
— בחרמה לש הקיטאופהו יפרגויבוטואה ןורכיזה 

זנק עשוהי לש תורגבתה ירופיסב ותועמשמו בחרמה בוציע לע 

יבצ־ק לעי 

םג ,וירמוח לכ ןיב ,ובוחב רצואה ,יפרגויבוטואה ןורכיזה לש וירופיס םה תורגבתה ירופיס 

,רבעה בחרמ תא לפכשמ וניא ,תונורכיזה לולכמל המודב ,בחרמה ןורכיז .רבעה בחרמ תא 

רופיסב ףקתשמ ותייווהכ תודליה בחרמ אל ,רמולכ .ולש היצקורטסנוקר רצוי אלא 

Olney,)ינלוא תאז חסנל ביטימש יפכ ,הווהב רכוזה 'ינא'ה לש ותעדות אלא ,תורגבתהה 

,הווהב וננהש המ לש הביטקפסרפהמ קר רבעב ונייהש המב רכזיהל םילוכי ונא' :(1980 

.(241 :םש)'ונייה אל םלועמש והשמב רכזיהל םילוכי ונאש ,רבדה שוריפו 

בחרמה יטרפל וא ,ןורכיזה ינכתל .א :םיטביה ינשל סחייתי בחרמה ןורכיזב ןוידה 

.ןורכיזהמ בחרמה יטרפ לש הפילשה ינפואל וא ,תורכזיהה ךילהתל .ב .ןורכיזב םינסחואמה 

בוציעה תלאשל ונביל תמושת תא הנפמ תורגבתה ירופיסב וללה םיטביהה ינש ןיב הנחבאה 

טסקטב םיבצועמ תורכזיהה יכילהתו קרכיזה ינכת יכ ,ןועטל תשקבמ ינא .םהלש יתורפסה 

ינש ןיב ןיחבמה ,(1997)ןרוצ .בחרמה ןוגרא לש םינוש םירושימ ינש תועצמאב יתורפסה 

.ילאוטסקטה רושימהו יגולותנואה רושימה :םתוא הנכמ ,בחרמה ןוגריא לש הלאכ םירושימ 

תא ןה ללוכו (87 :םש)'םלועב שיש המב' קסוע בחרמה לש יגולותנואה ןוגריאה רושימ 

,תאז תמועל .ןמזב בחרמה תא רשוקה ,יפוטונורכה רושימה תא ןהו יפרגופוטה רושימה 

אוהש הדבועה בחרמה לע הליטמש ןוגריאה והז ,'בחרמה לש ילאוטסקטה ןוגריאה רושימ 

ךילהת םעו רוזחשל ןותנש המכ בחרמה םע ןיינע ול שי'ו ,'ינושל טסקט רותב בצועמ 

ןוגריאה רושימ — בחרמה ןורכיז לש בוציעב רבודמשכ .(117 :םש) 'ומצע רוזחשה 

יכילהת תא שמממ ילאוטסקטה ןוגריאה רושימ וליאו ,ןורכיזה ינכת תא שמממ יגולותנואה 

תועמשמל ,םירשקהה ינשב ,סחייתי רמאמה .בחרמה יטרפ לש הפילשהו רוזחשה ,תורכזיהה 

רגובה רפסמה לש ותעדות תא ףקשמכ בחרמה ןורכיז לש יתורפסה בוציעל שיש תדחוימה 
יבגל ונחביי הלא םיטביה .ולש ידליה 'ינא'ה םעו ורבע םע רצוי אוהש עגמה גוס תאו הווהב 

.טרפב זנק לש וירופיס יבגלו ללכב תורגבתה ירופיס 
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ינפואו בחרמה ןורכיז ינפת :בחרמה לש יגולותנואה ןוגריאה .א 
'ילקיסומ טנמומ' ירופיסב םבוציע 

ףצרב םיגצומה םירופיס העברא ללוכ ,ילקיסומ טגמומ ,זנק לש תורגבתהה ירופיס ץבוק 

שחרתמ ,('תלוגנרתה' ןלהל)'םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה' ,ןושארה רופיסה .יגולונורכ 

תומ םוי ,רליה־רפסמה ייחב םיימוי ראתמ רופיסה .תמדקומ תודלי תפוקת רזחשמו הבשומב 

רופיסה .תושק תורגבתה תויווחב ךורכו יטמוארט עוריא אוה בסה תומ .תרחמלש םויהו ובס 

.רתוי תרחואמ תודלי תפוקת רזחשמו הפיחב שחרתמ ,('ודוס' ןלהל)'קירנה לש ודוס' ,ינשה 

םעו שדחה הלועה קירנה םע דליה־רפסמה יסחי תא ראתמו תועובש רפסמ ףיקמ הז רופיס 

וקלח .רפסמה לש ותורגבתה ךילהתב הבושח ךרד ןבא םיווהמה םיסחי ,הדנאו ותוחא 

וליאו ,הפיחב שחרתמ ,('טנמומ' ןלהל) 'ילקיסומ טנמומ' ,ישילשה רופיסה לש ןושארה 

םינש ףיקמ ,'ודוס' תא תיגולונורכ הניחבמ ךישממ רופיסה .הבשומב — ינשה וקלח 

הדירטהש ץומצמה תייעבמ הלימגהו רוניכב הניגנה ובש תורגבתה ךילהת ראתמו ,תודחא 

('הליל ןיב' ןלהל)'רחש ןיבו הליל ןיב' ,יעיברה רופיסה .זכרמב םידמוע דליה־רפסמה תא 

גיצמו ,הנשכ ףיקמ ,תורגבתהה תפוקת תא רזחשמ רופיסה .יאבצ הנחמבו הבשומב שחרתמ 

,גירחה ,חספ לש ותומד םע וירבחו רגבתמה רפסמה יסחי תא תורגבתהה תייווח זכרמב 

.'רחא'ה 

ןה ,בושח דיקפת בחרמה אלממ ,םירופיסה תעברא ףצרב גצומה תורגבתהה ןורכיזב 

יכילהת תניחבמ ןהו ,בחרמה ןוגריא לש יגולותנואה רושימב םישמוממה ,וינכת תניחבמ 

םע ףותישב ,ףקשמ בחרמה רוזחש ןפוא .ילאוטסקטה רושימב םישמוממה ,תורכזיהה 

רפסמהש ימיטניאה גולאידה תא ,זנק לש וירופיס תא םינייפאמה ,םירחא םייטאופ םיטביה 
.ולש ידליה 'ינא'ה םעו ותודלי תונורכיז םע רצוי 

בחרמב דליה־רפסמה תעונת לש סייפוטונווכ םירואית 

לש רתויב םיימיטניא םיקמעל ארוקה תא םיבאוש 'ילקיסומ טנמומ'ב תורגבתהה תונורכיז 

ארוקה ,תאז םע דחי .םהיתויוקדל ותורגבתה יכילהת תא רזחשמה ,רכוזה רפסמה תעדות 

המב ול ןיא — רפסמה לש תודליה בחרמ תא וחור יניעב שיחמהל ותוסנב יכ ,הלגמ 
תנוכשו הבשומה בוחר םיארנ דציכ ?הפיחבו הבשומב דליה לש ותיב הארנ דציכ :זחאיהל 

לש ותיב םינפ וא םרוי לשו קירנה לש םתיב ,ןוירוטברסנוקה םיארנ דציכ ?הפיחב םירוגמה 

טרופמ יפרגופוט רואית ידי־לע גצומ וניא וללה בחרמה יטרפמ דחא טרפ אל ףא ?חספ 
.אלמו 

בחרמה יטרפו ,תועונתו תולועפ רקיעב רזחשמ זנק לש םירופיסב רפסמה ןורכיז 

תוליעפ לש היצקנופכ יבגא ןפואב קר םיראותמו ,ןהל םילפט םייפרגופוטה־םייטטסה 

רבעה לש תוטרופמ תויפרגופוט תונומת רדעיה אקווד ,רבד לש ורקיעב .ןמזב רפסמה 
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םירחא םייטאופ םינייפאמ םע דחא הנקב הלועו ןורכיזה לש תוימיטניאב עירכמ םרוג הווהמ 

,רבעה בחרמ לש יגולותנואה ןומיאה תניחבמ יכ ,רמול ןתינ רחא חוסינב .םירופיסה לש 

רושימה אלו ,ןמזב בחרמה תא רשוקה יפוטונורכה רושימה טלוב זנק לש םירופיסב 

ןורכיזב הקוקח איהש יפכ ,דליה־רפסמה לש ותומד אוה ךכל 'יארחא'ה םרוגה .יפרגופוטה 

ןפואב םייבחרמ םירשקה הפילחמה ,תיליבומ תומדכ ומצע תא רכוז רפסמה .רגובה רפסמה 

2.בחרמה דממ לע ןמזה דממ תא התעונת תרזעב הכילשמו ייבקעו ףוצר 

ןוגריאה ירושימ ינש ,יפרגויבוטואה ןורכיזה םניינעש םירופיסב יכ ,ןועטל תשקבמ ינא 

יפוטונורכה רושימה :ןורכיז לש םינוש םינבמ םיפקשמ טסקטב בחרמה לש יגולותנואה 

ףקשמ יפרגופוטה רושימה וליאו ,תולועפו םיעוריא לש ילרופמט־ילאוזיו ןורכיז ףקשמ 

:ואר ןורכיזה יגוס ינש ןיב הנחבאה לע) םיטקייבואו תומוקמ לש יבחרמ־ילאוזיו ןורכיז 

 28 :[1986] 1988 ,Brewer). יפוטונורכה רושימה לש תויטננימודה ,זנק לש םירופיסב

.רפסמה ןורכיז לש ילרופמטה ויפוא תא תופקשמ דליה־רפסמה תומד לש תויליבומהו 

ודוקפית ןפואל ,(יבחרמהו ילרופמטה)ןורכיזה יגוס ינשל שי תורגבתה ירופיסב ,יתנעטל 

טסקטב םבוציע ינפואלו (תיליבומ־יא תומדכ וא תיליבומ תומדכ)רגבתמה רפסמה תומד לש 

ןורכיזה רתוי טלובש לככ :תדחוימ תועמשמ (יפרגופוטה וא יפוטונורכה רושימה תועצמאב) 

רתוי תומדכ ומצע תא גיצמ רפסמהו ,בחרמה ןוגריא לש יפוטונורכה רושימה וא ,ילרופמטה 

טלובש לככ ,ךפהלו ,ללכב ורבע לשו טרפב ומצע לש רתוי תימניד הסיפת תרכינ ,תיליבומ 

ומצע תא גיצמ רפסמהו ,בחרמה ןוגריא לש יפרגופוטה רושימה וא ,יבחרמה ןורכיזה רתוי 

תורשפאהש דועב .ורבע לשו ומצע לש רתוי תיטטס הסיפת תרכינ ,תיליבומ־יא תומדכ 

תומד ןיבל רגובה רפסמה ץב ףצר לשו המירז לש השוחת תפקשמ ,תימנידה ,הנושארה 

תא תעבקמה ,ףצר רדעיה לש השוחת תפקשמ ,תיטטסה ,היינשה תורשפאה ,רבעב ומצע 

לש תויטננימודה ,זנק לש םירופיסב .רבעה םלוע לש םייבחרמ םירשקהב ידליה 'ינא'ה 

רבעל ימניד דממ תוקינעמ ,דליה־רפסמה תומד לש תויליבומהו ילרופמטה ןורכדה 

.רגבתמכו דליכ ומצע ןיבל רגובה רפסמה ןיב ףצר לש השוחת תואטבמו 

תומד' ץב (Lotman, 1977 [1971])ןמטול לש ותנחבה לע ךמתסמ 'תיליבומ תומד' גשומב שומישה 
,'תיליבומ־יא תומד' ןיבל ,'התוא בבוסה יטנמסה הדשה' ןיבל הניב רעפ לע תרמוש רשא 'תיליבומ 

קתניהל תלוכיה איה העונת' יכ ,קוצ ןעוט ,ךכל המודב .(240 :םש)'הדשה םע גזמתהל הכירצ' רשא 
.(83 :םש)'םירשקהה תא ףילחהלו םייבחרמ םירשקהמ 

ךלשומ ןמזה העונתה תרזעב ,ינורקע ןפואב' ,(Bergson, 1960 [1910]) ןוסגרב ירנא ןעוטש יפכ 
.(125-124 ,םש)'בחרמל 
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רבעה בחרמב רפסמה תעונת לש םינפ-ץוח־םינפ תוינוויב 

קר תאטבתמ הניא ,זנק לש םירופיסב ,בחרמב דליה־רפסמה תומד לש התוליעפ תויבקע 

תיזיפ העונת ידי־לע תנייפואמה ,תיטננימוד תוינוויכב םג אלא ,הלש תויליבומה םצעב 

לולכמב ןהו דדובה עוריאב ןה תשממתמ העונתה תוינוויכ .םינפ־ץוח־םינפ ןיב תילטנמו 

קינעמ ץוח־פינפ ינוויכ ידי־לע בחרמה ןוגריא .רופיסב בחרמה ןומיא תא תעבוקו םיעוריאה 
.רפסמה לש ותורגבתה יכילהתל תדחוימ תועמשמ 

,ץוח־םינפ ,קוחר־בורק ומכ) םייבחרמ םיסחי תשמממ תויומדה תעונת לש תוינוויכה 

סחייתמ ןמטול .םייבחרמ אל םיטפסנוק םג םיגציימ הלא םיסחי .(יוכו הטמל־הלעמל 

םייבחרמ םניא םמצעלשכ םהש םיטפסנוק לש יבחרמ (modeling) לודימ לש תורשפא'ל 

םייסיסבה םיעצמאה דחא תויהל תכפוה םייבחרמ םיסחי לש ןושלה' יכ ,ןעוטו ,'םעבטמ 

"רוגס־חותפ" ,"קוחר־בורק" ,"לאמש־ןימי" ,"ךומנ־הובג" םיטפסנוקה .תואיצמה תנבהל 

.יוכו "יחצנ יתלב יחצנ" [•••] "ער־בוט" םילדומ תיינבל רמוחכ םמצע םיחיכומ [...] 

,םלועה לש םייתאהו םייטילופה ,םייתדה ,םיילאיצוסה ,רתויב םייללכה םילדומה 

ותוחתפתה לש םינוש םיבלשב ותוא בבוסה םלועה תא ןיבמ םדאה םתועצמאבש 

.(218 :םש)'םייבחרמ םינייפאמב יבקע ןפואב םיעקושמ ,תינחורה 

שי 'םעבטמ םייבחרמ םניא םמצעלשכ םהש םיטפסנוק לש יבחרמ לודימ'ל ,יתנעטל 

תיזיפה ,העונתב םיכורכה םייבחרמה םיסחיה םהבש ,תורגבתה ירופיסב תדחוימ תועמשמ 

ןמסלו התורגבתה יבלש תא ריאהל םייושע ,רגבתמה רפסמה תומד לש ,תילטנמה וא 

ינוויכ תועצמאב ןואפיק וא תוחתפתה ,הגיסנ וא תומדקתה ,תורגסיה וא תוחתפיהב םיכילהת 

.רכו הלעמ־הטמ ,בורק־קיחר ,םינפ־ץוח 

האיציב םיכורכה םיבצמ םע דימתמ ןפואב דדומתמ דליה־רפסמה ,זנק לש םירופיסב 

,ול ץוחמו תיבה םינפ)המינפ ץוחה ןמו חותפה ץוחה לא רוגסה םינפה ןמ תילטנמ וא תיזיפ 

םינפ־ץוח ירשקה םירופיסה ךלהמב .('וכו הל ץוחמו הבשומה ,ול ץוחמו ןוירוטברסנוקה 

רוגס בחרמכ תיבה ללח דקפתמ ןיידע 'תלוגנרת'ב :םהיתויועמשמ תא םינשמ רוגס־חותפו 

לש הליחמה :ויללח לש יכררייהה הנבמה ידי־לע שגדומ תיבה לש ןנוגמה ודמעמ .ןנוגמו 

־םינפה ללחהש לככ .וירדח לע תיבה ,דליה רדח ,הטימה ,הל בושק דליהש ,ץעה תעלות 

ונממ האיציהש ,רתוי ןגומ בחרמ דליה רובע הווהמ אוה ךכ ,רתוי רוגסו םצמוצמ יתיב 

ןדבוא רחאל .םייאמה בוחרל תיפוסה האיציב ואישל עיגמ הז ךילהת .ונוחטיב תא תרערעמ 

תייוול ןמזב ותיבמ 'הלוג'ה דליה ידי־לע תיווחנ ותוריגס רשאכ ,תיבה לש ןנוגמה ודמעמ 

םיללחה .תומדה לש המלועב בחרמה לש ותועמשמ הנתשמ ,השיטנ לש היווחכ בסה 

גוסב הרושקה תמייאמ תיבופורטסלק תועמשמב םיכורכ תיבל ץוחמ שגופ דליהש םירוגסה 

תנייפואמ תומדה לש תוליעפה םירופיסה תעברא לכבו ,ול םינמזמ םהש תויומדהו תויווחה 

הפקה תיב ,'תלוגנרת'ב ינדרי לש ןונזמה) םיללח םתואמ םידימתמ תוצלחיה תונווכב 

ףירצהו חספ לש ותיב ,'טנמומ'ב ידרפלא לש ותיבו םרוי לש ותיב ,ןוירוטברסנוקה ,'ודוסיב 
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ותרידחלו ותונרקסל אשומ םג תויהל םיכפוה םירוגסה םיללחה ,ךכל ליבקמב .('הליל ןיב'ב 

ךשומ דוס ובוחב ןמוט ללחה םינפ .ץוחבמ םהילא ץיצמ־ףיקשמה ,דליה־רפסמה לש 

התוינימ תא תשמממ איהשכ הפקה תיב ןולחל דעבמ תיפצנה ,הדנאווב רבודמש ןיב ,ןכוסמו 

ןורכיש תכסונש הקיסומה תא ןגנמה ,ירואב רבודמש ןיב ,'ודוסיב רוכישה ליחה תועורזב 

רוגסה רדחב אפורה םע וירוה םימקורש דוסב וא ,תלדל דעבמ ץיצמה ,דליה־רפסמב 

טשופה ,ימניד בחרממ ךפוהש ,'הליל ןיב'ב ףירצה ללחב םייתסמ םירופיסה ץבוק .'טנמומ'ב 

לש ןועגישה תירוח תא טלפמ אללו האיצי תורשפא אלל וכותב רגוסה בחרמל ,הרוצ שבולו 

3.רופיסה םייתסמ הבש ,חספ 

,רפסמה לש ותוחתפתה יכילהת תא הארמבכ אופא םיפקשמ םינפ־ץוח־םינפ םיסחיה 

ןיאש ,תימויקה תודידבלו תוינימל ,תוירציל ,תוומל ותועדוותה תא ,ותורגבתהו ותוחכפתה 

— םינפה — תיבה לש ןנוגמה דמעמהשכ ,ץוחל םינפ ןיבש בחרמה חווט לכב טלפמ םהמ 
.וחוכ תא דבאמ 

ינפואו תורכזיה יכילהת :בחרמה לש ילאוטסקטה ןומיאה .ב 
'ילקיסומ טנמומ' ירופיסכ םכוציע 

רושימב םשומימ ינפואלו זנק לש םירופיסב קרכיזה ינכתל ןוידה סחייתה הכ דע 

םבוציע ינפואבו תורכזיהה יכילהת ןויפיאב קוסעי ןוידה ךשמה .יפוטונורכ־יגולותנואה 

םה דציכו בחרמה ןורכיז יטרפ לש הפילשה ינפוא תא ןייפאמ המ :ילאוטסקטה רושימב 

?טסקטה ףצרב םירזחושמ 

,ןורכיזה יגוס ינש .ןורכיזה יאשומ לש ןוסחאה ינפואב םינתומ תורכזיהה יכילהת 

ןסחואמ יבחרמה ןורכיזה :םינוש םינפוא ינשב העדותב םינסחואמ ,יבחרמהו ילרופמטה 

תומוקמהו םיטקייבואה .(Brewer:* 28) טירסתכ — ילרופמטה ןורכיזה וליאו ,המכסכ 

םיעוריא רשאמ תולק רתיב םיפלשנו רתוי םינימז ,המכסכ יבחרמה ןורכיזב םיגצוימה 

ןורכיזה יטרפ לש םתונימז תלאש .(script) טירסתכ ילרופמטה ןורכיזב םיגצוימה תולועפו 

רפסמה םהבש ,תורגבתה ירופיסל דחוימ ןפואב תיטנוולר ,םתפילשב הכורכה ץמאמה תדימו 

.ןמזב םיקוחר םייפרגויבוטוא םיטרפל רתח 

קלחכ םירזחושמה בחרמה יטרפו ,ילרופמט ןורכיזה רשאכ יכ ,ןועטל תשקבמ ינא 

ץמאמ רכינ — העונתבו הלועפב ילנויצקנופ חרואב םיבלושמ ןמזב תילטוט תוסנתהמ 

לש האלמה היווחה םע ףוצר עגמ רוציל ולש ןויסינו רפסמה לש רתוי יביסנטניא תורכזיה 

Bachelard,) ראלשב .(229 :םש) ןמטול סחייתמ רוגס־חותפ ,ץוח־סינפ לש תודגונמה תויועמשמל 
תיטקלאידו הקד תובכרומל םג אלא ,ץוח־סינפ תויועמשמ לש םידוגינל קר אל סחייתמ (1969 [1957] 

הטושפה תוידדהה דצמ בשחיהל םילוכי םניא ןוימדה ידי־לע םיווחנש יפכ ץוח־םינפ [...] ' :ןהלש 
.(216 ,םש) 'םייפוסךיא םינווגמ םיסנאוינ ידי־לע תלפכומ ץוחו־םינפ לש הקיטקלאידה [...] םהלש 
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ףצרב בחרמה יטרפ םיענ םהבש ,ןורכיזל םינימז יתלבה ,םיקמקמחה היעגר תויוקד לע ,ורבע 

תונומת לש תומכס ףלוש רפסמהו ,יבחרמ ןורכיזה רשאכ ,תאז תמועל .הווהה לא םרוזה ןמזה 

ץמאמ רכינ ,רבעה יעגר ףצרב בחרמה דממ לש ימנידו ילנויצקנופ בוליש אלל ,תונימז בחרמ 

.ורבע לש היחהו תימנידה היווחה יטרפ םע ףוצר עגמ רוציל ולש יביסנטניא תוחפ תורכזיה 

?יתורפסה טסקטב וללה תורכזיהה יכילהת ינש םישמוממ דציכ ,הלאשה תלאשנ 

לש גוצייהו היצקלסה ינפואב :ילאוטסקטה ןוגריאה רושימב הנומט וז הלאש לע הבושתה 

תוקמנה יגוס ינש ןיב ןיחבמ ןרוצ .טסקטה ףצרב םבולישו םרוזחש תקמנהבו בחרמה יטרפ 

הקמנה ןיבל הלילע תייולת הניאש הקמנה ןיב :טסקטה ףצרב רזחושמה בחרמה בולישל 

,הלילע תייולת הניאש הקמנה לש הרקמב ,ותנעטל .('תיפוטונורכ הקמנה') הלילע תייולת 

שומיש' ,תאז תמועל .(278 ,םש)'ולשמ חפנו יאמצע םויק בחרמל קינעהל ףאוש טסקטה' 

לש טקפא רוציל לוכי בחרמ יטרפ חבישל תידעלב הקמנהכ תיזכרמה הלילעה תמכסב 

4.(םש :םש) 'יאמצע םויק השעמל םירסח םינושה ויביכרמש ,"שולק"ו "םונצ" בחרמ 

קלח אוה בחרמה םהבש ,תורגבתה ירופיסב יכ ,איה ךכל רשקב גיצהל תשקבמ ינאש הנעטה 

הלילעה ןיבו וניב םיסחיה תקמנהו טסקטב בחרמה בוליש ןפוא םיפקשמ ,רבעה תונורכיזמ 

לש יטננימודו יאמצע םויק :ןורכיז לש םינוש םינבממ םיעבונה ,תורכזיה לש םינוש םיכילהת 

ףלושה תורכזיה ךילהת שמממו ,יבחרמ ןורכיז ףקשמ ,הלילעב תולת אלל ,בחרמה דממ 

ןורכיז תפקשמ הלילעב בחרמה תולת ,תאז תמועל .םיטקייבואו תומוקמ לש תונימז תומכס 

,טרפ לכ תולדל רפסמה לש ונויסינ תא אטבמה ,ץמואמ תורכזיה ךילהת תשמממו ילרופמט 

.ורבעמ ,רתויב קמקמחהו יומסה ולו 

ילאוטסקטה םבוציע ינפואו תורכזיהה יכילהת לש םייפוא ומגדוי ןוידה ךשמהב 

עיפומ ףסה .ץוחל םינפ ןיב רשוקה יפוטונורכ טנמלא ,ףסה ביטומ ידי־לע זנק לש םירופיסב 

.רפסמה לש תורגבתהה תונורכיז תא עמשממו ההובג תורידתב ילקיסומ טנמומ ירופיסב 

ףסה לש סופוטונורכה 

בחרמ תונומת לש הפילש ידי־לע ,ללכ־ךרדב ,הנבנ וניא זנק לש וירופיסב תורכזיהה ךילהת 

בחרמ יטרפ לש םתפילש ידי־לע אלא ,המכסכ ןורכיזב תונסחואמה תונימזו תויטטס 

ןמזה ףצרב םישמוממה ,םיקמקמחו םיימניד תושחרתה יכילהת ךותמ ,םיילנויצקנופ 

Baxtin.)ןיטחאב עבטש ,'סופוטונורכ'ה גשומב תצמותמ יתורפסה טסקטב בחרמהו ןמזה ידממ בוליש 

יתונמא ןפואב םיעמטנה םייבחרמו םיילרופמט םיסחי לש תירקיעה תובלטצה'ל הנווכה .(1978 
תא אטבמ [ב"י ,סופוטונורכה גשומ] אוהש ,ונל בושחש המ' ,ןיטחאב תנעטל .(493 ,םש)'תורפסב 
ןרוצ עיצמש הנחבאה ,ןיטחאב לש ותנעט תמועל .(םש ,םש) 'ןמזו בחרמ ןיב וילאמ ןבומה רשקה 
,ךכל המודב .תיפוטונורכ הניא ותקמנהש ,הלילע יולת וניאש בחרמ לש ומויק תורשפאב םג הריכמ 

.(96 ,םש) ביצי בחרמל ימניד בחרמ ןיב (Bai, 1988[1985]) לאב הניחבמ 
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,וללה םירופיסה תא תונייפאמ יאמצע בחרמ לש תונומת אל .טירסתכ ןורכיזב םינסחואמו 

םלשה הנבמה םוקמ תא 5.הלילע ייולת ,םייכודקניס ,'םימונצ' בחרמ יטרפ לש היצקלס אלא 

רעש ,תלד)ויגוסל ףסה ללכ ךרדב — וכותמ דחא טרפ רואיתב אלממ (יוכו הפק־תיב ,תיב) 

לע ,םינפ־ץוח־םינפ יסחי — בחרמה יסחי תא ךפוהו תומדה תולועפל הוולנה — (ןולח וא 

.םייטננימודל ,תוילובמיסה םהיתויועמשמ 

הקמנה טסקטב בחרמה בוליש תא תנייפאמ ,ילאוטסקטה רושימב ,תורחא םילימב 

תא רזחשל ףאושה תורכמה ךילהת הלא םירופיסב תפקשמה ,הלילע תייולת ,תיפוטונורכ 

תאייחהב יביסנטניא ץמאמ תעקשה ךות ,ויתויוקד לע ,ןמזה ףצרב ווחנש יפכ בחרמה יטרפ 

6.ותוא םיעמשממו ונממ קלח םה בחרמה יטרפש ,קמוחה ,ימנידה עגרה 

ףסה לש סופוטונורכה ,תורפסב' יכ ןעוטו ,יפוטונורכ טנמלאכ ףסה תא רידגמ ןיטחאב 

'הדמס הרוצב תובורק רתוי םיתעל ךא ,היולג הרוצב םיתעל ,ילובמיסו ירופאטמ דימת אוה 

תומד לש היצקארטניא םיפקשמה םירואיתה תופיכת ,זנק לש םירופיסב .(520 :םש) 

תא השיגדמ ,םימוד םייגולוכיספ םירשקהב גצומה ,הז יפוטונורכ טנמלא םע דליה־רפסמה 

קינעמה ,ןגראמ םרוגל ותוא תכפוה ףסה ביטומ לש תויטננימודה .תוירופאטמה ויתויועמשמ 

רפסמה לש תורגבתהה ךילהת תא גיצמו ,זנק לש וירופיסב בחרמה דממ לכל תימניד תוכיא 

חחל םינפ ןיב ףסה לע הדימעה .םיילטנמו םייזיפ ץוח-םינפ ירבעמ לש ימניד ףצרכ 

ולש הנושאר תועדוותהב — רגבתמה רפסמה הווחש תובצעמ תויטירק תויווחב תבלושמ 

םיננוכמה היצאודיווידניאהו דוריפה יכילהת תא הוולמו — ןועגישלו יפויל ,ןימל ,תוומל 
7.ותוימצע תא 

תוומה — 'תורוגסה םייתלד'ל דעבמ 

רופיסה תא חתופה טפשמב רבכ טלוב תודליה ןורכיזב ףסה לש יתועמשמה ודיקפת 

לע אבס ול וארקש ןקזה שיאה תא וביכשה ץיקה ףוס ימימ דחאב' :'תלוגנרתה' ,ןושארה 

ודמעש םישנאה לעו וילע םייתלדה תא ורגסו ויתושארמל רנ וקילדה ,לודגה רדחב הפצרה 

,תיטמוארט היווח רזחשמ ,תורוגס םייתלדב םותחה םייאמ בחרמ לש הז ןורכיז .(9)'וביבס 
ידי־לעו תמה בסה ידי־לע תמרגנה הלופכ השיטנ תשוחתלו תוומל הנושאר תועדוותה לש 

תוומה םע שגפמה תייווח לש התגצה םצע .רוגסה רדחב בסה תפוג םע תאצמנה ,םאה 

תעדותב האלממ איהש םוקמה לע דיעמ ,ןושאר תודלי ןורכיזכ 'תורוגסה םייתלד'ל דעבמ 

תנומת רואיתו 'הליל ןיב' רופיסה תחיתפב חספ לש ותיב רצח רואית םה וזה הניחבה ןמ ןפוד יאצוי 5 
.'טנמומ' תחיתפב ףועה 

דוקימה בוציע ןפואב םג אטבתמ זנק לש תורגבתהה ירופיסב ףלוחה עגרה תוקמקמח רחא בקעמה 6 

.210-153 ,194-151 :1997 ,יבצ־ןב :ואר .ןמזהו 
Mahler, Margaret, S., Pine, Fred and Bergman, Anni, 1975 :ואר ,היצאודיתידניאו דוריפ יכילהת לע 7 
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ליחתמ ןאכמ .ולש תיפרגויבוטואה הריפסה הליחתמ 'תורוגסה סייתלדה'מ :רגובה רפסמה 

רפסמה לש ותורגבתה ךילהת לכ תא הוולמה תיתשת תנומתל תכפוה וז היווח .ןורכיזה 

תויומד םע םיסחיב ךשמהבו םאה םע םיסחיב הליחת ,תויצאירווב המצע תא תלפכשמו 
.תופסונ 

,רפסמה לש תורגבתהה ךילהתב העירכמ הדוחכ תוומה םע שגפמה לש יזכרמה ודיקפת 

,ץבוקב ןורחאה רופיסה תא תחתופה הניצסב 'תורוגסה םייתלדה' תייווח לופכשב אטבתמ 

תועצמאב תוומה םע שגפמה שחרתמ ןאכ םג .םירוענה תפוקת תא רזחשמה ,'הליל ןיב' 

בחרמב חכונה תוומה ןיבל ינוציחה בחרמב םישחרתמה םייחה ןיב רשוקה ,ףסה ביטומ 
.ימינפה 

תומ רחאל ,חספ תיבב םילבא םוחינל האבה םירגבתמה תצובק רואיתב חתפנ רופיסה 

רעשב הדימעה .(125)'סנכיהל ונזעה אלו חותפה רעשב ונדמע' :םילימב ליחתמו ,ומיא 

םנמא רעשה .לבאה תיבל םתסינכ ינפל וירבח לשו רפסמה לש ימינפה סוסיהה תא תפקשמ 

רבעמה בצמ תא תפקשמ חתפב הדימעה .ירופאטמ ןבומב רוגס ךא ,יטרקנוק ןבומב חותפ 

תיבב תוומה םע שגפמהש ךילהת ,רופיסב רזחושמה תורגבתהה ךילהת לכל הסינכה ינפלש 

םהבש ,ףסה לע ,רבעמ יבצמ ןיב ,ןכ םא ,רוצא תורגבתהה ץרכיז .ותוחתפתה תא ץאמ חספ 

'תורוגסה םייתלד'ל רבעמש תוומב ליחתמ אוה :יזכרמ דיקפת תוומל הפישחה האלממ 
.רוגס־חותפה רעשל רבעמש תוומב םייתסמו 

דוריפו השיטנ — הרוגסה תלדה 

,'תורוגסה םייתלדה' ידי־לע תשמוממה ,בסה תומ םויב םאה ידיב דליה לש השיטנה תייווח 

ךותב ,תופסונ תויומדל תבחרתמ ףאו רפסמה לש ותורגבתה ךילהת לכב המצע תא תלפכשמ 

תולדבנ לש התליחת איהש ,הזע תודידב תשוחתב הכורכ וז הרוח .הל ץוחמו החפשמה 
היצאודיווידניאו דוריפ לש םיענמנ יתלבה םיכילהתה .רגבתמה רפסמה לש תוימונוטואו 

,םוסחה ףסל רבעמ םיבר םירשקהב תושחרתמה תוביאכמ השיטנ תויווחב אופא םיכורכ 

.ןהלש ילטנמו יזיפ ףתוש תויהל ךפוה רשא 

תיבל קחמ ומצע תא אצומ דליה ,'תורוגסה םייתלדה' תניצס רחאל ,'תלוגנרתה' רופיסב 

קירה תיבה לש ינוציחה והארמ .בסה תייוולל וכלהש החפשמה ינב לכ ידי־לע שוטנ ,לוענה 

התיה תיבה תלד' :דליה ידי־לע םיפצנ םהש יפכ ,ויחתפ תועצמאב קר ןייפואמ ויבשוימ 

םיטרפה .(26)'רגוסמו רוגס היה לכה'ו ,(27)'םירוגס ויה תונולחהו תותלדה' ,(26)'הרוגס 

תאו תיבה תוריגס לש תוילטוטה תא ילובמיס חרואב םיפקשמ ,ןולחהו תלדה ,םייכודקניסה 

,ןגומ יתלבה ץוחה םלועל הפישחו תורז ,השיטנ תושוחתב םיוולמה ,ןנוגמה וחוכ ןדבוא 

ןאכ עיגמ םויא-הנגה ,רוכינ-תוכייש ,ץוח-מינפ ןיב חתמה .ובס תומ םויב דליה ןותנ ןהבש 

לע ,תיבה ןדבוא תא ךפוה תיבה תוריגסל בסה לש ותומ תויפוס ןיב רשקה .ויוצימל 

דליה תוקתנתה לש ענמנ יתלבה ךילהתה תא םמיעו ,ךיפה יתלבל ,תוננוגמה ויתויועמשמ 
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םויסב ,תיבל ויבא םע הסינכב דליה אצומש סויפהו המחנה םג .החפשמה לש רובטה לבחמ 

.הריזגה עור תא לטבל הלוכי הניא ,רופיסה 

האלממ ובש ,'טנמומ' רופיסב דחוימב ,ףסה ביטומ ידי־לע םישמוממ דוריפה יכילהת 

לש ,םיברועמ תושגר הבוחב תנמוט רוניכב הניגנה .רוניכב דליה תניגנב יזכרמ דיקפת םאה 

־הל' הריציב םימלוגמו ,היפויו הקיסומה ןועגיש יוליגל םיוולתמ הלא תושגר .גנוע לשו באכ 

.רופיסב יזכרמ דיקפת האלממ רשא ,(ןועגישה)'הילופ 

לש היווח דליה הווח ובש ,ןוירוטברסנוקה ןיינב אוה רופיסב םייטננימודה םינבמה דחא 

לש ויתויווח רואית .ומיא םע ויסחי תכרעמבו הניגנה דומילב הרושקה תיבופורטסלק תוריגס 

םיטנמלא ינש ררוב אלא ,ןיינבה בחרמ לש אלמ רואיתב הוולמ וניא ןוירוטברסנוקב דליה 

דצה ןמ :לופכ ןפואב םידקפתמ םיחתפה .תותלדה רקיעבו תונולחה :םיילנויצקנופ םייבחרמ 

םיחתופ םה רחאה דצה ןמו ,תוריגסה תייווחל םיפתוש םיכפוהו ללחה תא םירגוס םה דחאה 

ובש חתמה תא םישיגדמו ,תחא הנועבו תעב םיחתופו םירגוס םה ,רמולכ .רורחשל היצפוא 

.םינפ-ץוח יסחי תועצמאב דליה ןותנ 

םכרדש ,תונולחב דליה אצומש טלפמה ידי־לע תנתמתמ דומילה תתיכב תוריגסה תייווח 

ןשיה תומוקה־תיב יהבגבש םיכוראהו םירצה תונולחה ןמ' :בוחרב השענה לא רבחתמ אוה 
.םתלוכרמ םע םיברעו םיינפוא לע םיבוכר םישנאו וב תועסונה תוינוכמהו בוחרה הארנ 

םילוע תורואו םיקלדנ םיסנפו םימודמד םידרוי ויה טא־טאו רוויחו יפרוח היה רואה 

םימצעה לשו תויומדה לש ,רואה לש תוימנידהו בוחרה תרגיש .(71) 'םיתבה תונולחב 

התוא .התיכה רדחב דליה ןותנ ובש םייאמה ןואפיקל תמחנמ הזתיטנא םיווהמ ,וב םילעופה 

היווחל ,ינשה רועישב תשמוממ איהשכ ,תכפוה ןולחב הייפצ לש תררחשמ היגטרטסא 

לא רתוי אופיא יתברק' :תיבופורטסלקה היווחה םע םיגזמתמ בוחרה תוארמ םעפה .תמייאמ 

םיבשו םירבועה לא יתלכתסה .הטמל רשא העונתה תא בטיה תוארל יתלוכי םשמו ןולחה 

וחוכ תא דבאמ ןולחה .(72)'הקוצמ יתוא הזחא ,המל תעדל ןיא ,עתפלו ,םיבגחכ יל וארנש 

אצומה רסח שואייה תא ףקשמו תוריגסה תייווחל ףתוש תויהל ךפוה ,ררחשמה 
.היצאוטיסבש 

ומיא לע הבשחמב םחנתהל הסנמ ,ןולחב הנומטה רורחשה תייצפואמ בזכואמה ,דליה 

שרח יתכלה [...] תלדה התיה רדחה לש רחאה הצקב' :התיכה רדח תלדל רבעמ ול הפצמה 

יתדמע .טאלב יתרגסו תלדה תא יתחתפ ,תידיה תא יתבבוס טא־טא .יתונוהב לע תלדה לא 

.(73) 'ילע הלפנ הדיגבו הבוזע תשוחת [...] םש התיה אל ימא ןכאו ,קירה ןורדסמב 
תותלד לכב תחאה תלדה תלפכה ידי־לע תמצעתמ המחנלו רורחשל חתפכ תלדה תועמשמ 

לש ףעזבו םיבוטה יסומינ ינובזע טא־טא' :ומיא רחא וישופיחב חתופ דליהש ,ןורדסמה 

'םהמ דחאב ףא התיה אל ימא ךא [...] םירדחה לא ץיצהלו תותלד חותפל יתלחתה שואי 

קרדסמה ךרואו תותלדה רפסמ — בחרמה ידממ ידי־לע תמצעומ השיטנה תייווח .(74-73) 
תויווחה יתש .'תלוגנרת'ב 'תורוגסה םייתלדה' לש תיתשתה תייווח תא תלפכשמו — 

.םאהמ דוריפה לש ענמנ יתלבה ךילהתה תא תופקשמ 
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ומצע לע רזוח ,דוריפו השיטנ לש תויווח תשמממכ תלדה לש ילטנמהו יזיפה הדיקפת 

םג יוטיב ידיל םיאב דליה לש תורגבתהה יישק ,הז רופיסב .ףסונ רשקהב 'טנמומ'ב 

רשקב םירוהה םינופ וילאש ,אפורה לצא רוקיבה רואיתב .ץומצמ — יגולויזיפ םוטפמיסב 

,ךומסה רדחב םירבדמ המ עומשל' דליה לש ויתונויסינ לכו ,ורדחב םירגתסמ םה ,וז היעבל 

םינפ ןיב חתמה תא שיגדמ 'הדבכ'כ תלדה ןויפיא .והותב םילוע (80)'הדבכה תלדל רבעמ 

,םינוא רסוח ,השיטנ לש תושוחתל ןותנה ,דליה יורש הבש הקוצמה תא ףקשמה חתמ ,ץוחו 

.ול תופתוש תורגובה תויומדהש דוסב תוכורכה ,תודגבנו תודידב 

רציו הצצה — ןולחל דעבמ 

,ךכל תוולנה תודידבהו השיטנה תושוחתו 'תלוגנרת'ב תיבה ןמ דליה־רפסמה תאיצי 

ךילהת לש םירחא םיטביהל המודב .בוחרה לש ירגלווהו ירציה םלועל ותוא תופשוח 

בחרמה םע ויסחיב ,רפסמה תומד לש תויליבומב ירציה םלועה יוליג םג ךורכ ,תורגבתהה 

.ףסה ביטומ ידי־לע תשמוממה ,תיטנלוויבמא ץוח-םינפ תוינוויכבו 

,הירורב םע ולש שגפמב תשחרתמ בוחרל דליה תאיציב תויזכרמה תויווחה תחא 

הלילבו' :המימתו הדלג תוינימ תרדשמה הדלי־השיא איה הירורב .ןולחל דעבמ ול תארוקה 

'!םירוחבה םע דוקרי ינא הלילה לכ [...] !םירוחבה לכ םע ,םירוחבה םע דוקרל ךליי ינא 

שגפמה תא הווחו ץוחב ראשנ אוה ,המינפ סנכיהל דליה תא הנימזמ הירורבש תורמל .(19) 

.דחאכ תכשומו החוד ,תיטנלוויבמא םינפ-ץוח תייווחכ ,ןולחל דעבמ המיע 

לש ןונזמה ללחב ינוריאה ופילחת תא אצומ תיבה םינפ לש ןגומה ללחה ,רופיסה םויסב 

,יבופורטסואלק ללח והז ,תיבל דוגינב .םיילגרה שולש תלעב תלוגנרתה תגצומ ובש ,ינדרי 

.םירוסא תוארמ לש דוסב תופתוש תשוחתב דליה תא אלממה ,םירצי יוורו ירגלוו ,םייאמ 

.הצוחה חתפה תא שפחמ אוה ינדרי לש ןונזמב ,המינפ חתפה תא שפחמ דליה תיבב םא 

,תלוגנרתל החירב תונווכ סוחייב תאטבתמ דליה לש היבופורטסואלקה ותקוצמ 

חתפכ ףסה .(25) '[...] ותוא תאצומ הניאו חתפה תא תשפחמ [...] הצצורתה[...]ש 

םלועה ידי־לע ךשמיהל ,ץוחבו םינפב תויהל ,םיפיעסה ינש לע חוספל דליל רשפאמ טולימ 
.ודי־לע תוחדיהלו ירציה 

,ינשה רופיסב חתפתמ ,ןימהו רציה יוליגב ףסה לש ,החוד־ךשומה ,יטנלוויבמאה ודיקפת 

,טילפה ,שדחה הלועה ,קירנה םע רפסמה לש תורביח יכילהתב דקמתמ הז רופיס .'ודוס' 

תבכ ןה ,הלופכ 'תורחא' דליה יבגל תגציימ הדנאו .ותוחא ,הדנאו םע — ותועצמאבו 

לש הצצהה תניצס איה רופיסב תויזכרמה תוניצסה תחא .השיאכ ןהו םיטילפ תחפשמל 

רוכיש לייח לש ויתועורזב תדקורה ,הדנאווב הפקה־תיב ןולחל דעבמ קירנה לשו רפסמה 

ןועט ,'תלוגנרת'ב ינדרי לש ןונזמל המודבו ,תוינימו ןשע ףופא הפקה תיב םינפ .(56-54) 

טקא .הדנאו ןיבו םהיניב דירפמו רשקמ ,םידליה םיציצמ וכרדש ןולחה .ידוסו ירצי םויא 

תעבו ,הפקה תיב ללחב םינומטה דוסלו תוירציל דליה לש הכישמה תא אטבמ הצצהה 
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,קירנה ןיבו וניב שח אוהש קותינהמ תועבונה ,תודידבו השיטנ תושוחתב ךורכ תחא הנועבו 

.םינפב תאצמנה ותוחאל םינותנ וינייעמ לכ ךא ,ץוחב ותיא אצמנ םנמאש 

הניצסב ,'הליל ןיב' רופיסה םויסב ויוצימל עיגמ ןימהו רציה יוליגב ףסה לש ודיקפת 

לש םויסה תביסמ תא המייס םירגבתמה תרובחש רחאל .ץבוקה ירופיס לכ תא תמייסמה 

תא הלעהו גתמה לא ךלה ,חתפה דיל תצק בכעתה ,סנכנ חספ .החתפנ ףירצה תלד' ,הנחמה 

תא הלגמ אוה הבש ,תמייאמ ףוריט תניצסב ךשמהב הוולמ חספ לש ותסינכ .(214)'רואה 

םירופיסה תעברא ףצרב םירוזשה ,ףוריטהו תוינימה םויא תא שמממ אוה ךכב .ותוורע 

וניאר' :תידעלבו תיאמצע תושייל תוינימה תא ךפוהו ,תורגבתהה ךילהת לש יטננמיא קלחכ 

ותומד השטשטינ טא־טא [...] םודאה רעשה ךבס ךותמ הרקדזהש הלודגה הפקיזה תא 

תמייאמ ,תוריהמב ונביבס הגחש תבהלש ומכ ,םודאה םתכה אלא דוע הארנ אלו תרוחרחסב 

תא תרגוס ףירצה תלד .(215-214)'לכה תא ףורשתש הלודגה שאה תא ריעבהלו חקלתהל 

תלדה םעפה .טלפמ אלל ,'חקלתהל תמייאמה' תוינימה םע םירגבתמה וירבח תאו רפסמה 

לש היצזילאיר ןיעמב ,לעופה לא חוכה ןמ האיצומ אלא ,ירופאטמ םויא דוע תגציימ הניא 

יטננוסידה דרוקאה .ץבוקה ירופיס לכ תא םייסמה דרוקאב ,יטרקנוק םויא ,הרופאטמה 

רבעמש ,תילטוטה תוינימה יוליגב וירבח לשו רפסמה לש תורגבתהה ךילהת תא םתוח 
.העדותה תטילשל 

ןועגישה ברוא תלדה ירוחאמ 

ךלהמ תא הבר המצועב המילשמ ^וקה ירופיס םויסב חספ לש תוינימהו ףוריטה תניצס 

ךילהתה .ןועגישלו העדותה תולובגל תדמתמ הפישחב ךורכה ,רפסמה לש תורגבתהה 

םע שגפמה .רפסמה לש תיתונמא־תילקיסומה ותוחתפתה אוה ,הז אשונב רושקה יזכרמה 

לש הילופ־הלב ,רומאכ ,םלוגמה ,ןועגישה דוס םע עגמב ותניחבמ ךורכ הקיסומה יפי 

רפסמה לש ויתויווח ,הזה רשקהב םג .'טנמומ' רופיסב יזכרמ דיקפת האלממש הריצי ,ילרוק 

דימת ,ףסה לע דימת .בחרמב ובצמו ותעונת ידי־לע יפוטונורכ חרואב תושממתמ רגבתמה 

.תלדל רבעמ ברואה ןועגישה ידי־לע םיואמ 

דעבמ הבשקהב תאטבתמ ,ירוא ידיב הילופ־הלה תניגנל רפסמה לש הזעה הכישמה 

תלדה .דוס האלמו הבוצע ,הומכ ןיאמ הפי ,רוריב רתיב הניגנה העמשנ תלדה דיל' :תלדל 

תא יתסנכה ,המואמ יתיאר אלש ןוויכ ךא ,ךרחל דעבמ יתצצה ינאו ירמגל הרוגס התיה אל 

תילאוזיווה הצצהה .(74) 'ןגנמה תא יתיאר התע .תצק ויתבחרהו חוורה לא ידי ףכ 

תעגל־אל־תעגל ,ץוחבו םינפב תויהל דליל תרשפאמ זוילרפ־הלה תניגנל תירוטידואהו 

.הקיסומה ןועגישב 

תניגנמ תא תכרוכה ,השק תיטמוארט היווחל רופיסה ךשמהב תחתפתמ וז תככזמ היווח 

ןגנמ ובש ,ןוירוטברסנוקב םייקתמש טרצנוקב .ןועגיש לש ינוימד־ישפנ טויסב הילרפ־הלה 

אל ,םעפה .תיבופורטסלק היווחל תמגרותמה ,הזע הקעומ תשוחת דליה־רפסמה שח ,ירוא 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Sat, 02 Jun 2018 00:33:41 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



יבצ־ןב לעי 212 

ינפמ דליה לש ינוימד דחפ אלא ,ללחה תא תרגוסה תלדב תשמוממ םאה םע שגפמל הייפיצ 

םייתלדה לא ששחב טיבמ [".] ינא' :הירחאמ לוכיבכ דמועה עגושמ ןצבק לש ותומד 

ינאו !קיספהל !קיספהל :הרמ קועצלו םואתפ pפתהל לולע והשימ יכ עדוי ינא .תורוגסה 

,הלא םיעגרב ינממ הרס הניא הנושמה ותומדש ,עגושמ ןצבק [...] הזה שיאה ימ עדוי 

טויסה .רורחשל היצפוא בוש הווהמ הניא תלדה .(85)'...תורוגסה תותלדה ירחאמ תמייאמ 

ןועגישה ץוחבו ,היימפ־הילבש ןועגישה םינפב :טלפמ אלל ,ץוחבו םינפב ,הירבע ינשמ םייק 

.ןקזה ןצבקה תומדב םלוגמה ,ישממה ישונאה 

,תויפשה ילושבש העדות יבצמ ןיב יפוטונורכ חרואב רשוקה טנמלאכ תלדה לש הדיקפת 

םרוי .רפסמה לש ורבח ,םרוי לש ותיבב — 'טנמומ'ב ףסונ ישונאו יבחרמ רשקהב טלוב 

ןמו ,(רוניכב ןגנמ ןבו אמא ,אבא)ותחפשמו רפסמה לש תיקסטורג האובב םה ותחפשמו 

תגרוחה ,תיתכלשה תועמשמ שי םתיבב רוקיבב הווח אוהש השקה היווחל ,תאזה הניחבה 
לש דחפה תשוחתל תיוולנ םרוי לש ותיבב בחרמה תשוחת .ימעפ־דחה עוריאל רבעמ 

זאו' :תותלדה ירחאמ תועמשנה תוקעצה תועצמאב תיבה ללח תא טלוקה ,דליה־רפסמה 

דוע הצרפ היתובקעבו רדחה לש ותלדל רבעמ תכשוממו הארונ הקעצ םואתפ העמשנ 

םיאצוי םישובכ תולוקו תרגסנו תחתפנ תלד יתעמש [...] הממד התיה ךכ־רחאו ,הקעצ 

תלדב תמלוגמה תישפנה הקוצמה תומצוע ,הז הרקמב .(103)'םניבהל ןיאו רוגס םוקממ 

,רפסמה אצמנ דחאה הרבעמ .הירבע ינשמ יוטיב ידיל תואב ,הדי־לע םירוגסה םיללחבו 

םיאצמנ ינשה הרבעמו ,(םש)'ינזחא דחפו קירה רדחב ךורא עגר יתדמע' :ומצע לע דיעמה 

תיבה ללח .(םש) 'רוגס םוקממ [...] םישובכ תולוק' םיעימשמה ,םרוי לש ותחפשמ ינב 

לש םייאמה טקפאה .ןתריגסו ןתחיתפ ,תותלדה ירוכזיא יובירו הקעצה לדוג םע לדגכ הווחנ 

תיבה לש ,םידקמה ,יללכה ןויפיאה םע דחא הנקב הלוע וניאו ,יביטקייבוס אוה תיבה בחרמ 

םרוי לש ויבא תלועפב הצמתמ החותמה היצאוטיסה ןמ הדירפה .(98)'דחא רדח תב הריד'כ 

תא םיצעמה ,קזח ישפנ טקפא תרצוי תותלדה תריגס ,בוש .(104)'תלדה תא ירוחאמ רגס'ש 

םייחה תודוס תא ובוחב ןמוטה ,םייאמ יגולוכיספ־יפוטונורכ רבעמכ תלדה לש היצקנופה 

רופיסב תפקותמ תלדה לש תירופאטמה תועמשמה .רפסמה לש ותורגבתה ךילהתל הוולתמו 

םיגשומב בלה תחיתפל תסחייתמה ,םרוי לש ומיא תטקונש ,הכופהה הרופאטמה ידי־לע הז 

וכותל ץורפל ךירצ ,חוכב ותוא חותפל ךירצ ,בלה תא םיחתופ אל םה םא' :תלד תחיתפ לש 

.(102)'...םידדוש ומכ 

תא שמממה ,יפוטונורכ טנמלאכ דקפתמ ףסה ,'ילקיסומ טנמומ' ירופיס לכב ,םוכיסל 

םיכורכה םירבעמ ולא ,רבד לש ורקיעב .תורגבתהה ךילהת תא םינובש םיימנידה םירבעמה 

אלא ,רואיתה יאשונ םה ץוחה וא םינפה אל .ץוח-םינפ יסחיב הנבומה יטנלוויבמא חתמב 

םהיתויועמשמ לע ,םינפל תונווכתה םע ץוחה — ץוחל תונווכתה םע םינפה :םהיניבש המ 
.תוילובמיסה 

לש וריש םע ילאוטסקטרטניאה גולאידב תתצמותמ ףסה לש תיפוטונורכה ותועמשמ 

־לע ויהולא םע רבודה יסחי םיגצוימ רישב .'הליל ןיב' רופיסב םייקתמש ,'תרגיא' ןמרתלא 
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— יל אורקל רזה ךליל חתפיהבו' :תחא תושייל בחרמה תאו ןמזה תא תכפוהה ,תלדה ידי 

.(211) '!בושל — ךתלד לע ידי וננחתה / רחש ןיבו הליל ץב ,ךיא תיאר קר ול [...]!האוב 

(תורגבל תודלי ןיב)םייניבה ןמז תודכרמ תא שיגדמ ,'רחש ץבו הליל ןיב' ,רופיסה לש ומש 

תפוקתמ רבעמ תגציימה ,תיזכרמ הרופאטמכו יפוטונורכ טקייבואכ תלדה לש התובישח תאו 

.תוומל םייחה ןמו ,רחאל דחא ילטנמ בצממ ,תרחאל תחא םייח 

ןעוטש יפכ ,הז יבחרמ טנמלא לש וביט םצעב pמט ףסה לש יטנלוויבמאה דיקפתה 

[...] הצחמל־חותפ לש םלש סומסוק איה תלדה' :(Bachelard, 1969 [1958]) ראלשאב 

.היזה לש םיסופיט ינש הדח הרוצב תונייפאמ רשא ,תוקזח תויורשפא יתש תמכסמ תלדה 

,םש) 'החוורל החותפ ,רמולכ .החותפ איה םיתעל .תחרבומ ,הלוענ ,הרוגס איה םיתעל 

:תיגולוכיספ־תירופאטמ תועמשמ הריגסהו החיתפה תולועפל סחיימ ראלשאב .(222 

,תרתסנו היולג תחא הנועבו תעב תויהל הצור היווהה ובש הזה םוחתב ,היווהה לש רושימב' 

ךכ־לכב תונועטו ,תוכופה הכ תופוכת םיתעל ,תובר הכ ןה הריגסו החיתפ לש תועונתה 

'הצחמל החותפ הדוה אוה םדאה :האבה החסונה תא קיסהל םילוכי ונייהש ,סוסיה הברה 

.(םש ,םש) 

ילקיסומ טנמומ ירופיס לכב ינשה טוחכ תרבוע ףסה לש תירופאטמה תועמשמה 

תודוקנו םייטנלוויבמא רבעמ יבצמ לש ףצרכ רפסמה לש תורגבתהה ךילהת תא השיגדמו 

תועדוותהבו ,השיטנו דוריפ לש םויאב בלושמ םהב ךורכה היצאודיווידניאה ךילהתש ,הנפמ 

תא ףסה ביטומ הוולמ הבש תויבקעה .ףוריטלו היפוילו תונמאה ןועגישל ,תוינימל ,תוומל 

םא' :ראלשאב לש וירבד חורב ,תיפרגויב תועמשמ ול הקינעמ ,רפסמה לש ותורגבתה ךלהמ 

חותפל הצור היהש תותלדה לכל ,רגסו חתפש תותלדה לכל רבסה תתל היה והשימ לע 

8.(229 ,םש)'אלמה וייח רופיס תא רפסל וילע היהי ,שדחמ 

טנמומ ץבוקב םירזחושמה תורגבתהה תונורכיז תא תנייפאמ ףסה ביטומ לש המגודה 

תניחבמ .םהב םיכורכה תורכזיהה יכילהת תניחבמ ןהו םהינכת תניחבמ ןה ,ילקיסומ 

םייטננימוד םיבצמכ ,םיישפנהו םייזיפה ,םיימנידה רבעמה יבצמ תא גציימ ףסה ,םינכתה 

ןוגריאה רושימב שמוממה ילרופמט ןורכיז םיפקשמו תורגבתהה ןורכיז לע םישלוחה 

דממ רבעל הקינעמ ילרופמטה ןורכיזה לש תויטננימודה .טסקטה לש יפוטונורכ־יגולותנואה 

ףסה ביטומ ,תורכזיהה יכילהת תניחבמ .הווהה םע רוביח רבל ותוא ךפוהה ,ףוצר־יראיניל 

,םינימז אלה ןורכיזה יטרפ תא ףלוש רפסמה ובש ץמואמהו ןווכמה ןפואה תא ףקשמ 

ידי־לע ילאוטסקטה ןוגריאה רושימב םירזחושמו בחרמב ותעונת ךותב םיקמוחה ,םיימנידה 

תורכזיהה יכילהתו םינכתה — ןורכיזה יטביה ינש .הלילעה יולת ,'םונצ'ה יבחרמה טרפה 

,ץוח־םינפ לש תויטקלאידה תויועמשמה לעו זנק לש ויתוריציב תלדה לש תילובמיסה התובישח לע 

,תלד ול וחתפיש הכיחש ימ היהא םלועל' :םילותחזולא ךרדבל וטומה יפ־לע דומלל ןתינ ,רוגס־חותפ 

.(1991 ,לאירא דלפשריה :םוגרת !האוספ ודנתפ) 'תלד וב ןיאש ריקב 
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םע רגובה רפסמה לש ףוצרה ועגמ תא אופא םיפקשמ ,םייטאופה םשומימ ינפוא לע — 

,ינורכניס חרואב טרפ לכ תולדל ולש הקזחה היצביטומה תאו ולש רגבתמהו ידליה 'ינא'ה 

.ורבע לש רתויב םיקמקמחהו םינטקה םיטרפה לא רבחתהלו ,ןמזב ותושחרתה ךות 

תויטנלוויבמאב םיכורכה לבסהו םיחתמה אולמ תא רפסמה אטבמ ףסה ביטומ תועצמאב 

לש תורגבתהה ירופיסב בחרמה ירואית .ותורגבתה ךילהת תא םינייפאמה ץוח-םינפ יסחיבש 

תודליה סותימ תסיפתל אופא םיפתוש םניא ,םהלש םיפסונ םינייפאמל המודב ,זנק 

אקווד .תורגבה תפוקת םע ףצר אלל דובא ןדע־ןגכ ןורכיזב תרתונה ,תיגלטסונהו תרשואמה 

איה ,תודידבו בואכמ יעודי םימיכ ותודלי ימי לע רגובה רפסמה לש תחכופמה תולכתסהה 

.זא לש 'ינא'ל םויה לש 'ינא'ה ןיבו רבעל הווהה ןיב ףצר רוציל ול תרשפאמש 

היפרגוילביב 

לעי ,יבצ־ןכ 

םשל רוביח ,םיילנוסרפ תורגבתהו תודלי ירופיסב הקיטמתל םתקיוו םייטאופ םינייפאמ : 1997 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק 

לאירא ,דלפשריה 

.20.12.1991 ,ץראה ,'םיבכוכ הפ ויה יתמ רוכזל לוכי ימי :1991 

לאירבג ,ןרוצ 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,בחרמ םלוצ טסקט :1977 

עשוהי ,זנק 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ירפס ,ילקיסומ טנמומ :[1980] 1987 

.ביבא־לת ,דבוע םע ,םילותחה לא ךרדב :1991 

 Bachelard, Gaston

 1969 [1958]: The Poetics of Space, Beacon Press, Boston.

 Bal, Mieke

 1988 [1985]: Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Univrsity of Toronto

 Press, Toronto, Buffalo, London.
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 Baxtin, m. m.

 1978: ,The Forms Of Time and Chronotopos in the Novel: From the Greek Novel to

 Modern Fiction', PTL 3: 493-528.

 Bergson, Henry

 1962 [1911]: Mattetr and Memory, trans. Paul Nancy Margaret and Palmer w. Scott, George

 Allen and Unwin Ltd., London.

 Brewer, William, F.

 1988 [1986]: 'what is Autobiographical Memory', in Rubin David c. (ed.), Autobiography

 Memory, Cambridge University Press, Cambridge, 25-49.

 Lotman, Jurij

 1977 [1971]: The Structure of the Artistic Text, trans. Lenhoff Gail and Vroon Ronald, The

 University of Michigan, Ann Arbor.

 Mahler, Margaret, S., Pine, Fred and Bergman, Anni,

 1975: Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation, Basic Books, U.S.A.

 Olney, James

 1980: 'Some Versions of Memory / Some Versions of Bios: The Ontology of

 Autobiography', in Olney James (ed.), Autobiography: Essays Theoretical and

 Critical, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 236-267.
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