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ליפעמ יבא ר״ד

א^בט
ר וקמ ,תירבעב םידליה תורפסב רתויב תויראלופופה תויחה ןמ תחא אוה בנראה
ג וחה ןמ רבד יעדוי םירבח יל םירמוא ךכ ,תישממה תואיצמבש תורמל .םוגרתו
ב נראה ,דאמ תוביאכמ תוכישנ ךושנל לגוסמ בנראה ,הללכמב עבטה יעדמל
, םוח וא ןבנבל ,ךרו ירירמצ ,ןטק אוה ,ךרה ליגל ודעונש הלא טרפב ,םירופיסבש
ם ידלי תורפס לש םיאשונה גולטקב .דומח טושפ - תוכורא וינזואו ירותפכ ובנז
ה מישרב ."בנרא" ךרעב םינוש םיטירפ םיעבראמ רתוי םימושר הללכמה תיירפסב
ת ומשרתהב ,יל וארנש םכותמ הלא תא יתללכ ףוסב תפרוצמה דאמ תיקלחה
ל ע .תונוש תוביסמ םיבושחכ וא ,רתויב םיניינעמכו םיפיכ ,דאמ תיביטקייבוס
א ל ירמגלו םירצק םירבד רמול שקבמ ינא המישרבש םיבנראה ירופיסמ םידחא
ת א ןיימל הסנא ,ילש תורעהב רדס תצק היהיש ידכ ,תאז לכב .םיבייחמ
ו ילאמ .רופיסה הנופ םהילאש םיארוקה ,םינעמנה לש ליגה תוצובק יפל םירופיסה
ת ונוש תוגשהל יאדווב החותפו ,ירמגל תיתורירש איה ליג יפל הקולחה יכ ,ןבומ
ר חבא הצובק לכמ .הכאלמה תא ונילע לקהל היושע איה תאז לכב .תוקדוצו
י תיסינ רשאכ .ןאכ רכזיהל םייואר יניעבש ,םירפס השולשב וא םיינשב ,דחאב
ה סיסבב :הדימריפ יומד הנבמ לבקתה יאליג ךתח יפל םיבנראה ירופיס תא ןיימל
, םהילעמ .ךרעב םייתנש ליג דע ,שממ תוטועפל םירופיס ןומה וחנוה דאמ בחרה
ה כלה הדימריפה .האלה ןכו ,ןגה יאליגל םירופיסה וחנוה ,םרפסמב תוחפ תצק
ח נוה ,םירוענה ינבל םירופיסה תצובקב ,האישבש דע ,הממורתהש לככ הדדחתהו

, סמדא דר׳ציר לש "פישרטוו תעבג" אוה אלה !רפס הזיא לבא ,דבלב דחא רפס
.רבדא דוע וילעש

t ליג r» ^וט^עע^ םיבנרא יר^יס n w p
י נוב" ומכ דאמ םיאלפנ םירופיס ,רתיה ןיב ,םילולכ םירופיס לש תאז הצובקב
 בהוא ינא המכ שחנת" םגו (2001) םאר׳ג הטינא הרייאו הבתכש ״ינובנרא
ה ליל" ;(1995) םאר׳ג הטינא ידי-לע רייואמ אוה ףא ,ינטרבקמ םס תאמ ״ךתוא
ת בכרב" וא ,(1995) ונלש ןתיא הרוא לש הירויצ םע ,קואל הרואל תאמ ״אב
ם יאלפנ לבא .(1997) ליא הרוא לש םירויא םע גרבנייש הבוט לש ״תבנרא תבשוי
המכ שחנת" ומכ שממ ןחלופ ירפסל ושענש הלאכ םג םהיניב שיו ,ויהיש לככ
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ט רגרמ לש הירופיס לע תודחא תורעה ןאכ ריעהל יתרחב ,ךתוא בהוא ינא
. (2002) ״חרי בוט הליל״ לע דחוימבו ,דרה טנמלק לש וירויא םע ,ןוארב־זייו
ו תועצמאבש רופיס :"שרע ריש" לקשמ לע ,"שרע רופיס" אוה "חרי בוט הליל"

ל כמ הדירפ לש ךילהת ,רופיסבש ןטקה בנראה םע דחי ,םינטקה םידליה םיווח
ן ובנראה ומכ שממ ,םהש דע םויה תועשב םמלוע תא אלממו םתוא בבוסש המ
י ביסנטניאה ,םויה תועש לש םלועה לע .םמצעב םדריהל םינכומ ,רופיסבש ןטקה
א והש ,(2004) ״ילש םלועה״ :הלש רחא רפסב ןוארב-זייו טרגרמ הרפיס ,סוחדהו
ת ולועפ לש המישרו ןובנראה־דליה תא םיפיקמה םיצפח לש גולטק ןיעמ
ל ש ביטגנ ,לילשת ןיעמ אוה "חרי בוט הליל" רפסה .השוע אוהש תוימוימוי
, םיריהבו םיזע םיעבצב םיעובצ םהבש םינושארהש ,רפסה יפד :"ילש םלועה"
ד רפנו ךלוה דליה־ןובנראהש לככ ,םיכשחומו םיכלוה ,טא-טא םילפאתמו םיכלוה
" חרי בוט הליל" .הנישה ךות לא ,םינ אלו םינ ,עקושו ותוא םיפיקמה םימצעה ןמ
י די־לע אילפהל תירבעל םגרותו 1947 תנשב דוע תירבה תוצראב רואל אצי
ת וטועפל ינכפהמ וליפאו ינויסינ רפס הז היה ,ונמזב 1983 תנשב רצלמ הדוהי
ו עיפוהש ,רייאמה ,דרה לשו ןוארב-זייו לש "הנומתה ירפס" .(39־2002: 38,רד)
ה יה דאמ יאדכו רשפא .שממ יצולח לעפמ ויה ,הנש םישיש־םישימחכ ינפל קר
ח רוב ןובנרא" :דרהו ןוארב־זייו לש ,תמאב אלפנה ,רחאה םרפס לע דוע רבדל
ה לא הירפס תשולש .(63-62 :םש ,רד תבתוכ הזה רפסה לע םג ;1998) ״תיבה ןמ
ל ש ותומד קר אל .םהיניב "םיחחושמ" ,םהל דרה לש וירויאו ,ןוארב־זייו לש
ל ש רויאה :רפסל רפסמ םידדונ םירויאה םג אלא ,םהיניב תרשקמ ןטקה ןובנראה
ת לופכ ינפ־לע שרפנהו םיאלמ םיעבצב עיפומה ,לשמל ,תגיד תומדב תבנרא אמא
ד חא ילושב ,ןטקומ טמרופב עיפומו רזוח ,"תיבהמ חרוב ןובנרא״ב םידומע
ד ליה לש ותחמש הברמל תאז ."חרי בוט הליל״ב דבלב ןבל־רוחשבו םידומעה
ר פסב םהל םייובח םהשכ דחאה רפסה ןמש ויעדוימ תא הלגמה ,ןיעה-דח ,ןטקה
.רחאה

ומעמ ד3> םיקוצי יאליג ,;גה םיבגיא
ם ילועמ םהמ םיברו ,ךכ לכ עפוש ןגה יאליגב םידליל םיבנראה ירופיס רחבמ
ד וד לש "בנרא שגופ רמתיא״ב רחבא םאה .טעמכ רחרחס שארהש דע ,שממ
? הנושאר האירקב המדנש יפכמ רתוי הברה דבורמו בכרומ רפס ,(1996) ןמסורג
ל ע ךכ לכ בוהאה ,(1998) ףיסא־ןהכ תימולש לש ״ישוממ בנראה״ הז היהי ילוא
ס ירכ לשו ,רפוסה ,טראויטס לופ לש םירפסה תשולשב רחבא םאה ?ונתיאמ םיבר
( 2000) ״תדלוהה םוי תונתמ״ ,(2000) ״ףרוח לש הפיט-פיט" :רייאמה ,לדיר
טראויטס תוטועפל םהלש םירפסה תשולשב ?(2001) ״בנרא לש הלאשמה״ו
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ב נרא םירבחה ינש לע,שממ םיילאיווירט ,הרואכל ,םיטוש םירופיס םירפסמ לדירו
ר בח הז המ" :הלאשה לע ,ךכ לכ ןוכנו ,תאזכ תונידעב ךכ ךותב םיבישמו,דופיקו
ת אמ ("יבנרא" לש רוציק ,ןבומכ יבנ) "ןילש יבנ הפיא" הז היהי ילוא ."?יתימא
ה רפס תוכזב דחוימב ןאכ העודי רפוק ןלה .(2000) הרייצ םגו הבתכש ,רפוק ןלה
 ילט לע בוהאה ,הבוב־בנרא לע רפס אוה "ןילש יבנ הפיא" .(2000) ״תעלד קרמ״
ל כ בואכהו יטיאה ךילהתה לע תרפסמ רפוק .םירחאה היעוצעצ לכמ רתוי הדליה
ה נבה ,תושיגר הברה ךכ לכב ,ןדבואה לש המוארטה ןמ המלחהה לש ךכ
 ,םידליה תורפס תרקוח ,רד לעי ר״דש דע ,יפוי הברה םג־ןכו הקד תיגולוכיספ
ת קדוצה לבא והשמ הכוראה תרתוכה תא הזה רפסה לע הרמאמל תתל הרחכ
.(2003,רד) ״תואתשהלו-הז תא תוולל אלא רתונ אל ,םירגובמה ,ונלו״ :תמאב
ל ע יאדווב הנמנה רפסב ףוסבל יתרחב ולאה תותפמה תויורשפאה לכמ
ה ירויצ םע בהנש היח לש "לטפ ץימ" ־ תירבעה םידליה תורפס לש הקיסאלקה
ל כה וילע בתכנ םגו רמאנ רבכ יכ המדנ הז רפס לע .(1970) ןמקיר הרמת לש
ר מתיא" ןיב קירבמ יתאוושה חותינ ךרעש 4995 ,ןור תא דחוימב ריכזהל יואר)
ר פסב והשמ שי ,תאז לכב .(בהנש לש "לטפ ץימ" ןיבל ןמסורג לש "בנרא שגופ
ש דחמ וב אורקלו בושל ונתוא ךשומה הזכ ,הרדגהמ קומחל שקעתמה והשמ הזה
ך להמב דאמ קומע ןפואב הנתשמה ,שממ "הלוגע" תומד אוה לטפ ץימ .םעפ ידימ
, םיבוהצ תונוליו" ירוחאמ - ונלוכל רוכזכ ־ יובח ,ותיבב רגתסמש יממ :הלילעה
ת ולגל ברסמו ותתיפל םירחשמש ימל רכנתמ ,"םימודא םיסירתו םיקורי תונולח
ו ב שיש ימכ ,תיתורבח תוישיאכ הלגתמ לטפ ץימ ,"דוס הז" יכ אוה היח זיא
ם ינטובו תויגועו תוירכוס״ב ויחרוא תא דבכמה םיחרוא סינכמ ,תובידנו רומוה
ץ ימ" ,רופיסה לש חכשנ אלה ופוסמ רוכזש יפכ ,תותשל םהל ןתונ םגו "דלוקושו
ו יחרואל תתל ןכומ חראמה לטפ ץימ ,רמולכ ."תוהובג תוסוכב דאמ קותמ לטפ
ו תוהמב םתיא קלחתהל ,ומצעמ שממ םהל תתל םג אלא ול שיש המ קר אל
ה מ ?לטפ ץימב ללוחתמש הזה ילקידרה יונישה תא עינמ המ .רתויב תימיטניאה
ל ש בנראה לש תרכנתמהו הרוגסה ,תיטסילאודיבידניאה תוישיאה תא השוע
ה יח תאז הלאש לע ?ופוסב תפתשמו החותפ ,תיתורבח תוישיאל רופיסה תליחת
ר פסה לש ומסק אוה הז יכ ,המדנ יל .הרישי הבושת אל תוחפל ,הנוע הניא בהנש
, שדחמ םעפ ידימ ,תולגל תוסנל ונתוא הרגמהו ףוסה דע חנעופמ אל ונל ראשנה
.לטפ ץימ לש ודוס תא

ד־ועיה ם •יבגר א
ה קיסאלק ,לשמל .דאמ םייואר םירפס המכ עיצהל ןתינ תאז ליג תבכשל םג
(1985) ןמרק ינד לש וירויצ םע ,ןיקנבט השמ לש ״תבנראהו ירוא״ :תילארשי
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ת ונש עצמאבו דורח־ןיע ץוביק רבח היה ,םויה חכשנו טעמכ ומשש ,ןיקנבט השמ
י רוא" .ץראב הרישה יארוק לע רתויב םיבוהאה םיררושמה ןיב - םיעבראה
ץ וביק לע ,תמאב המדנ ךכ ,ףלא תונש ינפלמ רופיס אוה ןיקנבט לש "תבנראהו

ד וע תאצויה תינתפרה ולש אמא לע ;׳א התיכב דלי ,ירוא לע "לאערזי קמעבש
ה שרחמה ינישמ תבנרא ליצהש ,חלפה ילש אבא לע ;רקובה תבילחל החירזה ינפל
.הנתמ ,ירואל התוא איבהו הדשב
ס ירטאיב הרייאו הבתכש "ןובנרא רטיפ תולילע" ?ונלשמ אל ,הקיסאלק ילוא וא
ה ילגנא לש םידליה ירפס לש תיטקדידה תרוסמל הרואכל ךייש ,רטופ
, אמא־אבא לוקב םיעמוש םניאש םידלי ,היתומכסומ יפל .תינאירוטקיוה
ר מ ,רכיאה תשא לש הדיטשפה יולימל ךופהל ,לשמל ,םיארונ םירבדל םייופצ
ו יתונווכ תא רתוסה ,ינרתח והשמ הזה רפסב שי תאז לכבו ...רוגרגקמ
, תוינויח אלמ ,הרואכל "ערה דליה" ,בבושה בנראה ,רטיפ .תורהצומה תויטקדידה
ה יתורהזא ירחא אלו וירחא ךשמנ בל םישל ילב ,ארוקהש דע ,םותו תונרקס
.תגאדומה ומא לש תוחוכנה
י אזחמה ,ןמפרוד לאירוא תאמ (2004) ״םיבנראה דרמ״ אוה ןיינעמ רפס דוע
. רכזנ רבכ ומשש לדיר סירכ לש םיאלפנה וירויא םע ,הלוגה ינאלי׳צה ררושמהו
ל ש םצרא תא שבכש ,ריהיהו ץירעה באז־ךלמה לע תיטילופ הירוגילא איה תאז
. םיבנראה תא שרגל - םיצינו םיזב ,םילעוש ,םיבאז ־ ואבצ תא חלושו םיבנראה
ה כלממה יבחרב עמשיהל ףיסומ ,הלאה םייאבצה םיצמאמה לכ תורמל ,םלוא
.םיבנראה לש םלוק ־ "חמשו עורפ לוק ,שקיע לוק"
ק ר ־ םכתושר תא שקבמ ינאו ,רחא רפסב יתרחב ,הלק אל תוטבלתה רחאל ,לבא
י נאש ,ינששוח .ילע בוהא וניא שממש רפס לע תורעה המכ ריעהל - תאזה םעפה
ל ש םירפסה תרדס רשאמ רחא אל אוה הזה םיבנראה רופיס יכ ,טעמ אל ןכתסמ
 "סקילפמ םיבנוכמ״ש ,תרייאמה ,פורד הצנטסנוק לשו ,תבתוכה ,ןגנל טנא
י נמרגה ורוקמב הרדסב ןושארה רפסה עיפוה זאמ .םהבש ןושארה היה (2000)
ו מגרות םה .רכמ-יברל סקילפ ירפס ושענ 4994 תנשב ,םינש רשעכ ינפל
, בהבהצ בנרא - הזה יתורפסה רוביגה .םיקתוע ינוילימב ורכמנו תופש תורשעל
ם ג אלא םירפס קר אל רכומה גתומל השענ - ןומעפו תצבושמ רפרפ תבינע םע
ו תומד תא םיאשונ םלוכ ,דוע המ עדוי ימו תומ׳גיפו תוצלוח ,םיטוקלי ,תודווזמ
א ל לבא ,תיקוויש תמא איה ,סקילפ ירפס תא בהוא םלועה יכ ,הנעטה .תרכומה
ר ופיס לש האלכה ןימ םיווהמה ,סקילפ ירפסב ער המ ,םצעבו ,תיתונמא תמא
ך ומנ אלה וריחמ תא םלשל םינכומ םירוההש דע דומיל רפס םע תואקתפרה
, טרופמ תרוקיב רמאמב (2003) טימס םהש תנעוטש יפכ ,םשורה לבקתמ יללכב
העיקשמ הניא טושפ ,תרפוסה ,ןגנלש ,סקילפ ירפס לע ענכשמו בטיה קמונמ
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א לא ,יארקאו לד אוה קפסמ רפסהש עדימהש דבלב תאז אל .הבשחמ יד הביתכב
ט ימס לש תאז התנעט םע םג םיכסהל ,ירעצל ,ץלאנ ינאו ־ רופיסה תכאלמש םג
־  טימס לש תאז התנעט םע םג םיכסהל ,ירעצל ,ץלאנ ינאו ־ רופיסה תכאלמ -

י לוא :הברה אל ?םירפסה ןמ ראשנ המ .ךכ לכ העורג איה רופיסה תכאלמ
, ןהב רתתסמש המ תא תולגל תופטעמה תחיתפ לש ,הרוגמה ,תיחטשה תונרקסה
. ער תוריש םידליה תורפסל םישוע סקילפ ירפס .םירפסל תפרוצמה העתפהה וא
ת א ךושמל יושע עורגה רפסה יכ ,םימעפל םינעוטש המ תא לבקל ןכומ ינניא
ר פסב האירק לש טקפאה ,יתעדל .ונממ בוטה ,אבה רפסה לא ריעצה ארוקה
.ךופה שממ תויהל לולע "סקילפמ םיבתכמ" ומכ םמעשמו לד ,יחטש

סיבגרא
, רכזיהל םייוארו םיניינעמ םלוכ לבא ,םיבר םירפס ,םנמא ,אצמנ אל תאז הצובקב
ו ״ט" ,ןטלס סקילפ לש ורפס ,הליחת .םהמ השולש ןאכ ריכזהל שקבמ ינאו

ם יבהואו םיריכמ ונלוכ .(ז״שת) (טבשב ו״ט ומכ ,הרשע שמח = ו”ט) ״תובנרא
ל ש "יבמב" םוסקה טרסה תאו ,"רעיב םייח ,יבמב" ,ןטלס לש רחאה ורפס תא
ה מכ דוע בתכ ןטלסש םיעדוי ונתיאמ םיטעמו ,ויפל השענש ינסיד טלוו ינפלוא
א וה "תובנרא ו״ט" ."תובנרא ו״ט" ורפס תירבעל םגרות םהמ ,תויח ירפס
, וירחאלש ביבאה דע דחאה ביבאה ןמ ,רעיב היחה תובנרא תצובק לש הרופיס
ר וסחמהו רוקה לומו דייצה םדאה לומ תודרשיה לש השק קבאמ תוקבאנ ןהשכ
ר עצה הברמל לבא ,בלה תא ךשומ רפסהו ,אלפנ תויומדה בוציע .השקה ףרוחב
ז אמ ןשייתה (1947 ,ז״שת תנשב דוע תירבעל ספדנ רפסה) ןמשיפ ׳י לש םוגרתה
ל ש םלש רודל ,םלוא .םויכ וב אורקל ולכוי םידלי םא קפוסמ ינאש דע ךכ ידכ
ה תייה םישימחה תונש תליחתבו םיעבראה תונש ףוסב םיילארשיצרא םידלי

, עמשש ימ .תבצעמ ,"תיביטמרופ השיגפ" םשב םינכמ ונאש המ רפסב השיגפה
ח וכשל לכוי אל ,התודלי לש םירפסה לע יחרז תירונ תרפוסה לש החיש ,לשמל
."תובנרא ו״ט" רזומה םשה תא דוע
 :סומר דודה" ,סיראה רלדנ׳צ לאו׳ג לש ורפס אוה ןאכ ריכזהל יאדכש רחא רפס

ו הז ."תינגרמ" תרדסב עיפוהש ,(1983) ״םינשונה םיעטמה ןמ םירופיס 40
ה י׳גר׳גב םוי יישק םישוכ םילעופ יפמ סיראה עמשש תויממע תוישעמ לש ץבוק
י וגיה ותואבו ןושל התואב בתכה לע הלעה ןתוא רשאו ,תירבה תוצרא םורדבש
, קפוא לאירוא ידי־לע םירופיסה ומגרות תירבעל .ותוא עמשש יפכ ימורד ישוכ
א ל ריבחתו קודקד ,הייגה התואל ירבעה ינושלה ךרעה־הווש תא אוצמל אילפהש
ר חא ןפ הלגתמ םהבש ינפמ "סומר דודה" ירופיס תא ריכזהל בושח .םיינקת
,בבושה בנראה אלא ,דחפנו שלחה ,ךרה בנראה אל :בנראה לש ירמגל הנושו
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ו נממ םילודגהו םיקזחה תא געלל םעפ רחא םעפ םשה ריהזמה ןלובחתה ,ףוצחה
 תוינויחה אלמ ,BUGS BUNNY לש תרייוצמה ותומד יכ ,קפס ןיא .הברהב
 175־מ הלעמל .תויבנראה לש הז ןפ לש ןצקומ חותיפ איה ,הזילעה הפצוחהו

ל ש ובוכיכב וקפוה רנרוו ינפלוא לש אלמ ךרואב םיטרסו םירצק םינוטרס
ל ש רתויב םירכומה םינוקייאה ןמ דחא אוה יכ קפס ןיאו ,הזה רזגה ללוז ןלולעתה
.םויכ תיברעמה תוברתה
א וה ,"תינגרמ" תאצוהל הדות העיגמ וילע םגש ,דאמ אלפנהו ישילשה רפסה
ל ש הז ורפס .(1978) ״םיבנראה תעבג״ ,רייצהו רפוסה ,ןוסואל טרבור לש ורפס
ל ש בוציעה .תיאקירמאה םידליה תורפס לש תפומה ירפסמ דחא ןכא אוה ןוסואל
, ןייפוא יווק תא הנב ןוסואל :יפרומופורתנא אוה ןוסואל ידי-לע םיבנראה תויומד
, תישממה היחה לש םייתוגהנתההו םייזיפה םינייפאמה לכ תא םייקמ אוהש ךות
, אבא :םיבנרא תחפשמ - רפסה זכרמב .םיישונא םייסופיט לש םילדומ יפ לע
 הטימרמה :העבגה לעש תורחאה תונטקה תויחה לכ םביבסמו ,ןטקה י׳גרו׳גו אמא
ל כל ־ תובכרומ ןניא תויומדה .רתיה לכו רבכעה ,תרפרפחהו לעושה ,שאובהו

ן ניא םגו ,(אמא לש תונגאדה לשמל ומכ) דיחי יטננימוד יפוא וק ןהמ תחא
א רקש ימ לכ !תובצועמ ןה תומילש וזיאב ,תאז לכבו .הלילעה ךלהמב תונתשמ
י מורדה ןמלטנ׳גה ,לשמל ,בנרא אבא לש ותומד תא דוע חוכשל לכוי אל רפסב
ת א ;ןיחומה-רצו שקיעה ,הטימרמה יקרופ תא ;ולש םינשונה סומינה ינוניג לע
א למ ,ריעצה בנראה י׳גרו׳ג תא ;רידמהו חנזומה ,ןיקזמה ןמלאה ,סדלנא דודה
ל ש תיעוצקמה הגעב םינכמ ונאש המ םה הלא ,ןכא .דועו דועו ,בבושהו תוינויחה
, תאז לכבו .תונוכת תוטועמו תויטאטס :"תוחוטש תויומד" םשב תורפסה ירקוח
י רואית חנומ אוה "החוטש תומד" חנומה יכ שיחמהל לוכיש רפס שי םא
ת ויהל הייושע "החוטש תומד" יכו ,(יביטמרונ) ךירעמ חנומ אלו (יביטפרקסד)
י בג לע תוספדומ םיליממ הייושע הניא יכ םימעפל המדנש דע תענכשמ תומד
. הזה רפסה אוה ןוסואל לש "םיבנראה תעבג" ,םיישממ םייח הל שי אלא ריינ

סידכיבעלי םידועגח-יגב$ םיבגדא ידועיס
ל בא - דבלב דחא רפס ,החיתפב יתרמאו יתמדקה רבכש יפכ ,שי תאז הצובקב
ס פדנש (1984) "פישרטוו תעבג״ סמדא דר׳ציר לש ורפס אוה הז !רפס הזיא
ד יימ טעמכ השענו תובר תופשל םגרות זאמו 1972 תנשב תילגנאב ורוקמב
ה רבחה לש הירוגילא וב וארש םיבר ואצמנ רפסה תעפוה םע דיימ .הקיסאלקל
ת יטילופ הסמ ןיעמ .תויראטילאטוטה לומ היטרקומדה לש קבאמה לע ,תישונאה
ו מכ ,לבא .לוורוא ׳גרו׳ג לש "תויחה תווח" חסונ ,ינוידיב רופיס לש הווסמב
דבורה ןמ ,תובכש-ברו דבורמ רופיס אוה ׳יפישרטוו תעבג" ,םירחא תפומ ירפס
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ד עו ,הליחת ארוקה הנענ ול ענמנ יתלב ןפואבש ,ףחוסה תואקתפרהה רופיס לש
ן יווטיל הניר תנעוטש יפכ ,רקיעבו .תיטילופ-תיתרבחה תוגהה לש דבורל
ד ורחלו בוהאל דמול קר אל רפסב ארוקה ,תירבעל רפסה לש האלפנה תמגרתמה
ב שוח ומצע תא אצומ ףא אלא ,תיבנראב ללקלו רבדל ,םינובנראה לש םלרוגל
8 ,ןיוטיל) ןובנרא לש וינפ הבוגב םלועב וכרד תא חרחרמו ה רודהמל המדקה 491
.(תירבע

סייסל
ה יפרגוילביב ןיעמ ,תורעה אלא תימדקא האצרה התייה אל תאז ,יתחטבהש יפכ
, תוחפל דחא הרקמבו) םידלי ירפס בהואש ימ ידי לע ומשרנש ,תרעומו תנייוממ
ת וחפ אלו .ומצעב תויח בהואש ימו (...םייוסמ םידלי רפס לש אנוש םג ,רוכזכ
ה לא םירפסבש םיבנראה יכ ־ םדא ינב בהואש ימ לכל םינופ הלא םירפס :בושח
....שממ ונומכ םדא ינב ,םצעב םה

סידעאעל ס יק יי יאלס
ד ע םידליל םיצלמומ םירפס תריחבל ישומיש ךירדמ :ידו דחא רופיס דוע .(2002) לעי ,רד

.הפמ :ביבא־לת .שמח ליג
8  ,םירפס ץראה .תואתשהלו הז תא תוולל אלא רתונ אל ,םירגובמה ,ונלו .(2003) לעי ,רד

.14 ימע ,ראוניב
פ ישרסוו תעבג .דר׳ציר ,סמדא :ךותב .תירבעה הרודהמל המדקה .(1984) הניר ,ןיוטיל

.ןתיב ,הרומז :ביבא־לת .(ןיוטיל הניר :םוגרת)

8  ,םירפס ץראה .(ןכ םלועה ראשו) יסקילפ תא תבהוא אל אמא המל .(2003) םהש ,טימס
10. ימע ,סראמב

.185־177 ימע 6 ,תרוקיבו הירואת .בנראה לש תיפצתה תדוקנ .(1995) השמ ,ןור

תרחבג :סיבגיא ירועיס
.ןתיב ,הרומז :ביבא-לת .(ןיוטיל הניר :םוגרת) פישרסוו תעבג .(1984) דר׳ציר ,סמדא
ם ע :ביבא־לת .(רברג-חצ תאיל :םירויא) הדובע שפחמ בנרא רמ .(1994) האל ,יניא
.דבוע
.דבוע םע :ביבא-לת .(ליא הרוא :םירויא) בנרא שגופ רמתיא .(1996) דיוד ,ןמסורג
י נור :םירויא) .ןדומ .(ןרוא ינור :םירויא) בנראה לש תרומזתה .(ד״שת) רורד ,ןירג

.ןדומ .(ןרוא
.תרנכ .ינובנדא ינוב .(2001) הטינא ,םר׳ג
. (ןטרגיונ רמת :םוגרת ;לדיר סירכ :םירויא) םיבנראה דרמ .(2004) לאירא ,ןמפרוד

.בירעמ תירפס :ביבא-לת

: םירויא) םינשונה םיעטמה ןמ םירופיס 40 :סומר דודה .(1983) רלדנ׳צ לאוי ,סירה
.(תינגרמ) ןתיב ,הרומז :ביבא-לת .(קפוא לאירוא :םוגרת ;׳ץר׳צו דרב ,טסורפ

תיריא :םוגרת ;דרה טנמלק :םירויא) תיבהמ חרוב ןובנרא .(1998) טרגרמ ,ווארב זייו
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.אבש/יצרא דה :ביבא־לת .(ברא
ה דוהי :םוגרת ;דרה טנמלק :םירויא) חרי בוט הליל .(2002) טרגרמ ,ווארב זייו

.ןדומ .(רצלמ
ן ועמש :םוגרת ;דרה טנמלק :םירויא) ילש םלועה .(2004) טרגרמ ,ווארב זייו
.ןדומ :ןמש־ןב .(טענב־ןילקיר
ה רימ :םוגרת ;קדנס סירומ :םירויא) תרדהנה הנתמהו בנרא רמ .(1996) טולרש ,בוטולוז
.םילעופ תירפס .(ריאמ

.הנבי .(ריש רדמס םוגרת) ינובנרא ינונ .(2001) ןו ודיח ,ןטכנח
.הנבי .(ריש רדמס :םוגרת) יקירו ינונ .(2001) ןו ודיח ,ןטכנח
.(םירוג) דחואמה ץוביקה .(ןמרק ינד :םירויא) תבנראהו ירוא .(1985) השמ ,ןיקנבט
.דחואמה ץוביקה .(רגניבור ימא :םירויא) ישוממ בנראה .(1988) תימולש ,ףיסא־ןהכ
.אבש .(ןמסורג דוד :םוגרת :ןתיא הרוא :םירויא) אב הליל .(1995) הרואל ,קואל
.אבש/בירעמ .(ןתיא הרוא :םירויצו ירבע חסונ) ינד יובואק .(2003) ןיטסירק ,סימול
. (קפוא הניב :םוגרת ;רבחמה תאמ :םירויא) םיבנראה תעבג .(1978) טרבור ,ןוסול
.(תינגרמ) ןדומ ,ןתיב ,הרוומז :ביבא-לת
 םלועה תא ףיקהש ןטק בנרא לע :סקילפמ םיבתכמ .(2000) פורד הצנטסנוקו טנא ,ןגנל
.ןקוש :ביבא־לתו םילשורי .(רלימ תיריא :םוגרת)

ן תיא :םוגרת ;םאריג) הטינא :םירויא) ןתוא בהוא ינא המכ שחנת (1995) םס ,ינטרבקמ
.אבש .(ןתנ־ןב
. (ברא תיריא :םוגרת ;לדיר סירכ :םירויא) ףרוח לש הפט-פיט .(2000) לופ ,טראויטס
.אבש/יצרא דה

ת יריא :םוגרת ;לדיר סירכ :םירויא) תדלוהה םוי תונתמ .(2000) לופ ,טראויטס
.אבש/יצרא דה .(ברא

 תיריא :םוגרת ;לדיר סירכ :םירויא) בנראה לש הלאשמה .(2001) לופ ,טראויטס
.אבש/יצרא דה .(ברא
: םילשורי .(ןמשיפ .י :םוגרת ;ןרטש .י :םירויא) תובנרא ו״ט .(ז״שת) סכילפ ,ןטלס
.רפס תירק
.םיארוק .תוקישנה ורמגנ בנראה באויל .(ד״שח) לכימ ,עלס
.דבוע םע :ביבא־לת .(ןיבי םהרבא :םוגרת) ןובנרא רטיפ .(1998) סירטאיב ,רטופ
.הנבי .(ריש רדמס :םוגרת) ?ילש יבנ הפיא .(2002) ןלה ,רפוק
.דחואמה ץוביקה .(ליא הרוא :םירויא) תבנרא תבשוי תבכרב .(1977) הבוט ,גרבניש
.דבוע םע :ביבא-לת .(ןמקיר הרמת :םירויא) לטפ ץימ .(1995) היח ,בהנש
.תימצע האצוה .("הילט לש םירבחה" תרדסמ) ןובנ ןובנרא .(ד״שת) סיריא ,דירש
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