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םריאה םג ^עה
גומלא הלואג :תאמ

         

אובמ .ד

י וטיב ידיל האב םהב ,תוניצסב וא םייוטיבב תעפושמ ךרה ליגל םידליה תורפס
ל ע םיישונא תושגר "ךילשה״ל ,םיממוד םירבדל תוימניד תתל םידליה לש םתייטנ

ל ש "השנאה״ה תלועפ ,עבט תועפותל תישונא תועמשמ תתלו םיטקייבוא
ס סבל ,ול םירורב םניא ןיידע תואיצמה יקוחש ךרה ליגב דליל תרזוע ,םיטקייבוא
.1ולש תימצעה תועדומה תא קזחלו ,םהב לקתנ אוהש םיטקייבואה תונוכת תא

ד ליה לש תירטנצוגאה ותבישח תא תמאות ,ךרה ליגל תוריציב "השנאה"ה תלועפ
ו ייח לש םיקוחה יפ־לע םילהנתמ םלועה ירדס יכ ,ומצעל ראתמש ןטקה
ה ז ליגל תוריציב "השנאה״ה .תוישונא תונוכת םוקיה לכל יכו םיימוימויה
ה אוושה תלוכי תשרוד םתנבהש ,2"וליאכ״ו "וליא" :םיגשומה לע תססבתמ

,םישנאומה םיטקייבואה תונוכת לש תיסיסב העידיו הטושפ

" השנאה״ה תלועפב שומישה ,רתוי רגוב ליגל תודעוימה תוריציב ,תאז תמועל
ם יטקייבוא תדמעה לש תיגולנא הלועפ הניהש-״מוקמב" גשומה לע ססבתמ
ת לוכי ארוקהמ תשרוד ,וז המרב "השנאה"ה תלובחת תנבה .םדא ינבל הווטמב
ה יצאוטיסל תחא היצאוטיסמ תונקסמ ריבעהלו רבדמ רבד קיסהל ,לילכהל
.תרחא

ם ע ,עדומ יתלב ןפואב ,קחשמבו תורפסב םישגפנ דואמ ךר ליגב רבכ ,םידלי
ל ע םידמול םה ׳הו ׳ד תותיכב קר םלוא .םיטקייבוא לש "השנאה״ה תלועפ
ל כב ."לשמ״ה אשונב םידומילה תינכות תרגסמב ,יתורפס גשומכ "השנאה”ה
י נושל-ירויצה טביההש תמדקומה החנהה תעלבומ ,הז אשונב םידומילה תוינכות
ו א ,הנוכת ,ןויער ,םייח־ילעב ,חמוצ וא םמוד גיצמה( "השנאה״ה תלועפ לש
ר נא׳זל רבעמה ,ךכל יא .םידליל רבכ רכומ ,)םיישונא םה וליאכ השגרה
ך שמהכ השענ ,יהשלכ הנוכת םיגציימ םיטקייבואה וא תויומדה ובש ,"לשמ"ה
.עודי וליאכו רכומ רבכש המל ,יעבטו רישי

ת לובחת לש םייתורפסה םינייפאמב תדקמתמה המידקמ תוסנתה ,ינויסינמ
בלשה ינפל ,יבטיאוטניא ןפואב רבעב םידליה וסנתה הב ,הטושפה "השנאה”ה



 תגצוימה וז ומכ - תירוגלאה "השנאה"ה תלובחת תא דמלל םינווכתמ ובש
ח ותיפלו רנא׳זה יקוח לש הנבהה תרבגהל יתועמשמ ןפואב תמרות -”לשמ״ב
.תעדומ תיגולנא הבישח

ת לובחת תגשמהלו לוגריתל ,תילריפס תינכות עיצהל ינוצרב הז רמאמב
ת שנאה ןהב שיש תוריצי רקיעב וז תינכתל יתרחב .3תונוש תומרב "השגאה״ה

.הדיחא תוסחייתה תרגסמ רוציל ידכ תאז ,חמוצה

ץע "וליאכ" .2
ג שומב .4"וליאכ" גשומב םהיקחשמב םישמתשמ רבכ דואמ ךר ליגב םידלי
י קוח לע תוססבתמה תודבוע לש ןמויקב הרכה לש ערזה ערזנ רבכ "וליאכ"
ך דיאמ קחשמ ךרוצל תויצלופינמ ןהב תושעל תלוכיה לשו ,אסיג דחמ תואיצמה
."השנאה”ה תלובחת תא דליה לגרתמ "וליאכ" הלימה תועצמאב .אסיג

ל ע וא טקייבואה תונוכת תרכה לע ,תססבתמ וז תיסיסב המרב השנאהה תלועפ
ל ש ויתושגר תכלשה ידי לע תעצבתמ איהו ,דקפתמ אוה הבש היצאוטיסה
.טקייבואה לע ןנובתמה

ם יססובמה ,םיבר קחשמ יריש ,םידליל ,ץראב ובתכב םישימח־םיעבראה תונשב
ר שקהב ־ םיטקייבוא לע תושגר "תכלשה”ל תואמגודה תחא .וז )הימדה( השנאה
א וה םג" ,רימע ־ דלפרקניפ הדנא לש הריש אוה ־ םידקפתמ םה הבש היצאוטיסל
ה יגולנא לעו טקייבואה לש תחא הנוכת לע תססבתמ הז רישב "השנאה״ה 5."ףייע

.וילע םיבשוי יכ ־־ ףייע אסכה :רתויב תיסיסבה המרב ,תישגר

ה גשמההו ןושלה תושבגתה ךילהתב תובישה שי הלא םירישב "השנאה"ל
."הרופאטמ"ה םא איה רתוי רגוב ליגבו ,םיריעצ םיאליגב

ה מרב "השנאה״ה קחשמ לש ויתולובג תא תועבוקש הלא ןה םיטקייבואה תונוכת
ו נאש םשכ :ונייהד ,"הכלשה”ה תלועפ ףקותב ףייע תויהל לוכי אסיכה .וז תיסיסב
ם יבשוישכ ףייעתמ אסיכה םג ךכ ,דבכ לקשמ ונילע םיסימעמ םא םיפייעתמ
ד ע ץופקי" אוהש וא לגר ול הרסחשכ "עלוצ" םג ,יטתופיה ןפואב ,אסיכה .וילע
ק חשמב .םילגר שמח ול ויהי םא ־* 6”ץפוק אסיכה" רישב ומכ ־ "םימש בל
ו א ,תחא ןיב האוושהה תועצמאב טקייבואל םייח "השנאה"ה הקינעמ "וליאכ"
ן יבל ,אלממ אוה התואש היצקנופה תא וא ,ותוא תונייפאמה תונוכת ,רתוי

ן יא הז ןויגיה יפ לע .ישונא רוצי לצא יטנלוויווקא בצמב הבשחמה וא השגרהה
ך א ,תמא תלאשמ וילע לעפת םא םג ,יאלפ חוכ לש הרזע ילב "ףועל" לוכי אסיכה
.7וילע םידיבכמ םא "ףייע" תויהל לוכי אוה



ל ש ינוימדה קחשמב ףתתשהל םגו תואיצמה יקוח תא העדותב רמשל תלוכיה
ת ועדומה תמד םלוא .דואמ ךד ליגב תחתפתמ ־ ינמז וב םויק ךות ־ "השנאה״ה
ם עו ליגה םע תחתפתמ ,וז המרב השנאהה תססבתמ וילע 8,יגולנאה דוסיל
ם הב ,םינג ינשב םידלי לש םהיתובושתב אוצמל ןתינ ךכל המגוד .עדיהו ןויסינה
.9ץעה ןיבל םדאה ןמ האוושמ םידליה וכרע

:ןג תמרב "םימולע" ןג
.ת1רש1נ םדאה ת1דעש סג1 □חשמ םילעה :ברימ
.רעישב עבצה הנתשמ םדאל! ,הנתשמ ץעכ םילעה עבצ :ןושרג
.םיקדייח שי םדאל םג1 םיקדייח םיאב ץעל :יש
.םחע םימעפל םדאה םג! ם1רע םימעפל ץעה :ןח
.םילחנ םיליבומש תורוניצ םדאל םגו לזונ םיליבומה תורוניצ שי ץעל :ביני
.םיתוש םהינש ,םדאו ץע :ירוד
.שאר שי םדאלו תרמצ שי ץעל :לאירוא
. םינקז םישנא שיו םיריעצ םישנא םנשי ,םינקז םיצע סנשיו םיריעצ םיצע םנשי :םהרבא
.םיתמ םהינש ,םייח ףוס שי םדאל סגו םייח ףוס שי ץעל :יתור

:אבס רפכב םידלי ןג

.םיקתממ אלו םיזופת ןתונש והשמ הז ץע :םירפא
ץ ע שיו תוניטנמלק וילע סילדוג ־ תוניטנמלק ץע שיו ,םיחופת וילע םילדוג ־ םיחופת ץע שי :ךליל
.םיזופת וילע םילדוגז םיזופת
.םשגהמ לדוג ץע :יבוד
.םישרוש שי ץעל :ריאי

.המדאב םישרושה :ילט
.לדגי אל ץעה ־ ץוחב ויהי םישרושה םא :ןורש
.ולפי םיזופתה לכו לופי ץעה זא ץותב ויהי םאו םיטוח ומכ הז םישרוש :דדוע
.הטמל םישרושה תא איצומ ץעה :לעי

. םימה תא תותשל םיכירצ םישרושה ,המדאה ךותל סנכיהל ־ םישרושה לש דיקפתה ;םירפא
.הלדג הורפה! תולדג תובנראה ,תובנראכ ומכ ,םילדג םישרושה טאל ,טאל זא לדג ץעהשכ :דדוע

) אבס רפכב ןג ־ ןלפק הגוי(

ת ודוא יסיסבה עדיה /׳הימולע ןג" ידלי לש םהיתובושתב תואדל ןתינש יפכ
ם היתובושת וליאו .םדאב םיהז םינייפאמ םע האוושהה תא םידקמ ץעה ינייפאמ
 רוריב לש בלשב ןיידע םייוצמ םידליהש ךכ לע תועיבצמ אבס רפכב ןגה ידלי לש
.תועפותה תוהמ

ק ר ,עצבתהל הלוכי איה ךא ,תואיצמה תא ססבל איה וז המרב האוושהה תרטמ
.תואיצמה תרכה דהאל

, "םדאל ץעה ןיב הנושהו המוד״ל תסחייתמה תיסיסבה האוושהה תלועפ
וא המישרכ :ץעל םדאה ןיב האוושהה תא ךורעל ןתינ( רגוב ליג םע השעיתש
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ל ש עדומ רוזחשל עצמכ שמשת ,)תוצובקב וא ,תישיא הדובעב ,חולה לע ,הלבטכ
, טקייבואה תונוכת תרדגה .א( תומישרה תא תונבל תנמ לע ונישע ןתוא תולועפה
. )םדאב תומוד תונוכת ןיבל ונרדגהש תונוכתה ןיב הנושהו המודה תאיצמ .ב

.ןגה ידלי לש תובושתה תא םיפתתשמל תתל רשפא אבה בלשב

? עודמו היינשה החישב שבתשה המ ררבנו םינגה ינש לש תובושתה ןיב הוושנ
.)הרורב התייה אל תננגה הגיצהש הלאשהו ןכתייש ןובשחב איבהל שי(

"  דחא דממב קר הדקמתה ,םינגה ינשב הכרענש ץעה ןיבל םדאה ןיב האוושהה תלועפ
.ישגרה םרוגה תא ףיסוהל שי "השנאה״ל ךופהת "האוושה״הש ידכ ,ילנויצקנופה

...יתייה "וליא" ־ .3

. ישגרה םרוגה םג רבכ בלתשמ "ץע תויהל הז ךיא" רוד ןב היתד לש הרישב
ם לוע לש תיטתופיה הכלשה תועצמאב יוטיב ידיל האב רישב "השנאה"ה תלועפ
י וצמ רז "השנאה" סיסבב .טקייבואה ינייפאמ לע םדאה לש תובשחמהו תושגרה
."בש1ח 1א שיגרמ יתייה ךכ ...יתייה !ליא" :טפשמה רבכ

ב צועמ הב ,)"?ער וא ?בוט הז"( תובושתו תולאש לע ססובמה ,"גולאיד"ה תינבת
ץ עה ינייפאמ תא ראתל םירשפאמ ,גולאידה תא ןייפאמה יטמרדה דוסיהו ,רישה
י תרגש יתלב קוסיע לש הרטמה תא ריתסהלו ,תיטמרד־תישגר תיחולחל םע
ך ?א.״ןיבי ר1מחהש ידכ ץעה לא רבד" :יממעה םגתפה חורב תאז .ץעה ינייפאמב
0 1)טבשב - ו״טל( ?ץע תויהל הז

: ץע יתלאש םעפ
? ץע תויהל הז ךיא .ץע
־ ץצולתמ יאדוב התא
.ץעה רמא
.יתרמא ,אלו אל
.הרומג תוניצרב
?ער וא ?בוט הז
?עודמ '.ץעה המת ?ער
? עובשה לכ עוקת התאש ךל תפכיא אלו

.עוקת ינניא
.עוטנ ירה ינא
ם ימעפל ךל קשחתמ אלו
, םירבח רקבל תכלל
? םירחא תומוקמב עמשנ המ תוארל וא
.עונלו דונל ךרוצ לכ ׳ל ןיא
,עובק ןפואב ׳ל תורמזמ םירפצ

, םיקשונ ׳ל םירפרפ
, חורה תפטלמ
. חותפ קפואה לכ יניע דעלו
? המ זא םינשי םלוכשכ ,הלילבו
ה ממדל ןיזאמ ינא הלילב
עמושו
, המדאה תמשונ ךיא
, םילישבמ תחפ ךיא
.םיללטה םידרוי ךיא
ם ילזוג םינשי יפנע ךותבו
.םתנש לע רמוש ינאו

י תרמא ־ ןיע ךתוא בהוא ינא
י נג לא יתכלהו
ץ ע יל יתעטנו

.ינולח לומ
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ת מישרכ םג רישה ילנב הבושתו הלאש לש תיגולואידה היצאוטיסה דבלמ
ם ירופצ ,עוטנ( ץעה ינייפאממ המכ לש תירואית המישר וז .)גולטיק( םינייפאמ
ת א "ךילשמ" ,רישב דליה .)וידב תא העינמ חורה ,הובג ,וב תוננקמו תורמזמ
ח א !ל’א" :הזתופיהה לע תססובמה הימדה תועצמאב הלא םינייפאמ לע ויתושגר
ל ש םיגשומה תרזעב ,ץעל דליה ןיב האוושהה תלועפ ."שחרמ ’ת״ה ךכ ־ ץע ית״ה
"  תישיא איה טבמה תדוקנ םא םג ־ דליה תושגר תא תראתמ הניא,"עד"ו "בוט"
. םינייפאמל עגונה יתדבועה עדיה סוסיבל ףיקע יטקדיד יעצמאכ תשמשמ אלא

. תודבועהו עבטה תא גציימ ץעה וליאו ,"עדוי וניאש ימ" תא גציימ רישב "דלי״ה
ל ש תירטנצוגאה הבישחה םע הלועפ ףתשמ תוכרפומה תולאשה קחשמב "ץע״ה
ד ליה לש םיישפנהו םיילאוטקלטניאה ויכרצל תונענ ויתובושת ךא ,רישב "דלי"ה
, רישב דליה לע תונוילע תשוחתב ךחגמ ןעמנה דליה .רישה תא עמוש וא ארוקה
.עבטה לש םיירטנמלאה םיקוחה תא ריכמ וניאש

ם ינמזמ - רישב תישיאה טבמה תדוקנו )המישר( גולטיקה תינבת ,גולאידה תינבת
:האבה תוסנתהל עצמה תא םה

.רישב ורכזנ אל רשא ,ץעה לש םיפסונ םינייפאמ לש המישר תנכה .א

ר ישה תנוכתמב ־ םישדחה םינייפאמה תרזעב םדאו ץע ןיב גולאידה ךשמה .ב
.רודךב היתד לש

."השנאה" גשומ תרדגהל ןושאר ןויסינ .ג

" תיתונמואה תינבת״ה תייגוס לע דומעל םג היהי ןתינ םירצותה חותינ תועצמאב
11 .״המישר" ,״תובושתו תולאש" ,)גולאיד( "חיש־וד" “ רישה לש

"אוושל יב עגפת לא" .4
ם ג ,םיתיעל ,תשמשמ םידליל תיתורפסה הריציב םיטקייבוא לע תושגר תכלשה
, סילקטש־ןלי םירמ לש הרישב ,המגודל .םיכרע תיינקהל יטקדיד יעצמאכ
1"דואמ הכב ןובסה" ל ע אלא ,טקייבואה תונוכת לע תססבתמ הניא ”השנאה"ה ,2
. םמצע םשב םירבדמה ,םיצפחה לא ךנחמה יפמ אובל םירומאה םירבדה תטסה
, איהש לכ תישונא הלועפ לש האצותכ ,טקייבואה אצמנ וב בצמה ,הלא םירקמב
א ל ינדש לע "תחפייתמ" םיינישה תשרבמו "הכוב" ןובסה ."השנאה״ה אושנ איה
 המיאתמ ־ םיריהזמ וא םירמרוממ ,םיחפוקמ־םיצפחב שומישה .םהב שמתשה
י כוניחה רסמה תא תתל םוקמב ןהבש ,םיקהבומ םייכוניח םירסמ תולעב תוריציל
ו ל ןיאש דחא טרפ לכ לא וא ץפח לא רבעומ אוה ־ ךנחמה ידי־לע טושפ רובידב
13.דבלב ומצעב אלא ,תנעמנה תומדה ךוניחב ןיינע וא ץפח םוש הרואכל
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ת שמשמ ,םיטקייבוא לע תושגר "תכלשה" תועצמאב ,תילגויצנומא ׳,הטיחס"
ד גוב להקל םידעוימה םירישב םג אלא םינטקל םירישב קר אל יכוניח יעצמאכ
י דכ ,תישגר תוהדזה ררועמו ןושאר ףוגב רבדמה טקייבואב שומישה תא .רתוי
."ןליאה תליפת" ,רישב המגודל םיאצומ ונא ,תיכוניח האצות גישהל

)יסונמ יריד םוגרת( )קיבמזומ לש עבטה תרומש ןונמה( ןליאה תליפת
, התקב המיקהש הר1קה ינא ם
.הטימה ינא! ,ןחלושה ינאו
, ף1קשמה ינאו ףסה אוה ינא!
. ףונמל הכפהש תידיה ינאו
,ןורקה ינאו ,לגלגה ינאו

, ןתיב תא הרקב קיסמה ינא
UNI הכשח תולילב הקובא .

, טהול ץיק םויב לצה א1ה ינאו
.דעוצה שישיל ןעשמה ינאו

UNI ןחתא עסמל ןוראה.

, בשהו רבועה ינחא ,ךכ ם1שמ
!א!1של יב עגפת לא
!א11של יב עגפת לא

, רחבומה ירפה תא בינמה ינא1
, רחינה ךנחג 1ב ה1חת ןעמל
-  הכחמ החפשמ סנרפל ךתאצב1

.הכחה ינא1 תשקו ץח ינא

ו ז - "ןליאה תליפת" תא המידקמ םדאה ייחב ץעה ידוקפית לש הכורא המישר
ת ראתמה ,הליפתה תא המידקמה המישרה .תונורחאה תורושה שולשב היוצמה
ל ש הליפת-העיבת-השקבל )"ךכ םושמ"( הקדצהה איה ,םדאל ץעה תמורת תא
, רישה ףוסב םדאהמ ץעה

ר ישב ,יגולטקה הנבמהמ לדבהב( האצותו הביס לש בחרומ טפשמב יונב רישה
ת חסונמ האצותה וליאו תובר תואמגודמ תבכרומ הביסה .)"ץע תויהל הז ךיא"
ל כב ךל רזועש ,הז אוה ינא :ךכ רישה תא חסנל ןתינ תיגול הניחבמ .הרצקב
ן ובסה ומכ - ןנחתמה ץעה דיקפת ."!או1של יב עגפת לא ,ךכ םושמ״ ״ ךייח ימוחת
. תולקב טלקיי רסמהש תנמ לע ,תישגר תוברועמו היטפמא רוציל אוה - הכובה

א וה ,ץעה ,הרקב היתב תא קיסמ ץעה" :המגודל( םדאה לא ץעהמ טבמה תדוקנ תקתעה
ת א לטבת ,)"אוושל וב עוגפל ונל רוסא )...(ךכ םושמ - )...( הכשח תולילב הקובא ונל
.רבסה תועצמאב ,רישי ךוניחל זא ךופהי ףיקעה ךוניחהו ,היטפמאה
ן ושאר ףוגב רשפא - םדאל ץעמ( רבודה גוס תא תונשל םידימלתה לע היהי ובש ליגרת
. תיתונמואו תיכוניח הטישכ "השנאה״ה לע ןוידל עצמכ שמשל לוכי ,)ישילש ףוגב וא
ת ינבת קר רזחושת וב הדובע ףד תנכה .א :אוה הז ריש ןמזמש ףסונ ליגרת
, )ץעה תא תוגציימה תואמגודה תא סינכהל ילב( )"".ה ינא...ה ינא"( המישרה
; המגודל( "ללפתמה״ה טקייבואה תפלחה .ב .ותומלשב ראשיי ןורחאה תיבה וליאו

.םדאל ותובישח תא תוגציימה תואמגוד םע )׳וכו רפסה תיב רצח ,םימ
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) בתכב וא הפ לעב( םידליה לכ ינפב םירצותה תגצה ,םיליגרתה ראשב ומכ
" השנאה״ה גשומ תיינבהל יחרכה יאנת םה ,תוליעפה ךרד לש עדומה רוזחשהו
.בתכב העבה לש תונוש תוטישל תועדומה חותיפלו
שפיט התאש ייחב .5
ת כבוסמ דבכ איה ,ןודיס םירפא לש ,"םיצע חיש" רישב "השנאה״ה תלובחת
ת רזעב תישענ "השנאה”ה .עבטה תעפותמ תקחרתמ איה יכ רתוי תמכחותמו

ה מכ לש ,ינמז וב םויק ךותמו "הרופאטמ״ה יפקשמל דעבמ העפותב תוננובתהה
.ידרוסבא םלוע רצוי םהיניב רוביחה דשא טבמ תודוקנ

ןודיס םירפא / םיצע תיש
ת 1ת ץעל ימא שחכ ץע
ת זטש הש1ע התאש ’יחב"
? ירפה תא ךל !לכאי םישנאש המל
, דבל 1תזא לכאת
"חט אוהש דחוימב
ה חנאב תותה 1ל בישה ,"לכוא יתייה"
יל םישוע םיתות לבא"
."החירפ ףוגה לכ לע

: תכלשב לודג ץעל רמא שורב ץע
.שפיט התאש ייחב"
. םילע ילב ראשנ התא - רקשכ ףרוחב
.שבלתמ התא - רקשכ ץיקבו
.ךוחיגה איש הז ירה
הז תא תושעל לדתשת האבה הנשכ
.ךופה

" ץע" גציימ וניא - ”ץע תויהל הז ךיא״ רישב דליה ומכ שממ - הז רישב שורבה
י נש ןיב לדבהה .ןהילע הביגמו תועפותה לע תננובתמה תימתס תומד אלא
ה רטמב תועפותה תא ןהובה דליה לש המימתה טבמה תדוקנש ,ךכב אוה םירישה
.תידרוסבא הבישחלו ןושל יקחשמל "םיצע חיש" רישב תפלחתמ ,ןניבהל
ר ושקש המ לכב ,רישב ינשה תיבה ןיבל ןושארה תיבה ןיב יתוהמ לדבה שי
.רדושמה שמתשמ הב "השנאהה" תטישל
ב לשב םלוא .ירפ ץע - עבט תעפותב הליחתמ ןושארה תיבב אצומה תדוקנ
ל ובלב תועצמאב ,תאז .העפותהמ קתנ לח ,םדאל ידפה ץע ןיב היגולנאה
."לכוא״כ ץעה ןיבל "לכאמ״כ ירפה ןיב ןווכמ ילנויצקנופ
ל ש עדיה רסוחו תומימתהו - עדי ססבל איה הרטמה ןהב תוריציהמ לדבהב
ע דיב עשעשמ קחשמ שי ןודיס לש ותריציב " םייטקדיד םיעצמא םה לאושה
ן תליחת טושפה יגולנאה גוסהמ תוריציהש דועב .יעבטה ורשקהמ אצויה ססובמ
-  ״תושגר תכלשה״ב ןכשמהו ,טקייבואה לש היצקנופה וא הנוכתה תרדגהב
,אלא ,טקייבואה לע ”תוכלשומה״ה ןה ןנובתמה לש ויתושגר אל "םיצע חיש״ב



. קיחצמו ידרוסבא טקפא רוציל הרטמב תאז .ילנויצקנופ ישונא ינויגהה םלועה

, יומיד לש גוס” איהש ,)הרופאטמ( "הלאשה״ה הלובחתב שומיש שי ינשה תיבב
ת לועפ לע תססבתמ "הלאשה"ה ."םינוש םירבד ינש ןיב תעמתשמ תוהז רצויה
ש ומישה 14."תרחא האוושה תלמ וא ןוימדה יכ ילב השענ יוהיזה" הבש ׳יהשנאה”ה
ה תואבו - עבט תעפותכ ןהו ןושל עבטמכ ןה - םידברה ינשב ”החירפ" הרופאטמב
ג שומ יחנומב דחא גשומ לע בושחל קר אל ,ארוקה תא רבכ בייחמ ,היצאוטיס
ל ש הרזחהה .יסיסבה גשומה יחנומב טשפומה גשומה לע בוש בושחל אלא רחא
ת ורצוי לובלב תרצוי - עבטה םלועל בוש - ןושארה דבורל "החירפ" "הרופאטמ”ה
ת א דדחל ידכ הז דרוסבאב שי ,ךדיאמ .היצאוטיסה תא ךחגל רומאש ינויגה אל
ת ועבטמ לש ירטס דחה םויקה תאו "השנאה”ה תלועפ לש טשפומה ןורקיעה
ם דאל טקייבואהמ תלאשומ תמיוסמ הנוכת רשאכש םושמ ."החירפ" ומכ ןושלה
י וטיבה לש יולגה ןויגיהל רבעמ איהש תועמשמ ול שיש ינושל ףוריצ תרצוי איה
.15שדחה ילולימה

: לש ,רבכ ונל תרכומה טבמה תדוקנמ ,העפותה לע איה תודקמתהה ,ינשה תיבב
."שיגרמ 1א ,השש יתייה ךכ ...יתייה וליא"
ם ע ליחתהל ןתינ ,רישב יוצמה השנאהה גוס לש ידרוסבאה טביהה תא ןיבהל ידכ
. ..יתייה ול...םע החיש - ונל תרכומה הטישב "שינאה"ל הסננ הב המידקמ תוליעפ
, "ירפ"ו "ץע" םינתשמ ינש תללוכ וז השנאהה ."ירפ יצע" ,גשומה תא - אוה ינא
ה ז היהי אל ןכלו ,יללכ ןפואב ”ץע"ל תוסחייתהה רשאמ ,השק רתוי תצק איהו
.16רבד ותואמ "דוע" ,תניחבב

ן יבש ,ינושה תא דדחת המידקמה תוליעפה םע האוושהו ןודיס לש רישה חותינ
.ינושלה קחשמה ןיבל "וליאכ”ה קחשמ

ו א םיצעל םיסחייתמה םייוטיב )ןולימב וא ישיאה רגאמב( שפחל ןתינ ,ךשמהב
.ןודיט תאז השועש יפכ ,ןתיא קחשלו עבט תועפותל

, יתעדל ,ןושל תועבטמ אלו טסקטה לש ילבולגה הנבמה אוה ןוידה אשונו תויה
ק ר דקמתהל אלא ,ןוידה לש הז בלשב ,הרופאטמה אשונ תא ביחרהל יאדכ אל
ב לשב ,ןיינעמ טלחהב הז היהי ךא .רישב הרופאטמה לש ימוקמה דוקפיתב
.ןושל תועבטמ לש םסיסבב היוצמה "השנאה"ב תוסנתהל ,רתוי רחואמ

תמ-שרק יח־ץע .6

ת וריציב םג ,םידליל תדעוימה הריצי לכ תריחבב ומכ ,יכ שיגדהל םוקמה ןאכ
ה ריצי תמאתהל םינוירטירקה דחא ,"השנאה"ה הלובחתב שומיש ןהב שיש
תולעומה תויעבה לש תויטנוולרהמ הבר הדימב רזגנ םינעמנה ליגל תיתורפס
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ב ושח ,תיגולנא איה התייווה םצעמש ,"השנאה"ב רבודמשכ .םינעמנל ,הריציב
.םידליל םיאתמ הריציב גצוימה ישונאה םלועה םא קודבל דחוימב
" רמוח”כ ץעל תסחייתמ תחאה :תומר יתשב יונב ,17"ןקז ץע ,ןטק ץע" רישה
, ריעצו "יח״ל היגלולנאכ "ץע”ב הריחבה .ריעצו ןקז ןיב שגפמל״היינשהו ,רוציי
י רבקמ דוסי הב שיש היגולנא איה ,”ןקזו רוויע ,שריח"ל היגולנאכ "שרק"בו
ם ידליל דעוימ וניא הז ריש,ךכל יא .םידלי קיסעמ וניאש ,תויצאיצוסא םלועו
.םידלי רובע וצבוקש תויגולותנאב ץבושמ אוה םא םג ,םיריעצ

, הז ריש ךא ,םידליה תורפס לש הקיסלקל תכייש ףיסא-ןהכ תימולש לש התריצי
, השק יגולנא םלוע דימעמ ,18"דלוקושמ תובנרא" גרבדלוג האל לש הרישל המודב

ת טשפומה המרב תויצאיצוסאל דימת םיעדומ םניא םמצע םידליה סא םג רשא
.םזגומ ישגר עקשמ הב שיש "השנאה״ל םתוא ףושחל חרכה ןיא ,ולש

ף יסא ןהכ תימולש / ןקז ץע ,ןטק ץע
" ?ץע רבכ היהא אלשכ השעא המ"

.ןקזה ץעה תא ןטקה ץעה לאש
.םישרק היהנ ינאו התא"
".םישרח תצק1 םירשע תצק
ןכרומ !שארו ןטקה ץעה לאוש "?ךכ רחא!"
ן חלוש !א ןורא ,הדנדנ אסכ ילוא"
ןגב לספס וא לספ ילוא

ן עטמ תשאכ גילפנ
" .ןאכמ קחרה ףוענ! רע השנ ילוא
ן טקה ץעה לאוש "?ןכוסמ הז"
ן קזה ץעה הנוע ",ןכ םימעפל ,אל םימעפל"
ן טקה ץעה לאוש ?םירבדה תא ־ןל רפיס ימ
ן טק םעפ יתייה ינא םג"

"".ןמזה לכ יתלאש
י גולנאה עצמה ךותמ םירמוח וליאו יתמ :הלאשב ןוידל עצמכ שמשל לוכי רישה
ה רקמב ,ישוקהש שיגדהל בושח ."תמזגומ השנאה"ל םיכפוה ,תועפותה םלוע לש
.ישגרה עקשמה תמרמ אלא ,טסקטה לש םוכחתה תמרמ עבונ וניא ,הז

הדשה ץע םדאה מ .7

ר בגתהל תמכוחמ ךרד איהש" ־ הלובחת לכ ומכו ,תינושל הלובחת איה "השנאה״ה
.רתוי תוהובג םוכחת תומדלו לולכשל הכוז איה ־ 19"רבד גישהל ןא ל1שכמ לע

ךז ןתנ / הדשה ץע םדאה מ
הדשה ץע םדאה ׳כ
חמוצ ץעה םג םדאה ומכ
עדגנ םדאה ץעה ומכ
עדוי אל ינאו

היהא הפיאו יתייה הפיא
הדשה ץע ומכ
הלעמל ףאוש אוה ץעה ומכ

הדשה ץע םדאה יכ
ם ימל אמצ אוה ץעה ומכ
א מצ ראשנ אוה םדאה ומכ
עד1י אל ינאו

היהא הפיאו יתייה הפיא
הדשה ץע ומכ
הזמו הזמ יתמעט

9



רפע לש הקלחב ׳תוא ורבק שאב ףרשנ אוה ץעה ומכ
הפב רמ יל רמו עדוי אל ינאו

הדשה ץע ומכ היהא הפיאו יתייה הפיא
הרשה ץע ומכ הדשה ’מכ

א מיא לש טבמה תדוקנמ תראותמ דלוקושמ תובנרא לש הליכאה תלועפ
ו ל רבעמו/תבנראה תחפשמ לכ/תבשע לודג ןולחב ..." :ךכ ,תבנדא-דלוקוש
א לש הזל בוט" /:תבשוחו תלכתסמ/-תבנראה-אמיאהן/.םידלי םג ת1דלי/םידמ1ע
ס ג ,ינב תא םג/ל1כאל וליחת1 םא/לובסל לכוא ךיא ,׳ל יוא/.דל1ק1ש לש תונחב/דלונ

ל ש המלידה םע דלוקוש תליכא לש בולישה ."!יתוא ולכא לכ םדוק /?יתב תא
. דרפנ ןוידל תכיישה ,”תמזגומ השנאה" לש היגוסל סג ךייש ,"הינב תעבשו הנח"

, תויושי יתש ןיב הוושמה "הינייפאמ תמישר"כ יונב הז ריש סג ,יטרואית ןפואב
" עדוי אל ינאו" - ןושאר ףוגב ״וליאכ״ םיגצומה םינייפאמה םג ."םדא"הו "ץע״ה
ה נכמ הל שיש המישרה ,גולטקה הנבמ תא םינשמ םניא ,"הזמו הזמ יתמעט" וא
."הדשה ןיע ומכ" :רזוחה ביטומה לשב - תאזו .ףתושמ

, תיגול החכוה לש הנבמ תרצויה - רישה תחיתפב "יכ" הביסה תלימב שומישה קר
.גולטקה הנבמ תא תשבשמ - רישה ךותב ךשמה לכ הל ןיא םא םג

ץ על םדאה ןיב תוושמה תואמגודה תא ךפוה "יכ" הביסה הלימב שומישה
א ל האוושמ תרצוי "יכ" הלימה .יומס ןועיט ,קידצהל תואבה תוחכוה תמישרל
ה נעטה הב הרסח םא םג - התועמשמו הביס וא האצותו הביס לש הרורב
ץ וחמ היוצמ ,"יכ" הביסה תלימ תא המילשמה ,האוושמב הרסהה עלצה .תיזכרמה
.טסקטל

ל א רוצת ׳כ" :)׳טי ׳כ( "םירבד" רפסמ קוספב ורוקמ "הדשה ץע םדאה יכ" יוטיבה
ם ממ ׳כ ןזרג וילע חדנל הצע תא תיחשת אל השפתל הילע םחלהל םיבר םימי ריע
."ר1צמב ךינפמ אובל הדשה ץע םדאה ׳כ תרכת אל 1ת1א1 לכאת

ל ש רשקהב ,"הדשה ץע םדאה יכ" ףוריצה לש ושוריפב םיטבלתמ םישרפמה
ץ ע תא תיחשהל אל ,שרופמה וצל רשאב םהיניב תועד יקוליח ןיא םלוא ,רוצמה
.הדשה

ה לש תחא עלצ רשא ,תשלושמ האוושמ רבכ רצוי ,ירוקמה יוטיבה עקר לע רישה
ק וספה איה היינשה עלצה .םדאה ןיבל הדשה ץע ןיב םינייפאמ תאוושה איה
.םילשהל שי התוא ,הרסחה תועמשמה איה תישילשה עלצה וליאו ,יכנתה

2היצטונוק תועצמאב תגשומ הז רישב תטשפומה המרה ב וציעהו ,תיארקמ 0
."המישר"ה הנבמ תא רבושה

10



ת ליפת" ומכ טעמכ ,םייטקדיד תודוסי רישל קינעמ ת״יכנתה היצטונוקב שומישה
ת ויועמשמ ונממ קיפהל רשפאו ,םייאמצע םייח םג שי רישל ,ךדיאמ ."ןליאה
ן ווכתה המל" .תיכ”נתה היצטונוקל רשק אלל ,וייחו םדאה תוהמ לע תויפוסוליפ
.תיטנוולר יתלב הלאש וז ,"?ררושמה

ה רטמב ,םיטקייבוא ןיבל םדאה ןיבש תויגולנאב םתכותמ שומיש גציימ הז ריש
.תוניינעמ תונבות גישהל

ן יבל טקייבואה לש תויתימאה תונוכתל תסחייתמה "השנאה"ה ןיב לדבהה
ג ציימ ,רחא אוהש המל למסכ טקייבואה תונוכת לכ ךסב תשמתשמה השנאהה
ה בישחמ הגרדמ תציפק וב שיש יוניש .טסקטה לש יגולה הנבמב טלחומ יוניש
.תטשפומ הבישחל תישחומ

. תאז תרשפאמ הבישחה תמר הבש תרגסמב ,ןוידל עצמכ שמשל םיאתמ הז ריש
.טושפ יגול ןפואב הרסחה עלצה תא רישה תאירק תובקעב אוצמל ןתיב

ר ישה תא שרפל תוסנלו ,תורוקמב "הדשה ץע םדאה יכ” קוספה תא שפחל
.השדחה היצמרופניאה תרזעב

.םיטסקט תנבהב ודיקפת המו ,"ףתושמ םלוע עדי” לש ותועמשמ המ

?”ןליאה תליפת” ןיבל "הדשה ץע םדאה יכ” רישה ןיב לדבהה המ

םדא ינבל הווסמ .8
ן יבל טקייבואה לש תויתימאה תונוכתל תסחייתמה "השנאה״ה ןיב לדבהה
ט לחומ יוניש גציימ ,רחא אוהש המל למסכ טקייבואב תשמתשמה השנאהה
.טסקטה לש יגולה הנבמב

א לו םדא ינבל הווסמב םיטקייבוא הדימעמ "השנאה”ה תלועפ ובש הנבמה
, תומר יתש לש הנבמ אוה ,),,הידוגלא"הו "לשמ"ה :ומכ( םדא ינבל האוושהב
ה ז גוסמ טסקט לש הנבה .הנושארה המרל תיגולנא איה היינשה המרהשכ
ן יבל עבטב םהש יפכ םיטקייבואה וא תויומדה ןיב ןיחבהל תלוכיה לע תססבתמ
ה לילע לש תללוכ תרגסמב ,איהש לכ הנוכת םיגציימה םיטקייבואה וא תויומדה
.לכשה רסומ הל שיש

ת מרב איה "וליאכ" רופיס ןיבל לשמה ןיב ןיחבהל רתויב תקהבומה הדימה תמא
ם גתפב ומכסל ןתינש ,לכשה רסומ לש תחא תגציימ הלילע וניה לשמ לכ .רסמה
י רסומה חקלהו םוכיסה אוה םגתפה ,ןיפוליחל .םייח תמכח גציימה טפשמב וא
ת לוכיב תינתומ לשמה תנבה ,ךכל יא .לשמה רופיסב ראותמה יטרפה ןויסינה לש
.הנורתפו היעבמ יללכ רסמ קיפהל

11



, )"ץע תויהל הז ךיא" רישב ומכ( םיטקייבואה לע תדמלמ הביא לשמב "השנאה״ה
ת קתשמ הביא ,)"עבטה תבגהל ןונמה”ב ומכ( םיטקייבואה תא תגציימ הביא
 ומכ( ויתוקוצמו םדאה תא ויבהל תרזוע הביא ,)"םיצע חיש״ב ,ומכ( ןושל יקחשמ
ם ייתימאה םירוביגה תא ,תווסהל האב לשמב "השנאה״ה .)"הדשה ץע םדאה יכ"ב
.רתוי הבר תויביטקפאב טלקיי ירסומה רסמהש ידכ ,הלילעה רופיס לש

ש י ,לשמב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,"השבאה"ה תלובחת תא ןיבהל ידכ ,ךכל יא
ה מ .ב .לשמב תווסומה תויומדה תודקפתמ וב ישובאה עקרה אוה המ .א :רידגהל
,תומדה איה ימ .ג ;תומד לכ תגציימ התוא תישונאה הנוכתה איה
תרתפנ דציכ .ד .21הלילעה תא הליבומ הלש הרטמה-המלידה-הייעבהש

.ןורתפה אשונ ותוא רסמה אוה המו ,הייעבה

ה מגוד תויהל לוכי אוהו )׳ט *ח ,םיטפוש( "םתוי לשמ" תא םידמול רבכ ׳ד התיכב
ן הו םירמוחה תריחב לש טביההמ ןה ,"האווסה" לש הטישכ השנאהל תניוצמ
2.רבא״זה תריחב ירוחאמ תורתתסמה תורטמה תניחבמ 2

תורעה
, ךרה ליגב □ידלי תורפס לע םייח-ילעב לע תוישעמו □ילעוש ילשמ לש □תעפשה .מ ,תור :הארו 1

.76-58 ימע ,1984 ,הרומה רצוא ,םידלי תורפסב םירקחמ :תוכרוע ףמטכורפ־ךררב :ךותב
ת ולועפ וא םימצע לש ןוימדב האלעה ,הןמדה ועמשמ ,םידליה תפשב ץופנה ,"וליאכ" גשומה 2

.םידליה תפשב "תמאב" לש ךופיהה הנה "וליאכ" הלימה .תואיצמב םישחרתמ םניאש
."הימנרטמ״ה תא הדילוהש הבישחה תשחמהל ,ךשמהבו ג
ם ייתנש ליגמ ,הקנישמ ,ילש הנינה" :שמח דע םייתשמ ,ורפסב בתוכ יקסברקו׳צ רקוחהו רפוסה 4

: המא ןמ!זמ עטק םכינפל ירה .׳!ליאכ׳ הלימה תרזעב םלשה לע םיינחמב םיר1איתל ,םיר1פיסל רבכ תכשמנ
ה מ1:1מכ ת1לאשב יל הקיצמ תאז לנב1 רבדל סילג1םמ םניא םיצפחה! םייחה ילעבש ,בטיה תעד!י רבכ איה׳

י לב יל םמעשמ :רמא א!ה ?!תוא !זיזהשכ ןחלושל ׳!ליאכ׳ אסיכה רמא המ :וא ?׳וליאכ׳ אבסל סוסה רמא
."הבב וליאכ" ןחלושהו ,אסכה

ך כ לכ /:ןנואתה ינפב /ןכסמה אסכה" - 9 ימע ,ריבד ,ילדב םיבכוכ ,)1957( ,רימע-דלפרקניפ הדנא 5

׳ כ /בשוח וניא שיא ףאו /,םימחר ילב ילע םיבשוי /םימלש םימי םגו תועש /!ילע םחי אל שיאו /,ילגר תובאוכ
."ףייע אוה םג - אסכה

.47 ימע ,ריבד )האצוה תנש ןויצ אלל( ,םידלי יריש ,רימע-דלפרקניפ הדנא 6
" סילקטש ךלי םירמ לש התריציב תויכוניח תושיגו םלוע תוסיפת" )1995( .ג ,גומלא :הארו 7

.109 84-85־113 ימע ,םירפס ינד ,םידליל
B ן יב האוושהב רכשמהו עבטב טקייבואה תא תונייפאמה תונוכתה יוהיזב ,דימת ליחתמה

.שונא־ןבב םייוצמה □ינייפאמ □תוא ןיבל טקייבואה ינייפאמ
י לארשיה זכרמה ,ךוניחל רפסה תיב ,חורה יעדמל הטלוקפה ,ביבא-לת תטיסרבינוא.,ל״טמ יפד 9

.12 *סמ ןוילג ,ידוסיה רפסה תיבו ןגה ידליל עבטה יעדמ □יעדמה תארוהל
.72 ׳טע ,)1980( ,דבוע □ע ,םיבבוש סחיש ,רוד ןב היתד 10
-  ץע ךת1א כה!א ינא״ :החישה תא םכסמה טפשמה ילב הליחתב רישה תא שיגהל ןתינ ןיפוליחל 11

.טסקטב הז טפשמ לש ודמעמל סחייתהל זאו .תוליעפה □ויס □ע רתוא ופיסוהלו ,"../תרמא
.40 רכע ,ריבד ,ידגה ריש )1957( סילקטש ןלי □ירמ 12
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ת וסיפת ,ךורב ;גומלא ,ןכר .40 ימע ,1982 ,םילימב ילא רבד ,ןמטכורפ ;ךורב ,האר הז אשונ לע
.84 ׳מע ,1982 ,םירפס ינד ,םידליל סילקטש ןלי םידמ לש התריציב תויכוניח תושיגו םלוע
.1985 ,םילעופ תירפס ,ןילבר ׳א רשא ,תורפסל ןוחנומ
ש י ,)1983 ,יל רתכ( ,תחדקה לע ןגהו ,)1977 ,יל רתכ( ץימב םידיש :ןודיס םירפא לש וירפסב
, "ןנע רבש" ,"תחרק" :ומכ ןושל תועבטמבו תורופאטמב ידרוסבא שומישל תובר תואמגוד
.דועו "םינידרס תספוק"
א יה .העפותל בל םישל יאדכ ,גשומה לש םיביכרמה דחאל קר וסחייתיש הלאכ יאדוב ויהי

. ךכ לע תעדה תא תתל בושח ךא ,הילע בכעתהל םוקמה ןאכ אלו ,ןוימה תוצובקל הרושק
.1982 ,ןקוש ,ףיסא־ןהכ תימולש ,המריפ יתשבלש ירתא
.8 ימע ,1957 ,םירוקנא ,םילעופ תירפס ,גרבדלוג האל ,תולייאה תושוע המ
.1093 ימע ,1997 ,רואל האצוה יצרא דה ,ריפס ןבא ןולימ
ו א הלימל םדא לש העדותב תרשקתמה תישיאה תועמשמה איהש ,"היצאיצוסא״המ לדבהב
.תמייוסמ העפותל
ר קחמ ת״פומ ןוכמ ,םידליל תרופיסב םידנאז ,.מ ,ךורב .ג ,גומלא :טוריפ רתיב הז אשונ לע הארו
ל ע ."תמקונהו םורעה" .ג ,גומלא ,ןכו .57-63 ימע ,1996 ,הארוה ידבוע תרשכהב תוינכת חותיפו

ם ידלי תורפס ,לשמה יארב "דובכל תוכזה" -"תמקונהו םורעה" ,גומלא :האר לשמה תארוה
.)104( ׳ד תרבוח ,2000 ינוי - ס״שת ןוויס ,רעונו

"דואמ דצ רשג" ,זר התמש

.דחוימ ן1ג«נ ש« העור לכל ט

םיבשעה יפל

.םש העור אוהש םוקמה יפלו

דחוימ בשע שי המהב לכל יכ

ולבאל הכירצ איהש

, דחא םוקמב דימת העור וניא םא םג

םש העורש םוקמהו םיבשעה יפלו

ןוגינ ול שי ןכ

ולשמ הריש ול שי בשעו בשע לכ יכ

העורה לש ןוגינה השענ םיבשעה תרישמו

ם יבשעב חוכ ןתונ אוה / ןוגינה תא עדוי העורהש ידי לעו

.לוכאל תומהבל שי יזאו
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בגר םחנמ :תאמ

ת א תנרקסמה הלאשה דימת תרזוח םיריעצה םהיארוק םע םירפוס לש םישגפמב
, תא וא ,התא םאה ?תמאב שחרתה ךרפסב בותכש המ םאה :ריעצה ארוקה
ם יריעצ םיארוק טעמ אל שי ?רופיסב םתראיתש המ תא םכפוגב םתיווח
ר פסב תוארל םיצור ויה םה .םתוא תבזכאמ וללה תולאשל תילילש הבושתש
ל ש וז תיזכרמ הלאשל סחייתה רנטסק ךירא .תואיצמ לש יתימא ףוקיש וארקש
:ןוטנאו תנופצפל המדקהב ויארוק
ה שעמה אהיש דבלבו ,איה תחא - חק אל םא ןחו לעופכ םירבדה חק םא ןיכ
ו ראתמ התאש םשכ קוחב שחרתהל לולעש השעמ א1ה יתימא השעמ !יתימא
. 1תתמאה ירקיעמ ב1שח רקיע םתספת ירה ,ןכ םא ?תאז תא םתנבה .ןר1פיסב
ם יארוקהמ קלח קרש עדוי ,תוניצרה אולמב ריעצה ארוקל סחייתמש ,דבטסק
ג רבדלוג האל םג .םולכ ךכב ןיא ,ואל םא1 :ףיסומ אוה ןכלו ,ותעד ףוסל ודריי

:שאר-דבוכב ,ןונרא בוחרמ ידידיל המדקהב ,וז הלאשל תסחייתמ
ת ולאשה תחא1 ,יירופיס תא םיארוקה םידלימ םיבתכמ ינא תלבקמ תובורק םיתיעל
ד ימת אל הנהו '?תמאב היה הז םאה׳ :איה הלא םיבתכמב דימת טעמכ תרזוחה
ם ירבד לע אוה בתוכ ,בתוכ רפוסשכ ,ןכש ,בויחב תאזה הלאשה לע תונעל ינא הלוכי

ם ישנא לע םירופיס איצמהל תעדל רבד לש ושוריפ םירפס בותכל יכ ,ויה אלשו ויהש
. 2תמאב ןיהש ןימאי ארוקהש ךכ םתוא איצמהל לבא ,ויה אלש םישעמ לעו ויה אלש
ש יש תיתונמואה תמאה לש ןורקיעה תא םהיארוקל תונקהל םיסנמ םירפוסה ינש
ך א ,התוא ריכמ רפוסהש יפכ תואיצמ ־תוסיפ םיפקשמש םהמ ,הלשמ םיללכ הל
.ןמצע לשמ םייח תויהל תוליחתמ ןה הריציה תפשל תומגרותמ םהש עגרב
ן תוא תא תומייוסמ תוריצי לע לאוש רגובמה ארוקה םגש איה תמאה לבא
ה ריצי לע הדיעמ ןושאר ףוגב בתכנ רופיסהש הדבועה םאה :תולאשה
ו תוברועמ תאורסהל ךרד איה ישילש ףוגב םירבדה תריסמ םאה ?תיפרגויבוטוא
ת קידבל תובישח שיה :תפסונ הלאש הלוע ןאכמו ?הלילעה םקרימב רפסמה לש
?"םיירוטסיה" הדימ־ינקב תנחבנ איהשכ הריציה לש תויטנתואה
ן ורקיעה :תרופיסה יחנומ ןולימ :ורפסב ןבא ףסוי רקוחה סחייתמ הז ןיינעל
ך ותמ תורישי םתריצי אש1נ תא רוחבל םינוש םירבחמ ץלאמה ,יטסילאירה
- יתלב תענבתז םיגזס תוקחל ץמאמב םג אטבתמ ,םתוא הפיקמה תואיצמה
יפ לע בתכיהל ןתינ ר1פיסהש םשכ )...( .היחב-אלה תורפסב םיחוחה םייתורפס
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ם מוש םירבחמ םישקבמ ךכ ׳םיבתכמ תפילח' וא ׳ןמוי׳ לש יתחפס-יתלבה םגדה

ר יבסמו ךישממ ןבא .׳תונורכז׳ וא ׳םייח ת1דל1ת׳ יתורפס-יתלכה גוסה תא תוקחל
ת תא תומד בור יפ לע תבצינ יפרגויבוטואה רופיסב םג ומכ יפרגויבה רופיסבש

 תויומדב תפקומ וז תומד .הרקיב ץפה רבחמה רשא ,םיקרפה לכ זכרמב הדיחיו
ה כרד לע םילושכמ וחינהש וא םיעייסמכו םירומכ הל ושמישש ,תוינשמ

ו ז תומד .רבקב הפוסו התדילב תובורק םיתעל התליחתש ךרד ,תכשוממה
3.תירוטסיה״תילאיצוסה התביבס םע םג םיליעפ ןילמוג-יסחי בורל תמייקמ

רעונלו םידליל תוריציב םייפרגויבוטוא תודוסי

י עצמאכ בשחנ הז .ןושאר ףוגב שומישה דואמ ץופנ רעונהו םידליה תורפסב
ם עפ אל רשא ,דבלב יעצמא והזש אלא .ריעצה ארוקל הריציה בוריקל ךשומ
י ריעצ לא תונופ ולאה "תוריצי״המ תובר .םיסג םירפתב רופיסה ךלהמל רופת
ם ייונבכ םיארנה םירופיס לש תומגוד המכ איבהל הצור ינא לבא ,םיארוקה
 הנכמה ךא ,וזמ וז ,ןבומכ ,תונוש תוריציה .םייפרגויבוטוא. תודוסי לע תמאב
.׳יטנתוא׳ רופיס רפסל דמוע אוהש ךכ לע בתוכה תרהצה אוה ןלוכל ףתושמה

.ללה .ע תאמ ,תודליהמ תונומת ,תודוזיפא־םידופיס רורצ אוה דיב ןנע *

ו צוביק לע ףיקשמה ןמצייו םייח לש תיללצ :)ולוכ רפסב ידיחיה( םוליצב חתפנ רפסה
ה תפב :ולוכ רפסל ארוקה תוסחיתה תא תרצוי החיתפה תקסיפ .קמעה רמשמ ,ללה לש

ן אכל ואב םח ,ןימינב יבא1 תימלוש ימא םהבו ,ץוביקה ידסיימ ,ונירוה ובשייתה קמעה לש וז
. תיב םהל תונבלו לולו תפר םיקהל ,םימרכ תעטלו תודש עורזל וליחתה ןאכ .ץוביק םיקהל
ר פסה 4.קתרמ המ דעו ,םלועה לודג המ ,הנושארל הלגתנ ןאכ .ינא יתדלונ ,רומאכ ,ןאכו

.ותדלוה םוקמ תאו וירוה תא גיצמ רבחמה :תונורכז -רפס ומכ ליחתמ

: תואבה תורושב חתופה רביב שאוהי לש ורופיס אוה ילרטסוא רלואב השעמ *

ו ילע יתייה םלוח .ילשמ רלואל דואמ יתקקותשה ,םינש הברה ינפל ,רענ יתייהשכ
ן כו םיבר םיזחשומ םיבהל ולו ,ידיב דבכו לודג רלוא ,ינוימדבו .םימיב וב הזוהו תולילב

ם עפ יתיאר ומולצת תאש רלוא :הריצפו םירפסמ ,ןרקוד ,רושמ ,תואספוק ןחתופ
ם ולש לש יסאלקה ורופיס תחיתפל תוושהל ןיינעמ( 5.רעונל הידפולקיצנאב

ן מ יודב השעמ אל .רלואב השעמ םכל רפסאו ,לארשי ינב ,ועמש" :"רלואה” ,םכילע
י תייה יימי לכ .אבא תיבב יתודלי ימיב יל עריאש ערואמ ,היהש השעמ אלא ,בלה

, רלואל יתפסכנש ומכ ,ךכ לכ ול יתפסכנש םלועב רבד היה אל .רלואל הוואתמ
ר שי רבחמה הנופ ,ללה ,ע לש החיתפה ןמ לדבהב 6.)ילש !לוכ היהיש ןטק רלואל

ו מכ :ריעצה ארוקל ךכ לכ תנבומה דחא רבדל היססבוא ורקיעש ,אשונה לא
.הזב אצויכו רידנ לוב לע ,םיינפוא לע תומולח
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 ףוסב רבכ הדימצמ איה וילאש ,התודלי ימימ עוריא הלעמ רמוע הרובד *
ה נפומה לכשה רסומ ןיעמ ,הרופיס תא הרפיס וכרטב דוע ,הנושארה הקסיפה
ה ברה .ןמזמ היה הז :ותליחת ךכו "תופצרמב השעמ" אוה רופיסה .ריעצה ארוקל
ת וערואמ הברה !ל ויה ופלחש םימיב .םיברע הברהו םירקב הברה .זאמ ורבע םימי

ס עכו ייניעל תועמד ואיבהש ,םיביצעמ תוערואמ םג ויה .רשוא יל ואיבהש םיחמשמ
ן סק הרואכל .דחא ערואמ יל רוכז ,םיבוצעה! םיחמשה ,ייתונורכז לכ ןיבמ ךא .ילוקל
. ןעמושל םכל יאדכ .םכל רפסל ינא הצור וילעו ,ןוגיו רעצ הברה יל םרג אוה ךא .לדו
7 .בושו ךלב והשימ םיחוד םתאו הרצק םכחור רשאכ ,םעפ והורכזת םא היהי בוטו

ד ליה דמעמב קסעה יתמוארט ןורכיז תרפוסה הלעמ םימדוקה םיעטקה ןמ הנושב
.םירגובמה תרבח ךותב

ת ודלי תבהא לש הרופיס תא 3 ט׳צלמ בוחרמ הפשכמהב רפסמ בואט ידג *
: ארוקל רפסמ אוה ,ןושארה דומעב ,הינשה הקסיפב .השקו תבכרומ םירוענו
ל ע בותכל הסנמו ילש רדחב ןאכ בשוי ינאשכ ,הרק הזש רחאל םינש הברה ,וישכע
ן איל תא עומשל לוכי ינא .ינוימד האריי הז םישנאה בורלש עדוי ינא ,היהש המ
ר בגתהל ךירצ ינא םעפ ידימו ,היזיוולט האורו ןולסב תבשוי וא ,הת המצעל הניכמ
א יה םגש ימצעל ריכזהל ךירצ ינא .הל רפסל טושפו ןחלושהמ םוקל קשחה לע
י לש הפתוש רותב ,ןאכ רוגל הסנכנ איהש זאמ ,ללכב .יתניימדש והשמ הזש בושחת
ת עדוי איה )...( .םידלי ונייהשכ הייהש המ לע םירבדמ ךכ לכ אל ונחנא ,הרידל
ה ז לע ונרביד אל .בהוא דימת ינאש תעדוי םג איהש חינמ ינאו התוא יתבהא דימתש
ע דוי ינא לבא - יולגש הממ ץוח רבד םוש ןאכ ןיא וליאכ םיגהנתמ ונינש - םעפ ףא
ת וימיטניאה ויתויווח תא ףושחל דמוע אוהש ארוקל רמוא רפוסה .תעדוי איהו
ר חאל ,רפסה ףוסב .ותבהא אשומ איהש ןאיל תעדוישמ רתוי עדי אוהש ,וינפב
א ל :רחא רואב םירבדה תא התאר איהש ול ררבתמ דיה-בתכ תא תארוק ןאילש
, םינשה לכ ירחא ,ינא םגש ינפמ ,רזומ היה הזו ,השיגרמ איה ךכש גשומ יל היה
, רשפא קר דוע לכ הככ תויחל ךישמהלו הפתוש רותב וליפא התוא לבקל ןכומ יתייה
. היניעב עוגר ךכ לכ הארנ ינאש יתעדי אל .ילא הבורק היהת איהש ליבשב טושפ
ב והאל ליגר ינא ,וילאמ ןבומ ךכ לכ יל היה הז .תעדוי איהש .השיגרמ איהש יתבשח
י גולונומה רופיסה 8.הז םע םילשהל יתדמל רבכש ,םינש הברה ךכ לכ קוחרמ התוא
.ול בישקהל ןמזומ רעושמה ארוקהש יודיו םצעב אוה הזה

ת ודוסי וב שיש ,רופיס אוה אנט ןימינב תאמ תחא התיכ תמוק *
ה נווכ שי רפסמל .האושה ינפלש השרווב ידוהי רפס תיב לע ,םייפרגויבוטוא
י דימלת םידליה :המדקהב בתוכ אוה ךכו .ותתיכב ודמלש וירבח תחצנה לש הרורב
םידימלתה םישולש .המויא המחלמ האב זא1 .םירגסמ םישנאל ויהו ולדג ,התיכה
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ר פסה-תיבב רשא התיכ התואב ומויב םוי ידמ םימעפ שש וזרכוה םהיתומשש
, ושפנ לע ןנוגתהש וטיגב ולפנ הלא .ודבא םהמ םיברו וצופנ ,ןילופ תריכ ,השרווב
י נא ברה ירעצל ?המכ )...( .תוחדינ תוצראב םויה םייוצמ םהש ןכתייו ולצינ הלא
ת א ללכ ריכזמ וניא רפסמהש ןייצל יואר( .תחא די תועבצא לע םתוא רופסל לוכי

ה יווח םיריעצה םיארוקה ןמ ךוסחל הצרש סושמ םאה !הדמשהה תובחמ
ה בו ,רפסל םויס אוהו :םשב רבד תירחא ףרצמ אוה רפסה ףוסב )?תיתמוארט
ר וזחל וכז אלש ,ייריקיל ,םהל :רפסה תישארב רמאש המ תא ארוקל ריכזמ אוה
9 .העמדבו הבר הבהאב .חז רפס שידקמ ינא ,ונתודלי ףונל ילויטב יתא גילפהל

א וה ךכבו ,ןורכיז רופיס וב האור אוה .ותאבהל רופיסה תא רפסמ וניא רבחמה
.ךשמהב רבודי םהבש תונורכז-ירפס תגוטל ברקתמ

ןוידבל תואיצמ ןיב

ל ש התושחרתה ירפ ולוכ תמאב אוה רופיסה םא ךכב ןיחבהל םילוכי ונחנא םאה
ל ש תואצות וא ומצע רבחמה לש תודע ונל ןיא םא יתואיצמב הישרושש היוות
י תש יבגל .םייפרגויב םהש הריציב םיקלחה לע קוידב עיבצהל השק ,רקהמ
.תורפוסה לש תוניינעמ תויודע ונידיב שי תומגודה

:גומלא תור תבתוכ טכלא םע ילש עסמה ,הרפס תישארב *

. עתסה ףוסב היה הז .םתיבב הכרענש הנורחאה תדלוהה םוי תגיגח התיה הבוצע
 ךרד םיאצומ אל םהש ללגכ םיינבצע םהש יתעדי ,ןוכנ .ילש םירוהה לע יתסעכ )...(
ת א ומישיש םידחפמ םה ילואו ,ףסכה םהל רמגייש םידחפמ םהש ,ץראה תא בוזעל
ת דלוהה םוי תגיגח תא חכשא אל םלועל )...(.רגסה הנחמב וא ,רהוס תיבב ונלוכ
ם תיבב ונגגחש הנורחאה הגיגחה וז התיה ,1938 רבמבונב העשתכ היה הז .איהה
ם ג ,סכלא לש םג - ונתודלי ונילע הרבע הב רשאו ונדלונ הבש ,סמרוו ריעב דמחנה
 ידכ ,םמאש ,תיצאנה הינמרגב םידוהי םיחא-סידלי ינש לש םרופיס והז 10.ילש
ף וסבל םיעיגמ םה תפרצ ינפ לע םידודנ ירחא .תפרצל םתוא תחלשמ ,םליצהל
ת ודוסי הברה וב שיו ,תונמוימבו ןורשיכב בותכ רופיסה .לארשי־ץראל
ך יראתה :ליעל אבוהש עטקב ,לשמל ,ומכ( תיתימא תואיצמ לע םיססובמש
? םנמואה .׳יתימא רופיס׳ והזש ענכתשמ ארוקהש דע ).׳רגסה תונחמ׳ חנומהו
ל ע גומלא תור הרפיס ס״שת תנשל ׳באז סרפ׳ תלבק סקטב הלש הדותה ירבדב
ה ל הרפיסש ,ןורש הביבא התדידיל דחוימב התדוה איה .רפסה לש ותביתכ ךרד
ם ידוהיה חולישב םיתפרצה לש םקלח לע1" האושה תפוקתב ישיאה הרופיס תא
י רפס הארקש הרפיס איה .)ןורש הביבאל שדקומ ןכא רפסה( "ת11מה תסחמל
םיחכשנ הירוטסיה ירפס תמאה ןעמל!" ,הפוקתה לע תוישיא תויודעו הירוטסיה
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א וה סכלא םע ילש עסמה םאה ."ןורכיזב םיתרחנ םיישיאה םירופיסה לבא ,רהס
ם גו תואקתפרה ר1פיס םג אוהש רופיסה" :תרפוסה תרמוא ךכ לע ?תיתימא תודע
ך 1תכ דלתש רופיס ,יבלס יתידבש רופיס אוה .םייחב תוראשיה לע קבאמ לש רופיס
“ )ר״מ - ילש תושגדהה( ״היה יאדווב ,היה אל םא םגו ,תמא ולוכ לכ לבא ,יחומ
ה ריציב שי :רמאמה שארב האבוהש יפכ ,רנטסק לש ותשיג לע תרזוח איה
ם יריקחתהו םיכמסמה ןמ התובישחב תלפוג הגיאש תימינפ תמא וזיא תיתונמאה
.רפסה תביתכ ינפל תרפוסה הכרעש
. תרפוסה לש תדחוימ תודע תמייק ,ןיטולחל הנוש יפוא לעב ,רחא רופיס יבגל
ה דוזיפא תאבומ רופיסב .סילקטש־ןלי םירמ תאמ חדשע-םיתש רופיסל יתנווכ *

ת א תרפסמה הדליה ןמ קראפ הנולב ןתיב לעב ענומ הבש ,תודליה ןמ תיתמוארט
נ תלהבנ :התוא שרגמ אוה התוכז לע דומעל הסנמ איהשכו ,וב התכזש סרפה
י תלוכי אל ,!ינפל 1תדמע םירמסמב העוקת וליאכ .םוקמה ןמ זוזל יתלוכי אל ,דואמ
. הילע ששו היבוק לכ ,שש דועו שש .הרשע־םיתשב יתיכז יכ אוה האור אלה :ןיבהל
. ..הניבמ ינניא ?יתוא שרגמ המל ,יב אוה רעוג המל .לודגה לזמה ,ןושארה סרפה
, הלאה םירזה םישנאה לכ ןיב ינא ידבל )...(.תונפל ןאל יתעדי אל .ונממ יתחרב )...(
י לואו ,]תלפטמהו היחא תא[ םתוא יתאצמ ףוסכל .םירז םישנא לש הז רעיב ידבל
. רבד םהל יתרפיס אל .יל וארקו וצרו ,הברה יתוא ושפיח םה םג יכ .יתוא ואצמ םה
ר ופיסה םוסריפ רחאל תובר םינש הנהו 12.יתרפיס אל ימאל וליפא ,תיבב ,ךכ רחאו
ם ייח ,םירגובמל הלש תוריצי ץבוקב ותוא תללוכו תרפוסה תרזוח ,םידלי רפסב
: תניינעמ *רבד תירחא* ןיעמ ול הפיסומ םג איהו ,דקונמ אוה ןיא םעפה .םילמו
, תוקומע יב עגפ רשא רבד לע הל יתרפיס אלש הרק ךיא :ימצע תא תלא1ש ינאו
, ריבסת ,ילע לקהל עדת איהש זא םג יל היה רורב אלה ?יתושי לכ תא עזעזו

, באכהש ,ילרוג רש הצר ילוא .היעבה-ןורתפל חתפמה הפ ןומט ילואו ...םחנת
ה לודג האנשל םינשה םע וכפהיי! ,וב ורמשייו יבלב םירוגס וראשי ההימתה ,ןובלעה
ו השכיא ילוא ?ןודזלו בל -עורל ,שלחה-ןטקה יבגל קזחה לש תומילאל ,קדצ-יא לכל
-  םדא לש ושפנב השענה לע ונחנא םיעדוי המ ?המחנב ,הלקהב ללכ יתיצר אל
, השק ןורכיז אוהש רופיסה לא סילקטש-ןלי תרזוח הנקיז תעל 13?דלי וא רגובמ
.הייח ימי לכל הילע עיפשה אוהש תנעוטו

תונורכז ירפסב תודלי
ה ז םינוש םירופיסה .יארקאב ורחבנ-,ליעל ואבוהש םידליה ירפס ךותמ םיעטקה
. תודלי־ןורכז והזש הרהצהה אוה )דחא דבלמ( םלוכל ףתושמה הנכמה ךא ,הזמ
.םירפוסה לש תיתונמאה המסירפה ךרד ורבע ירהש ,תונורכז ירפס םניא הלא
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ן כלו םירפוס םניא עירכמה םבורב םיבתוכה :המצע ינפב הגוס םה תובורכז ירפס
ל לכ ךרדב אוה הביתכל עיבמה .םינושה תונודכזה ירפס ןיב םילודג םילדבה שי

, הווהל רבע ןיב תוושהל ,החפשמה תודלות לע עדיי םיאצאצל תונקהל ןוצרה
י די־לע ובתכנש םידליה ירופיסל האוושהב .הזב אצויכו םינוש םירסמ ריבעהל
ך רועל טסקטה תא ונתנ אל םא( הנבמהו הביתכה ןונגס ירה ,םייעוצקמ םיבתוכ
ח יסמ לש דחוימ ןח םעפ אל םהילע ךוסנ ןאכמו( ידמל םיספסוחמ םה )יעוצקמ
ל ש םתודלי ךותמ תודוזיפא םיראתמה םיעטק ואבוי ךשמהב .)ומות יפל
ת ובורכז ירפסב רמוחה םאה ?םירופיסב םירואיתה ןמ סה םיבוש המב :םיבתוכה
ם כותמ םיעטק איבהל יתרחבש םירפסה ?םירופיס חותיפל רוקמ שמשל לוכי

.םירשעה האמה תישארו הרשע־עשתה האמה ףוסב לארשי ץראב יווה םיראתמ

םעפ לש תודלי
ם גש ,םיבוט םימיו תותבשמ ץוח ,םהה םימיב )הרות דומלת( ת״תב שפוח תומי *
ל ש םילויטה ןמ ץוחו ,החנמ דע םיירהצה רחא תועשב הבוח דומילה היה םהב
ר חא תותבשה יברע ונל ויה תאז תחת .ויה אל שדוח-שאר יברעב םייתעש-העש
ו נייה םהב .םייתימאה הרגפה ימי ,ץיקה תומי לש תותבש יברע רקיעב ,םיירהצה
ם יניינב רפסמ דבלמ זא התנמש ,)םילשוריב( הסחמ־יתב תנוכש לא םירהונ
, םיקחשמ ונייה ולאה רפעה ילית לעו ,םיבחר לוחו רפע ילית ךא ,םיטעמ
ח לש" קחשמה דוחיב היה העונתו םייח הברמ .ונשפנ תוואכ םילגלגתמ ,םיבבותשמ
ץ רא תא ורותיו םישנא ךל חלש" ׳רבדמב' רפסב בותכה ךמס לע( "םישנא ךל
ם יקבאנ ,הכרעמ לומ הכרעמ ,המחלמ םיכרוע ונייה תורובח-תורובח .)"ןענכ
ת א החירבהו הנוילעה לע תחא הרובח די התיהש דע םיפקתנו םיפקות ,םימחלנו

1 4 .ברקה הדשמ בייואה
ל בחב רתנל תבהוא יתייה - הרשע־םיתש תב יתויהב - ןמז ותואב יכ יננה תרכזנ *
ה יה אלש רפסה תיב םוקמ תא האלימ וז )תוליעפ( הדובע .ל״וחמ ונתא ונאבהש
ו פי בוחרבו רכיכה ינפ לע הצירב תוברמ םג ונייה .תולמעתהב םג השמישו זא םייק
ו נל העירפה אלו וב הלודג התיה אל םיליבומוטוא! תולגע תעונתש ,)םילשוריב(
ם ינכשהו ,ןהילבחב ירחא תוצר יתויחא תא תוארל הז היה םיענ הזחמ .וניקחשמל
15.םהיניעב הרזומה ונתצירבו ונב םילכתסמ םיקיתוה םימלשוריה

, םיירהצכ 12 דע רקובב 8 העשמ וכשמנ )ןויצל ןושארב( רפסה תיבכ םידומילה *
ר ודיבל בל ומש אל ,םהל דובכה לכ םע ,םירומה .4 העש דע צ״החא 2 העשמו

ה קובה ומכ ,םינוש םיקחשמב ונקחיש יאנפה תועש ראשבו תוקספהב .םידליה
וילע רשא ,ןוביבס ןימ( הרפרופה קחשמ ,)םיאובחמ( ׳סקרומ׳ז׳ ,)רומח תוציפק(
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-  'ןיכי׳צ׳ה קחשמ ןכ 1מכ ,)בבותסמ אוה ותוא םיקרוז רשאכו ,קד לבח םיכרוכ
א רקנ קחשמהו ,םינבא שמחב ושמתשה רחואמ רתוי .תושביו תונטק תומצע שמח
ת ונבל חילצהש ימו ,)םינופיפע( תוראיט ףיעהל ודמל םידליה .םינבאה קחשמ
, לבחב תוקחשמ ויה תודליה .הכוזה היה רתוי הובג ופיעהלו רתוי לודג ןופיפע
. םינב םג םיפתתשמ ויה םינורחאה םיקחשמה ינשב .ףיכי׳צ׳ה קחשמבו ,סאלקב
1.הכונחב ןוביבס! חספב םיזוגא :םיגחל םימאתומ ויה רשא םיקחשמ ויהו 6

ל צא בוחרל חותפ לודג ףתרמ ורכש ליפה ילעב .לודג ליפ םילשוריל ואיבה ןמזב וב *
ת פוקתמ עבטמ( י״אמ 7 - )יקרוט עבטמ( תשוחנ לש קילאטאמ ינש דעבו ,ופי רעש
י ראשו רכוס ליפל ונתנ םירקבמה .ליפה תא תוארל םיסנכנ ויה - )יטירבה טדנמה
׳ ר לש ונב - לשיפ ירבחו ינא .ויפ ךותל סינכהו ופא תא לגיע ,ומטוח יפל לכוא
ן בא ןתנו ליפה תא קחצל הצר ירבח .ליפה תא תוארל ןכ םג ונכלה - סקז םהרבא
ת א טשפ ןבא וזש שיגרהשכ ,ויפ ךותל ןתנו ופא תא לגיע ליפה .ומטוחל הנטק
1.התיבה ונחרב דימ .לשיפ ירבח לש ודי לע הכיהו ומטוח 7

ל דג רפסמה( למגה לע הנושאר הכיכר התוא לש ןנערה המעט רכוז ינא םויה דע *
י תזחאנו ,םימה לע הענה הריסב שחש ימכ העמק יתשח הליחתב .)הלעמה דוסיב
ן תזיחאמ יידי יתררחשו העונתה התוא יל המענ דואמ רהמ ךא ,ותשבדכ הקזוחב
ו יה וליאכ םלביק ןאסחל ועיגה םידליה ינש רשאכו .הרתי האנהב יתעעונתהו תשבדב
ת וכרבב סקטה יללכ לכ יפל ונילא הנפ אוה .רבד לכל םירגובמ םידבוכמ םיחרוא
ש יבג תאש הפקב ונתוא דביכ .סקטה יללכ לכ יפל ונינע ונאו )תיברעב( תולבוקמה
ה תיפב המיעט התיבחב םגו ,ולש תנותוכה ילפקמ דחוימב איצוה !תקתמהל רכוסה
ה מיענ םיחרוא תסנכהל וכזש םיבושח םירגובמכ ונמצע תא ונשח ,הרצקכ .היירט
1.רתויב 8

י צע םיאיבמ ויה םידליה לכ .רמועב ג״ל היה )ןויצל ןושארב( םידליל לודג גח *
ם ידליה .הרודמ םיריעבמ ויה םשו ,תסנכה תיב לומ הלודגה הבחרה לא הקסה
ה יה שאל לפנו לשכנש ימו ,הרודמה לעמ הציפקכ םירחתמ ויה רתוי םירגובמה
ר יוואב אלמתה רשאכו ,ץע דומע לא ותוא םידימצמ ,לודג ןולב םינוב ויה .קוחצל
ו ב םירוי םירגובמה ויה קזנ םורגי אלש ידכ .ריוואב חרופ ןולבהו ותוא םיקתנמ - םח
1.ץפנתי ןעמל ,ףפועתהש העשב 9

ם ינבומ םיעוגעג ךותמ םיננובתמה םישישק םישנא ידי לע םיבתכנ תונורכז ירפס
ם וקמה תא םהידכנלו םהינבל ראתל םיצור םה ,ליעל רומאכ .הקוחרה םתודליב
. עדומב אלש ןיבו עדומב ןיב יביטקלס אוה םדא לש ונורכז .רפסמה לש הפוקתהו
ף תושמה יבגל ןה :הפוקת התוא לע הברה דומלל רשפא תאזה השלוחה תורמל
תובוחל יטנלוויבמאה סחיה ,קחשל ןוצרה :ןוגכ( תורודה לכב םידליל
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, םיימונוקא־ויצוסה םיאנתה ,לשמל :הנושהו ,)םידליה לע םיליטמ םירגובמהש
ס ייר-ןהכ ,םימי םתוא לש םילשוריב שודיח היה הציפק-לבחש תרפסמ ןילי הטיא
ם יקחשמ ריכזמ דניקלב ,תיתדה הרבחב דומילה ךותמ דלונש קחשמ לע רפסמ
ל יפ לע אורקל עשעשמ םיבשחמו עונלוק ,היזיוולט לש םימיב .םויה םג םירכומש
ת א ןה םיפקשמ תונורכז ירפס .םולשת תרומת זא לש םילשוריב הווארל גצוהש
ס היעצמאש םישגא ןיב קר חתפתהל ולכיש םיכרע ןהו ,ורבע םינמז לש תויוויאנה
ה ברה ןטק היה םידחאה ןיבו ”םירישע" ובשחנש ולא ןיב רעפהשו ,םימצמוצמ ויה
ע פשהו םויה ונתרבחב טלושה רודיבה .םויה לש עפשה תרבחב רשאמ רתוי

ל ע רתוי םירבדמ תונורכזה יבתוכ .םידליה לע םג ,ערלו בוטל ,םיעיפשמ ילכלכה
, )!( קדצב ,םיסחייתמ ,ונימיב לבוקמכ ,םידליה ירפס יבתוכ .הכותב ויחש הרבחה
ת ינוליחה הרבחל םג יתנווכ( תיתרוסמה הרבחב חנזוהש )דליה( טרפה לא רתוי

.)םימי םתוא לש
ר זעילא .תוגוסה יתש ןיב תשגדמו הפי הרוצב רבחמש עטקב םייסל הצור ינא
ל בא .הרויה ינבו ,תישארב ישנא :וירפסב רקיעב רכומה )1901־1985( ילאמש
ץ ראב ףרוחה ירופיצ :םירפס ינש םסדיפו ,םירופיצ־דקוח םג היה ילאמש
ו תודלי לע ויתונורכזב ?ףנכ-ילעבב ןיינעתהל ותוא איבה המ .ץראב םירופיצו
ר וב רפח ויבאש רפסמ אוה .ומא ידי לע החפוטש הניגה לע רפסמ אוה ל״וחב
, םכותמ התקשה ומאו ,הב ווקיי םוהתה ימש ידכ תיתחת אלל תיבח וכותב עקתו
:התניג תא ,ילדב
ע בצא המישב ,יתוא הריהזמ אמא התיה ,"םלועל ,יטועפ ,תיבחה לא שגית לא"
א לו יתרהזנ תמאבו "!ידלי ,תיבחל תשגל רוסא !ונ-ונ-ונ" .הפא לע הנימי-די

ל ש התפש לע הבציתנ הנה ךא .תחא םעפ ףא תאז המויא םוהת לא יתברקתה
י לב עעונתמ ךוראה הבנזש ,הנבל-הרופא רופיצ ,תקורי הפוטעהו הבוטרה תיבחה
ך א .ןגה תבריקב יאדו ןניקש ,האנה חרואה היה ןבל ילאילחנש ינא עדוי התע .ףרה
. ןרקסהו ןטקה דליה לש וביל תא הכשמש ,םתס האנ רופיצ וז התיה םהה םימיב
י די יתטשוה ,תיבחה לא תופחיה ילגר תונוהב לע יתברקתה ,ימצע תא יתנטקה דימ
א וה ...תיבחה ךותל יתלפנו - יתרהזנ אל יזפוחב ךא .הפיה רופיצה תא דוצל יתרמאו
: אורקלו םוהנל יתלחתהו םואתפ יתררועתה זאו :ותוחאו ומא ידי לע סנב לצינ

ם ינשב דחא ךמסומ שפנ-רקוח ׳ל רמא ךכ ,זאמו :םייסמ ילאמשו !ררופיצה ,אמא
ת פש לעמ חרבש ,זלה ילאילחנה תא דוצל ילע יכ .םירופיצ רחא ףדור יננה ,תואבה
20...ןדע החונ ימא לש הניגב תיבחה
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21-22 ׳ע ,1980 ,ביבא-לת ,םירופיצו םירופיס ,ילאמש רזעילא .20

?העוגחכ יג ע " .תיגייץ ,ע<7ע

ת א ידוהיה יכדרמו ליחיבא תב הכלמה רתסא בותכתו" :בותכ יכ ,שי - םירופב
"...םירופה תרגא תא םייקל ףקות לב

:ןכל

.הליגמה תאירק ינפמ םיחדנ םיבותכה הרותה תווצמו םיגחה לכ

ת ליגממ yin חישמה תומיל לטביהל ןידיתע םיבותכה לכו םיאיבנה ירפס לכ

.פ״עבש הרותכו הרות ישמוח השימחכ תמייק איהש רתסא

)׳א קרפ הליגמ ,ימלשורי(
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ר^^סה רעס
עתעת-^רעס
ןנוג תור-רות :תאמ

, הירויא תניחבמ תיוושכעה תריואמה םידליה תורפסל סהייתהל רשפא יא
. הילאמ תנבומ העפותכ רויאו טסקט ןיב רשקה תניחבמו ,התוירמותו היבוציע
ה יתויוכיאבו הירסמב םויה םימייקה םזילרולפהו רשועה ןמ ונתואתשה
ם יילכלכה ,םייכוניחה התחימצ תורוקמ תא ריכנ םא לדגת תוילאוזיווה
ת וברת רצות התויה רואל ,תונורחאה םינשה 300-ב םייתרבחהו

ת ונבות ,תויגולונכט תויונמוימו תואצמה וכותב בלשמה ירנילפיצסידרטניא
םיילכלכ םיבאשמו תויתרבח תופקשה ,תויתונמא תועפשה ,תויכוניח

,WHALLEY; 1975, GOTTLIEB & PLUMB; 1967 HUERLIMAN; 1983,)
Meyer 1975 1986 ,ןנוגו ןודרוג(.

ו נימי דע תיברעמה תריואמה םידליה תורפס לש הירוטסיהה תא קלחל ,תוריהזב ,ןתינ
ה נושארה הפוקתה .ילאוזיווה םוהתב תויושחרתהה תניחבמ תויזכרמ תופוקת שולשל
ם יעצמאב וספדוהש םידלי ירפס םע ,17-ה האמה לש היינשה תיצחמב הליחתמ
ת מייתסמו ,םיימינונא םידייאמ תאמ ןיע-יספדה וליכהו לוז ריינ יבג לע םיטושפ
ת ארקל רקיעב ,וז הפוקתב .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע ,20-ה האמה תליחתב
א ישל ריואמה יאפוריאה רפסה עיגה /׳הפיה רפסה” תוברתמ קלחכו 19-ה האמה םות
א צמ הז איש .ולש יטתסאה שגדהו קפוה הבש תונמוימה ,ותוירמוח הניחבמ ויתולוכי

י רפס״ב :םינוש ליג־ילהק ינשל ודעונש םייזכרמ םייביסולקסקא םיפנע ינשב ויוטיב
י רפס״בו ,םש־יעודי םינמא ידיב וריואו םידימא םירגובמל ונווכש םירדוהמ ”הנתמ
י פילחמ ,םיידממ־וד וא םיידממ״תלת ,םייביטקארטניא ,םייטניק ,םיינכמ "ענוממ
, םירישע ידליל ודעונש ,האצמהו םסק יאלמ ,טרס תכישמב תויושחרתהו הרואפת
/ ,ענומתה־ירפס” .רפסב ליעפ ףתושל דליה תא וכפהש תויתריצי תולובחת םליכהב
ת יפסכה העקשהה תניחבמו םתוכיא תניחבמ םידליה ירפסבש םינדועמה ןמ םניהש
ת ואצמה אלמ ,התפתמ סוחת היה סופדה םלוע הבש הפוקתב וחמצ ,םהב תיתריציהו
ם לוגלג השעמל ויה ולא םירפס .תבשחוממה הימדהה םוחת וניה םויהש יפכ ,םירגתאו

ת ויוחתפתהבו םהב דקמתי רמאמהו ,םייוושכעה "P0P-UP”-n ירפס לש ןושארה
.םתעפוה תלשבה תא ורשפיאש

ה נושארה םלועה תמחלמ תליחתמ ,תריואמה םידליה תורפסב היינשה הפוקתה
ילוא ,תיברעמה הפוריאב העמק ”הטקש" התיה ,היינשה םלועה תמחלמ םות דעו
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 ,)ERNST ףלודיידק טסנרא לש םהירויא טעמל ,םיילכלכ םיבאשמ רסוחמ
KREIDOLF( דיורפ־ןמדייז םות )TOM SEIDMANM-FREUD/ ר יירט רטלוו

)WALTER TRIER( ףוהנורב-הד ןא׳ז לשו ,הינמרגב ))JEAN DE BRUNHOFF 
ה פוריאב אקווד החרפ ךא ,הידבשב )ELSA BESKOW( וקזב הזלאו תפרצב
.תיכוניח תינכתמ קלחכ תיחרזמה

, היינשה םלועה תמחלמ םות םע הלחה םידלי-ירפס רויאב תישילשה הפוקתה
ת וטיש לולכשבו הריהמ תינכט תוחתפתהב הנייפוא איהו ,20-ה האמה תיצחמב
ב ר יתריצי שפוחב ,רויאב ינונגס םזילרולפבו ינרוצו ינכות םוכחתב ,סופדה
.םילבוקמה םייסאלקה םיסופדה לכ תריבשבו

י רפס ,,ב-׳א ידפס םהיניב ,16-ה האמב רבכ םימייק ויה םידליל דומיל-ידפסש תורמל
, הירוטסיה ירפס ,תיניטל תארוהל ולצונש םילשמ ירפס ,סומינ ירפס ,רסומו תד
י די לע הדימלל ובצוע אל וללה םירפסה ,הקיזומו היפרגואיג ,תורז תופש ,קודקד
י די לע םידלי ךושמל ידכ ץמאמ לכ ושע אל םיל״ומהו ,ןזואה ידי לע םא יכ ןיעה
י רופיס םג וז הפוקתב .חוורמ טמרופו היד הלודגו הרורב היפרגופיט ,םירויא תפסוה
א ל ,19-ה האמה ןמ לחה רקיעב תורישע תוילאוזיו תויצטרפרטניאל וכזש ,םעה
ת מועל תאז ,תוגהל ודעונש הלאכ ויה אל םידליל ודעונש םירפסה .ןיידע וספדוה
7 1־הו ,16־ה ,15־ה תואמב רואל ואציש םירגובמל םייטתסאה םיריואמה םירפסה
 הארקמה הינמרגב הספדוה 1578-ב רבכש תורמלש ןייצל ןינעמ .םתוכיאב ונייטצהו

) KUNST & ״דומילהו תונמאה ןורפס״ םשב םידליל הנווכש הנושארה תריואמה
)LEHRBUECHLEIN ד נבארייפ דנומגיז לש וירפס ךותמ הפוסא הליכהו
(SIGMUND FEYERABEND( י ווהה ןמ םירויאו םע ירופיס ,םילשמ דצב

O” דומילה רפס תא אקווד רקחמה ירפס םישפות ,ימוי-סויה rb is  P ic tu s” ו תואש
 גרבנרינב עיפוהש ,)AMOS COMENIUS( סוינמוק סומע ףושיבהו ךנחמה הגהו ךרע
ם וחתב ךרד ץרפש ןושארה ריואמה םידליה רפסכ ב658־ב ,ןכמ רחאל הנש 100-כ
י דכ רויאו טסקט ןיב בולישב דקמתה סוינמוק לש יכוניחה ןויערה .םידליל תורפסה
ל יכה ורפסו ,הלש ריוצמה יומידה ןיבו הבותכה הלמה ןיב יביטיצוסא רשק רשפאל

.)PAUL KREUTZBERGER( רגרבציורק לופ תאמ ץע-יספדה 150
ש יחממה ילאוזיו טנמלאכ קר אל שרתשהל רויאה לחה סוינמוק לש ורפס רתאל
י אנפה ירפסב הנהמ טנמלאכ םג אלא דומילה ירפסב הדימלה לע לקמו םיגשומ
ו שפתנ םירגובמל םייתוכיאה םיריואמה םירפסה תמועל ,תאז םע .םידליה לש
ר יואמה רפסה לש ”גרוחה דלי״כ 18-הו 17-ה תואמב םידליל םיריואמה םירפסה
ל ש םייטתסאה ויכרצב הטיעמהש תיכרע הרהצהכ ,ןיפיקעבו ,תיתונמא הניחבמ
השיג חתפתהל התיה הכירצ םידליל תיתוכיא תריואמ תורפס רצוויתש ידכ .דליה
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י וארה יגולוכיספו יליג םוחתכ תודליה תא סופתתש תיכוניחו תיפוסוליפ
.םידחוימו םייתוכיא םירצומל

, קחשמו דומיל ןיב יחרכהה רשקה םינוש םיכנחמ ידי לע הלעוה 18-ה האמב
ת ויוחתפתהה םע הבלתשה וז השיג .ךרה ליגב דליה לש וכוניח רשקהב
ה חפשמה ביבס וזכור וייחש ,ינוניבה דמעמה תילע םעו הילגנאב תויתרבחה
ם יבר םיל״ומ .יתרבחה םלוסב םמדקלו םכוניחב עיקשהל ןוצר ךות ,םידליהו

ף וסאל ולחהו הז שדח םינכרצ להקב ןומטה םוצעה לאיצנטופה תא ןיבהל ולחה
א לל םיתעל ,םינוש םיריואמ םירפסב ועיפוהו ורזחש ,םירויא תופולג לש יאלמ
, םיתעל .רויאהו טסקטה ןיב תינכות המאתה וא םהיניב ינונגס םאות לכ
י אלמב ויה םהיתופולגש ,םינוש תונונגס ילעב םירויא ביבס ומקרנ םירופיסה
ה אמה ךלהמב רקיעבו 17-ה האמה ףוסב רבכ .םתספדהל יארחאה ל״ומה לצא
ה יה םרקיעש( תומלבמא-ירפס םהיניב ,םידליל םיריואמ םירפס ועיפוה 18־ה
, ינועבצא תדגא ןוגכ ,םיריואמ תודגא ירפסו )ירסומ רסמ תולעב למס״תונומת
ו יה וז הפוקתמ םינושארה םידליה ירפס בוד .קיג תודגאו דוה ןיבור ,הלרדניס
. ימינונא םהב היה לכה - ל״ומה םש דבלמו ,םירצויה תומשו הקפה ךיראת ירדענ

ת חת םינוש םיל״ומ ידי לע וא ל״ומ ותוא ידי לע בושו בוש וספדוהש ,ולא םירפס
ם ייזכרמה םיירצונה םיגחה תארקל םיקוושב ורכמנו םיירלופופ ויה ,םינוש תומש
. רויאה לש תיטתסאה הירוטסיהה רחא בקעמ ורשפיא ,דחא ינפב וא ינפ יצחב
ל כ אלל תרזוח הקתעה רשפיאש ,םירצוי תויוכז קוח לש ונורסח אקווד ילוא
ם ידחכנה ןמ ויהש ,םיקיתעה םידליה ירפס לש "ףדמה ייח” תא ךיראה ,שנוע
ם הב ריהז יתלבה שומישהמ ,תולוזה הקפהה תוטישמ האצותכ םירפסה ןיב רתויב
ר תוי הברה תרחאל תחא הריעצ דימ ורבע םהש הדבועה ןמו םידליה ברקב
.םירגובמל דחא דפס לכ רשאמ

 ויה םהבש םיירלופופהו הלדכ הספתנ םידליל יאכפה־תועש ידפס לש םתנוכתמ
”̂CHAPBOOKS”, ן טק טמרופב ,הריעזו הפופצ תואב ונייפואש םילוז םינורפס

 ידי לע ועצובו ובצועש ,םהירויאש ,לוז ריינ יבג לע וספדוהש ,הבע הכירכ אללו
ת ורמל .םיינועבצ ויה אלו ץע יכותיח תקינכטב וספדנ ,םיימינונא םיירפכ םינמא
ם ע-ירופיס וליכהו ,דליה רובע םיד םיבוט ובשחנ םה ,ימלוגהו "םג״ה םיפוא
ת א ומסרפש ,)CRIES OF THE CITY( ״ריעה תואירק” ,"הזווא-אמא" ירופיסו

ה אמה ףוס דע ויה םידליה-ירפס ירייאמ .יב-׳א ירפסו םיטושפה תועוצקמה ילעב
ו שפתנ אל םידליל םירפסש םושמ ,םינמאכ תובישח ירסחו םיימינונא 18-ה
ם יפד״ה םג ויה תוירלופופו תולוז ,תוריואמ תוריצי .יתונמא ךרע תב הריציכ
"םיירלופופה םייומיד״ה וא ,הינמרגב )BILDERBOGEN( ”םילפוקמה
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)IMAGERIE POPULAIRE( יפד יוניכב םג ועדונש ,תפרצב EPINAL. ם תוהמב
ת ונומתב רופיס ענ םהבש םינבלמל וקלוחש םילודג ןותיע תונוילג ולא ויה
י לעב עשפ־ירופיס וא םיעשעשמו םיריואמ םירופיס ,םיירלופופ םייומיד ליכהש
ע צמאב ואבוי םה .םייוושכעה סקימוקה יפד תא םייפואב םריכזהב ,לכשה רסומ
.בר ןיינע םש וררועו הקירמאל הפוריאמ 19-ה האמה

) PENNY -BOOKS 2( ינפ ינש ולעש םירפסה ,דבלב דחא ינפ ולעש םירפס תמועל
ו יה םהירויא :רתוי הבוט תיתוכיא המר ילעב םירופיס ירפס ויה 19־ה האמה תליהתמ
ם יקתוע דועב ,דחא ןחלוש ביבס ובשיש םידלי י״ע םימ-יעבצב תינדי םיעובצ
ו תעיבצלו רחא עבצל יארחא היה דלי לכו היצטור־בבסב םכרד ורבע םיהז םיספדומ
ו ז הדובע תטיש .םהינפל הנוהש עובצ רטסמ םגד יפ־לע תאז ,רויאב רחא טרפ לש
ך היי הז טנמלא אקווד םלוא ,הדיחא אל תינועבצ תוכיאו וקה ימוהתמ תוגירח הרצי

 האמה ףוס תארקלו ,רתוי בושח ךפה םידליה ירפסב ילאוזיווה דממה .ולא םירפס
, םידליה ירפסב יוניש )THOMAS BEWICK( קיווב סמות ילגנאה רייאמה ללוח 18־ה
ה נושארה םעפה וז ,רעשה יבג לע וסינכהבו רתוי םילודג םירויא הנושארל ורייאב
, ץע טירחתל ץעה ךותיח תטיש תא וללכשבו ,רייאמכ ומש תא ,םידלי ירפסב
. תשוחנ טירחתל היפואב המודו רתוי תנדועמ האצות רצוי םיביסה דגנכ וב ךותיחהש

ת ולוז תוריציכ רבעב וספתנש ,״EPINAL"־™ ״CHAPBOOKS״ -ש ןייצל ןינעמ
ץ פחכ םעפ הארנש המו ,תונמא יצפחל םויכ וכפה ,הדורי תיטתסא תוכיא תולעב
י גלטסונ שגר ךותמו תקחורמ הביטקפסרפב ,םויכ לבקתמ - ״ינע”ו לוז ,ינומה
ל ש תושדח תורודהמ סיפדהל םויכ םיטונ םיבר םיל״ומ .ךרע-רקי טקייבואכ
 הקיטתסאה תא וכפה םייוושכע םירייאמ ,"יונ ירסח״ל בר ןמז ובשחנש םירפס
ם ינואיזומו םינפסאו ,הארשה רוקמל ,םינטקה ץעה-יספדה לש ,תימלוגה ,"הסג״ה
 דוחי תולעב תוריציכ אלא ירוטסיה אצממכ קר אל םתוא םיגיצמו םישכור
.יתונמא

ל אכ םידלי רפסל תוסחייתהה תא ושיגדהש 18־ה האמב םינושארה םיל״ומה דחא
ל ״ומה היה התוהמב תירחסמ םתאצוהש תורמל תיטתסא העקשה ךירצמה רצומ
 יגוס ינשל ודעונש תונוש "תופש יתש" וירפסב בלישש ,)NEWBERRY( ירבוינ
ד ועב ,הנוקה רגובמל הנפוה םיירסומו םיינרמש םינכתמ בכרוהש טסקטה :להק
י כ ןעטש ,ירבוינ .ורדבלו דליה תא עשעשל דעונ םיילאוזיווה םיטנמלאה עפש
ל ש דחוימ טס ףליג ,םרובע דחוימב םיבצועמ תויהל םיבייח םידליל םידפסה
ת שוחנ יטירחתב שמתשהו גישה ,םימייק םיטסב שמתשהל םוקמב ׳ב-א תויתוא
ל ש הפיטע ריינ ריכזהש בהזומו ינוחרפ ידנלוה ריינב םירפסה תא ףטעו םידחוימ
תירכו דליל רודכ :רפס לכל הנתמ ףריצ וירפס תוריכמ םדקל ידכו ,םיקתממ
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ת ויהל הכישמהש 18״ה האמב השידח האצמהכ ,תשוחנה טירחתל .הדליל תוכיס
ו א הקדסנ אל ולש הפולגהש םושמ ןורתי היה ,19-ה האמה ךרואל תירלופופ
ט ירחת .)תורזוח תוספדהב המגפנ םיווקה תודחש תורמל( ץעה תפולגכ הקחשנ

ע קש ךילהת לע תנעשנ וז הטישש רחאמ ךא ,םירפס רויאל לצונ תשוחנה
ס פדיהל םילוכי רויאהו טסקטה ויה אל - טלב ךילהתב התשענ טסקטה תספדהו
. םתולע רקייש רבד ,םירפסה יפד לא ופסונ תשוחנה יטירהתו ינטלומיס ןפואב

ם תוכיאמ עזעוזש ,19־ה האמה ןב ילגנאה )SIR HENRY COLE( לוק ירנה םג
ו ניה תונמאה לש רתוי ךומנה גוסה םגש העדה דגנ החמו ,םידליה ירפס לש הלדה
ע צמאמ קיפהל לחה ,דליל םינושאר םיישוח םימשר ותרזעב שיגהל ידכ ויד בוט
. תיתוכלמה הימדקאהמ םינמאה יבוט ידיב וריואש םידלי-ירפס 19-ה האמה
ת וכיאל ,ףדה לש תויצרופורפל ,תואה גוסל וירפסב השדקוה תדחוימ בל תמושת
.)ENDPAPERS( םויסהו החיתפה יפדלו הכירכהו ריינה
ו ספדנ םירפסב תונומתהו ,רקיו רידנ ךרצמ תוינועבצ תונומת ויה 19-ה האמה דע
ת ינועבצ הנומת .תינדי העיבצ םהל הפסונ ןכ סא אלא דבלב רוחש עבצב
ב קע ,19-ה האמב .בר ףסכ התלע וזו רייצ לש ולוחכמ ירפ קר התיה תיתוכיא
. םילוז םיריחמב תוינועבצ תוספדומ תונומת עיפוהל ולחה ,סופדה תוחתפתה
 יסיטרכו תונורכז ירפס ןתרזעב טשקלו ןפסאל לחה ןהל אמצה םינכרצה קוש
, רתוי בר חטש םירפסב סופתל ,רתויב בושח דיקפת אלמל להה רויאהו הכרב
ם לועכ המלוע רואיתב תמלשומו תרשואמ תודלי לש יכרע רסמ ריבעהלו

ם ינואגה בטימ ועיקשה ,םישודיח השפיחו תואצמה הדדועש הפוקתב .ילאדיא
י נועבצ סופד תויורשפא חותיפבו סופדה יעצמא לש ינכטה לולכשב םיצמאמ
־ ומורכבו היפרגוטילב םידלי ירפסב םירויא תספדהב שמתשהל ולחה תעכ .ינומה
ם לוע תעבהלו םינידע עבצ-ינוג לש םתעפוהל תוסחייתה הרשפיאש ,היפרגוטיל
ה אנהה לש הכרע תא ועיבה ילאוזיווה דממהו רויאה ,תעכ .םוסק ינועבצ
.םהילאמ םינבומה רסומה-יכדע דצב תאז ,דליה רובע תימיטיגלכ

ת ערתשמ ,תינאירוטקיוה הפוקתה לש הילגנאכ הרדגוהש ,19־ה האמה לש הילגנא
ם לועה תמחלמ דעו ,ןוטלשל הירוטקיו הכלמה לש התיילע תנש ,1837 ןיב
ת בר התיה סופדה םוחתב תיגולונכטה תומדקתההו ,תשעותמ הכפה ,הנושארה
ם יראופמה "הנתמה ירפס" לש תודפקומהו תויטתסאה תומגמה תריציב תועמשמ
י לסקודרפ ןפואב .םידליל ורצונש םירקיה "ענומתה ירפס" לש ולא ומכ םירגובמל
ש ועיתל ודגנתהש תומגמל ורשפיאש ןה תויגולונכטה תויוחתפתהה אקווד ,טעמכ
. םירחא םיישומיש םיצפחו םירפס רוצי לש רשקהב תינדי הדובעל הרזחב וכמתו

הכ תויהל םידליה תורפסל ורשפיאש ,תע התוא לש הילגנאב תויתוברתה תומגמה
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, הבוחה ,רדסהו קוחה ,רסומה ןיידע ושגדוה תיביטמרונ הניחבמ .תונוש ויה ,תנווגמ
ם ינכתב ואטבתהש ,םייזיפה תונוצרה יוכידו ידמעמה רעפה ,תיכרריהה תעמשמה
ה מגמ המעפ ולא לכ םע דחי .םידליה ירפס לש םיילאוזיווהו םיילאוטסקטה
ת ואיצמה ןמ החירבב האטבתהש ,הקזח תיגלטסונו תיטנמור תישגר-תיפוסוליפ
, )RICHARD DOYLE( ליוד דר׳ציר לש םהירויאב םע תודגאו תויזטנפ לש םלועל
, )RANDOLPH CALDECOTT( טוקדלק ףלודנר ,)WALTER CRANE( ןיירק רטלוו

) BIATRIX POTTER( רטופ סירטאיב ,)KATE GREENAWAY( יוואנירג טייק
י תרוקיב םרז רצונ ולא תומגמ יתש לומ .)ARTHUR RACKHAM( םהקר רותראו

ו עיקוהש תורוטקירקב אטבתהו ,תונותיעה לש החוכ תיילע םע חמצש ,םימחר רסח
G EORGE( קנשקיורק ׳גרו׳ג לש םהירויאב תילגנאה הרבחב לוספהו ךחוגמה תא

CRUIKSHANK( ריל דראודאו )EDWARD LEAR( ליוד דריציר לש ולא םג ומכ .
ו אצי ,19-ה האמה ךלהמב םסרפתהל וכישמהש םילוזה "CHAPBOOKS״TI דצב
ו רפסב .בושח םוקמ רויאה ספת םהבש הלועמ תוכיא ילעב םיריואמ םירפס םג רואל
ד חא גשוה ,1870־ב הילגנאב רואל אציש "IN FAIRYLAND״ ליוד דר׳ציד לש
ר עי-יריציו תויפ לש םוסק םלוע רואיתב ,רויאה לש רתויב םינדועמה םיאישה
ץ פה תויהל ךירצ רפסה יכ הנומאה לש יזיפה השומימ אישל .םיריעזו םיינוימד
9 1-ה האמה ףוסב םיראופמה )GIFT BOOKS( ״הנתמה-ירפס״ ועיגה ,םלשומ יטתסא
ם ייטסטנפ םירואית תיתונמאה ותדובע ללכב בלישש( ליוד דר׳ציר לש םהירויא םע
י ריטאסה ילגנאה ןותיעב ודייאב םיתוועמו םייקסטורג םירואית דצב םינדועמו
ל ש םהירויאו ,טוקדלק ףלודנרו יאוונירג טייק ,ןיירק רטלוו ,)PUNCH( ”ץנאפ״
) KAY NIELSEN( ןסלינ ייקו )EDMUND DULAC( קלוד דנומדא ,םהקר רותרא
ו לא םירפס ודעונ אל םידליל תודגא לש םלועב ונדש תורמל .20-ה האמה תליחתב
ם צמוצמ יתוברת להקל ונווכש םירקי תונמא-יצפחכ ורצונ אלא םידלי דובע םנמזב
ם ה ,םרוקמב .רודיה ךירעהל םיעדויה ,םיעצמא-ילעבו םעט ינינא םירגובמ לש תיסחי

ת ונדפקבו תונמוימב וספדוהו םיירצונה םיגחה תארקל הנש ידמ שארמ וננכות
ם הירויאו ,חבושמ ריינ לע ,הלועמ תינועבצ תוכיאב ,םיקתוע לש לבגומ רפסמב
MEYER ,1( ישמ ריינב ופוח םיינועבצה 9 8 .)1991 ,ןנוג ;1991 ,ןמרק ;3

ו ליכהש םע־ירופיסו םסק תומלוע הבהא 19־ה האמה לש תינאירוטקיווה הרבחה
ת ומימוטנפכ וזחמוה םה .יתיבה יווהה ןמ קלח וכפה ולאו םייגאמ םיביטומ
 יסיטרכ ,חפ תואספוק יבג לע וספדוה ,םיקחשמו םיעוצעצכ ושחמוה םהירוביגו
ר חאל ונמזוה םיריואמ הכרב יסיטרככ תויולג .)SCRAPES( "םיסרפ״ו הכרב
ה נושארה םלועה תמחלמ רחאלו םיימינונא םירייאמ לצא הנושארה םלוע תמחלמ
הדליהכ תורייאמ .רתוי תיממע הספתנ תיתונמאה ןתמרש תורייאמ לצאו האלהו
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ס יו׳ג ,)MILLICENT SOWERBY( יברווס טנסילימ ,)HILDA MILLER( רלימ
י סקסולגנאה להקה ברקב תוירלופופ ויה תורחאו )JOYCE MERCER( רסרמ
ת וטועפל םיריש ירפס ,קחשמ ירפס ,הנש תוחול ,הכרב יסיטרכ רייצל ונמזוהו
ל כ יבג לעו םיסיטרכ השש ויה הכרב יסיטרכ תרדס לכב .םידליל תודגא ירפסו
ו לא םיסיטרכ .רופיסל תיתוהמ הניצס הרחבנ הכותמש הנוש הדגא הריוא סיטרכ
ן ניאו טעמכ ולא תורייאמ .תוקיתעה יקושב םויה םשכרל ןתינו ,םימובלאב ופסאנ
ל ש םתדובעל האוושהב תוחפ תכרעומ ןתדובע תויהב רקחמה ירפסב תורכזנ

. םייסאלקכ וספתנו ןהל ליבקמב ורייאש ,םירחאו םהקר רותרא ,קלוד דנומדא
, תפרצמ םע־ירופיס ,םיילגנאה NURSERY RHYMES -ה וספדוה וז הפוקתב
ל ש וירופיס תילגנאל ומגרות 1846-בו וריואו תילגנאל ומגרות הילטיאמו הינמרג
ס נסנונה רפס תא ריל דראודא םסריפ הנש התואבו ,ןסרדנא ןאיטסידכ סנה
.״BOOK OF NONSENSE״ ולש ןושארה
ו יה אלש ,)TOYBOOKS( "עוצעצה-ירפס" םג חתפתהל ולחה וז הפוקתב
, םהבש דוחייה .הקד הכירכב ,םיפד 8 תונב תוטושפ תורבוח אלא םתליחתב
ל ע טלב ,םייוושכעה םיריואמה םירפסל האוושהב ונל ןבומ תויהל אל לולעש
ו ויה םהבש ,תיסחי םילודג תונוילג יבג לע ספדומ ותויהב ,הפוקתה ירפס עקר
, ותקפהל הביסהו רפסה תליע ,דבלב דחא דצ לע וספדוהש ,םיינועבצה םירויאה
לש עוצעצה רפס תחלצה .ןיטולחל רדענ םיתיעלו ילמינימ היה טסקטה דועב
״THE BUTTERFLY BALL״ הילגנאב (WJLLIAM ROSCOE) וקסור םאיליוו
ת ואקתפרה־תמימתו תרשואמ תודלי וטילבהש םיספדהב ריואש ,1807-מ
. םיפסונ םיבר עוצעצ ירפס לש םתעפוה ץירמה ,תילגנא תירפכ הביבסב
ם יינועבצו םילודג םיריואמ םירפסמ ךלהו חתפתה ”עוצעצ ירפס" לש ןויערה
9 1-ה האמה לש ןורחאה עברב ךפהו ,שממ לש םיעוצעצ ושמישש םירפסל םיליגר
א לש האצמהו יפוי לש םיאישל ועיגהש ,)MOVABLE BOOKS( ”ענומת ירפס״ל
ם יינדי םינונגנמ וליכה ולא םירפס .תריואמה םידליה תורפסב זא דע ופצינ

ה מיהדמ תידממ תלת וא תיטסילאיר תידממ-וד הרואפתו הזזה־ינב םינווגמ
ד ע םיתעל וליכה םירפסהמ קלח .םינונגנמה תלעפה םע התנתשהש ,ןורטאיתבכ
ו דעונש הריזג־יפד ,יביטקפסרפ קמוע וקפיסש רייוצמ ןוטרק תובכש שש
ת ורואפת ינפ לע ובכיכש ןוטרקמ תודרפנ תויומד ,םינכומ םירויצ ךותב הקבדהל
.דועו תונתשמ
י פרגוטיל־ומורכהו יפרגוטילה סופדה תואצמה ומכ םיינועבצה תשוחנה יספדה
ת ורישי םרתש ףסונ םרוג .ענומת ירפס לש םתעפוה ורשפיאש ןיינבה ינבאמ ויה
תויומדכ ,ישממ ןפואב ןהו תינונגס הניחבמ ןה ענומתה ידפס לש םרשועל
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. 1820־ב תיברעמה הפוריאב ועיפוהש )SCRAPES( ”םיסרפ״ה ויה ,תורואפתהו
ת וכותח ,הלועמ הספדה תוכיאב תוקירבמ תוינועבצ תונומת ויה "םיסרפ”ה
ם ינוש םימגד יפ לע תוקיודמ תוטילבב תולסופמו יתוכיאו הבע ריינמ תונקיידב
 רודיבה יכרצל ומיאתה ,םיעוצעצכ וספתנ םה .)יוכו תודלי ,םייח ילעב ,םיכאלמ(
ב 9-ה האמב ינגרובה יתחפשמה אתה לש יאנפה תועשל תנווגמ תוליעפ וקפיסו
ת ויולג רייאל ,תיב יצפחו םיטיהר טשקל ,ריואמ רופיס תונבל היה ןתינ םתרזעב
ע שעתשהל ,םיישיא םיעוריאלו םיירצונה םיגחל הכרב יסיטרכל ןכפהלו תוקלח
. םיטקיד יבג לע וקבדוהש תויתיב ריינ תורואפת עקר לע ןורטאית-יקחשמב
י שנא ,יביאנ ןונגסב םעה-תוישעמ םלועמ תויומדו תוניצס וראיתש ,"םיסרפ״ה
, יטסילאיר ןונגסב תינאירוטקיווה הרבחה לש םוי םויה ייחמ תונומתו סקרק
ו ללכש תונומתב תוידפולקיצנא ןיעמל וכפהו תוידומיל תורטמל םג ולצונ

, םיסוטמ ,תוינוא ,םיירוטסיה םיעוריא ,םייח-ילעב לש םייטסילאיר םירואית
ף קישש ילטנמיטנסו ”קותמ” רויצ ןונגס םע והוז "םיסרפ״ה .דועו ןיסב םיניינב
ת וקונית :רשואו רשוע ולמיסש םיאשונ ויה םיאשונה םגו ,וקוקורה תונמא תא
ת עבונ עפשףרק ,םיראופמ םידגבב תופי םישנ ,םידומהו םינמנמש םיכאלמו
ה הובגה םתוכיא תורמל .רכו דמחמ תויה ,תוינוימד םירופיצ ,תוריפו םיחרפ
ו מכ ,"םיסרפ״ה ויה 18־הו 17-ה האמה לש ההובגה תונמאה ןמ םתארשה תורמלו
ו רמייתה אלו תישומישה תיממעה תונמאה ןמ קלח ,םיריואמה םידליה ירפס בור
ם ה ,שטיק ירויצכ םלטבל ןתינש תורמל .טושיק תווהל אלא תונמא ישעמ תויהל
ו רייצש םיימינונאה םינמאה .19-ה האמה לש יממעה םעטה לש יטנתוא יוטיב ויה
 רסחו ינומרה ,םלשומ ,ילאידיא םלועו םיבוהאו םירכומ ,םיאשונ וראית םתוא
ם תדובע תא ועציבו הגאד ירסח םייחו םיקותמ םידלי ,תופי םישנ לש ,רועיכ
, "םיסרפ״ה .םימיענו םיכר ,םיפי םיעבצו תורוצ םטקנב ,יניצרו םימת ןפואב
ם יעוגעגו םייטנמור םיכרע למסמה תוברת רצומל ויה ,םנונגס תוקיתמב
 ,ןודרוג( םיינוימד רשואלו רשועל םיעוגעג ופקישו הדבאש הפוקתל םייגלטסונ

.)1984

ה שעמל ויהש ,19-ה האמה לש ענומתה-ירפסמ םיבר ןייפיא הז ןונגס
ם ירקי םה םויכו ודחכנו וסרהנ םהמ םיבר .םלועב םינושארה "קחשמה-ירפס"
ם ירזוחה הלעפהבו לועלעב הנומט ןהבש הנושארה .תונוש תוביסמ םירידנו
ם ידלי ידיב ,תושגרתהה תיווח תא בושו בוש שדחמ רזחשל ידכ ,םהב םינשנהו

ר יהמ סרהל המרגש הדבוע ,הנידע הקירוטומ תניחבמ םינמוימ ויה דימת אלש
ה ביסה .רפסה ףוגב תונומתה תא וזיזהש םינידעה םיינכמה םינונגנמה לש רתויב
רחאמ .תלבגומה םתספדה תומכל תעגונ םתורידנלו םתדחכהל היינשה
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, ינדי ןפואב ורצונש םיינכמ הזזה ינונגנמו יתוכיא סופד ובליש ענומת־ירפסש
, םירחאה םידליה ירפסל תיסחי הובג היה םריחמו דאמ הרקי התיה םתקפה
ם המ קיפהל היה ןתינ אלש רחאמ .םצמוצמו רישע קושל םתוא הבתינש הדבוע
ה ריהמה םתולבתהו ,םיליגר םיריואמ םירפסמ קיפהל היה ןתינש םומיסקמה תא
.תלבגומ התיה םתיינק ,החפשמה תרגסמב "םלתשמ" שומיש הרשפיא אל

ת וקינכטה יפ לע תויזכרמ תוירוגטק רפסמל עגומתה ירפס תא קלחל ןתינ
 .תירוטסיה הניחבמ תורחואמ ןהמו רתוי תומודק ןהמ ,ןהלש תוינכמה תולובחתהו

ו נימי דע ןמצע לע תורזוח ענומת-ירפס לש תויזכרמה תוקינכטהש רחאמ
ם היתומש תא םג ומכ ,ןריכהל ינויחש הארנ ,ךרה ליגל "קחשמ ירפס" תרגסמב
ו צר ותואש םלועה תאו םנונגס תא ,םוחתב םייזכרמה םירצויה תובאה לש
.דליל איבהל

י רחסמה םוחתהש םיל”ומ ידי לע תפרצבו הינמרגב ,הילגנאב ץמוא יטניקה ןויערה
ד צל םיינכמ הלעפה תונורקע םושיי הרשפיאש הפוקתב םידלי ירפס היה ורחבש
י פכו ,עשעתשהל דליל היצמיטיגל הנתנו ,האנהו דומיל הרשקש תיכוניח היפוסוליפ
ך כ ,התדיל תא םיל”ומל הבח תריואמה תיאפוריאה םידליה תורפס לש הירוטסיההש
ה צרעה תדימ התואבו תחא המישנב ריכזהל שי םייטניקה ענומתה ירפס םוחתב םג

ל ש האצות ענומת״ירפס ויה 19־ה האמה תיצחמ דע .םירייאמהו םיל״ומה תומש תא
ל כ אלל תפרצבו הינמרגב ,הילגנאב ומלענו ועיפוה םה .הרידס יתלבו תירקמ הקפה
ם כפהל וטילחה DEAN & SONS ומכ הילגנאב םיל״ומש דע תויתטיש וא תויכשמה
ו רכזוי העיריה רצוק בקע .םהב דקמתמה דחוימ רוצי וק ונבו םהלש ידעלבה םוחתל
ת חירפל םייארחא ויהש םיל״ומה ןמ קלחו םירצויה ןמ קלח ,תוקינכטה ןמ קלח קר
Hom( םוחתה ing ,1979(.

ם תוארל ןתינש "הלשפה-ירפס" .תולובחת לש בר רפסמ םינמנ ענומתה־ירפס ןיב
ל ״ומה ידי לע 18־ה האמה לש היינשה תיצחמב ורצונ ,םינושארה ענומתה ירפסכ
ר שקה ילעב םיריואמ םיעטק םליכהב ,)ROBERT SAYER( רייס טרבוד ילגנאה
ל ישפהל היה ןתינ םתואש םיפסונ םיריואמ םיעטק ידי לע וסוכש יטסירומוה
ל כ יבג לע תונוש תושובלת וגיצהש ,"הצצה ירפס" .םהיתחתמ רויאה תא ףושחלו
, הרוביגה לש הינפ וציצה רוחה ךותמשכ ולש ןוילעה שילש־ינשב רדוחש דומע
א יבהש ,םייטניקה םירפסה ץולח ,)DEAN( ןיד ילגנאה ל״ומה ידי לע ואצמוה
ם יינכמ הלעפה יגוסל יארחא היה ןיד .םירייאמה בטימ תא הנבש וידוטסל
ר פסה לא סחייתהל השקבב וירפסב םילעלעמל ותיינפב דחוימב רכזנו םינווגמ
ם ילגנאה םיל״ומה ידי לע ואצמוהש תוידממ-תלת "הצצה-תובית ירפס" .תוריהזב
,תויולג ילדוגב תוריואמ ןוטרק תויחול ששמ ונבינ )S & J. FULLER( רלופ
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ה ניצס וא תיסופיט תינודנול הרואפת ורציו הזמ הז םיווש םיחוורמב וקבדוהש
.יביטקפסרפ קמוע לש טקפא תלעב תיטסילאיר תירוטסיה

ם ייומיד יפדמ ונבינ ,תיטסירומוה הנווכ ילעב םירפסכ ,"םיכותיח-ףוריצ-ירפס"
, םיעשעשמ םידירביה ובינה םינושה םיפדה יקלח ןיב םיפוריצהשכ ,השולשל וכתחנש
י רפס״ו ׳,תובוב ירפס" .ונימיב םג םיצופנו עוציבל רתויב תולקה תוקינכטה ןמ םניה
ם ידגבב תושובלה תורוזג ר»נ תויומד וללכ ,רלופ לש םתאצמה ירפ םה ףא ,"תושובלת
י די לע ףסונ חותיפלו הקתעהל וכז ,תונוש תואקתפרה תורבועו הפלחהל םינתינ םינוש
ק לח לכבש המרונפל םישרפנה םילפוקמו םיחישק "ןוידרוקא ירפס" .םירחא םיל״ומ
ו לא םירפס .תוקוניתל םיחישק םירפסכ םויה דע םיעודי ,הנוש ףונ״תניצס תראותמ
ו ז הקינכטב רואל ואיצוהש ,רלופ ידי לע 19-ה האמה לש היינשה תיצחמב רבכ וקפוה
ת ויומד תפסותב .םינדועמה םיירוטאינימה הידויא לע רטופ סירטאיב לש הירפס תא
ר כ "ןוידרוקאה ירפס" ושמיש תוניצסה ינפל ןדימעהל היה ןתינש תוחישק "םיסרפ"
ל ופיקל םינתינו םייטקפמוק ,"םיידממ־תלת תובוב-תיב ירפס" ןויער .בחרנ יקחשמ
י לטסוו ילגנאה ל״ומה ידי לע קפוהו חתופ ךא ,רלופ םיל״ומה ידי לע הגהנ ,הריגסלו
)F.c. WESTLEY(. ם ינפ-תורואפת וגיצה ,ונימי דע םירצוימה ,הז גוסמ םירקי םירפס

, הפק־יתב ,םירוגמ יתב םראתב ,ינאירוטקיווה םייחה יווה לש ןהיטרפב תוקייודמ
ה יה ןתינ ןתואש םינוש תוליעפ יבצמב תויומד לש דיינ רגאמ ופיסוה .יוכו םיסקרק
.םיינוימד םירופיס זיחמהל םידליל ורשפיא םינושה םיפוריצהו ,םכותב ביצהל

ך ותב תיטמרה םירגסנו םיחתפנה "תובכש-יברו םיידממ־תלת תוניצמ־ירפס"
ט קפאב "הצצהה״תובית־ירפס" ןויער תא ובליש ,ליגר רפס-יפד לש טמרופ
ת א הייחתל הדימעהו הביצהש טרסב הכישמ לש הלובחת םע דחי םהלש קמועה
ר פמהו תוחוטשה תובכשה ובכשנ רפסה תריגסו טרסה תחנה םע .הלוכ הניצסה
ו א תויחה ינגב תויחה ייחמ ,םינוש םע-ירלפיס ךותמ הניצס ליכה דומע לכ .רגסנ

ו נימי דע םירכומ הז גוסמ םירפס םג .םיגחה תפוקתב ינאירוטקיווה םייחה יווהמ
, םיידממ־וד "הזופרומטמ-ירפס” םג .דאמ טעמ ונתשה וב תולובחתהו ונא
ה לאמש וא הנימי טרס תזזה םע הנתשמ םהב הנומתהש ,םיפואב םייפוקסודיילק
. דלי לכל ונימיב םיעודיה םירפס םניה - הצוחה הנטק ריינ תינושל תכישמ םע וא

ם וחתב םיאלפומה םיגשיהה דחאכ תספתנ ותריציש םייזכרמה םירייאמה דחא
ר ציש ,)ERNST NIESTER( רטסינ טסנרא היה ,ענומתה-ירפס
ם ירויא ןונגסב הילגנאב םג כ״חאו הינמרגב םייפוקסודיילק ״הזופרומטמ-ירפס״
 רסחו םלשומה םלועבו ויעבצב ,ויתויומד בוציעב "םימרפ״ה ןונגס תא ריכזהש
ן ונגס היה ,רטסינ לש "קותמ״ה ונונגסל דוגינב .םירוביגה םייח ובש תוגאדה
םירצויה דחא ,)LOTHAR MEGGENDORFER( רפרודנגמ ר׳תול לש וירויא



ת א רמזהו ,רתוי "שבי" ,הינמרגב םיידממ־תלתה ענומתה-ירפס םוחתב םיינואגה
ר צי רפרודנגמ .תכתמהו ץעה יעוצעצ תאו 19-ה האמה לש תשוחנה יטירחת ןונגס
א לפנה ינמרגה רייאמה ומכ ,"םיידממ-תלת םירפס" םגו "הזופרומטמ ירפס" םג
ם ימיה תוברב חתפו ,ותוריעצב הילגנאל רגיהש )RAPHAEL TUCK( קאט לאפר
ר ייאמה ומכו ,קרוי־וינבו זירפב ,ןודנולב ענומת־ירפס לש רואל האצוה יפינס
.)1-10 .סמ םירויא( ינמרגה )FRANZ BONN( ןוב ץנרפ
ת עידי אלל הנוכנ ךרעומ תויהל לוכי וניא םיריואמה םידליה ירפס לש הווהה
ם ישמשמה 19-ה האמה לש ענומתה-ירפסו ,םיירוטסיהה םיילאוזיווה םיכבדנה
ק ירא לש םהירפסל ןוגכ ,םייוושכע ״POP UP" ירפסל הארשה רוקמ םויה דע
N ORMAN -ו )LUCY COUSINS( סניזק יסול ,)ERIC KARLE( הלרק

MESSENGER. ם תמצעה היה 19־ה האמה לש ענומתה־ירפסב דהוימה
ן נובתמל םימרוגה ,םייביטסגוסה ,םייתייווהה םיביכרמה לש תילמיסקמה
ע קשוה ענומתה-ירפס לש םרויאבו םנונכתב .שחרתמה םע תטלחומ תוהדזהל
ל כ לש התותימאב ענכשלו יתואיצמ ןפואב תויחהל ידכ םוצע יתריצי ץמאמ
ע יתפמ חרואב םהב רוציל הזזה לש תוינכמ תוטיש תרזעבו ,הרחבנש היצאוטיס
ע נומת ירפס .ותרוצ תא הגשמה ידממ-וד וא ידממ תלת ,קתרמו םוסק דיינ םלוע
ן תינש םיישוגיר םיכרצ יולימ ךות ,ןוימדו םסק ,העתפה ,תויח לש תיצמת ויה
.בשחמ יקחשמבו היצמינא יטרסב ריעצה ןנובתמה לצא םויכ םתוהזל
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תודעה
״ POP UP :וא ״MOVABLE BOOKS” ילגנאה חנומה םוגרית לע ןשב רמתיא ר״דל יתדות .1

”BOOK תירבעב "ענומת־ירפס״ל.
היפרגוטילה תטישב 19-ה האמה תליחת לש הפוריאב הרזענ םיריואמה םירפסה תיישעת .2
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ל ש תויומכ תקפהל )ALOIS SENEFELDER( רדלפנו זאולא ינמרגה ידי-לע האצמוהש
ם ימייקה םינידעה םינוטה לש םיוטיב תייעבל דועב ,רתוי הבוט תוכיא ילעב םידלי-ירפס
ת טישל כ״חאו ,היפרגוטיל-וטורכה יעבצל רבעמב ןורתיפ אצמנ ירוקמה רויאב □ימה-יעבצב
.ונימי דע קסופ יתלב ןפואב הללכושש םיעבצה תדרפהו םוליצ

ו יה אל םה ,ינומה רוצי לש תוטישב תול״ומה םלועב הנושארל ורצונ "הנתמה-ירפס״ש תורמל .3
) EDMUND סנווא דנומדא לש םייגולונכטה ויגשיהמ ועבנו םייפוא וא םריחמ תניחבמ םיירחסמ
)EVANS, ס נווא לש תיטסילאירה ותשיג .סופדה לש הירוטסיהב רתויב םיבוטה םיסיפדמה דחא

. חוטשו רוהט עבצב הרישיו הטושפ תוינועבצ הרצי קותעישה ךילהתו סופדה תולבגמל רשאב
ט וקדלק ,ןיירק ,ליוד( דבע םמעש םירייאמל ריהבהל ותחלצהב הנומט סיפדמכ ותלודג
. רובעל םיילניגרואה םירויאה םיבייח הכרדש סופדה תטיש תולבגמ תא )רתיה ןיב ,יוונאנירגו
ו עבציש ידכ םירייאמה לא וחלשנש ןויסינ תוספדה רפסמ סיפדה ,ץעב םהירויא תא טרחש רחאל
ו ירפס .ליחתה רפסה תספדה ךילהתו םיעבצה תדרפה התשענ ,םיטושפו םיחוטש םיעבצב ןתוא
, קיהבמ ריינ יבג-לע ולא םימיב הצופנ התיהש תיפרגוטיל-ומורכה הטישב וספדוה אל סנווא לש
.ירוקמה רויאל םחורב רתוי םיבורק ויה םהירויאש םירפס הרצי ךכו
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NORMAN MESSENGER - :ןשי יאפוריא קחשמ-רפס י״פע יושכע םיכותיח-ףוריצ רפס .4
FAMOUS FACES. DORLING KINDERSLEY. U.K.

THE STORY OF LITTLE HENRY, s. & J. FULLER, u. הפוריאב ירלופופ תושובלת רפס  K. 1810 : 5
.םירסח םיירוקמה האצוהה יטרפ :לפקתמ ידממ-תלת תובוב-תיב רפס .6

LOTHAR MEGGENDORFER - THE DOLL’S HOUSE. GERMANY . ABOUT 188 ?
LOTHAR MEGGENDORFER - INTERNTIONAL CIRCUS .:לפקתמ ידממ תלת סקרק רפס .7

J. F. SCHRIBER OF ESSLINGEN . GERMANY. 1887.
ת ובכשב ובכרוה .יתיב עושעשל ושמשש 1890-מ תפרצבו הינמרגב םינטק םייתיב םינורטאית .א .8

י בג לע וקבדוהש הרואפת יקלחו םירוביג לש תוינועבצ תונומת וספדנ וילעש ריינמ תונוש קמוע
.הנומתל םאתהב רסונש חוטש ץע
םיירוקמה האצוהה יטרפ :ליגר רפס לש טמרופל רגסנו חתפנ ידממ־תלת תוניצס-רפס .ב

FRANZ BONN - THEATER BILDERBUCH . J. F. SCHREIBER GERMANY . 189 ?. . םירסח
ERNST NIESTER - .םירסח םיירוקמה האצוהה יטרפ :הכישמ חפס לעב הזופרומטמ רפס .9

WEIHNACHTSFREUDEN (1895 ?)
ת אמ תיניטסיסה הנודמ״ב ועיפוהש םיכאלמל יוקיח םנהש ,םיכאלמ תומדב יוושכע "סרפ" .10

יטנאס לאפר )THE SISTINE MADONNA RAPHAEL ,1520־1483(.
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G 7MOTHHE nuBBAnn. ntoTQBn nuBSAnD,

She went to an ale-house 
To buy him some beer;

W hen she came buck 
He sat in the chair.

So, then, Mr. Dog, 
The old Dame replied. 

The beer will not do
W ithout something beside.

She went to a tavern
For white wine and red, 

W hen she came back
He stood on his head.

You mountebank creature
W hat makes you do so ?

I ’re a great mind to sell yoUj
To go in a show.

.א 1 'םמ רויא

18 cutes o r voiiK,

. St. M irhael’• oranges I Vend, 
A t one a r hvo a penny, 

Tray sir. how many may 1 send
) mi homer ” Why send—not any.”

runs OF vonK. 19

Buy nty Arielwicl— Buy— tity ntcr 
Ane/invics.
my Capers— Buy my nice Caper* 
— Capers,

How meludioiB the voice 0T this man, 
The capers he says are the best, 

His nnchovins Ino, lieat ’em that cats, 
Are constantly round in request.

.ב 3 'סמ רויא
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J I  Rej3ro5uction  op tl)e/Lntiqiie pop *Up Book

This book unfolds to over four fecr. revealing five old-fashitincd demesne scenes cm! nee: cd 
bv dnori which open and close. There is 3 merchant'«shop si ill! ג three• dimensinna! counter 
and full ranac o f supplies from sugar and pickles to baits 1>f cloth. ג living room w ith .»pop-up 
piano rumpli’tc with 3 marble bust on rap. and a L'is.-hen with 3n antique stove and pnp-ep 
cupboard. Ir is one ut the best examples o f the svorknf Lothar Meggendarfer {11)47-19:; 1.
the father nf the pop-up book.

6 ’סמ רויא

INTERNATIONAL
CIRCUS A REPRODUCTION

OF THE ANTIQUE POP-UP BOOK

BY Lothai’ M eggendorfer
4, hi\ UFifiikh |1> rw !■;נ I T  tva t a ri ti g v>c if ini! d r tu jc ■׳׳ h  Torn arouitd the
uodii. Hit■ ih m h 'i i t  riders 1ml their Un; jenduK  and thv f ir t tn
tuxrficsirj jrc  all iiKhiJi'd in this 1l1rvt.Ls!imvn>r1>iidJ -‘ |HJ1TICULIF.

/n trnw w W  f,'m™ i» cm hide 1x11 the n1;ri1T|MLTc ״ I !)IE Lahar Mvei'i’mbtrter‘ ןי״ףו^וןו 

Link*. A f!h t tdtriMiL piihthhinl m KH" hy J. I< St׳l1rLdK’r n n dm1?k̂<׳  GcnHiHy, h  in 
|hv coikvhun 14 Hw 5k׳ll1t|!whMn Ahhctmi HI AH , X UU \n1k_

7 יסמ רויא
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n»v»on חב^בסל «1ט*2כ ('jw u tx '.iw o
חדג^ ר< ^חרתבהא £ע ר^סח (*ב הא^הה ךרד
זר הילצרה :תאמ

י דוהי פיטוקיוא איה וב הבהאתה עובש אבלכ תב לחרש העורה אביקע לע הדגאה
.ול תדחוימהו תיעבטה ותביבסב בצומה רופיס ,ושוריפ פיטוקיוא .היטרפ לכל
ת ואיצמב םייק הזש יפכ( הנושאר תרגבתמ השאה ובש "תורגבתה רופיס" והז

.)ללכ ךרדב תיגולוכיספה
ו ז איה לחר .ינעהו רובה העורה אביקעב תבהאתמ רישעה שיאה תב לחר

ת זזוג ,םיתשפבו רמצב הווט ,הקוצמב היהש וז איהו ."דמל ךל" :הלעבל תרמואש
. )הנש םיעברא - תרחא הסריג י״פע( הנש הרשע-סיתש ול הכחמו ראופמה הרעש
."ןמז הברה" יוטיבל םייאחסונ םירפסמ םה םירפסמה ינש
ת ומכל יאחסונ רפסמ בוש( וידימלת ףלא רשע־םינש שארב רזוח אביקעשכ
.הלש שיאה לש וינפ תא לבקל הינוע ידגבב היוודה לחר תאצוי )הלודג

■  םכלשו ילש" רמואו םלוכ יניעל לחר תא םירמ - גיהנמה ,ברה ,רגובה אביקע
."בהז לש םילשורי" ידע הראוצב הלותו "אוה הלש

-  ותורגבתה רקיע .דמולמה שיאה חצנמ - ידוהי פיטוקיואכ ולוכ ףוצרה רופיסב
׳ ר לע .תירוטסיה תואיצמ ךותב בצומ רופיסהש רורב .דומילה לע וקבאמ םוחתב
־  הפ-לעבש תורפסה םוחתב בושח רקיע רמאנ ,דרמה יגיהנממ היהש אביקע
.בתכה לע התוא תולעהל היה רוסאו תינונאק אל התיה ותפוקת דעש

ת וליבח הפ-לעבש הרות השוע היהו ,הפיט דבאמ וניאש דוס רוב" היה אביקע *ר
א יה ,תינונאק הבותכ תורפסל הפ-לעב תורפסמ הנשמה תאלעה יבגל ותוכז ."תוליבח
.ךכ לכ הקומע הביחב םעב לבקתהל אביקעו לחר תבהא לע רופיסל המרגש וז

ר ופיס אוה "לגנירויו הדנירוי" םירג םיחאה יבתכב עיפומה ,ינמרגה רופיסה
י נש תאוושה .ינמרג פיטוקיואכ בצומ אוהש אלא ,ובלש רופיסל ליבקמ תורגבתה
ל ש ולוגליגב קוסעל םידמולה תא הנימזמ ,ינמרגהו ידוהיה ־ הזל הז םירופיסה
.ולש תיפרגואיגוכיספה הביבסה לע םיעיבצמ ולש םישובלהשכ " ביטומ ותוא

ה דנירוי( םיינשה .םוסק דעיב םיבהוא לש םלויטב ליחתמ ינמרגה רופיסה
ת כפוה ,תופי תורענ תפסואה הפשכמ ןומראל םיברק םהש םיעדוי םניא )לגנירויו

דעיה יפימ םילעפתמ םיבהואה ינש .הנומרא יבולכב ןתוא תאלוכו םירופיצל ןתוא
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ה רענל םרוג תמאב המו .הכוב ותבוהא עודמ ןיבמ וניא לגנידוי .הכוב הדנירויו
?התוא בהואה רענה םע ףתושמ לויטב תוכבל
ר והבה לבא )ןיאושינל ילוא( אמייק־רב רשקל תילנויצנומא הלשב רבכ איה ,ןכבו
.דבלב הפיה עגרהו שגפימה םצעמ הנהנ אוה .ךכ לע בשוח וניא ללכ
.הז ינושאר בצמ שרפמ רופיסה ךשמה
. םירופיצ ץויצל ךפוה תרבדמו הכובה הדנירוי לש הלוק ,רעיב ודבל לגנירוי םואתפ
ל שב יתלבה ,לגנירוי .הנומראב התוא האלכו הכובה הרענה תא הדצ הפשכמה
, הירחא שפחמ אל םג אוה ,המלענש ותבוהא לע קבאנ אל ,יתימא רשקל תילנויצומא
ך פוהו םישבכ רדע הנוק לגנירוי .הידעלב - תרחא םייח ךרדל אצוי אל םג אוה לבא
. "גיהנמ" - ושוריפ ידוהיה פיטוקיואב ״העור״ גשומה .רעיל ךומסה רפכב העור
, ”רפכה םטמוטמ” " ושוריפ ינמרגה פיטוקיואב אקוד ”םישבכ העור" גשומה
י ד .םיזע תוערל רשאמ ךורע ןיאל לק םישבכ תוערלש עדוי ,הערמ לע עדויש ימ
ם יזיעה העור .הנרזפתת אל םישבכהו בוט בלכבו תיכוכשמב םישבכה העורל ול
ת ויאמצע ,תומכח םיזיעה יכ ,היישות לעבו ההובג תונריע לעב תויהל בייח
.תורזפתמו
ל ע טילחהל אלב ןמז קספ ”ספת" ־ ושוריפ :םישבכ העור תויהל ךפה לגנירוי

ם ודא חרפ תומדב הדנירוי וילא תרבדמ ומולחב ,םולח םלח דחא הליל .דיתעה
ל כ1ת ,הזכ םחא חרפ אצמת םא ?’תוא ל’צמ ךעא עודמ ?החא שפחמ ךעא עודמ"
 .רחא רמאמל אשונ אוה ־ ורבישו םולחה ןיינע ."הפשכמה ןומראמ יתוא ליצחל
.םלוחה לש ישפנה ובצמל האצותו יוטיב אוה םולחה הרקמ לכב לבא
א צויו לקמו טוקלי הנוק ,ורדע תא לגנירוי רכומ רקובב :הטלחה לא רגב לגנירוי
.ותנשב וילא רבידש חרפה תא שפחל םידודנ יכרדל
ת א שפחל אצוי רגבתמה .תורגבתהה תישארל יזכרמה יוטיבה איה ךרדל האיציה
ק באנו ךרדל אצויה )תומולחה םלועל תכייש דימת איהש( היישעמב .םייחב וכרד
.חצנמ דימת ,הב
ה דנירויסע ישממה רשקב הצור אוהש ךכל עדומ אוה .טילחהל רגבתה לגנירוי
ו ל רז םלועמ התוא ליצהל ידכ )ותבהא חרפ תא( חרפה תא שפחל ךלוה אוהו
ר זוח ,חרפה תא לגנירוי אצומ םישק םידודנ ירחא .ףתושמ םלוע םהינשל תונבלו
י מסקב קבאנ אוה ודיבש המצועה תרזעב .הפשכמה ןומראל הנופו רעיל
ת א ריכמ אוה םירופיצה תואמ ךותמ ןומראב .ןבאל תכפוה הפשכמה .הפשכמה
ת כפוה איה תרפה תא הרבעל טישומ אוהשכו )ולש שפנה רופיצ תא( ולש רופיצה
.הדנירוי בוש תויהל
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ה חכוה תויהל תבייח .תובר תורגבתה תוישעמל יסופיט רופיסה לש ופוס
.רוביגה לש תישפנה ותורגבל תיתועמשמ

ן תוא םיחלשמו תורעבל תואולכה םירופיצה לכ תא םיכפוה לגנירויו הדנירוי
.םיבהואה גוז ןיב רשקה םלש זא קר .ןשפנל

ה שעמ :וזכ תויהל הלוכי. ינמרגה רופיסל תובר ינמ תחא תינרדומ היצטרפרטניא
. האופר דמול רוחבהו יבש ראות התע הז המייס הרעבה .םיבהואמ םיטבדוטס גוזב
ן יאושיב תעצהל הפצמ איה ,הכוב הרעבהו םילשורי תביבסב םילייטמ םהיבש
ד וע זאו ולש ראותה תא לבקיש דע סיבש המכ דוע דומלל וילעש ןעוט רוחבהו
.ידמ רתוי ובייחמה רשקל לשב וביא ,אוה .םוצע קבאמב דומעל ךרטצי

ם ע תישפב תכרעמ לע תרמוש םצעב( ...תירפרפ וא ,רופיצ תויהל תכפוה - הרענה
ו ילע היהי - יתועמשמ רשקל לשב רוחבהשכ .)םלשה רשקל רגב אלש רותב ותוא
ן כתי היישעמב אלו תואיצמב .הייח בולכמ התוא איצוהלו ותבוהא תא שפחל
.םידלי המכל םא רבכ היהת איהש

י דכ .םהב המצע האלכש םייחה יבולכ ףא לע ול הכחמ איה )םולחב( היישעמב
, וייחבש תוירפרפה לכ לע רתוול רוחבה בייח ,תחא הדיחיל ךופהת החפשמהש
ו ז םע קר - השקו תדגוב הטלחה טילחהלו ןומראבש םירופיצה לכ תא חלשל
.םיפתושמ םייח תונבל הצור ינא הדיחיהו תחאה

:םוכיס

.תילנויצומא רגבתהל המידקה הרענה - ידוהיה רופיסב ומכ ,ינמרגה רופיסב

ל ישבמ אוהש דע השקו הכורא םייח ךרד רובעל ךירצ רבגה םירופיסה ינשב
. הרות דומילב תבייוחמ ידוהיה רופיסב תורגבתהה .יתועמשמ־דח ־ ביצי רשקל
."תונב תראפת”ב הכוז םכח דימלת קר " ונמע תשיפת לש פיטוקיואב

.ול תיסופיט הפשכמהו ינמרגה רעיה ,ינמרגה ףונה - ינמרגה רופיסב

ת וטלחה יתש השוע אוה לשב רזוח אוהשכו םידודנ יכרדל אצוי רגבתמה רענה
.תורחאה תורענה לכ תא חלשמו ותרענ תא ררחשמ :וזב וז תורושקה

ת ינמרג המכח .רפס ךותמ וניא דומילה ,ירפכ ףונ ךותב חמוצה ,ינמרגה רופיסב
.דבלב םייחה תמכה איה

ל יגב תילופיט הדובע תרשפאמו ד־׳ו תותיכל המיאתמ הלא םירופיס תאוושה
.הלא תותיכב םידמולה לש תורגבתה־םורט

י אנתב ,םירוענה ליגב הדובעל הלועמ רזע ילכ אוה תורגבתה תוישעמב קוסיעה
ףתושמה שופיח ,תואסריג תאוושה .ילאוטקלטניאה רושימב איה הארוהה ךרדש
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, תונקסמה ,תרדוסמ הדימלו זוכיר םיבייחמ ובלוכ ־ תקדקודמ האירק ,הנושהו
ו מכ ,םייתריצי םיליגרתל םג םינימזמ ,ףוסב ןהילא םיעיגמ םידמולהש
.ינמרגה רופיסה תובקעב יתמשרש תילאירה היצטרפרטניאה

.דאמ םיבושח הדימל ידכ ךות םיפשחנה דוסי ילמס

ך רד לכ וא ריוואב ,רעיב ךרדה םא בושח אל( םייחה ךרדל תאצל = ךרדל תאצל
ת ויח וב ןנשיו ארונ רעי אוה קטוקסידה םימעפל .דיחפמ םוקמ = רעי .)איהש
ר עיב המודא הפיכ וא הלש רעיב היגלש םהב תלקתנש םייחה ילעבמ תועורג ףרט
.הלש

.ולשמ ךרדב םידומיל בישחמ םע לכ .תורגבתהב יאנת הז = ״דמל ךל״

ת רצוי הרבחהש םירוסיא תויהל םילוכי םה ,ץעמו לזרבמ אקוד םניא = םיבולכה
.רופיסה ירוביג לש םתרזעב תלבוכו

, תומסוקה ,תופשכמה תובורק םיתעל .וגל הצוחמ אקוד ןניא ,תופשכמה
ל כונ ונכותבש תודרחהו םידחפה לע רבגתנשמ .ונכותב םה םידשהו םיפשכמה
.םהמ רטפיהל

ם יעדונ םירופיס םהינש .תורגבתה-ירופיסו הבהא-ירופיס םה םירופיסה ינש
.םהב ןיינעמ קוסיעל ונתוא םינימזמ םהינשו םהלש תוברתה־יבחרמב רתויב

היפרגוילביב
. ג״ס ב״ס תובותכ /י ׳ו םירדנ ,דומלת " לחרו אביקע *ר :םיטסקט

רפס
.)ח״מק ןמיס ט״עק ףד ׳א ךרכ( ריבד - יקצינבר .ח.יו קילאיב .נ.ח לש הדגאה

רוביח
ל ״שת גרבשריה .ז.ח תרודהמ )תורוקמ .ס( קוק ברה ־ ןאוריקמ םיטינ ׳רל "העושיה ןמ" הפי
.)ח״ל ז״ל ףד(

.ו״כשת ,ריבד - )יקסב׳צידרב( ןוירוג ןב ףסוי הכימ - לארשי רוקממ
.)רמז ריש( ץיבוקיבר הילד "םילמ ־ אביקע ח"
הדנירוי

ך רע( דוע םירפסמ םירג םיחאה .69 רופיסה רפסמ )תינמרג( םירג םיחאה יבתכב - לגנירויו
.)76־70 ףד( 1975 הנבי תאצוה )יחמק בד םגריתו
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ןעט13 םע ש1לש
ןרק הריב :תאמ

ל לשב שדחמ תנייעמו תרזוח ינא סילקטש ןלי םירמ לש 100־ה התדלוה םוי לגרל
ת מרוג האירקה .תובר םינש ינפ לע שורפ םתביתכ ןמזש ,הירישב רקיעבו התריצי

ד חוימ םסק םירישה ןמ םיברב יוצמ ןיידע ."תולודג האבהו החמש ,תושגרתה
ת ילכתב הבוש םייפואש םייתורפס םיטסקטב לגרומה ריעצ ארוק ףא וב ןיחבמש
ם ירישה תפוסא ךותמ טועפה ונבל ארקש בא יתיאר .סילקטש ןלי לש הלאמ
ם ירישה ולצא וררועש הקומעה היווחב רכזנ אוה .ויניעב ולע תועמדו וללה
ך דמלל .תיוושכע האנה םע תודליה תייווח הלהמנ ברה ונוהמיתלו ,ותודליב
ה יהי ,ונימי לש ארוקה לע םג תלעופ איהו החיל סנ אלש םירישב תוכיא הבשיש
.היהי רשא וליג

ת יתורפס הריציל תפלאמ המגוד אוה 1"בלבלכ םע תרבג" סילקטש ןלי לש הריש
ל ש םוגרת אלא וניא הז הרואכל "התפוקת תולובג תא םיצוח התעפשהו הידהש
. 1926 תנשב קשרמ ליאומס ידוהי-יסורה ררושמה ידי לע בתכנש "ןעטמה" רישה
ת א התניש ףאו ,ןכמ רחאל הנש 20-כ 4943־ב רישה תא המגרת סילקטש ןלי
ת א ןיכה סילקטש ןלי לש םגרותמה הרישש אלא .2"ותלוכת"מ קלחו ותרתוכ
ן עטמה תסומע ,תכחוגמה תרבגה לש םגדל תילארשיה םידליה תרישב תיתשתה
ן לי לש םוגרתה ירחא הנש 30-מ רתוי ,1974־ב .ךכל הוולנש המ לכו ףדועה
ה מסרפ -1982בו "לאלצב בוחרמ תחא תרבג" תא בל רהט םרוי בתכ ,סילקטש
ת ונוש תורבג שולש ןאכ םיאור ונחנא ?"םילס םע תרבג" תא בהנש היח
, חינהל שי םינוש תומוקמ השולשמ ,דחיימ םש וא יפיצפס הארמ אלל ,תוימיבונאו

ה שולשב םדוק יתנייצ רבכש ומכ ודלונש ,םיבוש םידעי השולש לא תומדקתמה
.תחא תומד לש םיטנאירו השולש תומלגמהו ,םינוש םיכיראת

:םירישה ןמ דחא לכב תויומדה םע תורכיהה תישענ ךכו

:סילקטש ןלי

ןעטמ םע תרבג הרס / תובכרה תנחת לא
:בל רהט

...םע ל״טל שמש םעב האצי / לאלצב בוחרמ תחא תרבג
:בהנש

.ם’לס םע תרבג / תסנכנ סובוטואל
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ה לעמ הז .ןהלש דוהייה ינמיס סה ןתוא םיוולמה םיצפחהש ,תונוש תורבג שולש
ק יתעה םלועה לש תיתוזחה תונמאב תועודי תויומד תויצאיצוסאבו ןורכיזב
ם יטירפב תוולמ ןה ,דויצב וא לוסיפב תועיפומ ןהש תמיא-לכש ,םייניבה -ימיו

ע דוי םהיפ־לעש ,)attribute( םיטובירטא ,םיטירפ םתואב דימת ,םימיוסמ םיהזמ
.רבודמ ימב הפוצה
ל ש המ יונישב תרבג התוא יהוזש קפס ןיא ,תאז ףא-לעו ,תורבג שרלש יתרמא
, וילא הרזחה וא תיבה ןמ האיציה אוה ןתשולשל ףתושמה ?ףתושמה והמו .תרדא
, )יכות ,םיבלבלכ( םייח ילעב וליפאו םיטירפ ,תונוזמ ,םיצפח לא ןהלש תודימצה
א יהש וזיא םרגית ,והשלכ בלשב , ויטעבש ,ךכ-לכ ףדוע ןעטמל ןתוכייש
ק שרמש ןיינעמ .תרבגה לש הלרוגבו רישה ךלהמב יונישל איבתש הפורטסטק
” ...םע תרבג" ןהירישל וארק בהנשו סילקטש ןלי וליאו "ןעטמה" ורישל ארק
ר חאל .ןעטמה הילא הוולתמש ,תישנה תומדה לע ,תרבגה לע אוה שגדהה רשאכ
ת ויהל םיכפוה )attribute ,טובירטאה( ןעטמהו איה ,הלש תינושארה העפוהה
.הקודהו תילרגטניא ,תחא תושיל
ת ובקעב רצונש ,ואדיווה טרס עיצמ תירשפא הבושת ?וז תישנ תומד ןכ םא יהימ
ם ירייצמ ונחנאש ראתמה יווק רואל התומד בוציע וב שיש 4,"םילס םע תרבג"
 .םירחאה םירישה ינשל םג םימיאתמ הלא ראתמ יווק .האירקה םע ונשארב
, ותוא תלטלטמ ,תסנכנ איה וילאש ללחה תא תאלממ ,םידממ תלודג איה תומדה
.ךשמהב וז הדוקנב ביחרהל הסננ .םייק לקשמ יוויש הרפמ
”הנושארה תרבגה" לצא :םינעטמה לש םתלוכתב המ ץיצנו ואוב
/  בנע יצח ולדג רורצ / ,תנקנק / ,תנצנצ / ,ןטק אל טוקלי / ,תחפטמ / ,תחתמא
.בלבלכו
ל ש תכחוגמה תידרוסבאה התומד תרייטצמ הזה ידרוסבאה ןעטמה תועצמאב
ל כ םתונמל ךירצ .םיבורמ ךא ,חפנו לדוג ינטק םרקיעב םה םיטירפה .השיאה
ע ברא המישרה תא הנומו תרזוח סילקטש ןלי ,ןכאו .רבד דבאל אל ידכ ןמזה
ב לכה תפסות .םימעפ הנומש המישרה לע םירזוח יסורה רוקמב רשאכ ,םימעפ
ה ניאש תרבגה לע ךוחיגה תא המיצעמ רשפה ירסח םיטקייבואה ןעטמ לא
. ןוסחיאל תרסומ איה דחיב לוכה תאו ,םייח־לעבל ,ריבשל ,םמוד ןיב הניחבמ
: םינווגמ הפש יבלשמ םג אלא ,תונוש תולוכת ,םינוש םילדג קר אל הזה ןעטמב
.סילקטש לש הנושל ריצי ,תנקנקו םימכח ןושלמ ,תחתמא
םע לויטל האצי לאלצב בוחרמ תרבגה
.שדב עוקת ןרופיצ חרפו / ,שק עבוכ / ,ןטק בלב
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ת רבוצ איה הנעטמ תא .תיטרקוטסירא ילוא ,תרדוהמ ,רתוי תיטנגלא הרואכל
:הלש ילגרה לויטה ךשמב
.ב1לכב יכ1ת / ,הנילודנמ / ,הלנידלג םע ץיצע / ,תשרבנ
ה תיב היהי םתוא שוכרת איה סאו .הל רסחש המ קוידב הז יכ ?המל הז לכו

ם יצפחה םיב תעבוט ,ונינפל תבצינ איה רשאכ .רתוי תרשואמ היהת איהו םלשומ
ם ע התוא הפיקהש תיטרקוטסיראה הליהה תא ךכב תדבאמ איה ,הילע םימרענה
.ונתארקל התאיצי

ת רבג״ה איה ,ךכ־לכ הל םיאתמ וניא תרבגה ראות ילואש ,תורבגה לכב תיממעה
םע םילס ףוס ןיאב הסומע ,הארנכ ,קושה ןמ תרזוח איה ."םילס םע
ל כ / ,הניחט / סומוח / ,הנחתמ / ,םינ19פלמ / ,םיניערג / ,תענמחל / ,תוינבגע
.ינותיעו / ינימ
ת ימוקמל תרבגה לש התכיפה ךילהת לע םג רתיה ןיב תודיעמ םינעטמה תולוכת
ל ש הנעטמל םא .םרוקממ םיקחרתמ םירישהש לככ ,רתוי תילארשי ,רתוי
ם יטרופמה םיטירפה רחבמב םיצראלצוח תוחוחינ ןיידע שי "הנושארה תרבגה"
ם וקמל תוכייש לש דחא רכיה ןמיס אל ףא ןיאו ,רורצ ,תחתמא ,תנקגק :ומכ
ת ולגתסה םיחיכומ רבכ רתוי םירחואמה םיטנאירו־םירישה ירה ,ילארשיה
ל ש בוטרוק ןיידע קבד בל רהט לש ותרבגבש םנמא ןוכנ .שדח יפרגואיג בחרמל
א יה ובש ,םח םויב ,בוחר תניצסב אוה הל הרוקש המ לכ לבא ,יאפוריא קבא
ל כמ תילארשיה .וניתומוקמב ינייפוא הזחמ-היוורל ץימ סוכ הל תונקל תצלאנ

ם יכרצמל ףסונב המע האיבמש ,םילסה םע תרבגה ןבומכ איה תורבגה שולש
ל ע הלוע איה .ילארשיה בוחרה חיר תא םג ,םיניערג ,הניחט ,סומוח - םיינייפוא
ה נומת הנניאש ,תבכר תנחת לא הרס אל איהו .תרכומו הלודג המוהמב ,סובוטוא
.תילארשיה היוותה ןמ
ן מ רבכ סילקטש ןלי לצא .םירישה תשולש לכב תשחרתמ היופצה הפורטסטקה
ם ייחה־לעב הילא ףרוצמש םיממודה םיצפחה תמישר ונל תנתינש עגרב ,הלחתהה
ר צק תיבל רשאמ רתוי תוכחל ךירצ אל ,ןכאו .שחרתי והשמש םיארוקה ונל רורב
ם דוק ךא .םלענו חרוב דחופמהו ןטקה בלכה .שממתת ונלש הייפיצהש ידכ דחא
 .םירחאה ןעטמה יצפח לכמ ךכ־לכ הנושה ותוהז לע ךכב ריהצמו חבונ אוה ןכל
ב לכב ותפלחהל ןהו ותחירבל ןה ,שחרתמל הרע הניאו רבד תעדוי הנניא תרבגה
.הבורקה התביבסב יתברה המוהמה לכל ןהו ,םייאמו םידממ לודג ,רחא
ט עמ םעפה תררועמש תיתורפס היצאוטיס ,תעדוי הנניא איהש תא םיעדוי ונחנא
ןויסינהו תויוצצורתהה ,הלהבה לכ ירחאו .ענצומ ךויחו תואבל הייפיצ ,חתמ
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:םולשב ומוקמ לע אב הרואכל לוכהו טקשה רזוח ,היעבה תא רותפל
.םסרדב לכה / - םימ’ הש1לש1 / ת1ל!ל השולש / .םיעסונו / ולע / הלע
: יתלילעה ךלהמה לש הריצע - רחא רצמ ,העונתו העיסנ לע רוביד ־ דחא דצמ
ו ב שיו ףוסה אב זאו .תואבה תארקל וניתמה ,אנ וקפאתה םיארוקה השקבב
ם וקמב וישכע וילא ףרוצמ .היהש יפכ רזחוה אל ןעטמה .בוטה רדסה לש הרפה
ה ידגרט .רתויו וליק םירשע ,לעילב ןב ,לוק לעב ,לודג והשמ ,חבונו ןטק בלבלכ
.ץוחב םידמועה םיארוקל האלפנ הידמוקו תרבגל
ד ואמ הצורמ ,שמש םויב לייטל תאצוי תרבגה .המוד תינבת בל רהט לש ורישב
ד ועו דוע לש הזה ףוסיאהש ונל רורב .םיצפח רוגאל הליחתמו םלועהמו המצעמ
- לכ תינויגהה הלועפה תא השוע איהש עגרב ,ןכאו .ער יכב רמגיי םילפט םיטירפ
:ןעטמה לכ טטומתמ ,םח םויב ץימ תיינק לש ךכ
ךעמנ / ,חרמ / ,רבשנ / ,לסמ
ר שואהו בוטה רדסה לש הרפה בוש .הלפמה לע םידיעמה םילעפ הלאל המודכו

ה ידמוקה םעפה םג איה ,הרואכל תיטרקוטסיראה לש הידגרטה .הליחתב וררשש
.רומוההו דרוסבאה ןמ תוגגומתה ונל תרשפאמש ,ונלש
ה יצאוטיסב דקמתמ אוה .ךשמתמ ירופיס ריש וניאו הברהב רצק בהנש לש הריש
, ןיקת לוכה אלש ררבתמ הבש תמיוסמ הדוקנ דע ןיקת לוכה ןאכ ףא .דעומ תרצק
ל ספס לכ לע הילס לכ תא הבישוה םדוקש ,המצע תרבגל הבישי םוקמ ןיאש
א יה הלש תכחוגמה תוליעפה תא המייסשמ .םיברה הידלי ויה וליאכ ,ירשפא
ר פמו הלש תוגהנתהה דוק תא לבקמ ונניאש ,הארנ יתלב ,דלי לש ולומ לא תדמוע
.הדי לע עבקנש ךלהמה תא ךכב
ה תוא וחיצנהו ורזחש ,התכישמ חוכ המו "...םע תרבגה" לש המסק דוס המ
ם תסנ תאזבש רקיעו ללכ חוטב אלשו ,הנש 150־מ הלעמל ךשמב םיכרד ןווגמב
, םיבר םיכויח הלעמש ,תעשעשמה ,תימוקה התומדל רבעמ ?ללוגה הילע
ם ש תויובח אל םאה ,הצופנ הכו תרכומ הכ ,ונכותמ תחא הב תוארל רשפאשו
ג ומיהל הל תונתונ אלו תיחכונה תומדה תא תויחמש תויתשת וליא -יא דוע
?ונתעדותמ
ה מל דבעמ תויועמשמ לש סמוע ונלש תרבגה לע תולתל ןוכנ הז היהי אלש ,ןכתיי

: תמדוקה יתלאש לא תרזוח ינא רתאה דצה ןמ .תרשפאמ ונלש הנהמה האירקהש
י נא ?תונוש תויומלגתהב ךשוממ הכ ןמז דודשל הל רשפיאש תומדה לש החוכ המ
ר צונש יביטאיצוסא ךלהמ לש הפישחו הב תפסונ תוננובתה עיצהל ןכ םא הצור
תחאה לש הבוציעב תוננובתהו תורבגה שולשב ןויעו האירק ידכ ךות .ילצא
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ת שאה ,זנק לש ורפסל היצאיצוסאה ןמ ררחתשהל יתחלצה אל ןודנה ןוטרסב
ל ע ,קילומש ורפס ירוביגמ דחא לש היזהה תא ראתמ זנק .5תומולחה ןמ הלודגה
ת א ףילחתו דחא םוי ול הלגתת ילואש ,תימולחה ,תילאיר יתלבה ,הלודגה השיאה
.ותלואג היהת ילוא ךכבו ,תישממה תישנה תומדה

א !כת םא אלא ,הנדבאי אמש דחפה תאו ,הכלמ תא וכותמ רוקעל לכק אל אוה
ת אלמ ,םייפתכ תבחר! ההובג השא :!תוא לאגתו תומולחה ןמ הלודגה השאה
)106 דומע( ...ךשוחו םירצי הלוכ ,רעיש תעפושו םירשב
י נא .זנק לש תיטרפה ותריצי ירפ הנניא הרוקמב תומולחה ןמ הלודגה השיאה
, יח לכ םא ,הרופה ,תירציה השיאה ,תיגולותימה הלודגה םאה הניה איהש תרעשמ
.רופס ןיאל םינפ תובר תויונמואב היתועפוהש "הנוקיא"

ה נשי םאה ?םירבדה ןיב ילאוטסקטרטניא רשק ונשי םאהו ־ רשקה ןכ םא המ
? תויתורפס תוריצי ןיב םייומס םיטוח תמיקרב ונתוא הכירדמש תמיוסמ תויקוח
ך א ,תעשעשמה התומד תיולת ןכא איה ”".םע תרבגה" לש תכשוממה התודרשיה
ת אצמנש ,תעפושו םידממ תלודג השיא התוא לש יצראה גוצייה איה ילוא ףסונב
ל ש התחנהה איה ...םע תרבגה .אנד תמדקמ תיתוברתה ונתעדותב ונלצא
ל ש תויוכיא תאשונמ הכופיה ידכ ךות ,וניתוזוחמל תיטקרטסבאה הנוקיאה
, השיגנ ,הבורק ,המ־תיממע ,תישממל - תוימסוק ,תוירצי ,הטילש ,תוירופ
 הימינוטמ םהש ,םיצפחה לע תדקפומ ,ונלש’תרבגה איה םעפה .תימוק ,תיתואיצמ
ו א תיבה ןמ תאצוי איה רשאכ .ירשפאה בחרה ןבומב תיבה םא - ןכ ־לעו ,תיבל
ת כרתשמ בצמ לכב ,ונממ תדרוי וא סובוטוא לע הלוע איה רשאכ ,וילא תרזוח
א לא ,הלש רכיהה ינמיסמ קר אל םהש ,םיטירפ לש הכולהת הידדצ לכמו הינפל

.םויק הל ןיא םהידעלבש

י רשפא יוטיב םג ןה ךא .תוקיחצמו תוגנעמ םישנ ןה ןעטמ םע תורבג שולש
ת כחוגמל התכיפה ידי-לע ־ הלודגה השיאה לש יתוברתה הדבוכמ תוקחרתהל
.ונתעדותב היוצמה הנוקיאל תדגונמ תומד תריצי לש ןויסינ ,תימוקו

:תורעה
.72-76 ׳טע ,1974 ,ריבד :ביבא לת ,דוס יל שי ךותמ ,סילקטש ןלי םירמ .1
ת בלבלכ ,הקני׳צבס לע" ,ןיקדרפ הרינ לש הרמאמ תא ואר סילקטש ןלי □ירמ לש הימוגרת לע .2

.26-29 □ידומע ׳ד תרבוח )2000 ינוי( ס״שת ןוויס ,רעונו םידלי תזרפס-ב ״בלבלכו
: ביבא לת ,לאלצב בוחרמ תחא תרבג ךותמ ,"לאלצב בוחרמ תחא תרבג" ,בל רהט םרוי .3

: ביבא לת ,קנע בשוי רהה לע ךותמ ,"□ילס □ע תרבג" ,בהנש היח .1974 ,ןדומ ,ןייטשפא־ןיול
.1982 ,דבוע םע

.תוקפה ןומה :ןג תמר ,םילודג ומכ ,ןייטשנייא קירא לש ואדיו תטלק האר .4
.1973 ,ריבד :ביבא לת ,תומולחה ןמ הלודגה השאה ,ונק עשוהי .5
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num n non אלל vopv*

ם ויה דע .םידלי ירפס תרייאמו תבתוכ ינא
.םירפס 10 יתרייאו יתבתכ

ץ וביקה תאצוהב ילש רפס רואל אצי הנשה
ר ופיס והז :ןפוד אצוי רפס ,דחואמה
.םילימ אלל ,םירויצב

ר ופיסלש חיכוהל הסנא ילש האצרהב
ל ע תונורתי תמכ שי םילימ אלל רייואמ
ר סוח ךיא ,תידרוסבא תעמשנ וז הרהצה ,הינפ לע .םילימ םע רייואמ רופיס ינפ
?ןורתי תווהל לוכי םילימב

ם ע םירפסמ רתוי םיבוט םילימ אלל םירפסש תנעוט אל ינאש שיגדהל שי ,ןבומכ
.ולש םיידוחייה תונורתיה תא ול שיש ,ומצע ינפב רנאד והזש אלא ,םילימ

. )1999 ,דחואמה ץוביקה תאצוה( ...רדחמ לע דרי הלילהשכ :ילש רפסה תגצהב התפא

ר פסמ אל םשה ךא .רופיסל תירשפא החיתפ ןתיש ןפואב רפסה םש תא יתחסינ
.ןנובתמה לש ונוימדו ותנבהל חותפ לכה ,שחרתהל דמועה לע רבד

י דכ ךות .ןורפיעו ףד םע ,הלילב התטימב תבשוי הדלי הארנ ,רפסה תא חתופה רויצב
: לשמל .דליה םע ןהילע חחושלו תונוש תורעשה תולעהל ןתינ ,הנומתב תוננובתה

? ןושיל החילצמ הניא ילוא ?הנשי הניא עודמ ?תבתוכ ?תרייצמ - הדליה השוע המ
א יהו ןושיל הכלהש ינפל אקווד אלפנ ןויער הל הלע ילוא וא ?התוא דירטמ והשמ
?חכשתש ינפל ותוא בותכל וא רייצל הצור

ד ועו דוע תולגלו הלש רדחה תא ראתל ,הדליל םש איצמהל םג הז בלשב רשפא
.דועו ריקה לעש הנומתה ,ןחלושה לעש םיעבצה ומכ םיטרפ

ר פס :טסקט םע רפס ינפ לע רייוצמה רפסה לש םייזכרמה ויתונורתי השעמל ולא
ת א חתפמו ,)רגובמה לש םגו( דליה לש תויתריציבו ןוימדב שומיש דדועמ הזכ
ת מועל( דליה םע תחישל תרדהנ תונמדזה רצוי הזכ רפס ןכ ומכ ?וטיבה רשוכ
.)ןיזאמ - דליהו אירקמ הרוהה וב ליגרה בצמה

.2 דומעב רוכחא ?05 תרבוח האר *
האצרהב רפוסמ םהילעש ,םירפסה ךותמ םירויא לש תויפוקשב התוול האצרהה
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-  רויצבו .הנחלוש לע חתמ הרייצש רויצהו המדרנ הדליהש הארנ דפסה ךשמהב
.םינושמ םירוצי הביבסו הכוב הדלי

ת ררועתמ הדליה לש תרייוצמה תומדה .רופיסה לש ינוימדה דמימה ליחתמ ןאכ
ר שפא הז בלשב .םירייוצמה םירוציה לכ םיאצוי - הירחאו ,ףדה ןמ תאצויו םייחל
י נשהו ,תואיצמה תא גציימ דחאה .תונונגס ינשב רויא בלשמ הז רפס יכ בל םישל
ן פואב םירייוצמ ,ויצפח לכ לע הלש רדחה ,תרייצמה הדליה .ןוימדה תא גציימ -
ו אציש םירוציה ,תאז תמועל .תואיצמה לש יוקיחכ ,לצו רוא ,חפנ םע ,יטסילאיר
ר יינ תורזגמכ םיארנו םיסג םיוקב תורייוצמ ,םידלי רויצמ תויומדכ םיארנ ףדה ןמ
.”תואיצמ״ה לש ידמימ-תלתה םלועב םיבבותסמ םהשכ םג ,תוידמימ-וד

ל ע תולכתסהה תיווז ןמזה לכ הנתשמ רפסה ךלהמבש בל םישל ןתינ ןכ ומכ
. רופיסה לש הקימנידה תרצונ ךכ .קוחרמ ,בורקמ ,הטמלמ ,הלעמלמ :הניצסה
ש י ,םירוציה דחאמ תדחופ תרייוצמה הדליה תא םיאור וב רויצב ,לשמל
.דיחפמה עגרה לש יטמרדה טקפאה תא ריבגמ רשא ,"פא-זולק" ,תוברקתה

 יוטיב תתל לוכי אוה ,האור אוה המ ונל רפסמו וז הנומתב ןנובתמ דליה רשאכ
ל וכי אלש רבד הז םג .ולש םידחפה תא אטבל ףאו ולש תושגרלו תובשחמל
.בותכ רופיס שי ובש רפסב תורקל

ם ידליה תא עומשל ידכ םידלי ןגל רפסה תא יתאבה רשאכ יתיאר ךכל אמגוד
. תדחופ רויצב הדליהש םידליה ורמא ,וז הנומתל ועיגהשכ .רופיסה תא םירפסמ
ה כ*רצ א<ה רחמ ס" :הגע םידליה דחאו "?תדחופ הדליה עודמ" :הלאש תננגה
...אפורה ינפמ דחופ םצעב ימ שחנל השק אל ".אפורל תכלל

ה שלגמ לע ומכ ןורפיעה לע הקילחמ ,םירוציה ןמ הדליה תחרוב ,רפסה ךשמהב
ץ מוא תרזוא איה ,הנהו ?תושעל תנווכתמ איה המ .קחמה תא המע תחקולו
.ליפה לש ויפנכ תא קוחמל הליחתמו

 :הרמא איה .דחוימב ןוימד אלמו ינניח ןפואב 5 תב הדלי יל הרפיס ,לשמל הז רויצ
ת א קחמ ,קחמ !ליפה תא קחמ ,קחמ :ול הרמא! קחמה תא החקל הדליה"
"!ת1דיחפמה תויחה לכ תא קחמ ,קחמ !רואזונידה

ת קיחמ לע תטרחתמ הדליה !יכבב ץרופ ליפה .רופיסב תינפתה תדוקנ העיגמ ןאכ
? הדליב עוגפל וצר אל ללכב תויחה ילוא :הבשחמה ונב תררועתמ םואתפ .ויפנכ
?הביס ילב ןהינפמ הששח איה ילוא

ם ירוציה .ליפה יפנכ תא ,ןורפיעב ,שדחמ תרייצמ איה - ןורתפ תאצומ הדליה
ה ז רויצבש האדי בל םישיש ימ .רבשנ םירוציל הדליה ןיב חתמהו םיחמש םלוכ
.עיצפהל ליחתמ רחשה רוא ,רהבתמ רדחה םג
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ו תואב ךא .תוכייחמו דחי תודקור תויחה לכ ,חמש רויצ אוה רפסב אבה רויצה
. הז רויצל תודליה תחא תבוגתמ תננגהו ינא ונעתפוה ,םידליה ןגב יתכרעש רוקיב
ק כחמ ליפה מ" .תננגה הלאש "?עהמ" ".החמש אל ןאכ הדליה" :הרמא איה
ד ימ תננגה .הדליה התנע "!אל ,אל ,אל" "?םיענ רבד אל הז קוביח ,המ" ."התוא
".קודבל ךירצש והשמ ןאכ ש’" :יל הרמא

, רופיסה תא ומצעב רפסמ דליה רשאכ - םדוק יתרמאש המ תא םיגדמ הז רבד
.וידחפו ויתושגר תא ,ומצע תא אטבל תונמדזה ול שי

ע יגמ ,רדחה יבחרב םיפפועמ םהו ףנוכמה ליפה בג לע הלוע הדליהש דחאל
.רויצה לא םירזוח םירוציה לכו רקובה

. תמהדנו הרייצש רויצב תננובתמ התוא םיאור ונאו ,תררועתמ תרייצמה הדליה
?עיתפמ ךכ-לכ המ

! הלילה ךשמב הנתשה רויצה .הבושתה תא אצמנ ,רפסה תא תמייסמה הנומתב
ל כ ןאכש הלגנ .תוושהלו הדליה הרייצש רויצל ,הרוחא רפסב ףדפדל לכונ

 ,תננובתמה רבעל םטבמ תא םינפמ םה ןכ ומכ !םיחמש םירייוצמה םירוציה
?ונרבעל םג ילואו .רויצה תרייצמ

ה רטמל ותוא לצנל רשפא ,הז רפסב תוננובתה ביבס םייקל רשפאש תוחישל טרפ
י דליל הנתנ ׳א התיכ לש הרומ .רופיסה תא םמצעב בותכל םידליל תתל :תפסונ

ם הירופיסמ םיקתוע יל הנתנ איה .םירופיס ול ורביח םהו רפסה תא התיכה
ך א ,תרגסמה רופיס תא המוד ךרדב וניבה םידליה לכש יתיאד .םימיסקמה
ו בתכש םירופיס ינשל אמגוד .שחרתמל ולשמ תונשרפ ןתנ דלי לכ -וכותב
:תונוש תויונשרפ םיגציימה ,םידליה

ם ואתפ .המדרנו ןחלושה לע ותוא המשו דאמ הפי רויצ הרייצ הדליה תחא םעפ" .1
ם ה םואתפו .הנטקה הדליהמ ץוח ,דמחנהו הפיה הלילה ןמ תונהיל וליחתה םירוציה
א יהו הנטקה הדליה ירחא ףדר רואזונידה .ערפתהל וליפא טעמכ ,ללותשהל וליחתה
".םולכ התאר אלו הנשי הדליהו ,קוריה ןורפיעה לע החרב
ת ומולח המלחו הנשי איה הלילה עיגה .הנד המשו הדלי התיה תחא םעפ" .2
א יה רקובה עיגה .הרייצ איהש רויצהמ תדחופ הלש הבובהש המלח איה .םידיחפמ
".הלש רויצב הלכתסה

ה דליה ןושארה רופיסב .ירמגל םינוש םירופיסה ינש ,תואדל רשפאש ומכ
ה מלחש םולח התיה תושחרתהה לכ ־ ינשבו "םולכ התאר אלו הנשי” תרייצמה
.הדליה
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י תרבע ,דאמ לודג ישוקב יתעתפהל יתלקתג ,רואל הז רפס איצוהל יתיצר רשאכ
ת וששוח תואצוההש יל ררבתה ,בוריס רחא בוריסב יתלקתנו האצוהל האצוההמ
ת ויהל לוכי אל הזכ רפסש םינעוט םה .םילימ אלל רפס רואל איצוהל דאמ
. דדומתהל אל םיפידעמו ותוא "לוכאל" ךיא םיעדוי אל םישנאש ינפמ ירחסמ
’ 9נס1ת אל המל .ם’פי דאמ םירויצה" :התיה בושו בוש המצע לע הרזחש הבוגתה

 ףקותב יתבריסש רחאל "?ךל תפכיא המ ,דומע לכב הר1ש ,תצק קר יפיסות ?םילימ
, 1השמ ,הלילעה ריצקת םע ףד יפיסות .םויס !א ,המדקה יפיסות ,ךכ םא" :ורמא
."םילימ אלל רפס היהי אלש רקיעה

ו טילחהו רפסב ונימאה םש ,דחואמה ץוביקה תאצוהל ףוסבל יתעגה יתחמשל
.אוהש יפכ רואל ואיצוהל

, ימואל ןיב רכמ ברל ךופהלו לודגב ץורפל חילצה תאז לכבש דחא רפס היה
ת אמ םוז :תררחסמ החלצהל הכז הז רפס ץראב םג .םילימ אלל ותויה תודמל
.)1997 ,רתכ :תירבע הרודהמ ,1995 :רוקמב( .יאינאב ןאווטסיא

ר הבתמ אבה רויצב .ןאכ רייוצמ המ ונל רורב אל יכ תונרקס ררועמ חתופה רויצה
.רדוהמ לוגנרת לש ותלוברכ וזש ונל

. ןולחהמ םיננובתמ םידלי ובו תיב םיאורו לוגנרתה ןמ קחרתהל םיכישממ ונא

ם ילגמ ונא םירויצ המכ ךותו ׳’טואא־םוז”ב קחרתהל הכישממ טבמה תדוקנ
ך רואל ךכו .הדלי תקחשמ ובש קחשמ קר םה ,תיבהו םידליה ,לוגנרתה םצעבש
ו נחנאש םעפ לכ םילגמו םיקחרתמו םיקחרתמ ונא ,”טואא-סוז״ה ךשמנ רפסה
ל ש רעש תנומת קר םה תקחשמה הדליהו קחשמה .ונבשחש םוקמב אל םיאצמנ

 יבג לע תמוסרפ תנומת םצעב איהש ,היינא ןופיס לע חנה דלי ןנובתמ וב ,ןיזגמ
ו נחנאש השוחת שי .ימניד עסמל ונתוא חקול הז רפס .האלה ךכו סובוטוא
.העונתב

* רופיסה ףצרה ,השעמל .תונומתה ןיב םירשקה רוציל םיטונ ונחנא יעבט ןפואב
. הנומתל הנומת ןיב רצוי ןנובתמהש םירשקהה י״ע רימת רצונ רייוצמה רופיסב

 ונב עתעתמו יטמוטוא ןפואב םיכרוע ונחנאש םירשקהב שמתשמ םוז רפסה
ר ויצבו וישכע ונחנא הפיא ןיבהלו ינויגה רשקה רוציל םיסנמ ונחנא .םתרזעב
.רפסה זכרמ אוה ,העתפה לש הז טנמלא .וניעטש ררבתמ אבה

?םילימ אלל הז רפס רוציל ןאווטסיא רחב םצעב עודמ

ך כמ םינהנ ונחנא .תועתפהה תא ונמצעב תולגל םיצור ונחנאש עדוי אוהש ינפמ
ה פיא ,ונל ”ורזעי״ו שחרתמה תא םילימב ונל ורפסי םא .ונמצעב ןיבהל ונחלצהש
?ףיכה לכ
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ה ז רפס :םילימ םע רפסב םייקתהל לוכי היה אלש ,רפסב הנהמ טנמלא דוע שיו
ת וארל רשפא רפסה לכ תא .טואא־םוזו ןיא-מוז ,הרוחאו המידק תוארל רשפא
!הלחתהל ףוסהמ
ת נשמ - רוקמב( .רייפס רטיפ תאמ חונ תבית :םילימ אלל ףסונ רפסל רובענ

ם דוק יתיארהש םיינשהמ הנוש הז רפס .)1991 ,ןתיב-הרומז :תירבע הרודהמ ,1977
י ארקמה ׳חנ תבית׳ רופיס תא .רכומ רופיס לע ךמתסמ רפסה :דחא יתוהמ רבדב
ק לח .רפסה תא ונחתפש ינפל דוע הדקי המ םיעדוי ונחנא ןכל ,םיריכמ םלוכ
 םידמימ ףיסומ רפסה ךא ךכמ עפשומ יאדווב היהי םירויאב ונתוננובתה ןפואמ
ך ותב םייחב רקיעב דקמתמ רפסה .יכ״נתה רופיסב םיעיפומ אלש םיבר םיטרפו

ימינפב םש שחרתה המ .הביתה
.דועו דוע הלגנ תוננובתה לכבו םיטרפב םישודג רפסב םירויצה
, הביתה חתפל תועיגמ תובר תויח .רופיסב השק עטק םיאור ונא םירויצה דחאב
.המינפ סנכיהל וכזי )הרוהט היח לכמ 7 וא( היח לכמ דחא גוז קר ךא
ש גדומ ןאכ .סנכיהל וכז אלש תויחה לש ןלרוגב הלעש תא םיאור ונא אבה ףדב
, םירויצ ינש םיאור השעמל :םילימ אלל רופיסב ,םיפוצכ ,ליעפה ונקלח דאמ
ו נחנא .םימה ינפ לע הפצ הביתה - ינשבו .םייכרב דע םימ תופצומ תויחה - דחאב
י נש ןיב הללוחתהש הלודגה המרדה תא ונשארב םירצויו םירויצה ןיב םירשקמ
ת תלו ׳ירחא׳הו ׳ינפל׳ה תא רייצל רייפס רטיפ לש ותריחב דאמ תניינעמ .םירויצה
.הרק המ ,דבל ןיימדלו ןיבהל ונל

: הביתה ירעשב םיאבה תא ותשאו חנ םילבקמ ךיא ואר .רפסב שי בר רומוה םג
ל ספסה לע דומעל הפידעמ ותשאו ,םיריזחה הארמל ופא תא םקעמ חנ
.םירבכעה םיעיגמשכ
י נפ לע שרפנ דחא רויצ םימעפל .תרחא קלוחמ דומע לכ .ןיינעמ רפסה הנבמ סג
. תונוש תוקולחב ,םירויצ רפסמל קלוחמ דומע לכ םימעפל ,םידומעה תלופכ לכ
.רפסב תוננובתהל ןיינע ףיסומו עוגר םעפו ריהמ םעפ ,הנתשמ בצקמ רצוי רבדה

. הכורא החיש םביבס חתפל רשפאש הבשחמל םיררועמה םירויצ םג רפסב םנשי
א וה םאה יבשוח אוה המ לע .בשוחו הלילב בשוי חנ תא םיאור וב רויצ ,לשמל
י לוא ?םלועה לרוג לע בוצע אוה ילוא ?הכאלמה וילע השק םאה ?בוצע וא ףייע
?דיתעהמ גאדומ אוה

ת אלמ תינועבצ תשקבו דנא יפהב םייתסמ רופיסה ,םיעדוי םתאש ומכ ,לבא
.הווקת ,
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י תוא הריגש אוה ילואו ,יתודליב יל היהש םילימ אלל רפס .ףסונ רפסב םייסנ
.םילימ אלל רפס ימצעב רוציל

ה רודהמ( .הטייבזלא תאמ "ןבדבד בד" תרדסב תונטקה םיילענה תמולעת
.)1972 ,ריבד :תירבע
ל לכ ךרדב .ןידעו קד רוחש וקב ,רתויב יטסילמינימ ןפואב רייוצמה םיסקמ רפס
י ובירב םינייפואמ ,םדוק וניארש םירפסה תשולש םג ומכ ,םילימ אלל םירפס
ט עממ הז רפס ,םתמועל ךא .םילימה רדעה לע תוצפל ידכ ילוא ,תונומתב םיטרפ
.שפוחו בחרמ לש השוחת רצויה קיר ללח ןומה ריאשמו םיטרפב

ם יוק טעמ ךכ־לכב .ינואג ןפואב הלש "םיינכסח"ה םיוקב השמתשה הטייבזלא
.תועבהו תועונת לש אלפנ רשוע הריבעמ איה

ה אנה לש תובר תועש הז רפס יל ןמיז ,ךרעב 7 ליגב ,הדלי רותבש תרכוז ינא
.האצמהו

א ציש רפסה לש תירבעה הרודהמה לע תרוקיב ירבד רמול תבייח ינא ןאכ ךא
א לל רפס רואל איצוהל הששח וז האצוהש רכינ .ריבד תאצוהב 1972 תנשב
.רפסל ונתנש םשה :דחאה .םירבד ינש האצוהב ושע ןכל .םילימ

א ל ,רוביגל םש ונל םינתונ רבכ - ןבדבוד בד תואקתפרה :הלעמל הנטקה תרתוכה
.ונמצעב ומש תא איצמהל לכונ

"תונטקה םיילענה תמולעת" :הלודג תרתוכ ,זאו

"רפרפהו ןטקה ןבדבוד בד :וא" תרתוכ-תתו

ם ש ךותל רופיסה לכ תא "וסחד" ךא ,םילימ ילב רפס ואיצוה םנמא ,רמולכ
ל ש היצנגליטניאה לע תכמוס אל האצוההש השוחת רצוי הז רבד :דפסה
.ןנובתמה

.Here and There ?תירוקמה תילגנאה הרודהמב רפסה םש והמו
. םירויצה ומכ קוידב ,שפוח אלמו יטסילמינימ ךכ-לכ .םילימ יתש ,והז .םשו הפ
.ריבדב וקפתסה אל ךכב ךא

ב ותכ ,ולוכ רופיסה - ףדבו .ףד לפוקמ סיכה ךותב .סיכ ופיסוה רפסה ףוסב
.בהנש היח תאמ ,םיזורחב

ה לימב תוארל הייטנ ונל שי לבא .רמול המ ןיא ,םיסקמ ןפואב בותכ רופיסה
ת א תחא םעפ יתארקש ירחאש תרכוז ינאו .טלחומה ,ןוכנה רבדה תא הבותכה
.םירויצה תובקעב ילשמ םירחא םירופיס יל איצמהל רתוי יתלוכי אל ,רופיסה
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:ךכ ובתכ רופיסה ינפל

ם חויצ .םהידע ןק הקצב ,םילימ אלל תרפוסמ ,ןבדבד-בד ,וז תחדבמ הקתפרה"
. רופס ץאל םיבר םירופיס ומצעב איצמהל דליה לש ונוימד תא םיחנמה בל יבבושמ
ם נוימד תוחנהל רפסה לא הוולנ אוהו בהנש היח ונרובע המשר הזכ דחא רופיס
".םירוהה ".לש

 סירובס ךא ,םילימל םיקוקז םניאו בר ןוימד םידלילש םיעדוי האצוהב ,רמולכ
ר פסה תא ונקי אל ,ןפוא לכב וא ,םילימ ילב ורדתסי אלו םילבגומ םירגובמהש
ם יעדויש םירגובמ סג שיש .אלש ןימאהל הצור ינא .םיקדוצ םה ילוא .ןהידעלב
.םירייוצמה םירפסה םהל קינעהל םילוכיש שפוחהמ םידחופ אלו רוצילו ןיימדל

חגחגחח גח bv ת^גס
ם ניא ונידעומ לכ .ונמז תוכירא :הנשה גח ראשמ הכונחה גח תא תנייעמ תחא תמלוב הלוגס
ד חא םוי אלא ,דוע אלו .סיתניבש דעומה לוח תא םהל ףרענ אל סא דבלב דחא םוי אלא םיכשמנ
ל כל אלא ועיגי אל ,םפרענשכ אלא ,דוע אלו .םיתגיבש דעומה לוח תא םהל ףרענ אל םא דבלב
.ונל שי ,דחוימו דיחי ,דחא גח קר ."אוה ומעע יגפב לגר תרעע ינימש" ירהש .םימי העבשל רתויה
.הכונחה גח אוהו - סיפוער םרדסכ םימי הנומש הנומה

. הליל לכב תורנה תקלדה תוועמש ןוויכ ,ובש רואה םעוע אוה - הז ונגח תא הלידבמ תינש הלוגס
.דבלב וב אלא הלח הניא ,הלילו

ו א רבדמה תא וא וגל םיריכזמ וגידעומ ראשש יפל ,הכונחב קר תויואר הלאה תורקיה תולוגסה יתש
ח ספש ,לשמל ,עדוי וניא ימ .ילארשי-ץרא גח .ופוס דעו ושארמ ולוכ אוה הז גחש דועכ - תולגה תא
ם ירופ .תוירבדמ תורעע ןה ,לשמל ,תוכוסו תועובש .היעה לא דובעשה ןמ ונאעי וב ,בוט-סוי אוה
.הנידמ האמו םירשעו עבש תלופכ ?תולג וזיאו - יתולג ולוכ אוה

ה גונ לש עפש .ןפוא לכב רוא ןאכ ןיא ,םש ושחרתי החמש יעגרש העשב ףא ,רכנבו רבדמבש אעמנ
.לארשי־ץרא רוקמ - דחא רוקממ קרו ךא שקבל אופיא ונילע רהוזו ויז תכפוש שמש

ס נ ונל תלמסמ הכונח לש הימי-תוכירא .םלועל רכסיי אל בוש הרהנ לש עפש עפושה ,הזה רוקמהו
ם ימי םתואב הלבית ןיאל סיעועיגו םירורהז עבונ ליחתהש ,הז בזכא-אל רוקמ לש וימי-תוכירא תא
ך רד ורבגתהו וכלה םיעועיגהו םירורהזהו .תוערה היתוריזגו ןווי תוכלמל דובעשה ימי ,םירוחש
ה כונחה גח תע - הזה ןמזבו הלאה םימיב םרהזו םרוא תמעע לכב ולגתנש דע ונתולג תכשח
-  הקירבמו השדח תועמשמ ולביקו לארשי תנידמ תמוקת םע וננערתגו ושדחתנ תיחענה התרונמו

...םימיה ץק דע םיאבה תורודל הלואגו רודל העושי לש תועמשמ
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a לע ט^דגל םחסס n o o ם«נטקל
רפוסה ,ךנחמה ,םדאה ,קא׳צרוק שונאי ־ טימשדלוג קירנה
,ימע 2000, 274 ,םילשורי ,לארשיכ קאדרוק סונאי ש״ע הדוגאה ,ןדא חכש :כתכ

ןוסגרב ןושרג :תאמ

ם יבתכו םירפס 20 לש המישר םש שיש יתאצמ ,רפסה ףוסב חתפמב יתלכתסה
.הזורפב םידליל וירפס תא םיללוכ אל הלאו .קא׳צרוק לש

ו אצמנ ןכ ומכ .זעלב 60 דועו תירבעב םירקחמ הלעמו 50 לע ךמתסמ ןדא ד״ד
ל כ לע ףיסוהל דוע שי המ ימצע תא יתלאש ךכ םא .םיניינע גסס־ו תומש 160 דוע
?םש ונמנש םימוסרפה

ר פס םסרפל םוקמ שי תאז לכבש תעדל יתחכונ ןדא לש ורפסב האירק רחאל
ש יאה לע ומסריפו ונייע רבכ שיא 100-מ הלעמלש תורמל ,קא׳צרוק לע ףסונ
.לבת יבחרב

ם יכנחמ ןיב קא׳צרוק לש "ומוקמ” ־ קרפה לע רתוול היה רשפאש תויהל לוכי
ו ניאש תורמל ךא ,םישיא השימחל שדקומ - ׳מע 20 ה”סב - הז קרפ .”םירחא
ל כב קדקודמ ןויע לע תכמתסמ יאדווש ןדא לש ותדובעמ ערוג אוה ןיא ,הצממ
ם גו ,וימדוק ואר אלש םיבר םיטקפסא רפסב שי ןכ ומכ .תומדה שוריפו תורוקמה
.רתוי רחואמ ולגתנש הלאכ

ת א גפס ,תללובתמ תידוהי החפשמב יח ותודליב קא׳צרוקש םיעדוי ונלוכ
ת ודוסיה ךא תקולחמב הנותנ התיה תידוהיה ותוהז .תינלופה ןושלהו תוברתה
ק וספ התבצמ לע טורחל קא׳צרוק שקיב זא .התמ ומא רשאכ ולגתנ םיידוהיה
.)71 ׳מע *ר( םירבד רפסמ
ם יארוק ונחנא .םיידוהיה תודוסיה לש ךשמה ותורגבתהב היה ,ןבומכ ,ןאכמ
ם וגרתה ןמ םישרדמב אצמתה םג ךא ,ינלופ םוגרתב ך״נתב ןייע קא׳צרוקש
.ינמרגה

ם ג תונוש תומישר םיאצומ ונא םינוש םינואטיבב םייטסיצילבופה ויבתכב
ת ודהיל ותוברקתה לע 1936-ב היינשה םעפב י״אמ ובושל יוטיב ןתינ םש ,שידייב
.פ״עבו בתכב

ט טצמ רבחמה .ינלופ טוירטפכ קא׳צרוק לש רואיתה שגדוה ונינפלש רפסב
ת א בהוא תא" :וירפסב תרזוחה הרמיאה םג ונל העודי .תינלופ תורפסל ותבהא

.טוירטפ ת1יהל לוכי ידוהי" :רמאנ םיינלופה םינמואלה דחא םע ויתוחישב ."ןילופ
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י נלופ תקהל לבק אל םלועלו בוקרק ןב 1א השרו ןב רתויה לכל תויהל לוכי אוה
."םלש

ת יטסיביטיזופה העונתל שפתנ םידוהיה תוללובתה לש דיסח היהש ימכ קא׳צרוק
ה שדח איה תאז הייאר םג ,ךכו םיבחר םירבסה )85 ימע( הז אשונל שידקמ ןדאו
.ורפסב

ם ילמסב שמתשמ אוה רשאכ קא׳צרוק לש ”תויזויגילר”ה לע םיארוק ונא ןכ ומכ
.םיידוהי םגו םיירצונ

א וה ורוביג יבגל רמאנה לכו ,”הטוש דיסח” אוהש ןדא חבשב דושחל ןיא ,ז״כבו
, "הקיטקרפו הירואית" קרפב .קא׳צרוק לע תרוקיב םג ורפסב שי .בבר אלל יבויח
ן ביא הלא לבא ,תוללכהל עיגה קא׳צרוק" :םיארוק ונא םשו הפ רחא רמוחב םגו

ס חייתה !תפוקת ינבמ םיברכ .םינותנה לש יתייעבה דוביעה לע ללכ תוססובמ
.)109( .״תורפס ירבד לאכ קר םהילא
, ינועה אשונב עגנ אוה ,טסיצילבופכ םיבר םירמאמו תומישר םסריפ קא׳צרוק
 ינא .הז ןיינעל הבוטו הכורא המישר איבה םהבש ,םיבר םילבוס לש םיתבב רקיב
ש י קא׳צרוק לש ותעדלש הכינח לע ןרטרגניו לאימחרי איבמש עטקב רכזנ
ה יה קא׳צרוקש םויה הארנכ היה הז” ב49 ימעב בתוכ אוהו דסומהמ הריבעהל
ת א יתינפה ינא .”םייחה תודבוע” יתוא דמלל ןווכתהו יתרוקיב חור בצמב יורש
, תרדהנ המ" :יתרמא .הידוקירב הנייטצהש ,הל׳האל ,תורענה תחאל ובל תמושת
. "תנוזנז היהת הל׳האלש ששוח ינא" :שחלב רמאו יב ןנובתה קא׳צרוק ."הל׳האל
ה ל׳האלל" :קא׳צדוק "?םילמע ונא ךכל יכו ,חס התא המ ,רוטקוד" :יתזעדזנ

 ...דסומכ רתוי התוא קיזחהל תורשפא לכ יל ןיא ,הנש הרשע עברא בורקב הנאלמת
ם ירבד הב ונעטנ ...היתותימעל המוד היהת אל איה הנוזכ םגש ,ךל עד לבא
."אוהש םוקמ לכב םדאה םלצ לע םירמושה

י גוגדפה וחוכ תא לוקשל עדי קא׳צרוקש ,איה םג החיכומ ,תאז הדוזיפא
. הקיחרהל בטומ ־ דסומב והשלכ ךינח קיזחהל תורשפא ול ןיא סאו ,ילאיצוסהו

.םדאה םלצ לע רומשל םייבויח םירבד וב ועטנש יאנתב ךא

י בהואו ךוניח ישנאל ץילממ ינאו ,בושחה רקחמהמ רעזמ טעמ קר יתאבה
.םמצע ןעמלו םידליה ןעמל רפסב אורקל ךישמהל קא׳צרוק
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טב^
ןוסגרב ןושרג :תאמ

. רפסוממ אל ,דקונמ ,טועפב־ ,2000 ,דמח ירפס-תונורתא תועידי ,ןלוג-ריבק תנוי :םירויא ,ריש רדמס :הבתכ
ל כימ הדליה ?"הטת" הלמה שוריפ המ :הדיח-רפס ונינפל האיבמ ריש רדמס
  סמנ אל ,תנווכתמ איה המל ןיבמ וניא שיא ךא ,הטת תארוקו ,רקובב תררועתמ
  ר העימשמו תשקבמ איה המ ריבסהל הלוכי הניא הדליהש ןוויכ ךא ,הליג המ
.רבדל התלוכי ינפל תקונית יהוזש םירעשמ ונא .׳,הטת" וז ןוגכ תורבה
ם יסנמ ריבצ תונווכ שוחינ לש ךרדבו ,לכימ לש היתונווכ חונעיפל םידע ונחנא
ד ע ,החלצה אלל ךא - ״הטת" הלמה תא רותפל םיגוסה לכמ םינכשו חאה ,םירוהה
  םיחנעפמהו םישחנמה לכו ,אתבסל הנווכה "הטת״ש ררבתמו אתבס העיגמש
  לוכ - הט הט וט-וט תרפוצש תבכר ,הטלפ ,הטסב ,הטכי ,הטלס ,הטטב ,הטמ(

."םל1עכ ת1ק1תמ יכה ןה אתבס לש ת1קזשנה״ו ועירה
.תילאיר תואיצמ לע ססובמו רומוהב לבותמ רפסה

,2000 תלפתו ריע - תימבע האבוה ,ןונרא ירלו :הנתנ

ר תוכ ןאכמו ,םינכשה לש םהייח תודלות רפסל הרטמ המצעל המש תרבחמה
.הדועת-״םינכש" רפסה
ת ודלות רפסמ םהמ דחא לכ ,םהלש היפרגויב םינכשה םע תוחישמ תפלוש ירלו

.ןיינעב תוארקנ יאדווש וייח
, הדועתה .תפרצו בול ,הירגנוה ,היבלסוגוי ,ןילופ ־ תוצרא שמח תרבוע תרבחמה
. וחכשיי אלש תונורכז םילעמ - רבודמ םהילעש םינכשהו ,תשגרמ ,תנרקסמ
.הובגה ליגל

ידוהיש
.דקונמ .2000 לירפאב ,שמנ חפס תקשה לגרל ,ץרוש החא :רייא ,ןמכחג תנרא :הבתכ
ך רד לע םירפוסמ םירופיסה .תבהוא תבנראש ,שמנ לע םירופיס השיש רפסב
ה סנמ שמנ ,שמנל םייפקשמ :תויושחרתה שמח לע םיארוק ונא ןכותב .השנאהה
ת ימיטיגל השפנהו השנאהש םיבשוחה םירגובמהו שמנ ,רקשמ שמנ ,חילצמו

,םידלי תורפסב
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ה יירפסב ,הכורעתב בצוה רפסהו ,לוטסירב ריינ לע תינועבצ :תראופמ האצוהה
)לבח .םייוקיל שי דוקינב( .ןולוחב ינרטימ ש״ע תיזכרמה

.ךרה ליגל

בחא ,מ^ה^ע העבש ,t3^r דוש העבש
.ינועננ■ ,ימע 22 ,דקונמ ,רופיה ריש ,1999 ,םילעופ-תירפס ,ןיקנח הלה :םירויא ,תור םירמ :הבתכ
ת א תראתמ איה .תיטויפ הרוצב ןכות אלמ רופיס-ריש ,הכרדכ ,תרפסמ תור םידמ
.הרג איה ובש קוריה איגה - ףונה תאו הדדובה הנקזה
, םידשו ,הפשכמ /*בהז תורצואל סחיב םישנא לש תיעטומ העד לע םיארוק ונא
ם ילזוג ,םיליבשב םיברוא ,םיקנע ,םיקזח ,םידדוש" לע םירואית המכ הז דצלו
.”םיכמו

ל הבנ דחא לכ ךא ,התיבל םיכלוה ,הנקזה תא דודשל םיננכתמ םידדושה
ה נקזהש םיבשוח םלוכ .ללשה תחיקל לש ןויסנ םוש אלל הרזח חרובו היקוהיפמ
."ריסב םיבוהז ,הרדקב םיבוהז" " בהז הברה הרגא
י דש ארקנה הבלכ לא תרבדמ הנקזהש עמש והשימ .תאז העומשל סיסבה והמ
.םידדושה סג ,ולהבנ םלוכ ןכלו - םידש םג תחחושמ איהש ןיבהו

ם יליהבמ - הלימו קוהיפ ־ חורבש רבד תועטב ףילחהל רשפאש ריהבמ רופיסה
ת ורפסב הצופנ הגוס איה השנאהה .חורבלו סונל יאדכו םבשוחב םידחפמו
ם ירפס םסרפל םיברמ םיל״ומ םגו ,הז רנ׳זב םיזחאנ םיבר םירפוסו ,םידלי
.םהיתולילע זכרמב השנאהה אשונשכ
:דמאנ םשו >1״ךרה ליגל תורפס” הרפסב תור םירמ לש הירבד תא איבא

ע שעתשהל לכע ךכ-רחא קרו ,תונוכנה םייחה תדבוע תא לכ־םדזק דומלל דליה לע"
...תונוימידב
ל ע םיססובמ עדמו עבט ירופיס .עבטה תנבהמ דליה תא הקיחרמ עבטה ירופיסב השנאהה
ק רו ,ומלוע תנבהל בחרנ עקר רצויו ישחומ ןויסנ תישאר רגוא דליה ,תונוכנ תויעדמ תודבוע
."יאלפה ןיבל תואיצמה ןיב לדבהה תנבהל ומצע תא רישכהל לוכי אוה ךכ

.41 ימע ,1969 ,הרומה רצוא ,תור םירמ )1
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rcrn ro!--fooa
ם ינוש םייח־ילעב תשגופו לויטל תאצוי הנטק תנוזוא
ו תלוכי תא ריכמ וניאש ןטקה דליה תא תגציימ איה .הנממ
, והומכ לליל תשקבמ איה ־ לותח השגופב .ויתולבגמו

בלכ ,והומכ רוענל - רומח ,התומכ רקרקל הצור ־ תלוגנרת

ת ינשקע תנומא
) םע־דופיס תובקעב(

ה ניד :הבתכ
:םירויצ ,יקסבולט׳זד

ל וק תא תוקחל תשקעתמ איה םעפ לכב .ותומכ חובנל -
. תבזכאתמו )תושנאומ תויחה לכ ןבומכ( הילא רבודה
, תעגעגמה הזווא אמא לש הלוק תא תעמוש איה ףוסבל
ל ע רופיסל המוד הז ביטומ .התומכ עגעגל החמשו

ן וצר עבש וניאש ןטקה .תרחא םא שפיחש חורפאה
.ותביבסו ומצעמ
.ח.ל .ךרה ליגל םימאתומו םיפי םילודגה םירויאה

, הבלוב ףלוו
, ס״שת ,םילעופ-תירפס

.גמע 23,2000
׳א התיכלו ןגל

ו מיע אשונ םדאש תותיחנה ישגרב ,הנושב קסוע רפסה
ר סמ ריבעמ רפסה .םלוכ ומכ אל אוהש שיגרמ אוה רשאכ
ןתינ דציכ הארמ רפסה .ךכמ רתויו ,ךמצע םע המלשה לש

ס יכ הצור אל
י מענ "הבתכ
:הרייא ,ךילצרה-רנחר

ת א תדחיימה ,תיבויח הלעמכ הנוש הנוכת לכל סחייתהל
ם יענו ינוגסס רפסה .לבסל אלו ,רשואל ול תמרוגו הנושה

ר שאכ ,םויה ,ךכ-לכ םיבושחה םינכתה תא ריבעמו .ןיעל
.נ.א .ןיעה תיארמ יפל דדמנ לכה

ת בהוא אל הדומחו הנטק תחוגנק
.הלש סיכה תא
תויח שוגפת 1ב ,רעס לויט ךלהמב
ת א לבקל תירוגנק דמלת ,תונוש
.ותוא בהאל ףאו הלש סיכה

, אישנ תאצוה ,בגש הליג

2000
'א התיכלו ןגל

, העושי לעי - .י? ,יאנוי תימולש - .י.ש ,ןרק הדע - .ק.ע ,בבוח האל ־ .ח.ל
.תכרעמ - .מ ,אישנ .א ־ .ב.א
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תיבב העתפמ
, רפט הנוי :הבתכ
, תשע הרעי :םירויצ
ץ וביקה ;תאצוה
, ימע 2000, 24 ,דחואמה
.דקונמ
רתויב ךרה ליגל

י נימ לכב םירבח
םיעבצ
, גרבדלוג הנח :הבתכ
ה ניטסירכ :םירויצ
ץ וביקה :תאצוה ,ןומדק
, ימע 35,2000 ,דחואמה
.דקונמ
ןגה ידליל

? םישוע המ םיסעוכ
, ןדומ הלוש :הכרע
, ןזור הילמע :הטקיל
, שעג עבשילא :םירויצ
8,2000 5 ,ןרומ :תאצוה
.דקונמ ,,מע
.ר התכ - ןג

ר פסה ןמ םיריעצה םיעמושל תרכומה( הנטקה ןימסי
ה מצעל הבוב )?הזה בנזה ימ לש :רפט הנוי לש םדוקה
י נש לע ,ןכ םא ,ססבתמ רופיסה .וכותב תאבחתמו תיב
ת יבה תא רכוז אל ימו( תיב תינב :םיבוהא תודלי יקחשמ
. ץופנה םיאובחמה קחשמו )תור םירמ תאמ ,לעי לש
ה ל רזוע אבא :הירוה םע בוט רשק תמייקמ הטועפה
ם יאובחמב התיא תקחשמ אמאו וצפשלו תיבה תא תובבל
ה ילע הפיערמו ,שדחה תיבב התוא תאצומ איהש דע -
.םיקוביחו תוקישנ
ם יענה רופיסב בטיה םיבלתשמ תשע הרעי לש הירויא
 שחנל רשפא :תוטועפל םירוה ןיבש הווחאל םיפיסומו
. המודכו םיפסונ תומוקמ עיצהל ,אובחמה םוקמ תא םכרד
.ק.ע .םיבטקה ויעמושל רפסמה לש ןוימדה דיכ

ל ש רסמ םהבש םיחמשו םיזילע םיריש השולש רפסב
ת רבחמה .אוהש תומכ ־ ךממ הבושחו רחאה תלבקו תונלבוס
ת ורשפאה תאו דחא לכבש תובוטה תונוכתה תא תאצומ
י ׳גני׳ג רבח זל ש1" :ינושה תורמל ־ םולשב הז םע הז תויחל
ו מכ רבח 1ל ש1" ."םייח ת1שעל ףס □ה ות'א םישמנ םע
ת שולשב .׳ובו ,"דמחנ הזכ דימת אזה הבוצע ינאשכ ,"דלוקוש
ת ורשפאה תא ריעצה עמושל ןתונה ,רזוח תיב שי םירישה
ם ירישה .רמאנה םע תוהדזהל ךכ י״עו האירקכ "ףתתשה״ל
.ק.ע .םידליל תוינכותב םיעמשומ םהו ונחלוה

ע ונמל ,םיריש 20־כו םירופיס 5 ,רפסבש תוריציה תרטמ
ד ציכ דליה דמול ובש יתמגמ טקל והז .ךרה ליגב תומילא
ל יכמו בוט טקלה .גוהנל אל דציכ :וא - סעכ תעשב גוהנל
ן ב" ,גרבדלוג האלל ,"ערה דליה" :ןוגכ ,תויסאלק תוריצי
; ןדדמ הלושל ,"בוט םוי ער םוי" ;רוצילא הקברל ,"ריקי
ה לושל "רואיל לש זגורבה" ;ללה .על ,"םיילותחב השעמ"
ר ״ד .דועו ,ןמזיבב תיגחל ,"םיסעוכשכ םישוע המ ;ןדומ
ה פיסוה ,תיכוניחו תינילק תיגולוכיספ ־ ןוסלנצכ הנדע
."הב לופיטהו ךרה ליגב תונפקות״ב קסועה אובמ
.אשונב תונדה תורומו תוננגל רזעל תויהל לוכי רפסה
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ת וניגב ,ונתיבל ךומסה חמוצהו יח”ל ונתוא הנפמ רפסה תוחוקפ םייניעב
."םיכומסה תובוחרבו ,תיבה די לע עבטה
ו תביבסב שוליבו בקעמ ידכ ךות רקוח־ןעדמל ךפוה דליה ,יצרא דה ,דדוע ויז :בתכ

.הבורקה 1997 ,הדוהי רוא ,הדסמ
ת א דליה הלגמ בורקמ רישעה עבטה תרכהל ותונרקסב 'ב-'א תותמל

.רפסב םיראותמה םיריעזה םירוציה םלוע
ס וקסיביהה יחישל שדקומ רפסה לש ןושאר קלה
.וילע םיריעזה םיקרחהו
םמצעמ וחמצ״ש םיהובג םיצע לע רפוסמ ינשה קלחב

.מ ."ןנג תרזע אלל שיבכבש קדס ך1תב

םויאת לוזנוגדוג
: םירויצ ,םשל ןנור :בתכ

, בדנ םעונ
, 1999 ,םילעופ-תירפס

.׳ימע 144
.׳ה-׳ד חותמל

הדליטמ
, לאד דלאור :בתכ
ל עי :תילגנאמ םוגרת

ן יטנווק :םירויצ ,רבנע
ה רומז :תאצוה ,קיילב

.׳םע 255,2000 ,ןתיב
׳ז-׳ה תותמל

ב צ אלא היה אלש ןוקרד לע הדגא :םינוקרדב הנומאה ץופינ

א וה ,םחולכ ותכינח סכטב לשכנ13-ה ןב ןאירא ךיסנה .לודג
ל ש קיתעה הדוס תא םירפסב אצומ ובש ןסחמב אבחתמ
ה כלממב ,תונומת ירפס תרזעב אורקל דמול אוה .הכלממה

ן וקרדה קמע תא הלגמ אוה .בותכלו אורקל הב םיעדוי ןיאש
ה כלממה ידחפ תא ול רפסמה ,בתוכו רבדמה בצב שגופו

, ןוקרד וניא "לוזנוגרוג" .הלודגה תימרתה תאו םינוקרדמ
ו תבהא תברועמ הלילעב .ואלכמ וררחשל טילחמ ןאיראו
, ןיינעמו ינוימד רופיס .המישמל תפרטצמה הנאיל הרענל
.ח.ל .היככתו הרבחה לע הבשחמ ררועמה

, םירידנ תונורשכ תלעב ,יצחו שמח תבכ הדלי איה הדליטמ

. בשחמכ תונובשח תבשחמו םירגובמל םירפס תארוק
ל ע תרוקיב תחתמנ ,ןוימדב תברועמ רפסבש תואיצמה
ם ימש םניאש םירשי יתלבהו םייכונאה הדליטמ לש הירוה
ר פוסה ראתמ ךכ .היתונורשכב םיריכמ םניאו םתבל בל ללכ

ה תומד .םימזגומ םירואיתב תלהנמה לש תירזכאה התומד תא
ל ע תדמועה ,ולמשרמ ינ׳ג הרומה לש תיבויחהו המישרמה
ת ומיע םייק .רוא ןרק רפסל הסינכמ ,הדליטמ לש הירושיכ
, חצנמ בוטהו ,בוטה ןיבו - סורדפורט תלהנמה - ערה ןיב
ב ותכ רפסה .הדליטמ לש םייעבט -לעה היתוחוכ תרזעב

.ח.ל .בר ןיינעב ארקנו רומוהב
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ס פאמ הבהא יבתכמ
רשע רע
, ןרמשנגרומ ימס :הבתכ
ל עי :תיתפרצמ םוגרית
, ןדפ םעיחיו רבנע
, דנלדנורג תירש ;תירויצ
, 2000 ,םילעופ-תירפס

.׳מע 319
'ז-׳ה תותיכל

, םלענ ויבאו ומאמ םותי ,םנפומ דליב םילחה םייוניש
ן ופלט ילב תרדוקו הרופא הרידב ותבס םע ררוגתמה
ן ב טסנרא לש וליג תב ,הירוטקיו המרג יונישל .היזיוולטו
ו תוא האיצוה איה .םידלי 14 תב החפשמל תב ,10-ה
ה יזיוולטב .רחא םלוע הליג התחפשמ ךותבו ותודידבמ
ת א ףשוחו ,דאמ ול המודה ,ויבא תא האוד אוה םתיבבש
ח לוש ויבא .םימי 3 ןב ותויהב באה ותוא חבז עודמ :דוסה
ם וי ,רשע דע ספא ליגמ ול בתכש ,םיבתכמ םע זגרא ול
. תדחאתמ החפשמהו ,תרדוקה אתבסב םג לח יונישה .םוי

ה מולעת ןורתפ ,בצעו ךויח וב שי .קותירב ארקנ רפסה
.ח.ל .תונימא תויומדו

ל ייח לש הרבח
, ביבא רהוז :הבתכ
, לטרז ירמא :הפיטע
, דבוע־םע :תאצוה

. ימע 93,2000
/ז״ר תותיכל

ן אכמ .הלודג הליבח תחלושו לייחל תבתוכ 17-ה תב ילט
ב תכתמו הליבחה תא לבקמ לייחה איג :הלילעה תחתפתמ
, התיכב רבח שי תרפא התרבחל .וב תבהאתמש ילט םע
, ןונבלב גרהנ איג לש ורבח .תונריתמ יסחי םיראותמו

ל ע בכור ,רבשנ איג .דיקפתב איג תא ףילחהש ידחא
ב רקתהל הסנמ ילט .םיכרד תנואתב השק עצפנו עונפוא
.התוא החוד אוה ךא וילא
: ילט לש םירערועמה החפשמה יסחי םיבלושמ רופיסב
ף וסבל .ל״וחל אצויו החפשמה תא שטונ אפורה היבא
. הבר םהיניב הבהאהו איג תא אפרמש אוה היבא
.םינימא אל םידקמ יפוריצ וב שיו ילאנב רופיס
.ת.ל .יתד רעונל ץלמומ אל

ת יבה ךותב לגדמ
ת אצוה ,רוג היתב :הבתכ
א ל ,ימע 188,2000 ,רתכ
ם ירויא אלל ,דקונמ
׳ח-׳ו תותיכל

׳ ח התיכב דמול )יאתבש( יבש .םירוענה ינבל חתמ דפס
-  ילנב .׳ג התיכ דימלת ,הקירמאמ הלוע ,ילנב תא ךנוחו
. םדכ ןיעב לודג תיבב רגש תיתרבח דדובמו ןמש דלי

ה שועו ,ויניינעל ישפוח אוהו םהיניינעב םיקוסע וירוה
.לבגומ וניא תיפסכ הניחבמ םגש םשור
.יבש ירחא דאמ ךורכ ילנבו ,םהיניב םימקרנ םידחוימ םיסחי
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ח רוב ,הריבס הביס אלל ,י׳גנבש יבשל ררבתמ דחא םוי ךא
ה מב קודבל טילחמ אוה .ללמואו דחופמ הארנ םגו ,וינפמ
.םירומא םירבד
ל בלובמ יבש ,ומע חחושלו י׳גנבב שוגפל תונויסנ המכ רתאל
י בשש ,ילוי ןילא תפרטצמ זאו .הרק המ ןיבהל השקתמו רתוי

, ורבעב שלב ,הלש אבס םע דחיו ,הב בהואמ וביל רתסב
.המולעתה תא רותפל םיחילצמ
.י.י .ופוס דע חתומו אירק רפסה

ר זנמה ןמ הפיטחה
, גרומ הרוא :הבתכ
, דנלדנורג תירש :םירויצ
י רפס /תונורחא תועידי
ת אירק תרדס ,דמה
7 מע 101,2000 ,הרשע
׳ט-׳ז תותיכל

, תונושארה הנידמה תונש עקר לע קתרמו אירק רפס
ה עיגמ דחא םויש יתדר לש הרופיס הז .ןושאר ףוגב רפוסמ
ה פוריאמ האבו הפי ,הטיג איה הדליה .היכ׳צמ התדוד־תב
ת ודליה לש ןרוקיב תעב .םילג תבב יתור תיבב תויחל
, הטיג הלגמ סיראמ הלטסב רזנמה דילש למרכב
, הוא ,הידוהי הדלי שי רזנמב תודליה ןיב יכ ,התעתפהל
ם לועה תמחלמ ימיב גארפב דוע בטיה הריכה איהש
לש הפיטח תלועפל םינגראתמ יתור לש הירבח .היינשה
ג ארפב ןיידע תאצמנה ,המא םע התשגפהו רזנמהמ הוא
.י.ש .התדלי תא תושאונ תשפחמו

:חנועסנ ולנקת!
. םינטקל ,דקונמ ,םידומע 23 ,אישנ תאצוה ,ימענ .ה.ר תאמ ,סיב הצור אל

, דקונמ אל ,םידומע 72 ,רעס תאצוה ,הרמוא :הבתכ 1945־1949 ,ןצינל םיבתכמ
.תוינוניב תותיכל

6 3 ,רתכ תאצוה ,סאימחנ רומיל :הבתכ ,תינרקשה תינוש לש יתימאה הרופיס
.תוכומנ תותיכל ,דקונמ ,םידומע

ם ירויצ םע דקונמ ,רפסוממ אל ,םינועבצ תאצוה ,יליב :תאמ ,םיה ןמ דלונ ףיר
.םינטקל .םיינועבצ

ה דימ :םירויא ,ינוליש לחר :הבתכ ־ ׳א התיכל םיריש ,םיבוטו םיפי םירבד ףלא
.דקונמ ,הדסמ תאצוה ,׳מע 39 ,ןייטשניו

ל ע הרימשל םיבושח םיללכ ,התומ רב היאמ ;הרייאו הבתכ ,ןוריהזו ןוזפח
.דקונמ ,רפסוממ אל ,ילזוג תאצוה ,בוחרבו תיבב תוריהז
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ן רק י״ע הנשב הנש ידימכ ,הנשה ןתינ ס״שת תבשל האירקה דודיעל סרפה
ל ע ןתינ סרפה .רעונו םידלי תורפסל רודמה ףותישב לארשי ידליל תוירפסה
ת רגסמב םירפס תצפה לע ,םידימלתה לש תישפחה האירקה םודיקל תוליעפ
ד ודיע לש םיאשונב םידימלתו םירוה ףותיש לע ,”לזומה ריחמב בוטה רפסה"
, היירפסב םירועיש ,םירפוס םע תושיגפ :ומכ .רפסהו רפוסה תרכהו האירקה
ו לביקש רפסה-יתב .םיפסונ םיירוקמ תונויערו םירויאו םירפס ,תיחנומ האירק
.םיבושה תוזוחמב תוחנמהו םיחקפמה י״ע וצלמוה סרפה תא

:ס״שת תנשל סרפה ילבקמ הלאו

בקעי הוונ - דחואמה ס״היב ,שמש תיב - ןיול ד”ממ :םילשורי זוחמב

הפיח ־ ןוירוג ןב ש״ע בלושמה ס״היב :הפיה זוחמב

.ביבא־לת ־ ןודרוג .ד.א ס״היב :א״ת זוחמב

.םייתעבג - םינומא ד״ממ

.הינתנ - ןורושי ד״ממ ,הדוהי ןבא - רכב ס״היב :זכרמ זוחמב

.הרובד בשומב - השימחל די ס״היב ,וכע - ם״במר ד״ממ :ןופצ זוחמב

.םינומא בשומ - םיבגר ס״היב :םורד זוחמב

:רפסה־יתב וכז וז הנשל הכורב תוליעפ לע חבשל ןויצב

.רדא רהב - רדא־רה ס”היב ,םילשורי - סדרפ ד״ממ :םילשורי זוחמ

.םייתעבג - ןוסלנצכ ס”היב :ביבא״לת זוחמ

.הננער - וליב ד״ממ ,הינתנ ־ ואדרונ ס״היב :זכרמ זוחמ

.עבש-ראב - ןוירוג־ןב ס"היב :םורד זוחמ

!הכרבה לע ואובי םלוכ

המשר

.ןרק הדע
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