestation as a 

theatrical device. 

In At Sea I firstly focus on interrupting physical perspective in order to expose the very 

presence of perspectives, then I point out several means in which Kanner creates a concrete physical 
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interruption, that takes on a violent nature. In Dionysus in Dizengoff Center I try to illuminate the 

ways in which disruptive dramaturgical structure expresses a disruptive historical process and the 

narrative that engages with it. Finally, in The Hebrew Notebook I discuss the ways in which through 

sabotaging the performative option of the chorus, as well as through gesture work, Kanner and the 

actresses question the very possibility of being a community. 

Using these examples, I show that through the mechanism of “Interruption”, Kanner 

explores the value of an arrest of action, of pausing, of stopping. The forms of interruption, as 

manifested in her work, deal with gaps in the continuum that perhaps urge performers and viewers 

alike to pause, revalue and reassess constellations, actions and interruptions – in the theatre and 

outside of it. 
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