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ילגופ דודל םיאושינ ייח לע 

טייש ידה 

.תרחא אלו אקווד ינומלא רמוח םע אלא גוודזמ ינולפ רמוח ןיאש ךרדכ 

([49] םיאושינ ייח ,לגופ דוד) 

לע תוגייתסהב לבקתה \ 1930-1929 םינשב הנושארל רוא הארש ,לגופ דודל םיאושינ ייח ןמורה 

ותלילע דוסיבש ,ונמזל־תיטוראה המתה לשב רקיעב ,הינמרג ידוהי ברקבו pאב םיארוקה ידי 

לש יטוראה םדיצו ,לייודרוגו האית םירוביגה ץב רשקה סיסבבש היגולותפה .תיביטקובורפה 

תורפסב תויתוברת־תויתורפס תומכסומ רבושה ,חיכש יתלב ןפואב ןמורב םיראותמ ,םהייח 

םיירוטסיה םיאנת עקר לע ,הדארה הדימב זא אופא הרשפאתה אל ותולבקתה .התעשב תירבעה 

־ב תפסונ םעפ רואל ותאצוה םע דחוימבו ,םישימחה תונשמ רבכ ,םימיל 3.םינבומ םייתורפסו 

4,לגופ לש ונובזעב ןמורה ןמ םיקרפ לש םייוליג תובקעב ,ירפ םחנמ ךרעש ,הנוש חסונב 1986 

5.תינושלו ,תיטאופ ,תיטמת — תירקחמו תיתרוקיב ,תשדוחמ תוניינעתהל סיאוועינ ייח הכז 

השגוהש ,ןגכ הרופצ 'םורפ תכרדהב ,ךמסומ ראות תלבקל רמג תדובע לע ססבתמ הז רמאמ 
.הל הנותנ יתדות .2000 רבמטפסב ,הפיח תטיסרבינואב 

.שרב רשא לש ותכירעב ,םילשורי ,הפצמ תאצוהב ,םיקלח השולשב םסרפתה ןמורה 

־תלשומ היירצונ ובש ,ןמורהמ תושרופמ הגייתסה הינמרג תודהי ,(201 :1954) םחנמ ןב השמ יפל 
תא םיל"ומ וחד ,רתיה ןיב ,ןכלו ,תינאידיורפ הקיטילנאוכיספו תינימ היגולותפ יפל ידוהיב תללעתמ 

,(1985 ,הנרס לאגי ךותב) ביצי 'י יפל ,ץראב םג .ינמרג םוגרתב ןמורה תא איצוהל לגופ לש ותשקב 

דוע .'הריתי תורבג לעב וניאש' 'רוביג' לשבו 'היולגה הקיטוראה' לשב תננוצ תרוקיבב ןמורה לקתנ 
לע תטרופמ הריקס ךותב ןכו ,(336 :1986) דקש ןושרג האר ,ומוסרפ םע ןמורה לש ותולבקתה לע 

.(77 ,52-51 : 1999)ןורימ ןד לצא ,הללכב לגופ תריצי לש התולבקתה 
קלח ,לגופ לש ודי־בתכב ואצמנש ןמורה ןמ םיקרפ רפסמ לע ,ירפ םחנמ יפל ,ססובמ שדחה חסונה 

רשקותמ יתורפס ןוידמ קלח הוויה ,שדוחמ חסונב ןמורה לש רואל ותאצוה .עיתפמב הלגתנ ונובזעמ 

.רפוסכו ררושמכ שדחמ 'ויוליג' לע ףאו ,לגופ לש דיה־יבתכ לש תורתסההו םייוליגה תכסמ ביבס בסנש 

,לשמל ואר) הכירעה השעמו דיה־בתכ תשרפל עגונב תורוקיבו םידה ררוע שדחמ ןמורה לש ומוסרפ 

,הז חסונ לע ונעשנש םיפסונ םירקחמ לש םתעפוהל םג םרתו ,('לגופ תא תולגל לדחנ יתמ' ,1987 ,ןורימ 

ירפ לש וילוקיש לע .(5 הרעה ואר ,1994 ,רומ הלילג לש הרקחמ תמגודכ) םיחסונה ןיב האוושה לע וא 
.דפסה חסונ לע הרעה' ,333-331 : 1986־בו ,'היטבמאב לגופ' ,1985 ,ירפ ואר ,הכירעב 

םיתעלו ,לגופ לש הזורפה ללכב ןויע תרגסמב םיתעל)םיאושינ ייח לע םייזכרמ רקחמו תרוקיב ירמאמ 

תוינבתו םירמוח ,תימלוש אובל ;(1954) 'רפסמכ לגופ דוד' ,לאירבג דקומ :(ותרישל האוושה ךות 
,ריאי רוזמ ; (1986)םיאושינ ייח ,ןושרג דקש : (1975)ולש תרוסמבו הרישב םדוחייו לגופ לש ותריציב 

לע© לש הוורפה ןושלב ןויצ •.תועמשמו הרוצת ,הלילג רומ ;(1987)ודבל רישה לצ אל ,רוד לגופ 
.(2001) אלפהו לפואה ,ןורהא םמוק ;(1994) 
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ותודהיש ידוהיו וקוסיעב רפוס ,לייודרוג ףלודור ,רוביגה לש ויאושינ תכסמ תשרפנ ןמורב 

,תישפנו תיזיפ ותוא הכמ האית .היירצונ תירטסוא תינורב ,האית םע ,תקחדומ ךא וב תמייק 

תוריסמב וב לפטמו ,ונב אוה דליהש ענכושמ לייודרוג .היבהאממ דחאל דלי תדלויו וב תדגוב 

איה .ונב ללכ היה אלש ול העידומ איה ,הלחממ תמ דליהשכ ךא ,ותוא החינזמה ,האית םוקמב 

,תאז לכבו ,תיבה ןמ ותוא תשרגמ ףאו ולש הריציה חוכ תא תסרסמ ,ולש דיה־יבתכ תא תערוק 

לש היתושגרמ םלעתמ אוה .איהש יפכ תואיצמה תא תוארלו הנממ קתנתהל לגוסמ וניא אוה 

בהא יכ ץבמ אוה ,וילא תבזכנה התבהא ללגב תדבאתמ איהש רחאל קרו ,ויפלכ יטול ותדידי 

העיגמ ות ,יטול לש התומ לשבו קוניתה תומ לשב האית יפלכ וב תחתפתמ הזע האנש .התוא 

םיאוג םיזעה תושגרה .תפתושמה םתטימב ,םתיבב הבהאמ תאו התוא הלגמ אוהשכ האישל 

.הלילעה לש םויס טקאכ ,התוא חוצרל ,םעח האנק ףוטש ,ותוא םיליבומו וב 

וב םיחכונה םייתונמא םימרז תועצמאב סיאוועיג ייחב האירק עיצמ ןלהל שרפייש ןויעה 

הקיטמלבורפ ןמורב תנערוגמ םתועצמאבש ,םזינויסרפסקאו םזינויסרפמיא — יטננימוד ןפואב 

איבמ ,תידוגינ איה תיסיסבה םתסיפתש ,וללה םימרזה ןמ דחא לכ .הקיטתסא ירוחאמ תרצבתמה 

לע ,רופיסה לש הקיטמתה לע םיעיפשמה ,םלוע תשגרהו םיסחי ,תויטאופ תומגמ ומיע 

ןמורב תונושה תויתונמאה 'תופש'ה ץב הקיטקלאידהו תומיעה .ותלילע לעו ולש היציזופמוקה 

הלילעה תא םינגראמ — תחאכ תוהמבו הקיטתסאב ,קמועה הנבמב ןהו חטשה הנבמב ןה — 

םימרז .התוא תבצעמ ןמזב ובו ,תיתלילעה תוחתפתהה ןמ תעבונ התויקוחש ,הדונת םירציימו 

תפסונ תומד אלא וניאש ,לייודרוג לש ותוישיא תא םיביכרמה ,גוציי ינפצ ינשכ םידקפתמ הלא 

וב םימייק םה 6.םירשעה האמה תישארב תירבעה תורפסב 'םישולת'ה תיירלגל תפרטצמה 

.ותושילת תא םינדמה םה־םהו ,דחאכ הזב הז םישגנתמו םיבלתשמה ,םיישפנ 'םיבחרמ'כ 

־ברו תונוש תודעמשמ ללוכ ,םומע אוה ,(24-14:1997)קוצ לאירבג יפל ,'בחרמ' גשומה 

ךכ ךותב לביקו םינוש םישומישל לאשוה ךא ,תושממ לש םידממל ורוקמב עגונ אוה .ימוחת 

,תושייל עגונ ,רחאה דצה ןמו ,דחאה דצה ןמ ,םיסחי תכרעמו ןוגריא תרוצ ,רדס :תועמשמ־וד 

בחרמה גשומ תא םימשיימשכ םג םילוע הלא םישומיש ינש .םיטקייבואה לש םויקה ןפואל 

בחרמה')ומצע טסקטב וגוצייב ,ונייה ,םילאוטסקט םיסחיל לדומכ — רדסה .תורפסה םוחתב 

,תאז םע .('יזיפה בחרמה')טסקטב םיגצוימה תואיצמ ירמוח רואיתכ — תושייהו ,('יטוימסה 

ילארטיינ ןפואב םיתיעל ,ולש םידממה דחאכ יטוימסה ךותב יתפה בחרמה ללכנ ,ןרוצ שיגדמ 

םימייקתמה םיסחי ןיבל יזיפה בחרמב םימייקתמה םיסחי ןיב ילובמיס רשק ךות םיתיעלו 
7.יטוימסה בחרמב 

.(1990)תובנ ןונמאו (1988)דקש ןושרג ,(1987)ןורימ ןד ודמע רבכ ,םישולתה תרוסמ ךישממכ לגופ לע 

עבמה דבורב — םידבר ינשב םמושייבו ,'תושיי'כו 'רדס'כ ,'בחרמ' לש םישומישה ינש לע עיבצמ ןרוצ 
יא לעו 'בחרמ'ה גשומ תויתייעב לע .תויורשפא עברא לע עיבצמ אוה ,רמולכ ,ראותמה םלועה דבורבו 

: 1997 ,בחרמ ,מימ5 ,טסקט ,קוצ לש ורפסב הבחרהב ואר ,תורפסב ושומישב תומייקה תויוריהבה 
.גצוימה םלועה לש יזיפה רשקהב טסקטב 'בחרמ'ה תא ,רבד לש ופוסב ,ןרוצ ןחוב ונויעב .44-14 
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לש תועמשמב איה ,(23 :םש) ןרוצ יפל ,'בחרמ' גשומב שומישה תויורשפאמ תחא 

בחרמל קר הניא הנווכה .וב גצוימה םלועב אלא ,טסקטה הנבמב אל ומושייב לבא ,'רדס' 

,יגולוכיספה דממה ,ןמזה דממ :דממכ ספתיהל םילוכיה םינוש םיטביהל אלא ,ידממ־תלתה 

הזל המוד לדומ .ובש םיסחיה לולכמ לע ידממ־בר בחרמ ןיעמ ,יוכו ,יאידיאה ,יביטנגוקה 

תואיצמה לע הכלשהב וב שמתשמה ,ןדל טרוק ידיב ראות רבכ ,(םש :םש)ןרוצ ראתמש 
.תיגולוכיספ־ויצוסה 

Kurt Lewin, 1966:14-29,41-58,)ןדל טרוק לש תיתרבח־תיגולוכיספה הדשה תרותב 

לש םינושה םויקה ידממ לע ותלחהב 'בחרמ'ה גשומ לש בחרה חווטה ףקתשמ ,(193-206 

תושחרתהל הביסה ,ןדל לש ותסיפת יפל .(life space) 'םייחה בחרמ' הנוכמו םדאה 
םדאה לש ותוגהנתה תא םיעינמה תוחוכה לולכמב אלא ,דדוב טרפב הצוענ הניא םיעוריא 

היצאוטיסו תיללכ םייח תייצאוטיס — םיבר םיביכרמ ןובשחב םיחקלנ .הב םיטלושהו 

בחרמה םגו ידממ־תלתה בחרמה ,הרואכל־םיכרצו םיכרצ ,הרואכל־תודבועו תודבוע ,תיעגר 

תואיצמ ,(יזיפה בחרמה לש תימינפ תינבת ןיעמ ,ילאוזיו ןפואב ותוארל ןתינ אלש)יטמתמה 

וא תודיינ תניחבמ בחרמב דקפתמ םדא ובש ןפואה ןכו ,הנבמו םוקימ ,תואיצמ־אלו 

תוביטקפסרפ ,הייחדו הכישמ ,תרושקת ,ותביבסבו וילע םילעופה תוחוכו םיחתמ ,תויטאטס 

.דועו ,ןמז לש 

ייח ןמורב םג לעופ ,ןדל לש 'םייחה בחרמ' תרותמ הלוע אוהש יפכ ,'בחרמ'ה גשומ 

,תומת :םירומאה םייתונמאה םימרזה ןמ דחא לכ ומיע איבמש 'םלוע'ה תועצמאב םיאושינ 

,תודגהנתה ,תונווכ ,(ןושל םגו םיסחי) תרושקת גוס ,םיבצמ ,(תוישונאו ,ףונ) תונומת 

ינשכ לידדרוג רוביגה לש ותידוהב םימייקתמ םיבחרמה ינש .יוכו הרדוא ,תולוק ,תושגר 

ותוננובתה ךותמ םילוע הלא .םהיניב תדמתמ הלטלטב קתנ אוהש ,תלצופמ שפנ לש םיקלח 

וז םויק־תוליפכל .ותביבס םע ויסחימו ותוא םיפיקמה םישנאה ןמ ,ותוגהנתה ךותמ ,םלועב 

תיתלילעה הקימנידל הקמנהה ףא איה 8.לידדרוג לש םיאושינה ייחב עירכמ דיקפת שי 

.ןמורה לש ופוסל דע ,תוילאריפס תורזח לש הנבמלו 

,םינוש םייתונמא םימרזל 'וכויש' אשונ ןודנ ,לגופ לש ותריצי לע תרוקיבבו רקחמב 

םירחא ,ןושארל הבריק לע ועיבצהש שי .םזינויסרפסקאהו םזינויסרפמיאה םג םהיניב 

הנח יפל 9.תופסונ תויתונמא תומגמל ותקיזל םג ונעטש ויהו ,ינשל הבריק לע ועיבצה 

יפל .ותכירעבש רפסה בג לע היזנצרב ירפ םחנמ ידי לע ונדצ ,םויק תוליפכו םיישפנ םירושימ קב חתמ 

תויומד יתש הליכמ םדאה שפנ היפלש ,תיאניווה הזילנאוכיספה םע דחא הנקב הלוע וז הסיפת ,ירפ 

.(1986 ,ירפ) םיבירי לש גולאיד תומייקמ םיתיעל קרו וזמ וז תומלעתמה ,תורכונמ 

לגופ לש םיריש ןיב ימתיר ןוימד לע עיבצמ (56 :1966) ךז ןתנ .לגופ לצא םזינויסרפסקא לע דוע ואר 

לגופש רובסה ,(ד"כשת) סיגפ ןד לש ותעד לע קלוחו ,לקארט גרואיגו רליש רקסל הזלא לש םירישו 

לכל אובמב ,םימיל .םינושארה וירישב ונממ עפשוה אל ןכלו ינמרגה םזינויסרפסקאה לע עמש אל 

תויטסינויסרפסקא קמס תונוכת לע תאז לכב (45 ,51-42 :ב"לשת) סיגפ עיבצמ ,לגופל םירישה 
ךא ,תומדקומה םירשעה תונשבו הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב הנדול ובוש רחאל ובתכנש םירישב 
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םייתוהמ םילדומ ינש םה םזינויסרפסקאו םזינויסרפמיא ,(Kronfeld, 1996: 184) דלפנורק 

תיחרכה תיטנלוויבמא םיסחי תכרעמ טסקטה ךותב םימייקמ םה .לגופ לש הקיטאופב 

לש יתוברתה ומלועמ קלח ,הארנה לככ ,וויה הלא םייתונמא םימרז 10.ותועמשמ תיינבב 

זניאוועינ ייח תא וא ,ללכב ותריצי תא בתכ אוהש חרכהב ושוריפ ןיא ,תאז םע ךא ,לגופ 

יתוברתה םילקאה ןמ עפשוה אוהש ,חינהל רשפא .תנווכמ תיטתסא תועדומ ךותמ ,טרפב 

האמה תישארב התרפבו הרישב תירבעה תורפסב עיפוהש ,םזינויסרפמיאה — ותוא ףיקהש 

הינמרגב תיטסלפה תונמאה ימוחתב חרפש ,םזינויסרפסקאהו ",אסיג דחמ ,םירשעה 

12.אסיג ךדיאמ ,תופסונ תוצראל טשפתהו הפוקת התואב הירטסואבו 

:ו''לשזו) קנבדנז ןועמש םג .רליש רקסל הזלא ירישל וא לקארט ירישל ןוימד םייק יכ רובס וניא 
,היד תססובמ הניא לקארט לש ותריש ןיבל לגופ לש ותריש ןיב םיכרועש האוושההש ,רובס (82-70 

םהב השענש שומישכ וניא ,לקארט תרישב עיפומ אוהש יפכ םיעבצב יטסינויסרפסקאה שומישה ןכש 

תרכינ ןכא תיטסינויסרפסקא הקיטקרפש ,(74 :1999) ןורימ ןד רובס ,קנבדנזל דוגינב .לגופ תרישב 
םיביכר לע םג .(יתעיבקב קנבדנז ססבתה םהילעש ,םימדקומב אלו) לגופ לש םירחואמה וירישב 
םירקוח ועיבצה ,יטסינויסרפמיא ןונגס ילעב םירצויל הבריק לע וא ,םייטסינויסרפמיא םיבשחנה 
ינשמ עפשוה לגופש ,רובס (47-45 :ב"לשת) סיגפ :לגופ לש ותריצי תא ןוחבל םאובב םירקבמו 

הלבקהה .ןיסנג ןסינ ירוא רפוסהו קחצי ןב םהרבא ררושמה — ותפוקתב תירבעה תורפסב םישדחמ 
יפל .םתריציב םייטסינויסרפמיא םיטנמלאל האוושה ךות רקיעב ,תרוקיבב תרזוח הלא םירצוי ינשל 

ןבומב אלו ,תירבעה הרישב רתויב 'םיינועבצ'ה םיררושמה ןמ דחא אוה לגופ ,(76 : 1972) ץרווש לעי 

:םש) קווש תנעוט ,ןכ ומכ .תוארמה תא טלוקה ישוחה דממה לא תונווכמ היתונחבא .ירופאטמה 
תוחפ םיבורק םהירה ,קחצי־ק ןיבל לגופ ןיב הבריק רבדב תרוקיבב תמכסומה העיבקה ףא לע יכ ,(96 

ונושלל הקיז לע עיבצמ (36 :1983) םמוק ןורהא .םיעבצב םהישומישב דחוימב ,בושחל לבוקמשמ 
ירבע רצוי לכמ רתוי תיזתסאניסה הרוגיפה תא ויתובקעב חתיפ לגופש ךכב תיאטבתמה ,ןיסנג לש 
רוזמ ריאי יפל .לגופ לש ותריציב הלא םינוויכ ינש לע ועיבצה הזורפב םג .ול דחוימה ןפואבו ,רחא 

םירייצ לש תונומת ךותמ ומכ םירסמנ ,םיה חכונ הלבונב ףונה ירואית ,(23-22 :1987) 
הזורפה תוריצי שולשב יטסינויסרפמיא ןונגס לע עיבצמ ,(94 :1988) דקש ןושרג .םייטסינויסרפמיא 
לע העיבצמ ,תאו תמועל ,(1987) ףסוי רב לטומח .םיה חכונ ־ו ,םיאושינ ייח ,אפרמה תיבב : לגופ לש 

םזינויסרפסקאל תקהבומה ותוכיישב ,רתיה ןיב ,אוה תירבעה תורפסב ודוחייש ןמור לעכ םיאושינ ייח 

,איה תרמוא ,ןיסנג לצאש אלא ,ןיסנג לש וזל יעבט ךשמה איה לגופ לש הזורפהש ףא לע ,יפוריאה 
תורהצה ורוביג יפב םישל ססהמ וניא לגופ וליאו ,םזינויסרפמיא לש תובכשב הדרחה תקעצ הפוטע 

,ןקיטנמור־ואינכ לגופ תא גווסל התסינ תרוקיבה ,(Kronfeld, 45: 1993) דלפנורק הנח יפל .תורישי 
.וידחי הלא לכ תא ליכמ ולש םזינרדומה ,השעמלש דועב ,טסינויסרפסקא ,טסינויסרפמיא ,יטנדאקד 

.60-56 :1966 :ואר ,'ייסוס םילוע טאל' רישב טרופמ ןפואב העפותה תא תנחוב דלפנורק 10 
יתרפאה ףסוי לש ורואיתב ףקתשמ ,שדח ןפואב עבטב ןנובתמה ,יטסינויסרפמיאה הטילקה ןפוא 11 
,רמוא אוה ,וז הפוקתב .תירבעה תורפסב םירשעה האמה תישארב עבטה תריש תא (174-172 :1976) 

ןפל רבעמ הרישה לש התחיתפב ןהו ,ןמזה תב תיפוריאה הרישה תעפשהב ןה םייוניש הב ולח 
עגרב תניינעתמה השדח תוננובתה — ררופתמ םלוע לש השגרהל יוטיב תתל ךרוצה ךותמו ,ימואלה 

תרדגהב תויתייעב תמייקש ףא לע ,(289-285 :1999)ןמצלוה רנבא יפל .יללכב אלו ,ףלוחהו רידנה 
תירבעה הרישב הז םרז לש וייוליג לע םינוש םירקוח םיעיבצמ ,תירבעה תורפסב םזינויסרפמיאה 

נ"א ,ןמפוש ןושרג לצא — הזורפבו ,רדולוסו ןיקמט ,ןמכיפ ,קחצי־ןב לצא םירשעה האמה תישארב 
.ןונגע י"ש לש םימדקומ םירופיסבו ,ןוראב הרובד ,יחמק בד ,ילאירא א"ל ,ןיסנג 

.ןורטאיתבו המרדב םג ךשמהבו הרישב הליחת םזינויסרפסקאה חתפתה תירבעה תורפסב 12 
הצובק ,(138 : 1997) ןמצלוה יפל ,גציימה ,גרבנירג יבצ ירוא אוה הרישב טלובה טסינויסרפסקאה 
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,שיגדהל שי ,הז רמאמב תכרענ ,ןמורב םירומאה םימרזה ןמ תועפותב תוננובתהה 

וא ,ולש םייתורפסה םייוליגב אקווד ואלו ,םרז לכ לש םייסיסבה םיסודומה תועצמאב 

םוידמה לש ויתויורשפא ףקותמ ,ןבומכש ףא לע ,םוידמל םוידממ הרמהה תויורשפאב 

שדחה חסונה היהי ,ןאכ ןויעל ילאוטסקטה רוקמה .ןושלה תועצמאב תולגתמ ןה יתורפסה 

טופישב םרוקמש םימעטמ אלו יטתסא לוקישב םרוקמש םימעטמ ,ירפ םחנמ לש ותכירעב 

13.'הפצמ' לש םדקומה חסונה יבגל ןהו הז חסונ יבגל ןה ,יתא 

יטסינויסרפמיאה בחרמה 

,תיטסלפה תונמאב הרשע־עשתה האמה לש היינשה תיצחמב עיפוהש ,םזינויסרפמיאה 

ןהיניב ,תומייק תויתונמא תומגמל היצקאירכ ,(275-241 :ט"לשת)רתאה דלונרא יפל ,חמצ 

'םיטסינויסרפמיא' יוניכה .תטלשהו הביתכמה תימדקאה־תידסמימה הינומגהלו ,הקיטנמורה 

,השעמל ,התיהשו ,זירפב 18ד4־ב המייקתהש קנע תכורעתב םיפתתשמל געל םשכ ןתינ 

.היסרפמי* — החירו ,הנומ רגדא לש ורויצ םש לע ,דסמימה דגנ דרמ ןיעמ 
תא סנ לע ולעה ,(Kronegger, 1973:42-89)רגנורק 'תבזילא־הירמ יפל ,םיטסינויסרפמיאה 

רכבמה ,שדח ישגר םלועו םייחה יפלכ שדח סחי העיצמה ,הרישיה תישוחה תומשרתהה 

הטילקהו תוננובתהה םצע .תיביטנגוקה הסיפתה ינפ לע ,תיביטיאוטניא־תישוח תוסנתה 

רייצה שמתשמ ,המלשה תיטמוטואה הייארה ןמ ותוענמיהב .םמצע ינפב םיכרעל םיכפוה 

חנות ,עבצהו רואה תרזעב יעבט לובג םירצויה םימתכבו לוחכמ תוחישמב יטסינויסרפמיאה 

ךותמ םגו וז הקינכט לשב םג תונטק תודיחיל תקרפתמ תואיצמה .םימחותה םירוטנוקה תא 

םתפקסאה .ףיקמ ,ינללוכ ןפואב תואיצמה תייארמ תחרובה ,תיטסיפקסא תוננובתה 

תונמדזמ םש ,עבטה לא תנאוסה ריעה ןמ תוטלמיהב ,רתיה ןיב ,הלגתמ יטסינויסרפמיאה 

היורגה שפנה רחבת ריעב םג םלוא .החירפהו בשעה ומכ ,אליממ תונטק רויצ תודיחי 

הנומתה לופריע ידי לע תובר םימעפ ,יטסיפקסאה סופדל םימיאתמ םייטפוא םיאנתו תוארמ 

.יוכו ,לפרע ,תשורחה יתב ןשע ,םיננע ,רוטיקב 

תורכינ םהיתוריציבש ,םירשעה האמה תישארב םיפסונ םיטלוב םיררושמ .ורודו וליג ינב םירפוס לש 

,םש) הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתמ וירישב יריאמה רודגיבא םה ,תויטסינויסרפסקא תומגמ 
םלועה בלב ,םינושארה ויריש ץבוקב ,םולש 'ש ,(74-25 :1992) רקספיל בדיבא יפל ,ןכו ,(41-36 
: 1988) דקש יפל ,עיפומ וז הפוקתב תירבעה הזורפב .הרסמ תיטמרדה המאופב ןדמל קחציו ,(1927) 

ח"י תא םגו ,יקצירטסיב ןתנ תא ץיצמ (םש ,םש) רקספיל .זזה םייח לצא יטסינויסרפסקא וק ,(68 
תויתונמאה ויתופקשהב ןכו ,תיטסיצלבופהו תיתורפסה ותריציב טסינויסרפסקאכ ספתנש ,רתב 
תלוכסא' תועצמאב ,םילספו םירייצ ץראב הז םרזמ םיעפשומ םישולשה תונשב .(םש ,םש)תויתרבחהו 

יוטיב תואצומו תויטסינויסרפסקא תומגמ תוכרכנ תיצולח תוליעפב םגו ,(ב''לשת :רשיפ הנוי)'סירפ 

.(1991 ,זפוא הביבא) םייטסיצלבופ םיצבקבו תונותיעב 
תכרעמ לש התישאר איהש ,הניצס הטמשוה ,שרב רשא תכירעב 'הפצמ' תאצוהב ,ירוקמה חסונב 13 

.(32 הרעה ןכו ,22-21 ואר הז ןיינעב הבחרהב .ןמורה לש ומויס תנבהל ןאכ תינויחה תומרטה 
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תונמאה תסיפת תלחומ םתועצמאב רשא ,םייסיסב םייטסינויסרפמיא םיסודומ 

רבעמב אליממ הכורכה תויתייעבה ףא לע) ילולימה םוחתה לע תיטסינויסרפמיאה 

,הביטקפסרפה תונורקע רקיעב ,(15 :1973) רגנורק יפל ,םה 14,(םוידמל םוידממ 

,לצהו רואה יקחשמ ,תישוחה היצפצרפהו תיעצמא יתלבה הטילקה ,תוילנוסרפמיאה 

ןמזב תונתשהה גשומ ,םירוטנוק לע רותיווהו תוימתכה ,םזיפקסאה ,חותפה ריוואל האיציה 

.תונטק תודיחיל תקרפמה הייארו ,תויצאירווב תויתרזחה םג ןכלו ,דדובה עגרה לש ונואפיקו 

,לשמל .טסקטב םינוש םישומימב ןהו ירואיתה דוסיב ןה אטבתהל םילוכי הלא 

אלא ,עדוי־לכ רפסמ לש דויח תועצמאב אקווד ואל רצווית רוביגה תומד לע הביטקפסרפה 

,םירוטנוקמ ענמיהל הפיאשב .הייאר תויווז המכ לש ףוקישכ ,וילא תויומד המכ לש ןסחיב 

.תוימתכה ןורקעל הליבקמה ,תילדוזיפא הריסמב רמומ תויהל יתרוסמה הלילעה וק יושע 

ףקשמכ ,תיגולוכיספה ותוכיאב םג אלא ,ילאוזיו דוסיכ קר אל שממתהל לוכי רואב שומישה 

,(69-46 :ו"לשת) קנבדנז יפל ,ןושלב .(72 :םש)יטסינויסרפמיאה Stimung^ ,חור ךלה 

ןניאש)תויביספ תויקודקד תורוצב תיטסינויסרפמיאה הייארבש תוליבסה היוטיב תא תאצומ 

ןושלב שומישו יריבחת שוביש ,תורכומ ןושל תוינבת תריבש ,(אקווד תירבעב תובורמ 

םוידממ הרמהב תומולגה תויורשפאה ןמ קלח ךא ,ןבומכ ,ןה הלא תואמגוד .ישוח לולצמכ 
15.םוידמל 

תישוחה הטילקב :םיירקיע םינפוא המכב יטסינויסרפמיאה בחרמה הלגתמ םיאושינ ייחב 

לש םיטקפאל דחוימבו ,ויעוזעזלו ףונה ישחרל ותושיגרבו לייודרוג לש תיעצמא יתלבהו 

ףונה תונומתב ,תויצאוטיסה ןתוא לעו תוארמ םתוא לא בושו בוש תורזחב ,רואה 

ןכו ,םייטסינויסרפמיא חור ךלהו הרדוא תרצויה ,תירואיתה ןושלה תועצמאב תופקתשמה 

תמועל .הלילעה תיינבל תיתוהמ תובישח הל שיש ,םזיפקסאל לייודרוג לש תטלובה ותייטנב 

.םיקסורמ וא םישבושמ םניא ריבחתהו קשלהו ,תויראיניל לע תרמוש המצע הלילעה ,תאז 

הניצסה ןמ רבכ הלגתמ תיתרכהה ינפ לע תישוחה תומשרתהה תא לייודרוג לש ותפדעה 

16:הנישה לא הרזח טלמיהל הסנמו שדח םוי לא ררועתמ אוה הבש ,ןמורב הנושארה 

קיפסה אל בושו ונשויל םייתניב רזח טקשה םלוא .בישקהו תומוצע םייניעב לייודרוג ההש עגר 

טשפומה ךרדב ,רחואמב השיקנה וז סופתל ,ןורדסמב וישכע הז הרגסנש ,תלד תשיקנ סופתל 

(9).הלטבו העווג רבכ המצע איהש רחאל ,לוכיבכ 

.119-116 :1997 ,ןמצלוה לצא וז היגוסב ןויד ואר 14 
:לשמל ,ואר ,תירבעה תורפסב םייטסינויסרפמיא תונורקע לש םישומימ תניחבל תויטרקנוק תואמגוד 15 

,(ג"נשת ,ב"נשת) רקספיל ,(243-209 :1979) ןורימ ,(1978) ןדס ילינ ,(69-46 :ו"לשת) קנבדנז 
.(294-289 :1999־ו ,126-123 :1997) ןמצלוה 

ץוביקה תאצוה ,1986 ,ירפ םחנמ תכירעבש םיארוטינ ייח לש שדחה חסונה ןמ תוחוקל תואמגודה לכ 16 
.דחואמה 
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:ןכו 

הררבוה ילכה תליפנו ,הלולצו תינקיר השיקנ חפ ילכ המא עגר ותוא שקנ בוחרה תפצרמ ינבא לע 

(247).הל הלחתה השיקנה התיה וליאכ ,וישכע קר הרכהל 

חסיהב שחרתנ ףוליח לש הז סצורפ [...] ,גנילרמ רותראב ול ףלחתנ המ םושמש ,רנכרל רותרא 

(297).תספתנ יתלב ,השולק האובב אלא העיגיה אל ותרכהלו ,היארה שוח םוחתב קר ,רומג 

,'םייק ינא עמשמ בשוח ינא' ,טרקד לש וטפשמ לע הזארפרפב Andre Gide),17)די'ז הרדנא 

חורב .see, I feel, I hear, I smell; Therefore I am 1 18:השיחה תועצמאב 'ינא'ה תא רידגה 

:וב ןנקל הליחתמ ןוסא תשוחתו וביל לא קפסה ןנתסמשמ ,םישוחב לייודרוג םג זחאנ ,וז 

...וישוח תשמח לע ,ומצע לייודרוג ,אוה ול רייתשי דוע ירה ,לכה ,קימטל לכה ךלי הלילחו סח םג םאו 

(169)!אוה ולש ולוכ םלועה לכ ?ןכ ץאה ,ירמגל םדאל ול םיד ,עודי בצמב ,םיחוקפ םישוח השימח 

ךכ ,תונוש תויצאירווב טקייבואה ותוא רתח םהבש ,םייטסינויסרפמיא םירויצב ומכ 
טטושמה לייודרוג לש ויניעל םילגנה תוכרדמה יצירתו תופצרמה ינבא בושו בוש םיראותמ 

הארנ ,האית לא הנושארל עדוותי וברעבש ביבא םוי לש ורקובב ,ןמורה תליחתב .תובוחרב 

:חיטבמ םלועה 

אלש תופי תורענ קחורמב ריכזהשו ,רדגומ יתלב ,דחוימ חיר ונממ ףדנש ,רשופ רקוב ותפל ץוחב 

תוריעזה תוילולשהו ,תחלוזמ התיה רבכ תפצרמה .שדוחמכ היה לכה .תורגב ללכל ןיידע ועיגה 

יתב ,םימארטה ,םיליבומוטואה תונורקה .תוננער ריוואל ופיסוהו יומסב ופדנתנ היצירחבש 

(10).ליג קיפה ,הריעצ המח תוהוגנב קירבה לכה — םה םג םדאה ינבו המוחה 

וייח .תוכרדמב םג יונישה תא האור אוה ,לייודרוג לע םירבועה םיעוריאה םע ,ךשמהב 

העורק תפצרמה' םג זאו ,הל אשינ םרט וליפא ,האיתל האנקה תושגר םע עקבתהל םיליחתמ 

ףקתשמ םלועה ,ותנותח רקובב .(62)'וז יבג לע וז תוכורע ויה תורוקעה הינבא'ו ,'התצקמ 

:תוצצונה תפצרמה ינבאב ךפוהמב 

יארכ הצצונה תפצרמב .םשגה תמחמ תצקמב םעומ היה ריעה זכרמ תובוחר לש שודגה רואה 

לעש םיכופה םיתב ירוט ינשו ,םיכופה םהיככוסו הלעמ יפלכ םהילגר ,םירבועה ופקתשנ רוחש 

(70).בוחרה תפש 

.יתפרצ תורפס רקוחו ,ךרוע ,רפוס היה (1951-1869) ריד הרדנא 17 
.(35 :1973) רגנורק לצא טטוצמ 18 
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,ךכ רחא םימי המכו ,(311)'תפצרמה תא הסיכ קד גלש םורק' ,יטול לש התודבאתה םע 

,תעגשמ תועיתפב םעפ ידימ וב חקלתמ היה םינורחאה םימיה ינשבש ,ףירחה רעצה' רשאכ 

הטלש חורו תבקונ הניצ הטלש ;התיה הבוחט תפצרמה'ו רכז ןיא גלשל םג יזא ,'טעמ ההק 

.(313)'רדאב 

,הפורצ הניא םזינויסרפמיאל תסחוימה תוילנוסרפמיאה ,(142-121 :ג'נשת) רקספיל יפל 

תוחפו ,היצאוטיסה תנבהב ןומטו רואיתה תא םישדוגה םיטרפל טסומ ישגרה דוסיהש אלא 

טלוק ובש ןפואה יכ ,הלעמל ואבוהש םירואיתב םג תוארל ןתינ ,ךכיפל .שרופמה ויוליגב 

,תוארמה תא וכותל גפוסה ,ימינפה שפנה ךלהב ,רבד לש ופוסב ,הנתומ ףונה תא לייודרוג 

.תילנוסרפמיא־ומכ תוננובתהב ףונה ירואית תועצמאב ןאכ אבומ ישגרה דוסיהו 

ויפב תחסונמ ,עבטב תוננובתהל תעגונה ,לייודרוג לש תיטסינויסרפמיאה תוהמה 

ןפואב תגציימה) האית םע ותורכיה םוימ השטשטינ איהש ,ךכב ריכמ אוהשמ ,תוריהבב 

םג םגפנש ,ולש הריציה חוכל הרושק וז תוהמ .(ןמורבש יטסינויסרפסקאה בחרמה תא טלוב 

:האית לשב ןכ 

ןימאה .ךורע ןיאל הפי ךא ,רדגומ אל המ־רבד תארקל הזילעו הטקש הווקת לייודרוגב הססת 

ךותל ףא םיעדוי אלב תכפכפמהו יביבאה עבטה לכב וישכע הכוסנה ,תיללכ היפיצ התוא יהוזש 

יעוזעז שוחל ןורשכה ןיידע וב רמתשנש הדבועהו .ויתודרטו ךרכה תציחמ תורמל ,אוה ושפנ 

ינפל ןתיא היהש הז ,עבטה ןיבל וניב ימינפה רשקה .בר רשוא ותוא האלימ ,לכה תורמל עבטה 

רתוי םינשה תצורמב ךלהו ףפורתנ רשאו ,ךרכב ותבש תישארב דוע וליפאו ,ותדלומ ריעב ,ןכ 

דמלל האצי וז הדבועו — לילכ דוע קתינ אל ,אצמנ רשקה הז — הנורחאה הנשב טרפבו ,רתויו 

ןיידע וב רמשנ ירה ,ךכש ןויכמו .ךרכה ייח תעפשהמ ןיידע ןוונתנ אלש ,ובש אירבה רציה לע 

רבדל דעונ יכ ,שוחב לייודרוג שיגרה הז עגרב .הריציל םירישכמה םהש ,תוננערהו םירוענה דוסי 

ךרוצ וב דלונ .שונא חור ותוא הפצ אל ןיידעש ומכ ,ופוס דעו ותליחתמ שדח ,ךרע ריבכ הריצי 

לוכי אל האית ינפב םלוא ,ואולמב ולש ינאה תשגרה ,וז ותשגרה והשימ ינפב תונתל חמנ 

תולק סחי ול הלגתנש העשמ .גלגלמ קוחשב הז ןיעכ יודיו לבקת וזש ,עדי עודי .תאז תושעל 

דחוימ רודמ ןמ ומצעל עבק ,רקיעה ול שמישש ,ותוהמ לש הז דצ לא הלש לוזלזהו שארה 

תיוז ןרק הלגיש היה רשפא רתוי .ץוחבמ הראשנ איה .לגר תסירד םש התיה אל האיתלש ,ושפנב 

(187).ותשא ינפב רשאמ ,לשמל ,יטול ינפב וז 

לע םג לייודרוג ליעפמ '9,'עבטה יעוזעז' תא השחה וז ,תיטסינויסרפמיאה תוננובתהה תא 

הניאש ,הננער הייאר רמשל הפיאשה .ךרכה ייחב ןומטה ןווינל תועדומ ךות ,ינוריעה ףונה 

,השורדה וז םג איה — םיריעזה םהיעוזעזב םירבדה תא האורו תולבוקמ תוינבתל תדמצנ 

םישוחביו 'תינושאר הטילק' םלועה תא טולקל לייודרוג לש ותלוכי לע עיבצמ (165 :2001) םמוק םג 19 
.םוירוטנסב םייעובש רבכ תאצמנו ונממ הקוחר האיתשכ אקווד (108 ,םיאושינ ייח) "םירעו םיחוקפ 
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אוה תורחא תויונמדזהבש ףא לע ,'אירבה רציה' והז ,לייוררוג יפל .הריצי חוככ ,ומעטל 

ותריצי תא האור אוה ,ןכ ומכ /תואירב'ה לשו 'ילוח'ה לש םתוהמל עגונב חוטב וניא ומצע 

20.תיפצתה ןמ קר אלו ,תישממ תוסנתהמ םג הנוזינ 

תכייש התמועלו ,ןמורב יטסינויסרפסקאה בחרמה תא טלוב ןפואב תגציימה איה האית 

— ותריצי םע ןאכ רשקנה ,לייודרוג לש ןפה הנפומ היפלכ .יטסינויסרפמיאה בחרמל יטול 

קלח התויה 21.ומיע הבריקל ןוצר ךותמ העד םהילע תווחל תגהונו וירופיס תא תארוק איה 

איה ובש ןפואב ןהו ,התבהא יפלכ לייודרוג לש יטסיפקסאה וסחיב ןה הלגתמ הז בחרממ 

.האית לש תיתייחה תוינימה ןמ לידבהל ,התונידעב ויניעב תרייטצמ 

תא רייצל וטנ םייטסינויסרפמיא םירייצ ,(Taylor, 1990:123-133)רולייט ןו'ג־לסאר יפל 

האור ךכ 22.ללכ ךרדב תויתיבו תונידע ,תוכר לש ,םילבוקמ 'םיישנ' םינפואב השיאה 

עוציבב ,תיב לש ונומיקבו תיב ילענב :התיבב חראתמ אוהשכ דחוימב ,יטול תא לייודרוג 

תירשפאה התוהמיאב ןכו ,(33 ימע) האמחב תוינמחלה תחירמו התה תגיזמ ןוגכ תולועפ 

םאה ,האית רשאמ ,וקוניתל רתוי הבוט םא תויהל הלוכי התיה יטולש ,רובס לייודרוג) 

ינפוא ,ןכש ,טלוב וניא םא םג ,ףסונ ןפ םייק המצע יטולבש ןייצל שי ,תאז םע .(תיתימאה 

לייודרוג רשאכ תיביסרפסקא תויהל הטונ איה רקיעב .םידיחא םניאו םיפלחתמ הלש העבהה 

ןמ ,המגודל — יטסינויסרפסקא חור ךלהמ תעפשומ איה םיתיעלו ,התבהאמ םלעתמ 

חצר לע היזטנפ הל שי .(208)'תינועגש הוואת' ידיל םירבג איבמהו 'םימד חיתרמ'ה ,הלילה 

קופיא ןיב הענה תוליפכ תמייקתמ הב םג .התודליב הסנאנ טעמכש רבתסמו ,הירוה 

בחרמה תא תררועמ איה לייודרוג לצא לבא ,הנצחהל המנפה ןיב ,תוצרפתהל 
.יטסינויסרפמיאה 

וז ותונרקס תא ץרתמ אוה .ותונרקס תא תוררועמ ןה תעב הבו ,וריעבש תוצורפה ןמ ששוח לייוררוג 20 
תונמנ ןה ןיאש םושמ ,תאז לכב ךא ,(215)'םייחה תוניפ לכל רודחל וילע הבוח ,רפוס ותויהב'ש ,ךכב 

.ישממה ןויסינה רבד תא תוחדל תואלתמא אצומ אוה ,'הבקנה ןימ לע' ויניעב 
.(163 :2001) םמוק הבחרהב ואר ,לייודרוג לש ותריציל יטול לש הסחי לע 21 

תויתיב תויצאוטיס תוראתמה ,תויטסינויסרפמיא תונומתב ,רולייט תובקעב ,יתאצמ ךכל תואמגוד 22 
The piano)רתנספה רוציש !טאסאק ירמ תאמ ,(clock tea' Five o, 1880)התה תעשב :ןוגכ ,תורחאו 
 1889 ,lesson), וא ,ירפכה ףונב םגו תיבה ךותב םג ,תונומתב םידליה םע דחי :ראות טסוגוא תאמ
:הגד רגדא לש ורויצ ,(The Milliners, 1882)זניצבוכה תונחב ומכ ,תוינייפוא 'תוישנ' תויצאוטיסב 

הלמלמה ,תולמשה לש םיכרה םידבה .הגד תאמ אוה םג ,(La classe de Danse, 1873)טלבה תוינדקר 

ןרעש תא תושירבמ םישנה ןהבש תונומתב .לופריע טקפא תריציל ,רתיה ןיב ,ועייס ,םיישנה םיפיעצהו 

,(Girl arranging her hair ,1886 ,טאסאק ירמ •,Maid combing a Woman's hair ,1898 ,הגד רגדא) 
תסבוכה ,1912 ,ראות טסוגוא) הסיבכו ץוהיג ומכ תולועפ עוציב תעב וא ,הצחרה תעב 
 [Washerwoman]) רויצב החיכש הניא יטורא טבמל אשומכ השיאה .תימיטניא תוננובתה תרכינ

תנשמ Gustav Caillebotte לש ותנומת איה הנממ תפקשנה תוינימב תטלובה הנומת .יטסינויסרפמיאה 
,השארל רבעמ תחאה הדי ,הפס לע החנ המוריע השיא ובו ,(Nu au Divan)שגרד לצ השיא ,1882 

אלו ןדועמ ןפואב תישנה תויטוראה תגצומ תויטסינויסרפמיא תונומתב ,בור יפ לע .הזח לע תרחאהו 
.הטוב תוינימב 
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,לייודרוג לצא תטלוב ,המיע תודדומתהה ןמו תואיצמה ןמ קומחל הייטנה ,םזיפקסאה 

:'החירב' תויורשפא המכ ליעפמ לייודרוג .ולש הבוגתה יכרדבו הטילקה ינפואב הלגתמו 

התבהאמ עדומ אלו עדומ ןפואב םלעתמ ,האיתל עגונש המ לכב תמאב ריכהל ברסמ אוה 

יורש ותויהב ,ףונב ותוננובתה .והנשמל דחא הפק־תיבמ דדונו תובוחרב טטושמו ,יטול לש 

הנישב זחאנ אוה ,ןכ ומכ .תלפרעמו תקרפמ תוננובתה איה ,יטסינויסרפמיא חור ךלהב 

חורב ,םיטיוסמ תוארמ םימעפל ותוא םידקופ ויתומולחבש ףא — (9)'הנכס ינפמ חרובכ' 

תילולפאה םע גזמתהל ונוצרב וא — םיבחרמה ןיב הדונתה ןמ קלחכ ,'תיטסינויסרפסקא' 

יתלוכי' זא יכ ,חרי אלל תוליל אקווד בהא ותודליבש רפסמ אוה .הארנ יתלב תויהלו 

תיבב ןיטרמ קוניתה תא זפשיאש רחאל .(25)'ירמגל יוסח שיגרהלו תילולפאב רתתסהל 

תילולפא השורפ ושפנבש יפל' ,םיראומה תובוחרה ןמ 'תעדמ אלש' קמוח אוה ,םילוחה 

הבש םיבצעה תוטטומתהו קוניתה תומ רחאל .(247)'רואה תא אושנל ול היה השקו ,הפופצ 

הצוחמש תא םדא האור — ןויער וב הלע — רואב' ןכש ,ךשוחב תבשל ףידעמ אוה ,הקל 

,יטול לש התומ רחאל .(270)' ...םירבדה לש םברק תא ףאו .אוה ומצע תא ךשוחב ,ול 

לש קיז םושש ,ינוציק םוטמט ךותמ' הב טיבמ אוה ,האית םע ויסחיב תפסונ הנצקה הלחשכ 

תא ותורבתשהב רצויה ,תונושה ויתויופקתשהב רואה .(313) 'ודעב רודחל לוכי אל רוא 

יענענמב תושמשממה המחה ינרק :םינווגמה וינפוא לע תונוש תויונמדזהב ראותמ ,םיעבצה 

'הלילו םיסנפ רוא רמונמ לטרועמב חורס'ה בוחרה ,(58)ינוריעה םיסנפה רוא ,(33)רתנספה 

םיעוריא ינש לש םתושחרתה םע .דועו ,(58) םינושה םיטלשה לש ןואינה תורוא ,(םש) 

קחרתמ ,(יטול לש התודבאתהו קוניתה תומ)ותוחכפתה־ותורדרדיה ךילהתב םייתועמשמ 

השקתמו ,וכות לא םימשרה תא טסינויסרפמיאה טלוק ותועצמאבש ,רואה ןמ לייודרוג 

הטובה תיטסינויסרפסקאה תוצרפתהה לא רתויו רתוי ברקתמ אוה ,ןכש ,המינפ טולקל 

.האית חצר — ןמורה תא תמתוחה 

םיקלחכ וא המלש הנומתכ ,יטסינויסרפמיא רויצב ומכ ,םיירעזמה ויטרפ לע רסמנ ףונה 

:םייניסנג־ומכ םירואיתב ,הנממ 

לע םבורו לעממ תונליאה לע םתצקמ ,תורירשבו םינגב ושוויא ,םימכרוכמה ,םישביה םיפרטה 

ןמ הקד רופכ תבכש רחשה תולע םע תיארנ התיה [...] .היוצמ חור לכל ושרשיר ,תחתמ עקרקה 

.ואנודה תלעת ףוח לעש לדלודמה אשדה יאלט לעו תפצרמה לע רכוס תקבאכ הדחפמ ,הקדה 

 (77)

'תססוכ הגות' םימעפל ףקתנ לייודרוג :תיניסנג חורב ראותמ לייודרוג לש וחור בצמ םג 

בלב ץומל דמע רימט שע המא' ,(220)'הרורב אל הקעומ' ,(174)'תמסרכמ תובצע' ,(13) 

:םידירפמ םירוטנוק רדעיהבו .דועו ,(299) 'שואייו תובצע' ,(296) 'תמירסמ הביס אלל 

.(234)'םיימש הברה םהב םיברועמ רבכשכ ,םיצעה תורמצ' 

יאצמה ןמ טעמ ךא ןה ,ןמורב יטסינויסרפמיאה בחרמה תא תוגציימה ,הלא תואמגוד 

תיווזה ןמ םה לייודרוג לש תוננובתהה ינפוא ,בורל ןכש ,תופסונ תובר ןנשי — ובש 
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.יטסינויסרפסקאה בחרמה ןמ םיגוציי לש תוחיג ידי לע םיערפומ םהו ,תיטסינויסרפמיאה 

םיקרפב .תטלשל תכפוה איה ובש ,ןמורה לש ומויסל בורק דע תרבוגו תכלוה וז הערפה 

ךלהב םהב ןותנ וניא לייודרוג — תיטסינויסרפמיאה תוננובתהה תמלענו טעמכ םינורחאה 

.חפתמ אלא ,ינטלוק חור 

יטסינויסרפסקאה גחומה 

תישארב הינמרגב חמצ ,(Fumess 1978: 161-208) סנראפ דנומייר יפל ,םזינויסרפסקאה 
ברע הב ררשש ילכלכהו יתרבחה ינידמה בצמל הבוגתכ תורפסבו תונמאב םירשעה האמה 

,הסובתה רחאל הב ונניקש האחמהו לוכסתה ,שואייה תושוחתלו ,הנושארה םלועה תמחלמ 

הז םרז .וכותבש םימרזהו תונונגסה ,תומגמה לכ לע הסכמ וניא ומצע חנומהש ףא לע 

הניאש העבה לע ססובמו ,םזינויסרפמיאל תינורקעה תיתונמאה ותפקשהב ינויצקאיר 

,תיטסינויסרפמיאה תוננובתהבש תודמציהל דגנתמ אוה .ילאטיו יוטיב תלעב ,תיטמימ 

לדבהה ,תיטמתה הניחבה ןמו תינונגסה הניחבה ןמ 23.טעמכ םיכופה םיטנמלא לע תתשומו 

ראתימה רוק ,תיטסינויסרפסקאה הריציב ,לשמל ,ךכ :םוצע אוה םימרזה ינש ןיב 

לע ,םה םיעבצה .תיטמת המזגהו בוציעב המזגה ,תנווכמ היצזיטמרד םירצוי (םירוטנוקה) 

ףופכ וניאש ,ימינפ םלוע לש אוה דטיבהו ,הטושפ תוישוח לע םילעופה ,סיסב יעבצ ,בור יפ 

,(Weisstein 1973: 23)ןייטשסייו ךירלוא יפל .(םש ,םש)ינוציחה םלועה יקוחל חרכהב 

,דחפ ןוגכ חור יבצמו םיזע תושגר ,םיישפנ םיבצמ גיצהל איה םרזה דוסיבש הפיאשה 

םיסחי וא ,םילימ רצוא ,ריבחת ,הרוצ ,עבצ לש תוויע ךרד ,רכו הזאטסקא ,החמש 

תירורד יפל ,הירקיעו ,םינושה םימוידמב םרזה ידליגב תיתועמשמ הקיטמתה .םייטננוסיד 

תוינחוכ ,םינימה ןיב קבאמ ,סוטאנתו סורא 24,הקעצה יגוציי :םה ,(30-8 :1992) הירא־רוג 

האחמו ינחורל הפיאש ,תיטפילקופא השוחת ,תוומהו ילוחה ,םייאמה ךרכה ,השיאה 
.תיטילופו תיתרבח 

םייתסמו ,תמדמודמ היווה ךות לא חפתמה ,הגאש לש יומידב חתפנ םיאושינ ייח 

הקיטמת ומיע איבמה םלוע ,בושו בוש ,חיגמ ןיבל ןיב :הלואגו םקנ ותילכתש חצר השעמב 

־ודאס םיסחיב ,תינלוחו הפירח הקיטורא תשרפנ .יטסינויסרפסקאה םרזה ןמ תונומתו 

ישרוי ץבוקה ךותב ;1917) 'הרישב םזינויסרפסקאה' ,דימשדא רימיזק לש תיטספינמה ותסמב 23 
הפקתה הנשי ,(84-79 :1973 ,[ךרוע] יקסבושורה ןימינב) םיטספיענ רחבמ ,הרישב םיילובמיסה 
ירה ,'לטונ'ו 'רסומ' ,יראתמ' ,'האור' םזינויסרפמיאה םא ןכש ,ותוהמו םזינויסרפמיאה לע תשרופמ 
רוזחל ןיא .אצמנ םלועה' :דימשדא ןעוט ,רקיעבו .'שפחמ'ו 'בצעמ' ,'הווח ,'לכתסמ' םזינויסרפסקאה 

.Die-Aktion ןותיעב ,1919 ,הינמרגב הנושארל המסרפתה הסמה .יתינש וילע 

םרזב תועיפשמהו תועודיה ןמ איה ,1893־מ רויצהו ,ץעה ךותיח — קנומ דראודא לש הקעצה 24 
.יטסינויסרפסקאה 
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הוולמה תיטסינויסרפסקא הקיטמת — םידיקפת ךופיה ךות ,השיאל רבג ןיב םיטסיכוזמ 

והז — 'המזוי לוטנ ןברוק'כ רבגהו תסרסמכ השיאה .םיפסונ םיינייפוא תונויערו םיביטומב 

העיפומה ,דפרעה־השיאה .םינימה ןיב יטסינויסרפקאה תומיעב טלובה תוחוכה םחי 

לייודרוג תא יטורא ןפואב תפקותה ,האית לש התומדב תלגלגתמ 25,קנומ לש ותנומתב 

:המצעב םיאושינ ול העיצהש רחאל דימ ,םדקומה 'םהיתולולכ ליל'ב 

םמורתה הזח תיווע תמחמכ קרפל קרפמ דלס הטמ יפלכ בברושמהו ידמ רתוי ךוראה הרטנס 

םהב ןמתסנש ,הינפ וילא הכפה ,םיילענה ןמ דיימ התפרה וז .הטימה לע הדיל בשי לייודדוג .זועב 

קתיהבו ,ןיטולחל ועינכהל ידכ וליאכ ,המורכ םייניע קיז וב הצענ ,םד ףאושו ירזכא יוטיב וישכע 

.תקנחנ החינג טלפ לייודרוג .תינסרוד היחכ ותקרפמב היניש העקתו תינרוחא המצע העיתרה דחא 

תונודיכ .ופוג ךותמ םיסנו םיפדנתמ ויתוחוכש שיגרה .דחאכ הדמחו בואכממ ףלעתהל בשח אוה 

ךשמיי הז בצמש לייודרוג שקיב הז םע דחי .וחצממ הצרפתנ העיזו ויניע ינפל ודציר םימודא שא 

אל ןיידע השיא םוש וישכע דע .ןיטולחל ותוא תימי ,ףלא יפ רבגתי ובואכמש ,הלכת ןיאל 

(39-38).הזל המוד בצמב ותוא העיקשה 

וא דפרע לש םייומיד ןיב ,(23 :1981) סלזיימ־ישימע הויז יפל ,הענ םזינויסרפסקאב השיאה 

דמצבו ,יטולו האית — יזכרמה דמצב ןמורב הלגתמ הז דוגינ .השודק וא השדק ,הנודמ 

הכוזו ,ןועגישה ףא לע תיתודליה תומימתה תא תלמסמה יצנרפו התפמה לטסוג — ינשמה 

םיגשיהל עיגהל רבגה ןמ תענומה ,תסרסמה השיאה לש המתה .לייודרוגמ 'יהמיא' לופיטל 

קר אל האית — ישעמ יוטיב םג ןמורב תלבקמ ,הלש הפירחה הקיטוראה חוכב םיינחור 

,ולש דיה־יבתכ תא תערוק ףא אלא ,ולש הריציה חוכ תאו לייודרוג לש וחור תא תשבשמ 

הביתכה תא ךופהל ץלאנ אוה יכ דע ,חאה תא םהב תיצהל העיצמ תרחא תונמדזהבו 
.םירתסמב השענה השעמל 

תושוחת ןה ,תושעותמו תומילא םירעב ילאוטקלטניא תחנ יאו ישפנ טקש רסוח 

םדאה ייח לע תוימויק תולאש תועצמאב םג ןמורב תולועה ,תוינייפוא 'תויטסינויסרפסקא' 

סואמה גוסהמ תילאוטקלטניאה תועיבצה וב תגצומ .וייחב תוילאוטקלטניאה דיקפת לעו 

,רלישל ,התיגל םסחיימו םימגתפו םירמאמ הדובה ,לדנירק 'רד חסונ ,לייודרוג יניעב רתויב 

לש ותרות תעפשהב םיימויקו םייפוסוליפ תונויער םירכזנ ,ןכ ומכ .דועו הזוניפשל ,טנאקל 

תא תודירטמה ,םדאה ייחל התוציחנ לעו הביט לע ,תונמאב ךרוצה לע תולאש ,השטינ 

,רלדנסה ק'ציבורו לש םייחה תיירואיתבש תוטשפהו טקשה לומ תודמועו וירכמו לייודרוג 

הרטמה תרסח ותוטטושב ,רתיה ןיב ,אטבתמ טקשה יא .םיילענ לש הקירופאטמב תגצומה 

ןוגכ ,םיעזעזמה ויתוארמ לע ןאוסה ךרכה םירכזנ עקרבשכ ,הניו תובוחרב לייודרוג לש 

הרעישו וראווצב ץוענ השאר ,רבגה תא ףקותה דפרעכ השיאה תראותמ 1893־מ קנומ לש וז הנומתב 25 
.םדכ םרוז םודאה 
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ןגב לספסה לע םינשיה תיבה ירסחו םינצבקה ,םירוכישה ,תוינאציה ,ואנודב הרענה תעיבט 

ןמ ותוא תשרגמ האיתש רחאל ,רבד לש ופוסב ,םהילא ףרטצמ לייודרוגש ,הסחמה תיבבו 

ריסאה ,הטימל ונכש תועצמאב העישפו םיילוח לש זוכיר שגופ אוה הסחמה תיבב .תיבה 

.תוומ תומרוגה ןימ תולחמו תויוהז תפלחה ,תובינג ,תואמר ,תונפלק לע רפסמה ,רבעשל 

:ןוגכ ,םייטסינויסרפסקא םירואיתב לייודרוג לש ויניעל היתוארמב תפקשנ תיטנדאקדה הניו 

,(96)'םיכסכוסמ תולוק יפלאב חרצו גאש רטרפה' ,(84)'םייזירפקהו םילתפנה היתובוחר' 

,הכתומ תכתמ ןיעמ אלא ,ריווא וב ופאש אל ריעב ראשיהל םהילע לטוהש וללה' ,ןכו 

'השק וטהלו ופאש — סמנ טלפסא לשו םיליבומוטוא לש קינחמ ןוחריס תברועמ ,המותכ 

.דועו ,(77) 

.יטסינויסרפסקא רויצ ךותמ ומכ תראותמ ,ואנודה ןמ התשמנש העובטה הרענה 

,ינומרע רעיש ,שארה רעש וצבציב ,ףוגה לכ תא תוסכל ידכ הב היה אלש ,הרוחשה תילטל תחתמ 

םוטרח ינשה הצקה ןמו םחשכ השק המדנש ,ההד־לחלחכ חצמ לש ותצקמו ,םייח לוטנו דכולמ 

תחתמ חפנה .םיבר םימי םימב היורש התיהש ,הב היה רכינש ,תשפורמו הבוטר ,המוחש לענ לש 

עורגל חוכ רצע אל לייודרוג .םימ גופס היה עקרקה חטשו ,תויווג יתש לש ומכ ,לודג היה תילטל 

םייניע םע ,סבג םייושעכ ,םיחופנ םינפ וארנ [...] .זועב םעפ וביל םירוחש הסוכמה שוגה ןמ ויניע 

ועבצב הנוש היה אל ףולקה רשבה לבא ,םרגה םוקמב תקלוצמ התיה תילאמשה יחלה .תומוצע 

(11).רתויב ךוראכ לייודרוגל ול המדנ םטוחה .םינפה ראשמ 

— ףוגבו שפנב םג אלא ,ףונו םיצפח ירואיתב קר אל חכונ יטסינויסרפסקאה םייומידה םלוע 

וב םמורתה דקויו דבכ שוג ןימ'ש לייודרוג שח ,הפקה תיבב האית לא םיכייחמ םירבג ינששכ 

לע הריטס הקירבה' :לייודרוג תא הכמ האית רשאכ וא .(55)'ושאר ךותל עלקנו תחא תבב 

עגרב .ףוגה ךותמ עתפל רקענ וליאכ ,לופנל טמ שארהו ויניעמ וזתנ םיציג .תילאמשה ויחל 

,יטול לש היודיו רחאל .'(82)ושאר לע תקרזנ הרקיתהו טטומתנ תיבהש חוטב היה ןושארה 

וב העגפ [...] הלימ לכ' ,הדוותמ איהשכו .תקמחתמ העדות טוקנל דוע לוכי וניא לייודרוג 

םע .(299)'הפורט ,הדבכ ,התיה תדקוי ותמישנו עמשנב קפד בלה .דוקדוקה לע שיטפ תכמכ 

ףטש ומדו תחא תבב ןלוכ ורעפנ ומכ ופוג תויבובקנ' יכ ,לייודרוגל המדנ ,הירבד םויס 

תועגל ילוא היה בוט וישכע .ןורגה לא והזחמ הלעו םמורתה קינחמ שוג .ברוצ םד ,הצוחה 

לש הייווחה תועצמאב ,םהיראתבו םילעפב הלגתמ תיטסינויסרפסקאה ןושלה .(םש)'היכבב 

'קזח רעסב אטוטמכ' ,(158)'תינתחדק תוליהבב' ,(113)'םד תשירקמ העיתפב' :לייודרוג 

'ילמשח םרזכ ופוג תא ףלח ףירח דחפ' ,(151)'ארונ םוח לש לושחנ םעפ ידמ ינפטש' ,(176) 

,(313)'תעגשמ תועיתפ' ,(310)'ףוריט לש המהדה' ,(229)'ףוטח קפס וב קירבה' ,(186) 

.דועו (322)'םיחתור םימכ עבעבו שחר ,ףרה ילב והשמ םזמז וחומב' 

,ראותמה בחרמה ןמ קלח םה ףא ,הנישבו ץיקהב ,לייודרוג לש םיטיוסמה תונויזחה 

םייטסינויסרפסקא םה ףא םנכותב .ילנויצר יתלבה ןמו םילפא םירצימ ,עדומ אלה ןמ םיעבונ 

םהמ דחאב ,תונויזח םירשעכ לייודרוגל .ירואיתה טביהה ןמ וא תיטמתה הניחבה ןמ — 
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אל םירבדה' ובש הזחמ ,ומיא ידיב לפוטמו הלוח ,דגובכו קוניתכ — םיינשל לפכנ אוה 

ובש ,רחא הזחמ וא 26.(57-56)'הז לצא הז ,לוכיבכ תחא תבב אלא ,הז רחא הזב ול וארנ 

:תנצקומ תוינימו תיטורא היזטנפ תטלש 

לע היצח המוריע תבכושה ,האית ותשא לא ,האית לא הז רחא הזב םיברקתמ ,םירבג לש בר ןומה 

היתועורז הטישומ ,הידש לע םהל תזמרמ ,םתמועל תכייחמ איהו ,לתוכה דילש ולש וז הפס םצע 

הזו .לכה תוארל ,טיבהל היה חרכומ לבא ,הזה הזחמה תא אושנל לוכי אל לייודרוג [...] םתארקל 

(80).רעושי אל ,הנושמ גנוע ןימ ףא ,ליכה ילבל םוצעה ,ארונה בואכמה םע דחיב ול םרג הזחמה 

בחרמה רשאכ ,ןמורה ףוסב ,חצרה השעמל ךומסב ויניעל הלועה ,רחא הזחמב 

הדילומה היזטנפב ,האית לש הבהאמ ,רגרבלדייה עיפומ ,טלתשה רבכ יטסינויסרפסקאה 

: pפתמ חוכ לייודרוגב 

ונממ ענומ ךוראה ובלגמבו ,הלילח רזוחו רטוש לש תומדל עגר ידמ ותרוצ הנשמ רגרבלדייה 

לעש שמשה .ענ וניאש ןורק לע הלע יכ רבתסמ תולעל לייודרוג חילצמשמ .תבכרה לע תולעל 

לייודרוג תא טבחש ,תוילוח תוילוח ויפמ אצוי'ה ארונ קוחצב לייודרוג הארמל ץרפתמ ןורקה 

טלפמ אוצמל הסנמ ,רבכעכ תוניפהו םילתכה לא ץצורתמ לייודרוג דועב ,השק םצע ןימכ 

לייודרוג לבא 'וידדצ לכמ םותסי אוה ,תונולח וא תלד ןיא רדחל — טלפמ ןיאש אלא ,וקוחצמ 

(328).הצריפ וב ץורפל לתוכה לע הכהו וינוא תיראש רגח [...] 

חונעיפ םינמזמ ,תויטסינויסרפסקא תומת וא תונומת םהב רשא ,תומולחהו תונויזחה 
התיהש ,תינאידיורפה תרוסמה בטימכ ,תיטילנאוכיספו תיגולוכיספ תוילובמיס תועצמאב 

.ןמורה ןמז לש הניווב תיתנפואו תלבוקמ 

יצנרפ םע לייודרוג לש שגפמה :יטסינויסרפסקאה בחרמב דבכנ םוקמ המתכ ןועגישל 

םיוולמו םימידקמש ,שפנה תואירב לעו ילוח לע וירוהריהו םיעגושמה תיבב ורוקיב ,הנועגישב 

ןיטרמ לש םתומ םע הקול אוה הבש הפירחה םיבצעה תוטטומתה תאו ולש ותויפש ןדבוא תא 

ןוגכ ,לוכיבכ םייארקא םינוש םירוכזיא .האית חצרל ליבומה ישפנה ובצמו ,יטול לשו קוניתה 

םיילושב םיוולתמ ,(159)'ןועגישו עשפמ לילה בוקע' רישה וא ,(179)'המלעה הנמלאה' הגצהה 

.ןמורב יטסינויסרפסקאה בחרמה ומיע איבמש ,תתוועמה הקיטוראהו תוומה ,חצרהו ןועגישה לא 

םיגחרמה ץג םיביכרמ לש הנתהו עופעפ 

ףא לע ,הימוטוכידב םיעיפומ םניא לידדרוג לש ישפנה הנבמה תא םיביכרמה םיבחרמה ינש 

דחוימב ,הז ךותל הז םיעפעפמ םה םיתיעל .םיסחי תכרעמ םהיניב תמייקתמו ,םהיניב דוגינה 

.(183 :2001) םמוק םג ואר ,קוניתלו רגובל לוציפ לש הז הזחמ לע 26 
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תכפוהו ,תיטסינויסרפמיא הטילקב תומיוסמ תויצאוטיסב הליחתמה ,ףונב תוננובתהב 

גציימה ,דחא ביכרב םימלגתמ םה םיתיעלו ,תיטסינויסרפסקא העבה לש תתוועמ היצקיורפל 

.'םואתפ' הלימב לשמל ומכ ,םהינש תא 

שפנל יוטיבכ םינוש םינפואב עיפומ 'םואתפ'ה תשוחת תא אטבמה ינושלה שומישה 

ףירח יטסינויסרפסקא יוטיב לש השגדהכ וא ,יטסינויסרפמיאה הטעמל תחתמש היורגה 

'תחא תבב הפיצה' ,(11)'תימואתפ תושישת' ,(9)'תימואתפ תועזעדזה' :ןוגכ ,יופצ יתלבו 

התלע דוסי אלל תובצע' ,(םש)'תססוכ הגות םואתפ הפקת' ,(13)'תימואתפ הקושת' ,(םש) 

,(50)'תימואתפ הטלחה' ,(24)'תוימואתפ העווז תוציקיכ [...] והוחליפ' ,(23)'םואתפ וב 

'תימואתפ האובב' ,(226)'תימואתפ תולגתהכ ןויער' ,(90)'םירצימ אלב שואיי תחא תבב' 

והתפטש' ,(םש) 'המוצע האנש עתפל ותוא הפטש' ,(245) 'ימואתפ קפס והחלפ' ,(229) 

תחא תבב והתפפא' ,(273) 'לייודרוג תא ףיצה דחא יחמב' ,(272) 'תוומ תואל םואתפ 

ןמ תוטעמ תואמגוד ךא ולא — דועו ,(313) 'תעגשמ תועיתפ' ,(275) 'הלודג תובצע 
27.יאצמה 

סחיה .היימודה ירואית םג ךכ ,םינושה םיבחרמל םידבעתשמ 'םואתפ'ה ייוטיבש םשכ 

,תיטסינויסרפסקא השוחתמ םיעבונה םייוטיבב הלגתמ 'תקעוצ'ה הממדה לש ינורומיסקואה 

ןושלבכ ,'הקד הממד' וא ,'תממוש הממד' תמועל ,'תיסיסע הימוד' וא ,'הסוחד הימוד' ןוגכ 

'שממ לש הימוד הריאשה הירחא [...] תיארנ יתלב תבכר הרבע' :יטסינויסרפמיאה בחרמה 

,(28)'םלואה תא תשבוכ הליחתה [...] תממושה הממדה' ,(24)'הקד הממד הפער' ,(18) 

הלופכ הממד' ,(39) 'תינשקעה הימודה תא םתחת ועינכהו [...] וקרח םידבכה םילגלגה' 

הטלבתנ' ,(113) 'הארונ הממד' ,(91) 'תמסרכמ הביאכמ הממד ,וב הטלתשנ תשלושמו 

,הזרפומ הימוד' ,(158) 'הדבכ ,תיסיסע התיה הימודה' ,(147) 'תנבואמ ,הרזומ הממד 

'הסוחדה הימודה וז ךותב עקבתנ' ,(285)'הדירחמ הדבכ הימוד' ,(203)'טעמכ תינדרט 

ןוחבל ךרוצ היהיו ,עבונ אוה ונממש בחרמה תא ריגסי אל ומצע יוטיבה ,םיתיעל .(301) 

.לותש אוה הבש תיתלילעה היצאוטיסבו טסקטב ורשקהב ותוא 

היורגה שפנל ,(242 :ט'לשת) רזואה ןעטש יפכ ,אצומ תדוקנ אוה ךרכה 
ותונבצע תא תטלוקה וא ,רפכבש חותפה רדואה לא ונממ תטלמנה ,תיטסינויסרפמיאה 

לע ,תשעותמהו המילאה ,תינרדומה ריעה ,יטסינויסרפסקאה םרזב םגש אלא .הישוח לכב 

לייודרוג טטושמ ובש ךרכה ,ךכ ךותמ .הלש הקיטמתה תרזגנ ונממש דקומה איה ,היאולחת 

יהוז ,ןורימ יפל .(268-266 :1997)ןורימ הארמש יפכ ,'םואתפ'כ שומישה הבורמ ןיסנגל לצאב םג 27 
םע .םירובשהו םימוגפה םירושיקהו הטילקה ,תועדומה יבצקמ תא השיחממה ,רופיסב חתפמ תלימ 

,םש ואר)ריעמ ומצע אוהש יפכ ,המ תדימב 'םיככורמ' םייוטיבה םיארנ ,ןורימ גיצמש המישרב ,תאז 

קשל לש םייוטיבב דחוימב ,ףירחו דח טקפא תובר םימעפ רצונ זניאושינ ייחבש דועב ,(45 הרעה 

.יניסנגה ןונגסב 'תססוכ הגות םואתפ ותוא הפפא' תמועל ,'תעגשמ תועיתפ' ןוגכ ,תיטסינויסרפסקא 
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לפקמה יוויחב .תרחא םימעפל ,ךכ םימעפל ,לייודרוג לש לופכה בחרמב תיזכרמ תושיי אוה 

םדא לע הערל לעופ ךרכה .םיזגורמ תצק ויה םיבצעה לבא' :רמאנ םידקומה ינש תא וכותב 

ךרוצ שיגרמה ,לייודרוג לש יטסיפקסאה ךרוצה לע ךרכה הנוע ,דחאה דצה ןמ .(239)'שיגר 

תויהל שקיבו ,ביבא לש הנושאר המח ףוטש ,ךרכה תא ומצעל ראית' :ורדחמ טלמיהל 

םישורפה ,םוקמל םוקממ הדידנבו החירבב ,ךרכב ולש תוטטושב ןכו ,(10)'תובוחרב אצמנ 

לטוהש וללהו' :םהוזמה ךרכה לש יטסינויסרפסקאה יפואה ,רחאה דצה ןמו ,הלילעה ינפ לע 

לש קינחמ ןוחריס תברועמ [...] תכתמ ןיעמ אלא ריווא וב ופאש אל ריעב ראשיהל םהילע 

:טרופמ רואיתבו .(77)'םיליבומוטוא 

[...] תועעונתמ םילמנ לש בר ברע [...] ,םרוצ ריהב רוא ראומה ,רטרפה ךותל ומרז םינומה 

םישנ םידמג ,םיפוק ,ףוצרפ יעובצ םינויקומ ידי לע ,םידורצ הניגנ תוביתו םיזורכ ידי לע ןימזה(ו) 

םמוי ינב םיטילתא ,םיפייוזמ םידוהו םישוכ ידי לע :ליגרכ אלש תולברוסמו תויקנע 

יתוחפ תואסקרק ,[...] םישוערפה ןורטאית [...] תוברח יעלוב ,םיפשא ,םישוגמא ,[...] םיטבורקא 

,ןאכ היה לכה — עורג ןיממ תוינאצי ,םיעוג םירוכיש ,[...] םילוז םיטרבק ,[...] וניק יתבו הגרד 

הלחמו ,תוינע הצבר םהיתוחוקלו תוגונעתה ירכומ ירוחאמ ,הז לכ ירוחאמ לבא [— — ] 

שיגרה תאז — םתיצמת תיצמתכ ,םירבדה לש יתימאה םניערגכ תועיבקב םש ונכש םירוסייו 

(96).חוכמ בל ךותמו הארונ תוריהבב [...] לייודרוג ףלודור וישכע 

םג אוה ,רחאה דצה ןמו ,לייודרוג לש ישפנה חורה ךלה ,דחאה דצה ןמ ,ףקתשמ ךרכב 
תודוא לעו ויתודוא לע יטול םע המיענ יתלב החיש רחאל .ויתוארמב לייודרוג לע עיפשמ 

.(308)'םמוש ,קיר תחא תבב' הארנ אוה התומ םעו ,(207)'בייוא ,ירכונ' ךרכה הארנ ,האית 

התיהנ ריעה' יזא ,תובוחרב טטושל ץלאנ לייודרוגו ,רגרבלדייה םע התיבה הבש האיתשכ 

םיתיעל ןכש ,הז ךות לא הז םיבחרמה םיעפעפמ ,ךרכה רואיתב ,ןאכ םג .(325)'תנייוע ,הרז 

.רחאל וכשמהב ףלחתיו דחא בחרמ דוסי לע רואיתה לחי 

זכיגחרמה ץג תודונמ — תלטוטמה תעונת 

ישפנה ומלועב תומייקתמ ליעל וראותש םייתונמאה םימרזה סיסבבש תוידוגינה תוסיפתה 

םידקומ ןיב בושו בוש הענ הלילעה .וקתשמו ותוא בכעמה ,תומיע ךות לייודרוג לש 

,אסיג דחמ ,הלילעה תא םימדקמו םיניזמה םידקומ ,לייודרוג לש שפנה יבחרמב םירושקה 

תומד ,האיתל רכמתמ לייודרוג לש יטסינויסרפסקאה ןפה .אסיג ךדיאמ ,הכותמ םידלונו 

,ותמועל 28.םהיניב םימייקתמה הנועמ־הנעמה יסחימ ןוזינו ,המצעלשכ תיטסינויסרפסקא 

אובל תימלוש העיצהש יפכו ,יטסינויסרפסקאה בחרמה ןמ קלחכ לייודרוג ךותב תמייק המצע האית 28 
.(108 :1975 ,אובל) םילפאה וירציו וידחפ תא השיאל אשונ לייודרוג — 
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תקרפמש תוננובתה ךות ,הנממ ןותנ ףאו ולש תויביספה תא ןיזמ יטסינויסרפמיאה בחרמה 

לע הדיבכמ ,'יתייווח' דוסי הסיסבבש ,המלש הנומת ,ןכש ,םיסיסרל תואיצמה תייווה תא 

הדוה ,ךכ וא ךכ .הדוסיבש היווחה תא םג ררופמ הקוריפש דועב ,טסיפקסאה לייודרוג 

קמס םהינשב ,םיירקיעה םילייודרוגה םויקה ינפוא ולא — תקרופמ היווה וא תתוועמ 
יתשל לייודרוג לש לוציפה תועצמאב םג םיגצוימ םינושה םיבחרמה םהינשבו ילוחה 

האית לש הישעמ םע ותוא תתמעמ ,תחאה .וז םע וז תוחחושמ ויתויזהב םיתעלש ,תונוסרפ 

שגדה תא המש וז הנוסרפ .תיטסינויסרפסקא הקיטמת לש גוציי םהש םישעמ ,םתועמשמו 
יבגל תויתימאה ויתושוחתב תודוהל ותוא החירכמו לייודרוג לש תישגרה היווחה לע 

תואיצמל תשחכתמ ,טולימ יקיפא ול תרשפאמ ,תאז תמועל ,היינשה הנוסרפה .שחרתמה 

בחרמה תא תגציימה ,וז הנוסרפ .םינוש םינפואב האית לש היללעמ תא תצרתמו 

לייודרוג לש הז לוציפ .יריפמא דוסי ךמס לע קר ןימאהל שי יכ תסרוג ,יטסינויסרפמיאה 

.(277 ,266 ,252 ,68 ,56 :ואר) רופיסה ךלהמב רפסמ םימעפ שחרתמ תונוסרפ יתשל 

תויושחרתהה האית לש הדיצלו ,דימתמו זאמ וב םימייק לייודרוג לש םויקה ינפוא ינש 

שפנ בצמב' יורש אוה האית דיל 29.ורבעב שח רבכש תושוחת לע 'תיתייווח' הרזח םצעב ןה 

בצמב יורש םעפ היה רבכש' רכוה ,(24) 'דחאכ ליהבמ טקש רסוחו האלפנ תומיענ לש 

בצמ םע רשקב תוערואמ וליא םג ונורכז לע תולעל וב וסכריפ .ותודלי רחשב רשפא ,המוד 

השעמ 30.(25)'ושפנ יקמעמב בוש דיימ ועקש םה לבא ,םהב עגנש טעמכ לייודרוג ,הז שפנ 

— םיעוריאה תורבטצה קר רשא ,תואיצמה לא השדח הבוגת אוה ,תאז תמועל ,חצרה 

— םתיבל רגרבלדייה לש ותסנכהו ,יטול תומ ,בוחרל ושוריג ,קוניתה תומ ,תוריטסה 

.עוציבל ףחדב ותוא םיניעטמ 

ימוקמ ןפואב :םינפוא המכב םיבחרמה ןיב תודונתה תולגתמ ןמורה לש יתלילעה הנבמב 

,ןייפואב תודגונמ תוניצס לש בקוע ףצרב — יכשמה ןפואב ,ןדודיבב תוניצס ךותב — 

הנושארה הניצסב רבכ .ופוס לא ןמורה לש ותישארמ הטננימודה תונתשהב — לע טבמבו 

תומדכ תישארה ןמ עיפומ לייודרוג :זוגא תפילקבכ ןמורה לש תנייפאמה הדונתה הנותנ 

אלו םינ לש בצמב לייודרוג יורש ,ןמורה תא תחתופה הניצסב .םיפלחתמ םיבצמב הענה 

תועזעדזהו תוליהב ,המדא תדיער לש שער ,הגאש ןיב הפולחת הנשי עקרב רשאכ ,םינ 

תא םיפפואה הריוואה תא םיווהמה ,םימדמודמ םיללצו םיקחורמ תולוק ןיבל ,תימואתפ 

םינכת תריסמ תועצמאב קר אל ,ןושלב הלגתמ שפנה ךלה לש תיבטוקה העונתה .ותמיק 

לצא הבחרהב ואר ,ותודלימ רבכ לבסה םע האנהה תא תוועמ ןפואב רשוק לייודרוג ובש ןפואה לע 29 

.(183-181 :2002) םמוק 
השובהו ןוסאה תושוחת ןוגכ ,וירוענב הווחש השגרהכ לייודרוג ידי לע תוראותמ תופסונ תויצאוטיס 30 
תשוחתו ,וירוה תיבבש היינלופה תתרשמה םע ויסחיב ותורענ ימיב שחש יפכ ,לטסוג םע ויסחי לע 

,ןורקה ןמ םידוהיה תא שרגל הצור םיעסונה דחא רשאכ ,תבכרב תומיעב שח אוהש הלואגהו המשאה 

.(212 ,153 ,151 ,85 :ואר) םירצונה םירענה םע טטוקתהשכ ותודליב שחש םשכ 
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הגאשב גצוימה יטסינויסרפסקאה בחרמה .םימיאתמ םייומידב שומישב םג אלא ,םיינייפוא 

לש תיווז' ךותמ םיאב וליאכש ,המדא תדיערכ ןורקה תקירחו םימה זרב לש 3'תירופאטמה 

םירואיתב תרסמנה ,ליוודרוג יורש הבש היווהה ךות לא ןיגוריסל םירדוח ,'המצע שפנה 

םיטלקנה ,םיקרופמ 'םילילצ השולש־םיינש' ,םדמודמה רחשה רוא לש םייטסינויסרפמיא 

,וז הניצסב .'הנכס'מ החירבכ ןושיל קשחבו 'המונתה תציחמ'ב םלגתמה םזיפקסאו ,תישוח 

,תוניצס ךותב םיבחרמה תופלחתהב םג ,רתוי תטלוב היהת ךשמהבו ,הנותמ ןיידע הדונתה 

.תובקוע תוניצסב ןיגוריסל םתופלחתהב םגו 

לש ותדירפ תניצסב תוארל ןתינ הדודיבב הניצס ךותב תשחרתמה הדונתל תפסונ המגוד 

תיטסינויסרפמיאה היווהה ,הדירפה תניצסב .(26)הנושארה םתשיגפ רחאל האיתמ לייודרוג 

,ןאכש אלא ,םיירעזמ םישער לשו תישוח הטילק לש םייופצה םינפואה םתואב הלגתמ 

וקה ךפוה ,ןמורב תיטסינויסרפסקאה היווהה תא תגציימה תומד איהש ,האית םע שגפמב 

תיתייווח הנומת תדמעהבו ,(תועוצפה ויתפש רואיתב)ןושלב יטננימודל יטסינויסרפסקאה 

.ומוקממ רוקעה שארבו ופוג ירבא לכב םעופה וביל לש 

,רתויו רתוי ,יטננימוד יטסינויסרפסקאה בחרמה ךפוה ךכ ןמורה תלילע תמדקתמש לככ 

םתוחה חצרה השעמבו ,ןמורה לש םינורחאה םיקרפב תידעלב טעמכה ותוטלתשהל דע 

םידקומ םהש םיעוריאב םיעיפומ בחרמל בחרממ הלטלטה לש רתויב םידחה םייוליגה .ותוא 

םירקמב .לייודרוג לש תישפנה ותורדרדיהב ןויצ תודוקנ םינמסמה ,םייתועמשמ םייתלילע 

דחא בחרממ ותוא תוליטמה ,ןתוהמב תודגונמ ,תובקוע תוניצס ינפ לע הדונתה תשרפנ הלא 

ץטרמ תומ ,(82)'הריטסה' עוריא :הז ףוליח שחרתמ םהבש םיטלובה םיעוריאה .רחאל 

קרפב) האית חצרל ךומסב תיבה ןמ לייודרוג לש ושוריגבו ,(302)יטול תומ ,(266-260) 

בוש תרחא םעפב) הנושארה 'הריטסה' תירקת תועצמאב וז הדונת םגדות ןאכ .(ןורחאה 

.([185] הירחא בקוע אוהש הל המדנשמ ,לייודרוגל האית תרטוס 

דציכ תוארל ןתינ ,היתובקעב הלילעב שחרתמש המבו ,הריטסה לש הנושארה תירקתב 

,תויטסינויסרפמיא רוביח תוילוח תועצמאב תוחואמ ןתוהמב תויטסינויסרפסקא תוניצס 

לע תנעשנה הנומת ,רבגה תא הכמה השיאה .ןמשור תא שטשטל תוסנמהו ןהיניב תורשקמה 

וניא תונדרמ לש עגרב רשאכ לייודרוג תא הכמה ,האיתב תמלגתמ ,תויטסינויסרפסקא תומת 

ןפה תא ליעפהל הסנמ עזעוזמה לייודרוג ,םנמא .(82) היתומחגל ידיימ ןפואב הנענ 

ותואב הרואכל םילפטה םיטרפל בלה תמיש לא עוריאה תועמשמ תא טיסהלו יטסיפקסאה 

תתצה וא ,'תלדל ךומס הפצרה לע ןוסכלאב חוטש היהש ,ראומה המחה עוביר' ןוגכ ,עגרה 

ומשור תא שטשטל ידכ ךכב ןיא ךא ,יארב תטהולה ותאובב תא לפרעת הנשעבש תרטקמה 

גציית תישוח הטילק לכ וא ,יטסינויסרפסקא םלוע גציימ אוה רשאב הגאש לש יומיד לכ אל יכ ןבומ 31 

םידבעושמ יזא ,ןמורב םימרזה לש יתועמשמה םמויקב םיריכמ רשאכש אלא ,יטסינויסרפמיא םלוע 
.םירושק םה וילאש םרזה לש ותוחכונ בוציעל םימרותה םינממס םהילא 
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ול הוולתש תיבה תלעבמ תונפקותב שרוד־שקבמ אוה ןכמ רחאל .וילע עוריאה לש קזחה 

הניצסב ,ןכמ רחאל קרו ,היכרצל ףסכ העבתש האית לש התשירד תא אלממ ךכבו ,גניליש 

תובוחרב תטלממה תוטטושה .(84) חותפה ריוואה לא ,הצוחה טלמנ אוה ,הרצק תבקוע 

הטקשה תומימח'ה לע ויתס ימי לש ינוריעה ףונה תועצמאב םיעיגרמ תוארמ ול תנמזמ 

הרטמ אלל וטטוש' םהב רשא םיימשהו .'םיפוקש־םיבוהצה םהירהוצ לש תינדרט אלהו 

לייודרוגל רשפאמה ,ןתממ יטסינויסרפמיא רבעמ איה וז הרצק הניצס .'םיקד םינונבל םיטוח 

תובוחרל קומחל ונוצרב אקווד :ףסונ יטסינויסרפסקא דמעמ לא לטויש ינפל אתחנתא 

ותוא םינימזמה ,לטסוג ותשאבו רגרבלדייהב לקתנ אוה ,וירכממ ימ שוגפל אל ידכ םיידדצ 

עלקנ אוה ךכו ,יהשלכ הלתמאב ותשא םע לייודרוג תא ריתומ רגרבלדייה .(86-85) םתרידל 

ךשמהב) גוז ינב תפלחה לש תינלוח הקיטורא הסיסבבש תינימ היצאוטיסל ונוצרב אלש 

ןנובתהלו החרואכ ותיבב ותוא לבקל ץלאיי לייודרוגו ,האית לש הבהאמל רגרבלדייה ךפוה 

הניתממ האיתש ונימאהב ,ותיבל בושל ףחד לייודרוג שח ,הז שגפמ םותב .(םהישעמב םהב 

תולוק רשאכ ,םומעה רואב הל ןיתממו בשוי אוה .הדבתמ אוה ךא ,ותחילס תא שקבל ול 

הממד ,וב הטלתשנ תשלושמו הלופכ הממד'ש שיגרמ אוהו ,וכותל םירדוח וילילצו ךרכה 

תבברעתמ בוש ןאכש אלא ,םילילצלו תולוקל הנזאהב עקוש אוה .(91)'תמסרכמ ,הביאכמ 

םינכשה תיבמ רתנספה תניגנ — תיטסינויסרפסקא היצקיורפ םע תיטסינויסרפמיאה הטילקה 

ןאכ .ךפוש לש רתויב ילטנמיטנס סלאו' והזש ףא לע ,'רתנספ לש תלהובמ הטירפ'כ העמשנ 

.לפרעמה ןשעהו תילולפאה םע םילילצה לש ףוריטה — הזב הז םיבחרמה םיגזמתמ 

וליאכ ,םדמודמה רדחה ךותל םילילצה וצרפתנ ,הז ינפמ הז םיפדרנו הז תא הז םיפדור ,םיפרוטמ 

וצצורתה :הלעמלמ הרקתב היומס הצרפ וזיא דעב ,דבלב וכותל ךא דחוימבו ןווכתמב וכתינ 

ןיידע התיהש ,תרטקמה ןשעו םייברע ןיב לש הסוחד תילולפא םיברועמ ,רדחב וחגנתהו ושגנתהו 

.(91) לייודרוג יפב 

בחרמה ןכש ,קוניתה תומ םע תתחופו תכלוה םהיגוצייב םיבחרמה ןיב בושו ךולה הדונתה 

םוטמטב עקוש לייודרוג ,הרמה הרושבה עדוויה םע .בחרתמו ךלוה יטסינויסרפסקאה 

.רפרודלטימ יצנרפב לקתנו ,תפרוטמ קומא תצירב חופ ,יארפ קוחצב pפתמ ,םישוח 

וב תלפטמש וז איהו ,יצנרפ ןיבו וניב םידיקפת ךופיהל םרוג לייודרוג תא ףקותש ןועגישה 
תרכומה תיטסינויסרפמיא תוננובתה תועצמאב ויתושגר תמצועמ טלמיהל הסנמ אוה .וישכע 

הנומתל ךפוה לכתסמ אוה ובש ףונה — ודיב הלוע רבדה ןיא ךא ,בטיה ול 
לש ותונשרפ יפל תיטנדאקדה הנד לש רצות ,תתוועמ הביטקפסרפ תלעב תיטסינויסרפסקא 

חילצמ אוה .(264)'תונוונתה לש ןמיס — םוקעה תא רכבמ ונלש רודה'ש ןעוטה ,לייודרוג 

עבוק אפורה .םימיוסמ תוזחמ ותוא םיפקות ויתומולחב לבא ,הנישל חורבל רבד לש ופוסב 

תא םתוח הלילעה לש המויסב חצרה השעמ .(266)'השק םיבצע תועזעדזה'ב הקל אוהש 

לש ותליחתמ ,לע־טבמב םהיניב תשחרתמה העונתה תא ןמסמו םיבחרמה ןיבש הדונתה 

םקנ לש טקאב לייודרוג לש שפנה תוחוכ לכ תא וכותל זקנמ הז השעמ .ופוס לא ןמורה 
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האיתב תרכממה תולתה ןמ ותוא תררחשמה ,לייודרוג לש 'ינא'ה תלואג יהוז .הלואגו 

תא םה ףא ורידגה םמויקבש ,יטול לש התומ לעו קוניתה תומ לע ותמקנו ,היתויוללעתהבו 
.ולש 'ינא'ה 

,(152 :1975)אובל תימלוש יפל .םינוש םינפואב תרוקיבב ספתנ הזה ןפואב ןמורה םויס 

םיחתפתמ ,'תירחאה' הנוכמה ,ןורחאהו ישימחה הקלחב רשא ,הידגרטה תינבתכ ןמורה יונב 

,תאז תמועל ,ןעוט (71-70 :1987) רוזמ ריאי .וז תינבתמ קלחכ ,ץאומ ןפואב םיעוריאה 

רוביגה ץוליח ,ןכש ,'תינויציזופמוק הלקלק' לש רצות אוה ןמורה ףוסב חצרה השעמש 

לש ותוישיא תא תמאותה תיגולוכיספ תונמיהמ לש םינוירטירקב דמוע וניא הזכ השעמב 

ףוסב לייודרוג לש תורדרדיהה ,ןכא .'הסג האלטה'כ ,יתוכאלמ הארנ אוה ןכלו ,לייודרוג 

.יופצ יתלבו עיתפמ אוה המויסש ,הלילעה ךרואל התולהנתהמ לידבהל ,הריהמ איה ןמורה 

תא םג הריאמ ,תיטסינויסרפסקא־תיטסינויסרפמיא תפקשמ תועצמאב ןמורב תוננובתה לבא 

.ופוסבש חצרה השעמ 

,וב תמייקש תוארל ןתינ ,ןמורב 'תוומ'ל םיעגונה םירוכזיאה תא בטיה םינחוב םא 

תמועל ,תושממתמ ןניא ןקלח ,הז ןיינעל תועגונה תומרטה לש תכרעמ ,העטמ הלובחתכ 

ןיב םיסחיה תכרעמל עגונה לכב .יטול תומו קוניתה תומ ןוגכ ,תושחרתמ ןכאש ,תורחא 

חצרה תא תדדובמו תעדה תא החיסמה ,תנווכמ היעטה תומרטהה תווהמ ,האיתו לייודרוג 

,(10-1)ואנודה ןמ הרענה לש התיישמ תראותמ ובש ,ןמורה תישארמ לחה .תכרעמה ןמ 

,רהנה דיל ורבועב 32.וימימב םירוביגהמ ימ לש תודבאתה/העיבט לע ןויער רפסמה חפטמ 

הז תא וישכע רבכ םישפחמ םה' יכ ,ךחגמו םימה תא םיקרוסה םירטוש לייודרוג האור 

לש לצ ףא הז עגרב ותעדב הלעה אל ןיידע הלהו [...] שדוח רחאל וא רחמ ומצע עיבטיש 

תלעת ירשג לע ךרבעב' ,רהרהמ אוה תרחא תונמדזהב .(109) 'וייחל ץק םישל הבשחמ 

םמצע םידבאמ יאדו םהילא םיכשמנש םשכ ,תחתמ םימה לא םיפשכ חוכב תכשמנ ,ואנודה 

ונייה ,זא אקוודשו ,םויבמ רתוי םימה םיתיעבמ הלילבש ותעד לע הלע' ,ןכו .(197)'תעדל 

.(214)'םכותל ומצע ליפהל קשחה תא םדאב םידילומ ,רתויב םיכשומ םה ,הלילב 

רקוע אוה תיעקרקל תלשלשב רושק היהש רחאלו ,ואנודה ימב לייודרוג עבוט ומולחב 

תומ תא םירטמה ,רחא םולחב .(217) תוחשל חילצמ וניאו תחא לגר םע רתונ ,חוכב ומצע 

.'הפצמ' חסונב וטמשוהש תוניצסה תחא איה ,ואנודה יממ העובטה הרענה תפוג תישמנ הבש הניצסה 32 
תחא לש תירשפא העיבט יבגל העטמה תומרטהה תכרעמב הנושאר הילוח איה וז הניצסש רחאמ 

חסונכ ,ירפ תכירעבש ,ןמורה לש שדחה חסונה רחבנ ,לייוררוג לש דחוימב ,תולעופה תויומדה 
לייודרוג ידיב האית לש התחיצרש תנמ לע רפסמל תינויח תועטמה תומרטהה לש ןתורבטצה .ףדעומ 

ןאכ ןחבנ וב ןפואל תיתועמשמ ארוקה תעד תא החיסמה תויעטהה תכרעמ .העיתפמ הלועפ היהת 
תא השילחמ 'הפצמ' חסונב הניצסה לש התטמשה .תיטסינויסרפסקא תוצרפתהכ ןמורה לש ומויס 
אללו ,לייודרוג לש ויתומולחמ דחאב היח תרזוח העובטה הרענהש םג המ ,ואנודב תודבאתהה ןויער 

.(331 : 1986)ירפ ןייצמש יפכ ,ותועמשממ םולחה דבאמ תירוקמה הניצסה 
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תכרעמ .(256)םטוח אלב ךא ,תמייקו היח תומדכ ואנודה ןמ העובטה הרענה תרזוח ,ץטרמ 

לע ,תויטנגלאב תדבאתמ יטול .ללכ תשממתמ הניא ,ואנודב העיבטל הייפיצ תרצויה ,וז 

התוצצורתהבו הנועגישב יכ יומס ששח םייק רשא ,יצנרפ .ךינרז תעילבב ,ןילקרטב הפסה 

לע תובשחמ וב תופלוחש ,לייודרוג ףא .המילחמ — רהנה ימל המצע תא ךילשת תובוחרב 

,םישקה ויעגרב אל ףא ,תודבאתהב הגוה וניא ,םדאה ינב תא םיתפמה ואנודה תולוצמ 

ול המדנ הז רוהרה' :החדנ אוה ,(214 ימעמ הלעמל טטוצמכ)ןויער לש ץמש ץנצנמשמו 

תודבאתהה .(םש)'תוריהבב וישכע הנמתסנש ותואילל וסחיי אוהו ,המ םושמ לאונ דיימ 

.(89) לטסוג הארקש ןמורה לש היצקיפב תשחרתמ ואנודה ימב הדיחיה 

הרענה תפוג דיל ,ןמורה תישארב :תושולק ןה לייודרוג ידיב האית חצר יבגל תומרטהה 

לע רופיסה םג .(11)ןיכסב ותשא תא רקדש רבג לע לייודרוג עמוש ,ואנודה ןמ העובטה 

דעו ,(31) ןמורה תישארל ךומס רסמנ ,חדקא תויריב ותבוהא תא סירפב גרהש רציפואה 

'הפורטסטקה' ריוואה ללחב תפחרמ ,םנמא .הלא לש םמושיר שטשטימ ןמורה לש ופוסל 

,לייודרוג היהי תותיחנה תדמעב יכ איה תוריבסה ךא ,לייודרוגל האית ןיב שחרתהל הדיתעה 

ןמ תמה ןפשה תועצמאב םג הבעתמו תחפוטמ וז תורשפא .(127) יטול תששוחש יפכ 

ותומ לע לייודרוג לש ומולחב ,'ןפש' לייודרוג תא הנכמ האית אלהו — (210) תבכרה 

תועדומה תא אורקל ךשמנ לייודרוגש ,הדילצה הנמלאה הגצהה רוכזיאב ,(217) העיבטב 

:האית לש המויאבו ,(179) היתודוא 

היתועבצא הכרכ ןויסנ םשל ומכו [...] !ח־ח ךתוא קונחאו דומעא דחא לפא הלילבש ןכתיי ירה 

(186).רתוי הצחלו ער קוחשב הרמא !ךכ לשמל — .טעמ הצחלו וראווצ לע 

.רפסמ םימעפ שגדומה ןיינע ,לייודרוג לש וחוכל תעדומ האית אקווד ,םירחאה תמועל 

איה' ,תמאה ןעמל ,לבא ,(161)'הקיתשב אושנל אוה לוכי המכ' תוארל הניתממ איה םנמא 

תכרעמ .(147)'ןכ וניאש העדי עודי .ועבטמ בל גומ אוהש ,דחא עגר ףא ןימאהל התעתנ אל 

ימו ףקותה היהי ימ — ורכזנש תויורשפאה יתשל עגונב ארוקב תעתעתמ תומרטהה 

ייוליג ,ןכש ,הריציב םייקה יטסינויסרפסקא־יטסינויסרפמיאה חתמה תא תדדחמו ,ףקתומה 

.תיטסינויסרפסקאה הקיטמתב םירושק הב םיראותמה (רחאה יפלכ וא תימצעה) תומילאה 

הכורכ ,ללכ ךרדב יביספה ,לייודרוג ףקתוי היפלש ,רתוי הריבסכ התארנש ,הייפיצה תריבש 

ול דואמ ךומס קר זמרנ שחרתהל דיתעה חצרה .יטסינויסרפסקאה בטוקה לא ולש העונתב 

רשאכ קר ,(319)ןכל םדוק תועובש המכ הנקש רלואה תא וסיכב שח לייודרוגש רסמנ — 

לכה' יכ ,רוריבב ריכהל ץלאנ אוהו ףתושמה םתיבל רגרבלדייה הבהאמ תא האיבמ האית 

רלואה תריחבב 'ןכל םדוק תועובש המכ' ומיע בכעתמ רפסמה היה ול .(320)'!תמא היה 

הבהאמבו ותשאב תופצל ץלאנ לייודרוג .חפתמה וחוכ תא טקאה דבאמ היה ,ותיינקבו 

המילאה הלועפה .חצרה השעמל ידימה דריגה תא הווהמש השעמ ,ויניעל םיסלעתמה 

תוצרפתהכ תעמשמתמ ,הריציה לכ ךרואל העבעיבש תיגולותפה תוינימה לע הביגמה 

.ןמורב וז האירק רואל ,הזע תיטסינויסרפסקא 
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םינחוב םא .חצרה השעמב ומויסל עיגמ יטסינויסרפסקאה בחרמה תוטלתשה לש ךלהמה 

לכ ףונב תיטסינויסרפמיא תוננובתהל לייודרוג הטנ ותליחתבש ירה ,לע־טבמב ןמורה תא 

ךא ,םיקרפל החיגה תיטסינויסרפסקאה תיווזה .ריעב ותוטטושב ןהו ורדחב ןה ,ןתינש תמיא 

.ותוחכונ תא ריבגמו יטסינויסרפסקאה בחרמה רועינ האית לש התעפוה םע .תוניתמב ןיידע 

םילאה יטסינויסרפסקאה טקאל דע ,םיבחרמה ןיב בושו ךולה לייודרוג ענ הלילעה ךלהמב 
.םויסב ולש 

ותועמשמו וידיקפמ — םיבחרמה ץג חתמ 

שלח ,(16)דבלב 'םיבצעו חומ'כ ומצע תא האורה ,לאוטקלטניא ידוהי ריעצ ותוא ,לייודרוג 

לעב ,דימת טעמכ םחל־תפ ףס לע ,תישעמ תלוכי רסח ,רפס שיאו רפוס ,תינפוג הניחבמ 

,(37)'םיקיתע םיעזג ינש'ל ןב אוהש אצאצ דילוהלו היוג השיא תאשל ןוצרו יטורא לשכ 

לע 'שולת' לש תומד אוה ,יטסינויסרפסקאה םלועהו יטסינויסרפמיאה םלועה ןיב לטלטימה 

םישולתה םיגצומ ,בור יפ־לע ,(348-346 :ו'טשת)ןיקלה ןועמש יפל .םירכומ םינייפאמ יפ 

,תיתוברתה ,תינחורה הניחבה ןמ) תומלוע ינש ןיב םידנו םיענכ וז הפוקת לש תרופיסב 

תחקל תלוכי רסוחב ,דחאה ןמ קתנתהל ןויסינב ,(תידמעמהו ,תיתרבחה ,תישגרה ,תיאידיאה 

".םהיניב הערכה תלוכי אלבו ,רחאב תומלשב קלח 

רוביגה אוה ,תומלועה ןיב עורקש ימכ רתויב ףירחה ןפואב ורידגה ןיקלהש ,'שולת'ה 

ןיבש םייומסה םיפוריצה' ,(225 :1988)ןגכ הרופיצ יפל 34.'םימוחתה ןיב' יורשה יאקסב'צידרבה 

רתי דובעשל רפצ 'ינא' לכ .יקסב'צידרב ירופיס לש תיתימאה המרדה סה ותביבס ןיבל "ינא"ה 

,םידוגינו תוריתס יאלמ םייח תאשל תלוכיב ?תוריחה ןכיהו [...] הנממ רתי קותינל וא ,ותביבסל 

'ינא'ה ןמ קחרתהל הפיאשה ,יקסב'צידרב לצא .'םינפ תבר תחא תואיצמ לאכ םהילא םחייתהלו 

יקסב'צידרב לש םישולתה וירוביגש אלא ,תרהצומו היולג איה ילסרבינוא םדאל ךופהלו ידוהיה 

הרואכל לייודרוג םייקמ ,םיאושינ ייחב לגופ לצא .שורדה ינחורה ןוזיאה תא אוצמל וליכשה אל 

תא שמממ ,חוכב הל רכנתמ אל םג לבא ותודהי תא םייקמ וניאש ,'ילסרבינוא םדא' לש םייח 

המודב)םיעזגה ינש לש בוליש אוהש ךשמה רוד דילוה אוהש ןימאמו היירצונל אשניהל םולחה 

הדימב .'חרפ אברוע' היה לוכה הז הרקמב םגש ,ררבתמש דע ,(זבייגחממ לאכימ לש ותפיאשל 

ריעב ויתולילעב יאקסב'צידרבה שולתה לש םדקתמה ולוגליגכ לייודרוג תא תוארל ןתינ ,הבר 

יפכ ,תידוחייה ותסיפתבו ובוציעבו ,לגופ לש ונמזל המאתהב ןבומכ ,הלודגה תיברעמ־תיפוריאה 

תישאר לש תירבעה תורפסב םישולתה תויומד תא הפממה ןוימ ךרע (348-346 :ו"טשת)ןיקלה ןועמש 33 
י"מ יפ־לע ,םהינייפאמו םייזכרמ םיגוס השולש לע דמעו 'תושילתה תוהמ' יפל םירשעה האמה 

תא שיחממ םהיתוריציב םיראותמה תושילתה יגוס ,ותנעטל .ןיסנג נ"או 'ץיבוקרב ד''י ,יקסב'צידרב 
.םהמ דחא לכ לש ודידל 'העשה תייעב' 

.ומצע יקסב'צידרב לש ונושלמ חוקל הז יוניכ יכ ,(םש ,םש) קקלה ריעמו 34 
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תועצמאב גצוימה ,יטתסאה הטעמה לא הקיטמלבורפה לש דבוכה זכרמ תטסה — ןאכ עצומש 

תומלועה לש הכלשה םה הלא םייטתסא םימוחת ינש ".םזינויסרפסקאהו םזינויסרפמיאה 

— 'שלח' ידוהיכ ולש אצומה תייווחב רושק םזינויסרפמיאה :ןותנ אוה םהיניבש םייתוברתה 

םלועב רושק םזינויסרפסקאה דועב ,עיפשמכו בצעמכ אל ,הביבסב ןנובתמ ,ינטלוק ,יביספ 

שפנ ףוריחב תוטטק תוללוכה תודלי תומוח רכוז לייודרוג)טלושהו הכמה ,קזחה יוגה — ירצונה 

ךכ ,תעכ ךייש אוה וילאש ייוג־יפוריא םלועב יח אוה .(םירצונ םירענ תרובח לומ דיחי ידוהי דליכ 

ואצומ 36.ותשלוח תאו ,המויק תא ול הריכזמו םעפ ־דימ הלועו הבש ותודהי ,תאז םעו ,ול המדנ 

ךותו תומיעו חתמב וכותב םימייקתמ ,ילסרבינוא םדאכ לוכיבכ יח אוה ובש ידגה םלועהו ידוהיה 

המ ,םידגונמ תומלוע ינשב םייקתהל ןויסינהמ הנוזינו תעבונ ותושילת .הקיטקלאידל קיסינ 

תימעפ־דח הניא תומלועה ןיב העונתה ,ךכ ךותמ .תלצופמ שפנ ךותב המוצע תושגנתה רציימש 

37.בושו בוש המצע לע תרחח אלא ,םישולתה תולילעב תובר םימעפ שחרתמש יפכ ,תיראיניל וא 

תועצמאב םג יוטיב ידיל אב לייודרוג לש ותושילתו יקסב'צידרב ירוביג לש םתושילת ןיב גולאידה 35 

ס"רתב יקסב'צידרב איצוהש ץבוקה לש ומשכ 'ץוחמו תיבמ' ארקנה ןמורב ישילשה קרפה לש ומש 
.דועו ,'דדבל' ,'םחנמ' ,'רהנל רבעמ' םהיניב ,תושילת ירופיס ללוכהו 

דבלמ .תמייק לבא ,לגופ לצא תעלבומ תוידוהיה יכ הארמה ,'תידוהי' הביטח ץעמ תמייק ןמורב 36 
אל םירגובה וייחמ םג ירה ,היירצונה תתרשמהו םירצונה םירענה לומ לייודרוג לש ותודלי תונורכיז 

ומכ תברוצ המחהשכ ,רמועב ג"לב ,לארשיו השמ תדכ תמייקתמ ותנותח :המגודל .םינממסה ומלענ 

ול ואלמיש ימכ הנושארל ראותמ קוניתה ןיטרמ ,(125) םירז יאנוש םיראב לקתנ אוה ,(71) זומתב 
ךא תוימשיטנאב לקתנ אוה תבכרבו ,(197) הלימה תירב ץיצל הפולח ןיעכ הווהמש המ ,'םימי הנומש 

.(212)גילבהלו שירחהל רחוב 

— יאקסב'צידרבה שולתה יוצמ 'תומלוע'ה ןיב :םידקומ ינש ןיב טקילפנוקב שולתה אצמנ בור יפ לע 37 

ןיב' רתונו ,תיפוריאה תוברתה ןב ,ילסרבינוא םדאל ךופהלו ובש 'ידוהי'ה תא לטבל ףאושה 
ומלוע תא םיצוחה םייתרבח תודמעמ ינש ןיב דלת רתונש — 'ץיבוקרב לש שולתה ,'םימוחתה 
וללה םישולתה ירופיסב .השעמל היגולואידיא ןיב 'ךוותל' השקתמה — ידנרבה שולתהו ,ישגרה 
תולשלתשה תאו טקילפנוקה ידקומ ינש ןיב רבעמל ןויסינה לש יראינילה ןוויכה תא הלילעה תשרופ 

טסיליהינה ,יקסדשרב לש שולתה םנשי ,םדיל .םירוביגה לש םתושילת תא ועביקש םיעוריאה 
וא תדלומ תושילתב שארמ םירצובמ םהשכ ,ולש תוירטנצוגאב דבשה ,יניסנגה שולתהו ,עבשומה 

לייודרוג לש ותושילת תא ןוחבל תפסונ תורשפא .הינפ תא ונינפב שורפל קר הדעונ הלילעהו ,תודלימ 

תייווח ,םנמא :'ץוח'ו 'םינפ' לש תורדגה תועצמאב איה (ןיקלה יפל) םירכומה םיגוסל האוושהב 
קבאמה ןיבו (תינוידבה)תואיצמה ןיב הקימניד תמייק ךא ,תימינפ דימת רבד לש ופוסב איה תושילתה 

ינש) םייטמלבורפה םידקומה םינמוסמ ,תידמעמ־תיתרבחה ,ןושארה גוסה ןמ תושילתב .ימינפה 
ןיב' לש תושילת ,ינשה גוסב .המינפ שפנה לע םיעיפשמו ןוציחה םלועב (םילדבנ םייתרבח תודמעמ 

דחא רשאכ ,רוביגה לש ותוימינפב םיינחור תומלועכ םינמוסמ םייטלמבורפה םידקומה ינש ,'םימוחתה 

לע עיפשמ ימינפה ומלוע ךותב הזה קבאמהש אלא ,לילכ טלתשה םרט ינשהו ושפנ תא בזע םרט 

תושילתב .ןושארה תושילתה גוסב תראותמה הקימנידה ןמ ךופה ןוויכ ,םיינוציחה ודוקפיתו ותוגהנתה 

ןיב הקימניד תשחרתמ ץא ,ןיסנג לש וירוביג לצא ההוזמה וזכ ,תימינפ תושילת ,ישילשה גוסה ןמ 
אלא ,קבאמב אל ,ינוציחה לומ דמוע ימינפה םלועהש אלא ,םימדוקה םיגוסה ינשבכ ץוחו םינפ 
םה םיימינפה תומלועה ינש תאז תמועל לייוודרוג לצא .םהיניב המאתה רסוח ךות תרושקת רדעיהב 

ונוויכ — יטסינויסרפמיאה :אליממ תחא הפיפכב וב םימייק 'ץוחר 'םינפיו המימי םימימ ונממ קלח 

.הצוחה םינפבמ ונוויכ — יטסינויסרפסקאה דועב ,המינפ חחבמ 
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השיאהש םושמ ,לייודרוג לש ויאושינב םיפרחומ תימינפה הריתסהו םיבחרמה ןיב חתמה 

תיטסינויסרפסקא תומד איה האית 38.םתוא תררועמו וכותב שפנ יקמעמ תגציימ אשונ אוהש 

וריצ םע תודדומתהב ותוא הדימעמה ,תרכממו הנעמ ,תיטורא ,תירבג ,דפרע־השיא לש 

,'הזיחא' לייודרוגל קינעהלו תושילתל אפרמ תויהל םייושע ויה םיאושינש ףא לע .לפאה 

לש תרזגנ ,האיתב ותריחב ;תילכת ןיאו תלחות ןיא ןאכש ירה ,(226 ,211)ול המדנש יפכ 

תויטסינויסרפסקא תודצרפתה וב תררועמ התומד — ןולשיכל שארמ הנודנ ,ותושילת 

ןב תדלוה רבדב ומולחש רובס היהש ,לייודרוג .תויטסינויסרפמיא תוניפ לא ותוא החירכמו 

ותריחב םצעב ירשפא יתלבל ומצעב ותוא ךפוה ,םשגתהל דמוע םיעזגה ינשל ףתושמ 

לשכה 39.ויבא היה אל אוהו תמ קוניתה ,ןכש ,דוסיה ןמ םולחה תא תצפנמש ,האיתב 

הז ןמורב ןחבנ ,שולתה לש ותלפמ תא םעפ אל ןמסמהו םיבר םישולת ןייפאמה יטוראה 

םינפואבו ,האית םע לייודרוג לש ויסחיב רתויב ףירחה ןפואב הצמתמו ,בחרומ ןפואב 

אלא ,תיזכרמה הלילעב קר אל םינחבנ םיאושינ ייחב םיאושינה ייח .לטסוגו יטול םע םיפסונ 

תויהל םיכפוה לייודרוג לש ויאושינ 40.םהינימל םירוכזיאבו תוינשמה תולילעב םג 

,תורצנל תודהי ןיב קומעה טקילפנוקל הטעמ םישמשמו ,ותושילת תנחבנ הבש 'הדבעמ'ה 

האיתו לייודרוג ןיב םידיקפתה ךופיה .השיאל רבג ןיבש ירדגימה תומיעה ידי לע הווסומה 

ידוהיה אוה (האית ותוא הנכמש יפכ)'ןפש'הו 'ןטק'ה רבגה :יעזג־יתדה טביהה תא ריגסמ 

םג אטבתמ הז טקילפנוק .(40)'תיתימא הדליהנורב' איהש ,היירצונה השיאה ידיב טלשנה 

האיתשמ ;(193)'קזחה' תמועל םלועב 'שלחה' לש ומוקמ יבגל תודגונמ תוימויק תוסיפתב 

תא השיגדמו ולש תושילתה תשוחת הפירחמ ,תיבהמ 'שלחה' לייודרוג תא תשרגמ 'הקזחה' 

.28 'סמ הרעה ,ןלהל וארו 38 
,חמש ,אירב םעכ םייוגה תסיפתמ ,הארנה לככ ,עבונ ,היוגה המלעה לע ידוהיה ריעצה לש היזטנפה 39 

.ויאצאצ לש םקלח תנמ ויהי רשא ,'ידוהיה ירוסיי' תא 'ללדל' וחוכב שי םימדה בוריע רשא ,ריהב 
תא תאשל ףאושה ,יקסב'צידרבל םייגחממ ,לאכימ ךכ :'םישולת'ה ירופיסמ םיברב עיפומ הז ביטומ 
תודגנתהכ עושעשה םשל םגו ותדלומב 'םיאנקה' תא סיעכהל ןוצר ךותמ ,היוגל התוא ובשוחב ,גיוודה 

ןירופסאיד ינפב התוא הלעמ ,הלאשב קוסע רתב םג .(ל ,םיינחמ) םייקה יתרבחה רסומה תודוסיל 

תולותבה לש לוכיבכ ,ימלוע רעצי ןיא הינלופה תתרשמב יכ ,הדומו ןאכמו ןאכמב ורבח 
ןאכמ)'י םדה תפלחה' ,ליעוהל היה לוכי הזש ףא ,התוא תאשל ןיא יכ עדוי ךא ,'ונלש תויטנגילטניאה 

איהו ,יוגה פיטנא לש ותוחא השטנב רהרהמה ,ןיסנגל סרטבמ תרפא לאירוא םג ךכו ,(300 ,ןאכמר 
רז היה שולקה ושארש [...] אירב דליי ול הארנ פיטנא לש ודלי םג ךכו ,'הדורוו תלהוצ' ול תיארנ 

.(126 ,םרטב)'קיהבמו 
תופקשה וכותב תורוזפ תיזכרמה הלילעה דצל ,תאז דבלמו ,האיתו לייודרוג יאושינ תא ןחוב ןמורה 40 
תוועמה יטוראה סיסבה ,(27)'םיאושינ יפייע'כ םיארנה חזרמה תיבב גוזה ינב :םיאושינ יבגל תונוש 

רלדנסה לש םיילענה תרופאטמו ,יצימו ןהוי לש יגולאנאה רופיסה ,רגרבלדייהו לטסוג יאושינב 
,(42)גוזב הניא םא ךרע הל ןיא ירה הרקי איה םא םג רשא הדיחי לענכ אוה קוור ויפל ,ק'ציבורו 
שי יכו םירתוימכ םיאושינה לע ידיירפ לש ותפקשה ,'הבהא אלב' אשניהל יטול לש הבוריס 
חונמה הלעב תודוא לע רשיפ תרמ לש הירופיסו ,קשחתיש לככ גוז תונב ףילחהלו עשעתשהל 

.םינשה יכורא םהיאושינב 

This content downloaded from 75.180.17.81 on Mon, 30 Mar 2020 14:51:33 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



193 יטסינויסרפסקא־יטסינויסרפמיא בחרמב 'שולתי 

[...] ולקמ תא ומיע חקל אלש לבח' יכ בשוחו 'דדונה ידוהיה' תויהל ךפוה אוה .ותודהי 

.(277)'עוגרמ ןיא — יחצנה ידוהיה' 

תשוחת' לש תויתיילשא תוחלבה לייודדוגל דוע ןיא ,בוחרה לא ךלשוה הבש ,וז הדוקנמ 

וכפה םייחהש שיגרמ אוה .םכלהמב םיקרפלו ויאושינ ברע ול המדנ היהש יפכ ,'הזיחא 

'עירכמ ימואתפ ךתח'ו 'ףקות השעמ' שורדש השוחתה וב ןנקל הליחתמו ,ורובע םירצ 

.'ץוצר רבג'ל הייהנ אוה יכ ,הז ןוגכ השעמל רשכומ יתלב אוהש ול המדנ לבא ,(283) 

השוחתה לש האיש .תיבה ירסוחמ רתי םע ,הסחמה תיבב אקווד ול היהת תוכייש תשוחת 

ותוא השריגש דבלב וז אל האית — ולש היהש יזיפה בחרמה ןמ םג ותרדה םע עיפומ 

היה ןכל םדוקש ,עירכמה ךתחה ,'ףקותה השעמ' .רז רבג ותטימ לא האיבה ףא אלא ,ותיבמ 

הרובגה' :האית הרידגהש יפכ ,תודרשיה רצי חוכמ שממתמ ,עצבל לגוסמ וניאש רובס 

.(192)'םלועה ןמ רובעלו רהמל אלא הנקת םהל ןיא ןואה יפרו ןאכ העירכמה איה דבלב 

תיטסיפקסא הרעשה לכ לע (ותטימב רגרבלדייה) םייניעה הארמ רבוג וז היצאוטיסב 

דיל המנה האית חצרב יוצימו החיתר תדוקנל םיעיגמ לייודרוגב םילעופה תוחוכהו ,תירשפא 

.רגרבלדייה 

רושק יטסינויסרפסקאהו יטסינויסרפמיאה םרזה ןמ תועפות תועצמאב גוצייה 

הקיטאופ םכותב םילפקמה ,הלא םייתונמא םימרז םיביגמ הילאש הריפסומטאל 

הז)ןמורה ןמז לש םיירוטסיה־סייתרבחה םיאנתה םע קודה רשקב דמועו 41,היגולואידיאו 

תומחלמ יתש ןיבש הפוריא — ותביתכ ןמזל רתוי וא תוחפ ףפוחהו הלילעב ףקתשמה 

םילעומ םגו ,ףיקע ןפואב םג םיפקתשמ תוירטנצסקאהו ןווינה ,המחלמה תוקלצ 42.(םלוע 

.(54) רישי ןפואב לייודרוג ידי לע 

איהש ,שולתה רוביגה לש ותוטטושל רכה תא הווהמ המחלמה רחאלש תיטנדאקדה הניו 

לש ותושילתב ידעלב םרוג וניא ינברואה טביהה .תישפנה תוטטושל יטרקנוק יוטיב 

דקומ הווהמ ךרכה ,ןיוצש יפכ ,ןכש ,םירומאה םיישפנה םיבחרמל ףופכ אלא ,לייודרוג 

יטסינויסרפסקאה בחרמב ולוכ שובכ ותויה ,תאז םע .םימרזה ינש לש םסיסבב יתועמשמ 

בטוקל הכילהה .תובוט רשבמ וניא ,ךיפה יתלב םילא השעמב ךא ,ןמורה לש ופוסב 

יקסב'צידרב ירוביג תא םג ןייפאמה ינסרהה 'רתיה קותינ'ל הליבקמ יטסינויסרפסקאה 

.דעל םישולת םירתונ םה וילא הוולנה ףירח השעמ לשבו וניגב רשא ,םישולתה 

שארמ בטיה תחסונמה תיטאופו תיתרבח היגולואידיא דוסי לע םק יטסינויסרפסקאה םרזה 41 
גרופל לש ורוביח תא ואר) דבעידב הקיטאופה תצלוחמ יטסינויסרפמיאה םרזב וליאו ,םיטספינמב 
 [Laforgue] 1883 תנשמ, ,'Physiological Origin of Impressionism, 1966 :ךותב ,[Nochlin [ed).
םצעמ ,תעלבומ יהירה תמייק איה םא .תרהצומ תיתרבח היגולואידיאב רבודמ ןיא םזינויסרפמיאב 

.םרזה דוסיבש תיטסיפקסאה הייטנה 

.(52 הרעה ,258 :2001) םמוק םג ואר ,ןמורה תלילע לש הנמז לע 42 
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םוכיס 

,חצרה השעמ .תושילת לש המזירפב םיאושינ ייח לש הקימניד גיצמ זניאגשיג ייח ןמורה 

טקילפנוקה :הלא םיאושינב םילפוקמה םינעטמה לכ תא וכותב רצוא ,ןמורה תא םתוחה 

,'שלח' והימו 'קזח' והימל םיעגונה םייפוסוליפ תונויער ,םינימה ןיב קבאמה ,יעזג־יתדה 

םקוממה ,יטסילאיר־יגולוכיספ יטמרד ןמור והז .גנועהו םירוסייה ,הפירחה הקיטוראה 

.םלוע תומחלמ יתש ןיבש הניו — תחאכ תינוידבו תילאיר איהש ,תיטנדאקד תואיצמב 

לש התקיצי תא םירשפאמה םייטסינויסרפסקאו םייטסינויסרפמיא םיעבמב תרסמנ ותלילע 

.ןמורב םיגצומה םידוגינה תוכרעמ תא הטילבמש הקיטאופ ךותל הקיטמתה 

שולתה שדחמ ןכותה תניחבמ .בוציעב ןהו ןכותב ןה הז ןמורב הלגתמ לגופ לש ותונשדח 

הרייעב םייחש) םיבר םישולת םיאצמנ ובש ,'ידוהי'ה בחרמה ןמ ותצירפ םצעב ,לגופ לש 

וא תידוהיה 'חור'ה לע םיטבלב םיעוקש םהש וא ,הלודגה ריעב תידוהי הרבחב וא ,תידוהי 

םייתונמאה םימרזה תועצמאב ותומד בוציע .ותפוקת לש יפוריאה בחרמה לא ,(תינויצה 

לגופ יורש היה הבש תיתוברתהו תיתונמאה הריפסומטאה םע דחא הנקב הלוע ,םייפיצפסה 

.םלוע תומחלמ יתש ןיבש וז הפוקתב הינמרגבו הירטסואב 

לש תוהזה שופיח ךילהתב וניינעו ,הקיטאופבו ןכותב ,ןושלב — לגופ לש ותונשדח 

םינמרג םירפוס ודדומתה ובש ןפואה םע דחא הנקב םילוע ,הפוריא ברעמב ידוהיה ריעצה 

ןגכ הרופצ .םהיתוריציב גצומ רבדהש יפכ ,םתוהז םע םירשעה האמה תישארב ידוהי אצוממ 

,הירבדל .(232 :1990)'תוהז יפוריצ וא תוהז יעותעת' הרמאמב הז םיניינע בצמ תראתמ 

,םיעותעת ןויזחב הייפצכ הומכ ,םהיתוריציב םינמרגה־םידוהיה םירפוסה לש םתוהז תניחב 

:תימוקמה תיתרבחהו תיתוברתה תוהזל ךייתשהל ךרד םישפחמ םינוש תוהז יקלח ובש 

ופכנש תוהזה יעותעת לשב אקווד יכ ,דמלמ ידוהי אצוממ םינמרג םירפוס לש םהיתוריציב ןויע 

,טרפב תידוהי־תינמרגה וזו ,ללכב תורפסה תולובג תא הלא םירפוס וביחרה םאצומ ןיגב םהילע 

יבגל תורפס .תילאטוט היווח לאכ תורפסל םסחימ ,ראשה ןיב ,עבנש ,ידוחיי דממ הל וקינעהו 

קינעמה יתרבח־יתוברת ןחלופ ןיעמ םא יכ ,אדירג יטתסא־יתוברת קוסיע תניחבב התיה אל םדיד 

— תינמרגה תיתורפסה תרוסמהו ןושלה — םירמוחו תורשפאו ,הילע דומעל עקרק וב ףתתשמל 

הפשח תוהזה תרדגהל תלוכיה לבא .תיפוריא־תינמרגה תוברתב הליעפו היח תוהז לש הבוציעל 

תצמאמה הרבחב ,תימצע הרדגה ירפ ,החותפ תוהז לש התופיפר תא :הלש הפרותה תדוקנ תא םג 

הלטלט םהמ השרדנש תיביטמרונה תוהזה תמיא .הרוגס תירצונ־תינמרג תוהז לש הדיחא המרונ 

ביצי אלהו ךבוסמה ספיספה .םיחתמ ןועט ימויק בצמ ךותל ידוהי אצוממ םינמרגה םירפוסה תא 

תועמשמ ובוחב ןפצ תאז םעו ,תודיחו תוריתס אלמ םויק םהל דיעוה םהלש תוהזה ןורתסלק לש 

.הקומע תיתרבחו תישונא 

לעו ,רפוסה לייודרוג תועצמאב רפוסה לגופ לש הקיטמלבורפה לע עיבצהל ביטימ הז רואית 

.ויניעב תספתנ איהש יפכ 'העשה תייעב' 
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היפוגוילגיב 

רימיזק ,דימשדא 

םוילובמיסה יישרוי (ךרוע)ןימינב יקסבושורה :ךותב ,(1917)'הרישב םזינויסרפסקאה' :1973 

.ביבא־לת ,םיטספינמ רחבמ — הרישב 

הביבא ,זפוא 

.260-254 ,30-29 חיש ילצ ,'ונתליהק ץבוקב םייטסינויסרפסקא תודוסי' :(ב'לשת) 1991 

השמ ,םחנמ ןב 

.ביבא־לת ,םיבתכ תאצוה ,תונמאו הבשחמ ,תורפסל המב :ךנא ,'לפאה רעשל רבעמ' :1954 

לטומח ,ףסוי־רב 

.15.5.87 ,8.5.87 ,תונורחא תועירי ,'הניווב הדילו םיאושינ ייח' :1987 

תירורד ,הירא־רוג 

יונו תירורד הירא רוג :ךותב ,'הקעצה יגוציי' ,'לוחכמבו טעב םייטסינויסרפסקא םייומיד' : 1992 

תאצוה ,האמה רבצמב לוחבמבו טצב םייטסינויסרפסקא םייומיד ,הן?צצ ,1992 ,הנרא 

.ביבא־לת ,רביירש ש"ע תונמאל תיאטיסרבינואה הירלגה 

דלונרא ,רזואה 

ץוביקה ,ןיבי םהרבא םוגרת ,ינש ךרכ ,תורפסהו תונמאה לש תיתרבח הירוטסה :ט"לשת 
.ביבא־לת ,דחואמה 

ףסוי ,יתרפאה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה ןוכמה ,ןושלהו תוארמה : 1976 

רנבא ,ןמצלוה 

.ביבא־לת ,תונורחא תועידי תאצוה ,המחלמה תורפסו יריאמה רודגיבא :1986 

.ביבא־לת ,תונמאל 'ץיבוניבר עושהי ןרקו דחואמה ץוביקה ,תיטסלפ תונמאו תורפס :1997 

תטיסרבינוא ,תיטסלפה תונמאה חבונל תירבצה תורפמה ,המואה תייחת :תבשחמ תכאלמ : 1999 

.ןתיב־הדומזו הפיח 
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ןועמש ,ןיקלה 

הטיסרבינואה ,ללה היפוצ תאמ ויתואצרה יפל תומישר ,תירבצה תרופסל אובמ :ו"טשת 

.םילשורי ,תירבעה 

(ךרוע)ןימינב ,יקסבושורה 

.ביבא־לת ,םיטספינמ רחבמ — הרישב םזילובמיסה ישרוי : 1973 

ןתנ ,ךז 

.ביבא־לת ,ףלא ,תינרדומה הרישבו ןוסגרב לצא סומתירו ןמד : 1966 

ןועמש ,קנבדנז 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקהו ביבא־לת תטיסרבינוא ,רציב תובירב יתש : 1976 

הרופצ ,ןגכ 

.ביבא־לת ,ריבד ,תומלוע ינשמ ,יקסב'צידרב י "מ :ךותב ,'רבד תירחא' :1988 

.3 ארגא ,'תוהז יפוריצ וא תוהז יעותעת' :1990 

תימלוש ,אובל 

תלבק םשל רוביח ,ולש תרופיסבו הרישב םדוחייו לנופ לש ותריציב תוינבתו םירמוח : 1975 

.ביבא לת תטיסרבינוא ,ץיבכש זעוב ר"ד תכרדהב ,היפוסוליפל רוטקוד ראות 

בדיבא ,רקספיל 

תטיסרבינוא ,8 תורפסב רקחמל םיפד ,'היארה תא תרצקמ הניאש תפקשמב טבינ המ' :1992 
.הפיח 

.29 תונשרפו תרוקב ,'היזה לש תורמצ' — 

.ביבא־לת ,םילעופ תירפס ,םולש 'ש תריש — 

לאירבג ,דקומ 

.ט"י :ח"י םיינזאמ ,ירפסמכ לגופ דוד' :1954 

הלילג ,רומ 

.עבש ראב תטיסרבינוא ,לגופ לש הוורפה ןושלב ןויצ •.תועמשמו הרוצת :1994 

ריאי ,רוזמ 

.רואל האצוהל םייאטיסרבינוא םילעפמ ,ודבל רישה לצ אל .דוד ,לגופ : 1987 
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ןד ,ןורימ 

.2.6.87 ,תונורחא תועידי ,'לגופ תא תולגל לדחנ יתמ' :1987 

.םילשורי ,קילאיב דסומ ,חצמ לופ רפאב םיחח : 1997 

ןוכמה ,ןימינבל תרדא ,'לגופ תריש לש התולבקתה תודלות :רבדב היולתה הבהאי :1991 

.דחואמה ץוביקהו ביבא־לת תטיסרבינוא ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה 

ןונמא ,תובנ 

.23.3.90 ,בירעמ ,'דובא רתונ לגופ דוד' :1990 

ילינ ,ןדס 

.192-165 ,12-11 תונשרפו תרוקב ,'דרוי רודב' :1978 

לאגי ,הנרס 

.6.2.87 ,תונורחא תועירי ,'םיאושינ ייח' :1987 

הויז ,סלזיימ־ישימע 

.ביבא־לת ,ביבא תמר ,החותפה הטיסרבינואה ,8-7 תודיחי ,יגולונכטה ןדצב תונמא :1981 

ןד ,סיגפ 

.בכ דלומ ,'ותרישו שיאה :לגופ דוד' :1964 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,םירישה לכ ,ב'לשת ,דוד לגופ ךותב 'אובמ' : 1972 

הנוי ,רשיפ 

ןואיזומ ,םירפ תלוכסא םע וירשקו םישולשה תונשב ילארשיצראה םוינויסרפזנקאה :1972 

.םילשורי ,לארשי 

םחנמ ,ירפ 

.27.12.85 ,בירעמ ,'היטבמאב לגופ' :1985 

ץוביקה ,םיאושינ ייח ,ירפ םחנמ תכירעב ,לגופ דוד :ךותב ,'רפסה חסונ לע הרעה' :1986 

.ביבא־לת ,דחואמה 

לאירבג ,ןרוצ 

תטיסרבינוא ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו הקיטאופל ילארשיה ןוכמה ,בחרמ ,םלוע ,טסקט : 1997 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,ביבא־לת 
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(ךרוע)ןורהא ,םמוק 

.41-11 ימע ,ביבא־לת ,דחואמה ץוביקה ,הממדה רבצל ,דוד לגופ :ךותב 'אובמ' :1983 

םיאיצומ ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא ,לגופ דוד לש ותריציב םינויצ אלפהו לפואה :2001 

.ביבא־לתו הפיח ,רואל 

 prw, לעי

.108-76 ,1 האירק ןמיס ,'םינועבצ יקרב לכ' :1972 

ידה ,טייש 

ייח'ב שולתה תומד •.יט0ינוי0רפםן?א־יטםינויםרפמיא בחרמב שולת — לייודרוג ךלודור : 2000 

,תיתאוושהו תירבע תורפסל גוחה ,'ךמסומ' ראות תלבק םשל רוביח ,לגופ דודל 'םיאושינ 

.הפיח תטיסרבינוא 

ןושרג ,דקש 

,דחואמה ץוביקה ,םיאושינ ייח ,1986 ,ירפ םחנמ תכירעב דוד לגופ :ךותב ,'םיאושינ ייח' : 1986 

.344-335 ,ביבא־לת 

.ביבא־לת ,דחואמה ץוביקהו רתכ ,ג ךרכ ,1980-1880 תירבצה תרופיסה ,1988 

 Furness, Raymond

 1978: The 20th century Literature, Croom Helm, London.

 Kronegger, Maria Elizabeth

 1973: Literary Impressionism, College <fc University Press, New Haven.

 Kronfeld, chana

 1993: 'Fogel and Modernism: a Liminal moment in Hebrew Literary History', Prooftexts,

 vol. 13(1), pp. 45-63.

 1996: 'David Fogel and Moyshe Leyb Halpein: Liminal moments in Hebrew and

 Yiddish Literary history', On the Margins of Modernism, University of
 California Press.

 Laforgue, Jules

 1966: 'Physiological Origin of Impressionism', in: Nochlin Linda, 1966, Impressionism

 and Post-Impressionism 1874-1904, sources <£ documents, Prentice Hall, New Jersey,

 14-20 (At first in 1883).
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 Lewin, Kurt

 1966: Principles of Topological Psychology, McGraw-Hill Book Company New York,

 Toronto, London, Sydney.

 Taylor Russel John

 1990: Impressionist Dreams, Barrie 81 Jenkuns, London.

 Weisstein Ulrich

 1973: Expressionism as an Internal Literary Phenomenon, Akademiai Kiado, Budapest.
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