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המוצאתחנתתר-אביב:מרכזיתתחנה

גדלשבההשכרנהשאנן,נורהשכונתכיהיאבמחקרהרווחתההנחה

מתבססרעליההדרמתי,עולמואתשמזינההשכרנההיאלזין,חנוךובגר

ואתהשכרנהאתנגידחייםמתארלמשל,כ,ךמבנית.שהואהמרחב

הלריני:העולםלביןבינההקשר

התחנהשלמשכנהמקוםשאנן,נווהבקצההמתפורריםהרחובותאחר

שלמושבםמקום-50וה-40הבשנותשהיהתל-אביב,שלהמרכזית

הארץכברתזוהיאפם.בזיעתלפרנסתםהעושיםיום,קשיאנשים

המנדטוריתמתל-אביבלחלוטיןשונההיא .הדרמטיעולמואתהמזינה

הנעוריםבסיפוריהמתוארתויטמן,שלהגלידהרוכןעםוהקיצית,

הכרךמןיזהר;ס.שלבירקהטובלתהמושבהמןאושמיר,משהשל

באמצעמגד,אהווןשלושלומיקחדוהאתהבורגנייםבכזביוהמפתה

מירושליםפרסהת"קרחוקהשהיאוודאיואני",ב"חרווה soה-שנות

 .עוזעמוסשלהרעה,חורשיבהריםהמוקפתהחרדות,עמוסת

שבהמסואבת,שכונהעל-ידימיוצגתהיאאךישראל,ארץזוהיגם

ולידנטליעקובימגיחיםוממנהבדלו,בלהשלהמרקחתביתשוכן

ג'יין,עלבההוזהספרולושמואלהנהר,גדתעלערבלעתלטיוליהם

מתרוצץשבההשכונהזוהימטקסם.האיבריםשופעתהבלונדינית

ושוורציסקה.שוורץביןהמידה,עליתרהמסורהידידהרווק,פרפר

אלחנןההזויהלשוויץמזוודתועםיוצאשממנהשכונהאותהזוהי

שניסיונולאחרקרום,מחו"לחוזרואליהמזוודות",ב"אורזיגלרנטר

הכנסתביתנמצאזובשכונהבתוהו.עלהחייומשלוליתלהיחלץ

יונהומתחיובהגומי"ב"סוחריערביתתפילתספרולנושאשבו

החיים".מ"מלאכתפרפרך

11 :5 

געגועים"שירלדין,חנוך *

א'כפתמההקטנה",לתל-אביב

הקיבוץקריאה/סימןלצ'פור,

 , 1987תל-אביבהמאוחד,

 . 190עמ'

"מחזותכמונחמשתמשאני * *

המקובלוהסיווגהיותשכונה",

המבוססהלוינית,הדרמהשל

הקומדיותכיןההבחנהעלכעיקרו

חיים(למשל:המיתוסמחזותלכין

אוד-עם,וצמרמורת,צחוקנגיד,

מיכאל ; 127עמ' , 1988תל-אביב

דרכו,על-פ'לו'ןחנוךהנדלזלץ,

חמד,ספדיאחרונות;ידיעות

יצחק ; 19עמ' , 2001תל-אביב

לזין:חנוךשל"הקומדיהלאוד,

קיום",כאופןתיאטרוניפטישיזם

אוניברסיטת •דוקטורעכורת

איננו ,) 17עמ' , 1999תל-אביב

שלוהמוצאשנקודתכדיוןמספק

שהשימושמוכןהמרחב.היא

מסוימתלסוגהככינויכמונח

דיוןמצדיךהלויניתהדרמהכתוך

דיוןזהואךהסיווג,כשאלתמפורט

 .מלהכילוקצרהזושידיעה
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וצמרמורת,צחוקנג'ד, . 1

 . 37עמ'

"משפחתאב'גל,שושלמשל: . 2

השבועדברלח'ות",דוצ'םלדין

 . 34 , 15-13עמ' ,) 3/5/1985 (

עמ'ולידנטל","'עקוב' . 3

למדא'שנוגעבמה . 191-185

לו'ן,למחזותשמת"חסיםמקום

מספרואתהמחזהשםאתדקאצ"ן

מופ'ע,הואשבובכדךהעמוד

אודשדאתההמחזותקובציבסדרת

בהוצאת 1999-1988השניםב'ן

בשיתוף(לעתיםהמאוחדהק'בוץ

ו;אוקריאהס'מןספדיהוצאותעם

גד'פ","סולומוןתל-אב'ב):ספדי

"נעור'ול'דנטל","יעקוב'"חפץ",

חפץבתוךו"שיץ",ודדה'לה"

"פרפר","קדום", ; 1988ואחר'ם'

חורפית""הלוויהגומי","סוחר'

סוחר'בתוךמזוודות",ו"אודז'

"מלאכת ; 1988ואחר'ס,גומ'

הח"סמלאכתבתוךהח"ם",

והופלה","הופס ; 1991ואחר'ס,

ואחר'ס'מאוה'והזונהבתוך

בתוךורווקות""דווק'ם ; 1996

 ; 1999ואחר'ס,בחושךההולכ'ס

הרזההח"לבתוךפ'שד""א'חש

 . 1999ואחר'ס,
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חנוךשל"הקומד'הלאוד, . 4

 . 22-19עמ'לו'ן",

ע'בודם,"נוכחותם,ק'נד,גד . 5

נוף'סודותשלושל'לתםא'בודם

לו'ן",חנוךב'צידותאדץ-'שדאל'

 ,)-2002תשס"ג(חורף 48ש'חעל'

התנועהובדיתהמאוחדהק'בוץ

 . 168עמ'הק'בוצ'ת,

שלהקרובהבמציאותכאמור,נטועה,הזאתהמרופטתהשכונה

המחבר.יחיי

עלגםאחראוזהבנוסחמקובלאחת,לאשמצוטטנגי,דשלזהתיאור

אתכורךנגידשבההנחרצ~תכידומניואולם 2נרספים.מבקריםכמה

מובילההדרמתי,עולמושלהמרחבעםלרידשלהביוגרפיתתל-אביב

לפענחו.בניסיוןאותרומכשילההזההמרחבבהגדרתלאי-דיוקיםאותר

יעקרבי"מגיחיםשממנההשכרנההיאנגי,דאומרהמרופטת","השכרנה

המחזה,על-פילמעשה,הנהר".גדתעלערבלעתלטיוליהםרלידנטל

גדתלביןהקפהביתביןנערךבהמש,ךאתייחסערדשאליוהזה,ה"טירל"

זהר 3המחזה.עולםשלנופראתרבהבמידהשמתוריםאתריםשניהנהר,

שלשכונתושאנן,נורהלשכונתגורףבאופןלקשורמארדשקשהנוף

נמצאלאכזהכימוחלטתבוודאותלקבועניתןהנהר,לגבילפחותלרין.

הרחקלאאמנםערבית.שללטיולהשכרנהמןגיחהשמאפשרבמרחק

אךמוסווה),(ואדיאילרןנחלערוץעוברהמרכזיתהתחנהממתחם

ודאינהרושהתוארשפכיםבעיקרהזריםשתכופותאכזב,בנחלמדובר

כיעדהתל-אביביתבהרריהמעולםנתפסלאגםהנראהוכפילו,יאהאינו

ולידנטליעקובישלהנהראתלקשורניסיוןגםכיאראהבהמשךלטיולים.

הממשית.התל-אביביתהמציאותבמבחןיעמודלאהירקוןנהרעם

ספררלשמואלהרזהלזין,שלשכונתוהזאת,בשכונהכיומציידמוסיףנגיד

שעל-פילציידישמטקסט.האיבריםשופעתג'יידעלגומיסוחרימהמחזה

כילהוסיףואפשרהיח,שפתעלבטיילתמתרחשתהתמרנההמחזה,

מרבןמשמערתה.מלואאתלתמונהשמעניקהואהמיקוםזהבמקרה

לאואףהממשית,שאנןנורהשכונתשלמנרפהחלקאיננוהיםחרףשגם

הניכריםאלה,אי-דיוקיםשלה.המידיתהסביבהמןכחלקמעולםנתפס

נובעיםהלריני,העולםשלהמרחבאתולתארלאתרנגידשלבניסיונו

המרחבלביןלריןשלהביוגרפיהמרחבביןגורףקשרשמניחהמתפיסה

במחזרת.המרננת

תל-אביבאתקושריםהםשברבאופןיותרזהיריםאחריםחוקרים

חולקאינולארדיצחקהייחודי.הדרמתילעולמולרידשלהביוגרפית

"שכונתלכנרתמעדיףשהואשכרנהלרין,גדלשבהשלשכונהכךעל

עלמכרעתהשפעההייתההאתנית",הבחינהמןמעורבתשכרנהערני,

אתקושראינולאוראךלרין,שלהחברתי"האדםשל"המדומהבניית

המרחבבשאלתיותרמעמיקלדירן 4הדרמתי.עולמושללמרחבהשכרנה

ברמתאם"גםכיקובעקינרקינר.גדנדרשהשכרנהבמחזרתהמרננת

התיאטררנייםהטקסטיםאיןתל-אביב,בדרוםמדוברהאוטוביוגרפיה

מחזהשלבתפאורהכמרמהררים,אלאמוגדר,גאוגרפימתחםמייצגים

גאוגרפיהשלמטרנימיתגרוטסקיתהחפצהאקספרסיוניסטי,סרטאר

לביןלריןשלהביוגרפיתתל-אביבביןאפואמבחיןקינן sמנטלית".
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הואהזההמרחבאתואולםהשכרנה,במחזרתהמרננתהאורבניהמרחב

אותרובוחןממפהואיננוולעיצובוהלרינילסובייקטלהכפיףממהר

כשלעצמו.

לריןגדלשבההשכרנהשאנן,נורהשכונתכילהניחהסתםמןאפשר

מקררטבעיבאופןלושימשהאכן /6,1השתיה"מראותאתלוושסיפקה

השכרנה.מחזרתשלזהבעיקרהדרמתי,עולמושלהמרחבלעיצובהשראה

שלעקבותיהםברשניכריםבדרי,מרחבלריןמעצבאלהבמחזרתכבראך

המתווההואביניהםהיחסיםושמתחאחדים,מוכריםממשייםמרחבים

הייחודי.וההטררטרפינופראת

 Sהגולתילמרחבהילידיהמרחבבין

סרקר-שררגרחנהמדברתשבתאי,יעקבביצירתהמרחבעלבמאמרה

אחדמצד-הציוניבשיחממלאתשתל-אביבהפרדוקסליהתפקידעל

שניומצדהמתהווה,הלאומילביתמרכזהמשמשתעברית,ילידיתכעיר

 9הציונות.לערכיהמנוגדתדקדנטית,פלורליסטית,עירמהגרים'כעיר

שניאתכיולהוסיףסרקר-שררגרשלההבחנהאתכאןלאמץמבקשאני

-שונים 10חייםמרחביכשנילראותאפשרתל-אביבשלהללוהפנים
ביחסי-הגומליןגולתי.כאןלכנותרמבקששאניוהמרחבהילידיהמרחב

המרחבאתיוצריםהםמקיימים,אלהמרחביםששניהפרדוקסליים

תל-אביב.עםהמזוהה(ההטררטרפי)

העדפההדברים,מטבעקיימת,הציוניבשיחכילהדגישישזאת,עם

תל-אביבשלהמרחבפניעלהילידיתתל-אביבשללמרחבברורה

ה"תל-בספרותהיטבלראותאפשרהזאתההעדפהאתהגרלתית.

שלהילידילמרחבתרםעדהנאמניםטקסטיםלצדאמנםאביבית".

יש- llגרטמןנחרםסיפוריכברדשלמקרםתופסיםשבתוכם-העיר

גםזאת,עםשלה.הגרלתיהמרחבאתהמנכיחיםרביםטקסטים

כעירתל-אביבאתשמנכיחיםהטקסטיםחתרניים,היותרהטקסטים

תל-עלהנוסטלגיתההתרפקותעלמוותריםאינםהטרוגנית,מהגרים

למשל,בולט,הדברראשונה.עבריתכעירתל-אביבעלהילידית,אביב

מתרחשיםהסיפורים 12הינשוף.אלונינסיםשלהקצריםסיפוריובקובץ

מהגריםשלשולייםתרבותומתאריםיפר-תל-אביבגבולעלכולם

במקבילהמדינה.קרםשלפניבימיםעניים"ב"שכרנתהחייםיום,קשי

הנרפיםמאר,דמעודנתבדרךכיאםבמפורש,אלהבסיפוריםנוכחים

שבתאי,יעקבגם 13הילידית.תל-אביבשלוהגאוגרפייםההיסטוריים

ההטרוגניותפניהאתשחשפוהתל-אביבייםהסופריםעםשנמנה

הילידיהמרחבעלהנוסטלגיתההתרפקותעלמוותראינוהעיר,של

ברומןקינן.עמוסשלבטקסטיםלזהותאפשרדרמהתופעה 14שלה.

אל"הגעתיאלה:במיליםהירקוןרחובאתמתארקינןבסופה,רהבאת
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 :iכביטויכאןמי~תמשאני . 6
 "'":!חייםעל-ירימביאליקשהושאל

 ~הישראליהמחזאיעלהמרבדשוהם,
כמחזותיושמעצבהארץ'יליד

"המוגדרתקונקרטית,מציאות

חוויתיים-שתיה''מראותעל-ירי

'קלטהשאותה-כאיריאולוגיים

שוהם,(חייםנער"'כעורועינו

ואתגרבארץדורשלהדראמה

הישראלית],בדרמהומציאות

 .) 10עמ' , 1989תל-אביבאור-עם,

שטבע"הטרוטופיה"המושג . 7

מיקום-שלסוגמצייןפוקר,מישל

שהואזהכמוכןממשימיקום-נגר

תרבותכלכתוךלאיתורניתן

המיקומיםכלעםכקשרונמצא

אותהכלבפוגששארםהאחרים

לכלמחוץהואזאתועםתרבות;

אתסותרשהואזהכמוכןמקום,

קשורשהואהאחריםהמיקומיםכל

פרקושמייחסהעקרונותאחרעמם.

"מאפשרתשהיאהואלהטרוטופיה

אמתיכמקוםזה,לצרזהקיום

אתריס,כמהמרחבים,לכמהאחר,

לזה"זהמתאימיםאינםשכמהותם

) Michel Foucault, "Of Other 

 Spaces", Dia<·ritic . 1 16 ] 1986,ן

24-25 . pp ( 

ככינויכאןמשתמשאני . 8

להתרחקכריגלותי,ולאגולתי,

כלל(בררךהערכייםמהשיפוטים

הגלותכמושגהקשוריםהשליליים)

למרחבכניגודגלותי.וכתואר

המקומיהמרחבשהואהילידי'

הואהגרלתיהמרחבה"אותנטי",

"ארץכסממנישמתייחדמרחב

אחרת".

'"זהסוקר-שווגר,חנה . 9

יעקבכיצירתהמרחבעלהמקום':

עמ' ,) 2001(יוליכ'שכתאי",מכאן

41-40 . 

חיים""מרחבכמונחהשימוש . 10

סוז'הסוז'ה.ארואררעל-פיהוא

המרחבמורלאתומשכללמאמץ

לפנושלהתלת-ממריהחכרתי

) Henri Lefebvre, The Productio11 
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ofSpace, Translated by Donald 

, Nicholson-Smith, Blackwell 

, Oxford UK & Cambridge USA 

הביקורתיתהמרחבבראיית .) 1991

מכנההואשאותהזמננו,של

 ,)" Thirdspace "(מרחב-שלישי

מרחביםבשלושהמבחיןסוזיה

מרחבא.במשולב:הפועלים

בעיקרהקשור ,) Perceived (נתפס

צורותשלקונקרטיתבחומריות

שניתניםברבריםמרחביות,

נהגהמרחבב.אמפירי;למיפוי

) Conceived (, בעיקרהקשור

שלבחשיבהמקום,עלברעיונות

שליצירתייםובייצוגיםהמקום

מרחבג.האנושית;המרחביות

שפורץמרחב ,) Lived (החיים

מרחבשלהמסורתיהדואליזםאת

זהו .רוחנימרחבמולחומרי

אתשמשלבמרחבהנחווה,המרחב

סימולטניבאופןוהמדומייןהממשי

) Edward Soja, Thirdspace 

Journeys to Lo.i Angeles -

and Other Real-And-lmagined 

, Places·, Blackwell Publishers 

-Malden, Massachusetts 
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 lע'גוטמן,נחוםלמשל: . 11

'ם llס'פמעט:בהראנש'םקטנה

ה'אב'תאחוזתשלראש'תהעל

(דביר),זמורה-ביתןתל-אב'ב,

 . 1999תל-אביב

עםה'נשרף,אלוני,נסים . 12

 . 1996תל-אביבעובר,

רבו","אחריתגור,בתיה . 13

עםה'נשרף,אלוני,נסיםבתוך

 . 87עמ' , 1996תל-אביבעובר,

לעיל, 9הערהסוקר-שדוגר, . 14

 . 44-39עמ'

בסופה,רהבאתקינן'עמוס . 15

 . 45עמ' ' 1988ירושליםבתר,

 . 43-42עמ'שם, . 16

לצ'פרר,אכפתמהלדין, . 17

 . 190עמ'

הןוכינוייהןהאסטרטגיות . 18

מקחייל' .מלןהיילבריאןעל-פי

אבלים,חשוכיםבתיםמתקלף,טיחעםטחוביםבתיםהירקון.רחוב

שתמהוניםזיכרון,להםהיהלאמלכתחילהואשרשנשכחובתים

מגיעהירקוןלרחובאבל 15פרומים".במכנסייםמחצרותיהםיוצאים

ברחובשגרהשמה,שטרקחנהאחת,גברתאצלמביקורהיישרקינן

שטרקגברתשלדירתהמסוגלדירותימין.מצדבחצר , 11קוקהרב

שלהדקדנטיהתיאורמןהגמורההפךשהואנוסטלגיתיאורקינןשומר

הדירותאתהכרתי"פעםהגאוגרפית:הסמיכותלמרותהירקון,רחוב

עלהכביסהבחדראובחצר,אוגרושות.גננות,מורות,בחצר.האלה

וללכתתותועץוגרניוםהיביסקוסעםוכורכרחולשלחצרותהגג.

כמו 16 ."]".[חשוךישןמדרגותבחדרלטפסהגג,עלזהואםבחושך.

כעירתל-אביבאתמתארפעםשלאקינן,עמוסגםושבתאי,אלוני

הגניםעירעלהנוסטלגיתההתרפקותעלמוותראינווזוהמה,זימהשל

הילידית.

סופריםמצדאפילומקבלת,הילידיתשתל-אביבהמיוחדהיחסרקעעל

הגולתיותפניהחשיפתמפנינרתעיםשאינםוקינן,שבתאיאלוני,כמו

השיריםבאחדכברמכורתו.עיראללויןשליחסומאודבולטהעיר,של

שממנושיר 11הקטנה",לתל-אביבגעגועים"שירשפרסם,הראשונים

עלהנוסטלגיתלהתרפקותלויןלועגזה,לחיבורהכותרתאתשאלתי

לויןהמשיךאחר-כךשבאובמחזותעליה.ומגחךהילידיתתל-אביב

העציםזאתולעומתתל-אביבשלהילידיהמרחבאתפירק-זובמגמה

שלה.הגרלתיהמרחבאתושכלל

כהטרוטופיהתר-אביב

לזהותאכןניתןלויןשלהשכונהבמחזותהמרננתהפיזיהמרחבאת

זותל-אביבשאתאלאהממשית.המציאותמןהמוכרתתל-אביבעם

ההטרוטופיהבדיונילמרחבאותהומשעבדאחריםבמרחביםמנגחלוין

בראש 1sעיקריות.אסטרטגיותשלושלויןמפעילכךלשםמעצב.שהוא

ולמעשהשלה,היבשתיהעורףמןתל-אביבאתמנתקלויןובראשונה

הסמכהשלאסטרטגיהובאמצעותהישראלי,(הגאוגרפי)ההקשרמן

) Juxtaposition ( משארקונקרטייםפיזייםמרחביםמולאותהמעמיד

הואלכךנוסףובאמריקה).באירופהאחרותעריםכלל(בדרךהעולם

כשהוא ,) Superimposition (כפולהחשיפהשלבאסטרטגיהמשתמש

השכונהמרחבאתתל-אביבשלהכוללהעירוניהמרחבגביעלמניח

"שכונה-שלמרחבחדש,למרחבהשנייםאתוממזגשאנן)נווה(שכונת

היחסיםעללויןמערערשבכך(מובן"עיר-שכונה".שלאועיר"

לויןמחדירלבסוףבתוכה.)המוכלתהשכונהלביןהעירשביןהטבעיים

אתבולזהותשניתןנוסף,מרחב"עיר-שכונה"שלהזההמרחבלתוך

באמצעותמוחדרזהמרחבהמזרח-אירופית.היהודיתהעיירהמרחב

המזוהההמרחבבתוך-כלומר ,) lnterpolation (שיבוץשלאסטרטגיה
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לומדאפשרה"יהודי".המרחבמןאלמנטיםמשבץלויןתל-אביב,עם

האורבניותהתופעותשלושאתיוצרותהללוהאסטרטגיותשלושכי

לוין.שלתל-אביבשלהמרכזיות

בתל-להשתמשללויןהמסייעיסודתנאיכילהעידהמקוםכאן

שלאבעובדהקשורשלו,הבדיוניהמרחבלעיצובגלםכחומדאביב

אינםגםהםהעיד,שלהמפורשבשמהנוקביםאינםשהמחזותדק

תל-עםבלעדיתהמזוהותציוןנקודותמאזכריםואינםמנכיחים

אורבנייםלמדחניםאותןלייחסמאפשרשאינובאופן(כלומד,אביב

קצתדקשחסדנדמהשבהםמקומותבאותםבולטהזבדאחדים).

כאלה:דוגמאותכמההנהמפורש.באופןנוכחתתהיהשתל-אביבכדי

העלילהש"כלאומדלויןהחיים,מלאכתלמחזההפתיחהבהודאות

להניחבהחלטשאפשרמובן 19 ."ו Jנע'דאחדחורףבלילמתרחשת

התיאטדוןבימותעלתזידמוצגיםשמחזותיותל-אביבישמחזאי

(אוצופיועםחולקהואשאותההעידעלושמזבדו"הבימה"הקאמדי

במפורש.נאמדאינוהזבדאבלתל-אביב,עלמצביעקוראיו),עם

מחוףשהמריאוהחתונהחבורתאנשיכאשדחורפית,הלוויהבמחזה

נמצאים,הםהיכןלהביןומנסיםבהימלאיהנוחתיםבתל-אביב,הים

אנחנודקות,עשרבאווירהיינוצפונה,"עפנוהכלה:אבידשס,מסביר

שהאנשיםבמפורשנאמדלאכאןגםאמנם 20הדצליה".בסביבות

העידהרווחת,הגאוגרפיתהקלישאהלפיאבלמתל-אביב,המריאו

תל-אביב.היאלהרצליהומגיעיםצפונהדקותעשרממנהשנוסעים

הים",מולב"גןמתרחשת ) 24(תמונהקרוםבמחזההתמונותאחת

בפעםשידאהכדיהחולהתוגתיאתמביאיםושקיטאקדוםשאליו

(היםהיםמולנמצאשהואנאמדהזההגןעלהשקיעה.אתהאחרונה

 21לו.מדרוםכלומדמשמאל,שנמצאהילטון,מלוןלצדלו)ממערב

ציוןנקודותהגלובוספניעלשתימצאנהאפשרתאורטיבאופןאמנם

ניתןבהחלטאבלכאן,המתוארותלקואורדינטותהמתאימותנוספות

בשמונזכראינושזהלמרותבתל-אביב,העצמאותבגןשמדוברלהניח

שלהימנעותואתשמבליטותספורותדוגמאותדקהןאלה 22המפודש.

רקעעלתל-אביב.שלהמוסכמתלגאוגרפיהישירהמהתייחסותלוין

בולט 23מכודתו,לעירישירותלויןמתייחסשלושבסאטידותהעובדה

השכונה.במחזותעליהמטילשהואהאיפוליותראף

המאפיינותהמרכזיותהאורבניותהתופעותשלושלסקירתעתהאפנה

ומשמעויותיהן.השלכותיהןעללעמודואנסהלוין,שלתל-אביבאת

היםחו'ןהאוטובוס,חחנחהתעופה,שדהנעיד-עולם:תל-אביבא.

שהיאזהבמובןאוטונומית,עירוניתישותהיאלויןשלתל-אביב

מוללעצמהוניצבתישראליגאוגרפימהקשרלחלוטיןכמעטמנותקת
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 :i"הטררטרפיה",המושגעלשמסתמך
 '"':!"אזורים"מכנהשהואמהעלמדבר

) Zones ( הפוסטמודרנית.בספרותt 
עלמצביעהואהדירןבמסגרת

בנייה;שלשרנותאסטרטגיות

המרחביהקרנסטררקטשלפירוק

ברחןשהואביצירותהננקטות

) Brian McHale, Postm"dernist 

Fiction, Methuen, New York 

45-. and London 1987, pp 

49 (. 

 15 3עמיהחיים","מלאכת . 19

 .)י"עשלי,(ההדגשה

 ' "תיפויחהייילה " . 20

 . 287עמי

 . 63עמי"קררם", . 21

הגןאתמזההקינרגר . 22

דווקאקררםבמחזההיםשליד

צילומי"גןקלוד,צירלסגןעם

לעיל, 8הערה(קינר,המתחתנים"

אינוזהזיהוילדעתי, ;) 162עמי

הסימניםמכלולעםמתיישב

 .בטקסטהניתנים

בסדרתהיטבבולטהדבר . 23

המכונההקצרצריםהמערכונים

איךמקוצר:תל-אביבמדריך

המערכוניםבחררה.עםלהתחיל

מפגשבמקומותמתרחשים

בתי(רובםבתל-אביבקונקרטיים

קולנועמול"המלוכלך"קפה):

"פינתי","ורדי;קפה"נסית','חן,

"שטרן','קפה"השופטים",פאב

"תמר",קפההלבנה','"הגלריה

"צורתא"),(מעל"צמרת"קפה

השני"המלוכלך"-ולבסוף

אכפתמה(לרין,חןקולנועמול

 .) 194-191עמילציפור,
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 . 290עמ'ודדה'לה","געור• . 24

על . 12-11עמ'"קדום", . 25

שלהפת•חהתמונתב'ןהקשר

נעורישלהס•וםתמונתלב•ןקורס

הנדלזלץמ'כאלעומדררדה'לה

דרכו,על-פילריןחנוך(הנדלזלץ,

 .) 49עמ'

 329עמ'מזוודות","אוד!' . 26

ועוד.

 . 133עמ'"פרפר", . 27

rי=י
 ::ו
~ 

i=-

E 
 . 128עמ'שם, . 28

 . 129עמ'שם, . 29

עובדותוממנהלעירהדרכיםשמרביתדומההעולם.שאדעדי)(בעיקר

הכמעט-יחידוכמוצאלעירהעיקריכמבואשנתפסהתעופה,בנמל

הפרידהבתמונתהתרחשותכזירתהתעופהנמלמופיעלראשונהממנה.

לאחדומיד ) 24ורדה'להנעוריבמחזההאחרונה(התמונהודדה'להשל

 .) 2sקרןסבמחזההראשונה(התמונהקדוםשלהפניםקבלתבתמונתמכן

מרכזיכיעדונזכרנוספיםבמחזותהתרחשותכזירתומופיעמוסיףהוא

 26מזוודות.אורזיבמחזהבמיוחדבאחדים,

לשידותיבשתית.ציבוריתתחבורהשלשידותגםישלויןשלבתל-אביב

כזירתנוכחתאףהיאפרפרשבמחזהמרכזית,תחנהישהזההאוטובוסים

מההקשרהזאתהמרכזיתהתחנהאתמוציאשלויןאלא 21התדחשות.

למצואידידונץאתלילהבשעתלשםשולחהחולהפרפרכאשדהשגור

אישה:לו

מישהיליומצאהמרכזיתלתחנהלךוהבריא,היחידידידינץ,פרפר:

 2sהאחרון.האוטובוסאתאיחרהוגםמאחוריההכלשעזבה

ואחד-כן:

בלילה?המרכזיתבתחנהלהשיגאפשרכברומהכץ:

נסעו,האוטובוסיםכלהזדמנויות.איזהתתפלאעיניו][פוקחפרפר:

הדובדבן.לונשכחבדממה,ובחושך,הביתה,בדרכםאנשיםרבבות

 29 •הדובדבןאתרוצהאני

שרבבותהומה,אוטובוסיםתחנתאכןהיאמדובר,שבההמרכזיתהתחנה

שהתחנההשגורבשידותמתענייןאינופרפרואולםדרכה;עובדיםאנשים

רומנטית:פנטזיהלותממששהיאבאפשרותאלאהסעה,שידותמספקת,

תהיהלאהאולטימטיבית.האישהלותימצאבתחנה,ששם,מקווההוא

וזקוקהמאחוריההכולעזבהשמרצונהאישהאלאשנעזבה,אישהזו

כזאתשפנטזיההאפשרותחדשים.בחייםלפתוחכדיפרפרכמולמישהו

ואולםמהיסוד;מופרכתלכאודהנראיתהמרכזיתבתחנהדווקאתתממש

שלו.הפנטזיהשלמסויםבמימושלפרפרמסייעתכןהתחנהבמפתיע,

אתשםפוגשהואהמרכזית,לתחנהפרפרשלבשליחותומגיעכשנץ

כלה-בתשלוםלהיותמסכימהקצרומתןמשאשלאחדהזונה,ק~לפה

לדאותשניתןמהבאמצעותמתאפשרהפנטזיהמימושהחולה.לידידו

לתושביבפועלמספקתבתל-אביבהמרכזיתשהתחנהלוואיכשידות

מפעילות,ומתרוקןשובתשבלילהגדול,מסחרימתחםהיאהתחנההעיד:

מיןשירותישמספקותליצאניות,נוחהפעולהלזירתאותהשהופךמה

הואהמרכזיתהתחנהשלהעיקריייעודההמחזה,על-פיגםלחושקים.

שמשקףבתפקיד"מופיעה"היאשבמחזהאלאהסעה,שירותיהספקת

שלה.השוליהממדהאחד,הממדאתדווקא

אוטובוס.תחנותעודלויןשלבמחזותיומופיעותהמרכזית,לתחנהנוסף
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כזירתומופיעה 30גריפסולומוןבמחזהכברציוןכנקודתנזכרתכזאתתחנה

האוטובוסתחנתשאתלמרות 3מזוודות.יאורזיבמחזהמרכזיתהתרחשות

היאכינראהמרכזית,תחנהמכנהאינולויןהמזוודותבאורזיהשכונתית

שלאזכורוכןזועובדהאחדים.נסיעהקוויו/אואחדיםיעדיםמשרתת

 32האוטובוסים,שירותיעלמידעומספקמקוםבקרבתשיושבקופאי

ממלאתהזאתהשכונתיתהאוטובוסשתחנתהרושםאתמעוררים

שלנופהעםאחדבקנהעולההדברמרכזית.תחנהשלפונקציהלמעשה

לתוכהחלחלההמרכזיתשהתחנהלוין,שלשכונתושאנן,נווהשכונת

אפשרשנימצד 33המגורים.רחובותאתבהכבשוהאוטובוסיםותחנות

ה"עיר-שכונה",מרחבמסממניאחדהמרכזית/השכונתיתבתחנהלראות

בהמשך.בהרחבהאדוןשבו

כימסתברהמזוודותאורזישלומוצאיהםיעדיהםאתבוחניםכאשר

בדרכםהנמצאיםנוסעיםהםהאוטובוסיםבתחנתהמשתמשיםמרבית

אתלחברמאשרשיותרהרושםאתשמעוררמהממנו,אולשדה-התעופה

שירותושלהתחנהשלהמרכזיתפקידםהאחרים,הארץלחבליתל-אביב

זיגי,אמנםלחוץ-לארץ.העירביןלגשרהואהבין-עירוניהאוטובוסים

אבללכינרת,נוסעשהואמצהירהשכונה,אתעוזבהמחזהסוףשלקראת

ושהכינרתהארץאתלעזובהיאהאמתיתשמטרתומוסיףהואמאודמהר

נוסףיעד 34חוץ-לארץ.-האמתיליעדבדרךבינייםתחנתאלאאיננה

זיגישל(אביושמו~~הריאה,לחוליהסנטוריוםהואאליומובילהשהתחנה

משתיירהסנטוריום 35הקשישה.אמו ,ה~ו.כ::אתאליואתלשלוחמנסההנ"ל)

שבמסגרתהזוסטייה",של"הטרוטופיותמכנהשפרקומקומותלאותם

לנורמהאולממוצעביחסכסוטהנתפסתשהתנהגותםיחידיםממקמים

באתרלעיר,מחוץממוקםריאהלחוליסנטוריוםכיסביר 36המקובלת.

בעירכקשורלראותוישבה-בעתאךמבריא;אווירבולנשוםשאפשר

עםכןעלנשאריםאנוחשבוןשלבסופוממנה.נפרדבלתיכחלקולמעשה

התחנהמןהיוצאיםלאוטובוסיםבלעדיכמעטיעדשמהווההתעופה,נמל

תל-אביבביןהנתקאתאחדמצדמבליטהזותופעהמזוודות.אורזיבמחזה

ומצדהאחרים,ארץ-ישראלחבליקרי:שלה,היבשתיהעורףלביןלויןשל

שלהניקוז"מ"פתחלבדהעולם.לשארישירותאותהמחברתהיאשני

אליו,המובילההאוטובוסותחנתהתעופהנמלכאמורשהואתל-אביב,

אפשרשבוהים,חוףבאמצעותגםהעולםלשארהעיר-של-לויןמחוברת

דליפה.סדקמעיןלראות

שלהחולותמןאלאהים,מןנולדהלאהממשיתתל-אביבכילומריש

התפתחותהאךהים,לחוףדברשלבסופוהגיעהאמנםהיאג'יבאלי.כרם

שינהלאהואנמל,בהכשנבנהואףבו,קשורההייתהלאהכלכלית

שחופיהולמרותנמלעיראיננהשתל-אביבלמרותאך 37אופייה.את

כמייצגגםהמקומיתבהוויהנתפסהיםורחצה,לנופשבעיקרמשמשים

לו.שמעברהארצותאת

119 

 :; . 54עמ'גריפ","סולומון . 30

 "'":! , 305עמ'מזוודות","אורזי . 31

307 , 320 , 329 , 342 , 347 . ~ 

 . 324עמ'שם, . 32

ואחרים,אסיףשמאי . 33

להכנתהצעההתחנות:מתחם

עירייתעבוראסטרטגיתתכנית

דצמברד.ג.ש,יפר,-תל-אביב

2000 . 

 . 342עמ'מזוודות","אורזי . 34

 . 307עמ'שם, . 35

 . 24עמ'לעיל, 7הערהפרקו, . 36

ביגר,וגדעוןשביטיעקב . 37

 :'אכרךתל-אביב,שלההיסטוריה

רמות ,) 1936-1909 (לעירמשכונות

 , 2001תל-אביב,אוניברסיטת-

גםזהבהקשרמעניין . 41-37עמ'

שלפיובתל-אביב,שצמחהמיתוס

 .מפניווהסתגרהליםהתנכרההעיר

הים",לחוףעירהיא"תל-אביב

רחובותיה"אבלשבא,שלמהאומר

לו,במקבילמתוחיםהראשיים

סותמיםובתיהםלדרום,מצפון

בנותל-אביבאתהים.מראהאת

יםשםשאיןמארצותשהגיעואנשים

מפוחדיםשהיוומרוסיה,מפולין-

אתובנוהגדולהמיםממרחבאולי

(שלמהים"להאיןכאילוהעיר

זמורה-ביתן,קמה,עירשבא,

 .) 128עמ' , 1989תל-אביב
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הצר:"המרחבכספי,זהבה . 42

בורמהוקירםזהרתסובייקט,

עכורתלרין",חנוךשלהמוקרמת

העבריתהאוניברסיטהורקטור,

 . 80-77עמ' , 2001בירושלים,

אינואמנםפ'שרא'חש . 43

השכרנהלמחזרתבמובהקמשתייך

סימניםכמהישזאתובכללרין,של

במחזההמתוארשהמסעלכך

היםוששפתבתל-אביבמתחיל

תל-אביב,שלימהשפתהיא

שמגיעהעירוניהביובצינורכגרן

מולהחרףומיקרםהיםחרףאל

אירופהלחופיומורדם-מערב

 .) 211עמ'פישר",("איחש

שם.שם, . 44

 . 64-63עמ'"קררם',' . 45

אלאהחשוב,הואהיםלאהציוני,ההגירהבנרטיבכיטועןחברחנן

מעבר,ככליבתפקידולארץ-ישראל.מאירופהדרכושמתקייםהמעבר

שיש"אחר"ממנו,לצאתשישדבר-מהלחצותו,שיששלבהואהים

זאתתכונהכינראה 38הישראלית.ההוויהאללהיכנסכדיעליולהתגבר

מעברכליבולראותשאפשרוכשםההפו,ךבכיווןגםפועלתהיםשל

מישראלפוטנציאלימעברכליבולראותגםאפשרלישראל,מאירופה

התל-אביביתבהוויהואכן,העולם.לשארדליפהסדקמעיןלחוץ-לארץ,

לושמעברהארצותעלפעםלאמצביעהיםאותה,המשקפתובספרות

במחזותהיםשלהעיקריתפקידוגםזהו 39אליהן.הכמיההאתומשקף

לוין.שלהשכונה

זאתאןוספורט,נופששלכמקוםהיםלשפתמתייחסלויןגםאמנם

תמונהישחורפיתהלוויהבמחזהלמשל,כ,ךהפרודיה.דרךעלבעיקר

עלמצביעהאמנםהכותרת 40הים".שפתעל"הפיקניקשכותרתה

שמתרחשיםהאירועיםסדרתאבלומרגוע,עונגשלמקוםכעלהים

בבוקרמתרחשתשהתמונהגםמה"פיקניק",מלהיותרחוקיםבמסגרתה

שעתהיאהקשיש,המתעמלרוזנצווייג,שעל-פיבשעהקודר,חורפי

אחרות,חוףבתמונותגםכמוזו,בתמונה 4והמתאבדים.יהמתעמלים

ולפירוקולהנכחתוכזירהתל-אביבשלהיםבשפתמשתמשלוין

הנרטיביםאחדאתבורואהכספישזהבההספורטיבי","הנרטיבשל

במחזותהיםשלתפקידועיקרואולם 42הלוינית.בדרמההדומיננטיים

לו.שמעברלארצותהכמיההאתלעוררכאמור,הוא,לויןשלהשכונה

העולםאתרואההואהים,מולניצבאיחש 43פישר,איחשבמחזהכאשר

לפנינפרשהעולםכלאופק!איזהמרחבים!"איזהשפעתו:במלואהגדול

להיות,היהיכולמהראההפסדת!מהרא·האינסופי:בלעגהדרובמלוא

שלהטבעיותמתעצומותיוכאןמתפעלאינושאיחשברור 44יצא!".ומה

בתמונהקרוס,במחזהלו.שמעברבארצותהחייםעלמדבראלאהים,

ביןבשעתהחולהתוגתיאתושקיטאקרוםמביאיםכאן,אוזכרהשכבר

מענייןהשקיעה.אתהאחרונהבפעםשיראהכדיהים,מוללגןערביים

בו:המפליגהאנייההיאהיםמראהשלהכותרתגולתכי

אנייה!הזהבכיווןאנייה!תסתכל!תוגתי,תסתכלתסתכל,קררם:

אפילו !אניות?יותריהיו!לאקרום?!האחרונה,האחרונה?תוגתי:

סירה?!שלציורסירה?!אחת?!לא

ההפלגה!אתתפוסמפליגה!היאקררם:

 45 !לאתוגתי:

השמשאינוהערבייםביןבשעתהיםחוףבתמונתהמרכזיהעניין

האנייהאלאשמסביב,הפרחיםאוהשמיםצבעלאגםהשוקעת,

מכאן.ולהפליגלצאתהאפשרותהחמצתועמההמפליגה,

~20 



קונקרטי.לבושכללבדדךמקבלותליםשמעבדהארצותלויןשאצלאלא

חוףעלבטיילתלילהבשעתוצינגדבאיספדולנפגשיםגומיסוחריבמחזה

אתלולמכורצינגדבאיאתלפתותספדולמנסההפגישהבמהלךהים.

מתקייםהיםחוףלביןהשיחהביןהקשר 46שבדשותו.הקונדומיםמלאי

 47שפתן,עלשימושעשושבהםהקונדומיםצפיםהיםשעלבגללדקלא

שנדאההאופקשמזמןהאפשרויותשפעבגללובראשונהבראשאלא

לא"אצלךהשידול,במהלךלצינגדבאיספדולאומדמה!""אלאממנו:

דחוקיותרטקסאס.דחוקיותרנאפולי.שםהאופק.לכיווןישריעמוד?!

מצביעהיותכןעםאתהשובעגול,שהעולםמפנידחוק,יותרועודטוקיו.

קונקרטיותארצותשלכמייצגבפירושמסתמןכאןהים 48האופק".אל

אליהן.הכמיההאתומשקף/מעודדלושמעבד
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 . 189עמ'שם, . 47

 . 187עמ'שם, . 48

המלוןבתיהואלזיןשלבתל-אביבהיםמחוףנפרדבלתיאלמנט

כמייצגממלאהיםשחוףלתפקידשייכיםהללוהמלוןבתיגםשלאורכו.

מתוודהשצינגדבאילאחדגומי,סוחריבמחזהכךלו.שמעבדהארצות

האסטרטגיהאתספדולמשנהנסיעות,בענייניהרפתקןאינושהוא

באות"הטקסאסיותלצינגדבאי,אומדהואתיסע",אל"בסדר,שלו:

החלונות,עלתסתכלומשמאלך,מימינךבתי-המלוןעלתביטאליך.

תיירת-מוארחלוןכלמזדווגת,טקסאסיתתיירת-חשוךחלוןכל

 . 188עמ'שם, . 49כבודשלמקוםתופסהמלוןבתיבין 49ההזדווגות".אחדיטקסאסית

מבוססתתיירתבהילטוןמחכהשיץבמחזהלצ'דכסהילטון.מלון

עםיגיעלאאםלאישה?שאמאיים,הואשאותה,מלוס-אנג'לס

 . 304עמ'"יש,"ץ . 50במחזהגם 50בתו.לשפדכצינישואיואתשיאפשרכספילהסדרפפכץ

האיטלקימושךבהילטוןלשחייהמרכזי.אתרהואהילטוןמלוןקרום,

 . 40עמ'"קרום", . 51מזדווגותששםהמקוםשזהמכיוון 51צוויצי,אתבדתולדו,המיוחם,

אבללהפך.גם-בתאוריהולפחותחוץ-לארץ,בניעםהארץבנות

שמעבדבארצותקשורהעצמהשהיאכיווןמיוח,דמקרההיאצוויצי

היאהמחזהשלבהווהאבלבשכונה,בילתהילדותהאתאמנםלים.

קאפדיביןקצרהבינייםתחנתדקעבודההיאותל-אביבעולם,אשת

שמעבדהארצותאתצוויצימככיתההופעתהבעצםולוס-אנג'לס.

ביקוריהבעתעוגןמטילההיאשבוכנמלמצטיידהילטוןומלוןלים,

 . 78 , 40-39עמ'שם, . 52תל-אביבשלהמלוןבבתימשתמשלזיןכיאפוא,לומד,אפשר s2באןץ.

אתולחדדלהדגישכדיהילטון,במלוןובמיוחדהחרף,קןעלהעורכים

דחוקות.לאוצרתכמיההכמעודרהיםשלתפקידו

שלכסוגתל-אביבשלנומ;:ןהמטפוירבשימושמסתפקאינולזיןאך

אתהופךהואאלאלו,שמעברהארצותעלהמצביע(סובלימציה)עידון

זההגדול.העולםאלקפיצהלקרשלמעשההלכהתל-אביבשלחופה

חבורתחורפית.הלוויהבמחזההים"שפתעל"פיקניקבתמונהמתחיל

עללהםלבשרשמנסהלצ'קמפניבבדיחתההיםלשפתמגיעההחתונה

הגיעשלצ'קשומעיםכשהםיום.באותוהצפויהההלוויהועלאמומרת

121 
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אמנם 53בריצה.לפתוחאלאהחבורהלבנינותרלאלים,בעקבותיהם

מעדותםאבל 54הבימה,מןהריצהאגביוצאיםהםהמחזההוראותלפי

במהרהכיעולהוליכטנשטייןרוזנצווייגהקשישיםהמתעמליםשנישל

הבאההתמונהואכן 55העננים.ביןונעלמולמעלהזינקוהתעופפו,הם

אנשיהגיעולשםבהימלאיה,גבוההרבמעלהמתרחשת ) 4(תמונה

מסלולכאןמשמשתל-אביבשלימהחוף 56במעופם.החתונהחבורת

להימלאיה.ישירותהמראה

אפקטבמעידמתבצעהעולםלשארהמעברחורפיתהלוויהבמחזהאם

פישראיחשבמחזההים,שלהמטפוריהמעמדאתלחלוטיןמעליםשאיננו

לאסלתנפלשלושה"קטן"פישר,איחשהים.שלממשחצייהמסתמנת

לחוףיוצאהואהאבדה.אתלהשיבמנסהשהשתין,בזמןהשימושבית

העירוני,השופכיןמצינורשיגיחברגעה"קטן"אתלתפוסבתקווההים

איחשחוצההמלומ,דהדייגברונכוס,שלבסירתוהמוע.דאתמאחראן

במונטה-ונוחתאירופהלחופימגיעהואה"קטן"ובעקבותהים,אתפישר

מעמדואתמאשרלזיןלים,שמעברהמחוזותמימושבאמצעות 51קרלו.

העולם.לשארישירותתל-אביבאתהמחברדליפהכסדקהחוףשל

אוחיפהעםמשותףמרחבכןעלחולקתאיננהלזיזשלתל-אביב

נגישהמסתבר,כןוההימלאיה,ומונטה-קרלו;נאפוליעםאלאירושלים,

הראשונההעבריתהעירכילומראפשרהרצליה.מאשריותרממנה

יבשתי,עורףנעדרתעיר-עולםגלובלית,כעירהמחזותמןמצטיירת

שדהבאמצעותהעולםלשארישירותשמתחברהתיכוןביםבודדאי

הים.דרךגםמסוימיםובמקריםהתעופה,

העירוניהמכלולומוסדותיו,הרחובהבית,כעיר-שכונה:תר-אביבב.

סותריםמיקומיםשלכצורהלהטרוטופיהפוקרשנותןהמרכזיתהדוגמה

שני,ומצדהעולם,שלביותרהקטןהחלקהואהגןאח,דמצדהגן.היא

עלואפשרהעולם,שלהסימבוליתשלמותואתמסמלהגןובו-בזמן,

להבחיןניתןלזיןשלבתל-אביב 58בכוליותן,העולםאתבןלראותכןעמ'לעיל, 7הערהפרקו, . 58

מצטיירבמחזותהמרננתהמרחבאחדמצדדומה:הטרוטופיתבתופעה . 26-25

כחלקכשכונה,מצטיירהואשנימצדאןמרכיביה,כלעלשלמהכעיר

השלם.העירוניהמרחבמן

ומובחנתקטנהתת-יחידהביסודההיאהשכונהפורטאוס,על-פי

העירלביןהאינדיבידואליהביתשביןהסקאלהעלהניצבתהעיר,מן

למרחבהשכונהאתפורטאוסמשיירטריטוריאליתמבחינהאןהשלמה.

.פעילויותעיקרמתנהלותבוואשרהבית""בסיסמכנהשהואהביניים,

רואהפורטאוסתפקודה,מבחינהכילומראפשרהאדם.שלהיומיום

זאת,לעומתהעיר,המגורים.ביתשלקולקטיביתדרגהמעידבשכונה
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זהמרחבהבית"."טווחמכנהשפורטאוסלמרחבהגדול,למרחבשייכת

לצאתהאינדיבידואלצוירואליוהבית",ל"בסיסשמעברהמרחבהוא

אלארציף,במרחבמדובראיןממלא.איננושהביתסיפוקיםלהשלמת

חצי-ציבוריות.אוציבוריותציוןונקודותציבורייםשביליםשלברשת

פוקדהואשבהןתדירויותוכןמשלומסלולבעירישאינדיבידואללכל

מכירשלו,הבית"מ"טווחחלקבהיותההשונות.הציוןנקודותאת

האחריםשחלקיהבעודהעיר,מןבחלקרקומשתמשהאינדיבידואל

יוצא 59עליהם.בלבדמעורפלמושגלושישאוכלל,לומוכריםאינם

עםמזהיםשאנולמהיותרקרובהפורטאוס,על-פישהשכונה,אפוא

לנבדלתהעיראתשהופךמה-ומנגדהבית;שלהאינטימיהמרחב

אלאבה,לזהותנוטיםשאנוהגדולות""המידותדווקאאיננוזהממרחב

השכונה.מןמוכרתופחותנגישהפחותקרובה,פחותהיותה

העירוניהמרחבשלבדימויוהיטבטבועהעיר-שכונההדיכוטומיה

שתל-אביבהעובדהעםמתיישבתזאתדיכוטומיהתל-אביב.של

נבנתהתל-אביבבמיוחד:דומיננטימשקלישלשכונהשבהעירהיא

תוכננהשכונהוכלהקרקעות,רכישתלמהלךבהתאםשכונות-שכונות,

עללומראפשרמזאת;יתרה 60האחרות.לשכונותקשרללאעצמה,בפני

שליווההיסוסעיר,לביןשכונהביןההיסוסמןנולדהשהיאתל-אביב

תל-אביבמייסדיראואחדמצדהראשונות:שנותיהכלהתפתחותהאת

כרךעלאזכברדוברהשניהצדמןאךמודרני,גניםפרנורוחםבעיני

הזהלהיסוסציוריביטוי 6וניו-יורק.יפריזוינה,דוגמתוהומה,גדול

ועדמזכירשוחט,אהווןשלברשימותיולמצואאפשרלעירשכונהשבין

דרויאנוב:אצלשמצוטטהטכני,והמנהלביתאחוזת
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J. D. Porteous,Environment .59 

& Be/1avior: planning and 

everyday urban life, Addison

Wesley Publishing Company, 

Reading, Massachusetts 

- Menlo Park, Califomia -

London - Amsterdam - Don 

Mills, Ontario - Sydney 1977, 

pp. 61-130 

לעיל, 37הערהוניגר,שביט . 60

לעיל, 37הערהשנא, ; 195עמ'

"ראשיתאדליק,אברהם ; 128עמ'

אברהםתל-אניב",שלהאדריכלות

השניםעשרים(עורך),יפהכ'

ואמנותספרותהראשונות:

 ' 1929-1909הקטנהאביבבתל

וקרןהמאוחדהקיבוץתל-אניב:

 , 1980ואמנות,לספרותתל-אניב

 . 215עמ'

שהפךחלוםשחורי,אילן . 61

וצמיחה:לידהאביב,תללכרך:

אנינים,מדינה,שהולידההעיר

 . 44-31עמ' ' 1990תל-אניב

לכנין![=רישיונותהדוכסיותאתהועדהחליףהבגיןתחלתעם

עידיתמאתכלליתאחתבדוכסיהשוניםבפרקיםשקבלהחלקיות

בית,ששיםשלהחשבוןלפיבנין,אמהאלפיםתשעתשללשטחיפו

הסתפקולאהבונים .בניןשלשנהעבדהבית.כלאמהוחמישיםמאה

בקיץאחד,בהירביום[."]ופתאום,יותרובנואמהוהמשיםבמאה

הבנייניםשטחולמדודלבדוקעידית-יפומאתועדהבאה , 1910

ככלהשתדלנואני:מודההכללית.הדוכסיהאותהסמךעלשנבנו

ממהיותרהבגיןשטחנמצאובכל-זאתהמרות,אתלהקטיןהאפשר

עבודתאתלהפסיקגזרההועדההעמידהמידבדוכסיה.שנאמד

מאתמיוחדפידמןנחוץעירולכניןזוהיאשלמהעירופסקה:הבגין

ספרדרויאנוכ,אלתר . 62 62בלדיה.שלדוכסיהולאובעצמו,בכבודוהשרלטן

בראשעולהלשכונהעירביןהזהההיסוסלוין,שלהשכונתייםבמחזותיו

אחד,מצדהמחזות.אתהמאכלסותהדמויותביןהקשרמטיבובראשונה

החברתיתלקבוצההאופיינייםאינטימיותשלובסוגבקרבהמדובר

אתשמאפיינתהסולידריותבמקוםשני,מצדאךהשכונה.שלהקטנה
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ספרועדתהוצאתתר-אביב,

עמ' , 1936תל-אניבתל-אניב,

149-148 . 
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לאודיצחקשלדיונודאו . 63

וחשבונות""ייצוגשלבתופעות

הלויניתבקומדיהו"משוואות"

עמ'לדין",חנוךשל("הקומדיה

212-201 (. 

זהסוציולוגיהבדלעל . 64

גיאודגדאו:לשכונה,עירבין

הנפש",וחייהגדולה"העידזימל,

אורבניזס(עודך),מנדה-לויעודד

העירשלהסוציולוגיה-

דסלינג,תל-אביב:המודרנית,

פאדק,רובוט ; 26עמ' , 2004

ההתנהגותלחקירתהצעות"העיד:

שם,האורבנית",בסביבההאנושית a 
r-
!:; 
;= 

E 

 . 52-47עמ'

אופנהיימד,יוחאילמשל . 65

קריאהסימןכוח",של"פואטיקה

 . 207עמ' ,) 1990(מאי 20

תקפותגםכיזאת,עםלומד,יש . 66

היאהטריטוריאליותשלהקטגוריה

במרחבמטפללדיןשכןמוגבלת,

הנכחהשלאסטרטגיהבאמצעות

בהדואהכספישזהבהופירוק,

שלבמחזרתימרכזיתאסטרטגיה

עמ'לעיל, 45העדה(כספי,לדין

מנכיחלדיןאחדמצד :) 44-43

ואתהטריטוריאליתחשובותאת

שניומצדבה,הקשורהההיררכיה

כמשוללותאותןוחושףמפרקהוא

ותכלית.יסוד

 ; 54עמ'גדיפ","סולומון . 67

 . 17 6עמ'גומי","סוחרי

 ; 239 , 136עמ'"פרפר", . 68

 . 229עמ'ורווקות","רווקים

"קדום", , 98עמ'"חפץ", . 69

 . 81עמ'

 . 146עמ'"חפץ", . 70

ורווקות","רווקים . 71

 . 234עמ'

 . 147 , 145 , 103עמ'"חפץ", . 72

גםהקרקעבקומתשדירותמובן

המידיתהשכנותמןלסבולעלולות

מגוריםשבבתיועסקים,חנויותשל

מקומתחלקתופסיםהםמסוימים

כולה.אתאוהקרקע

תחרותלויןאצלישיוצרת,שהיאהמקומייםוהסנטימנטיםהשכונה

הכרךעםרובעל-פיהמזוההתחרות 63מדידה,בניהישגיםעלקיומית

 64הגדןל.

מערכותשלמטיבןרקלאבמחזותעולהלשכונהעירביןההיסוסאולם

 .בהםהמונכחתהמרחבי~תשלמטיבהגםאלאהדמויות,ביןהיחסים
שלאורההטריטוריאלי~ת.היאהשכונהבמחזותמרכזיתמרחביתתופעה

היעדר-זיקהאוזיקהיסודעלבהםהמרננתהמרחבאתלסווגניתן

בראשמסוימת.דמויותקבוצתאודמותלביןקונקרטיתא-שטחבין

הזיקהמתקיימתשבוטריטוריאלי,מרחבביןלהבחיןאפשרובראשונה

אךמתקיימת.אינההיאשבואקס-טריטוריאלי,מרחבלביןהזאת,

לראותהשניתןטריטוריאלית,היררכיהשלקיומההואפחותלאמשמעותי

שלהבולטיםמסימניוכידוע,שהיא,החברתית,להיררכיהכמטונימית

הטריטוריאליתבהיררכיהגםהחברתית,בהיררכיהכמו 65הלויני.העולם

גבוהמדרגטריטוריהשמעמידהדיכוטומית,תבניתרובעל-פיבולטת

(חפץ),ברדשאדששלחדרומולטיגלךביתנמוך:מדרגטריטוריהמול

פרפרביתררדה'לה),(כערריהאהובביתאוהנהגביתמולורדה'להבית

 66וכדומה.(פרפר)שוורץביתמול

מגוריהםדירות 6דירות.דבבתיגריםלויןשלהשכונהמחזותאנשימרבית

מרחבמפריד-מקשרשביניהןמובהקות,כטריטוריותמצטיירות

מקיימותשהדירותהקשר 68מדרגות.גרםהואהלואאקסטריטוריאלי,

(אפשרותהגגמןבקפיצהלהיהרגוהאפשרות 69אח,דמצדהרחוב,עם

ארבעבנידירותלבתימתאימיםשני,מצדחפץ),במחזהשמתממשת

במפורשלנונאמרחפץבמחזהעמודים.עלקומותארבעאוקומות,

ורווקות,רווקיםבמחזהגםהחצר.סדמעלקומותחמשלגובהמתנשאשהגג

בלירביעיתבקומהתמידגרותהבודדותשהנקבותכךעלמקונןזיינדוך

היאנמצאתהדירהשבההקומההאחרונה.ידהקומהכנראה-מעלית

עלמשפיעההיאכןועלהרחוב,לביןבינההקשרטיבאתהקובעת

ברדשאדשדייריה:שלמעמדיסימןגםשהיאהטריטוריאלית,דרגתה

הנראה(ככלבחדרגרנמוך)חברתימדרגכאדם(שנתפסחפץבמחזה

פרוץוכמעטברחובכגובלומתוארקרקעבקומתשנמצאחדר)דירת

מדרגכאדםמחזהבאותו(שנתפסטיגלךשלדירתולעומתו,ד 2אליו.

בולובלההרוקחתדירתד 3הרחוב.מעלגבוההבקומהנמצאתגבוה)

עצמה),הרוקחת(כמוכאטרקטיביתבמחזהשנתפסתגרמי,סוחריבמחזה

דיהגבוהההיאאחדשמצדביניים,קומתזוהיד 4השנייה.בקומהנמצאת

מכדיגבוההאיננההיאשניומצדהרחוב,מהמולתסבירמרחקלהעמיד

אליו.הגישהואתעמוהקשראתלחלוטיןלאבד

המגוריםבתיהםעמודיםעלקומותארבעאוקומותארבעבנידירותבתי

תכניתאמנם,תל-אביב.כמרכזהיוםתופסיםשאנולמההטיפוסיים
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ברחובותקומות(לשתיבתל-אביבלגובההבנייהאתהגבילה 75גדס

קומותארבעבנייתוהתירהעורקיים)ברחובותקומותולשלושפנימיים

ועל-אףזאת,למרותאןמסחריים.אזוריםשלמצומצםבמספררק

שהיוהשלושים,ובשנותלגובה,תל-אביבטיפסהרבים,מחאהקולות

בשכונותגםהרביעיתהקומההתבססהבעיר,הגדולההבנייהשנות

הןמתאיםהלויניהדירותביתבקומתו,לפחותכינראה 76המגורים.

השכונה.למרחבוהןהעירלמרחב

הואלויןשלהשכונהבמחזותהמרננתהדירותמביתנפרדבלתיאלמנט

 77הרחןבעםקשרמקיימיםהדייריםהמרפסת,באמצעותהמרפסת.

במרחבדן-משמעיתפקידלמרפסתלמעשה,ד sשכנות.דירותעםוכן

תפקידלהמעניקהדירהר 9בץ;כמיקומהאחדמצדבמחזות:המרננת

מצדברורים.גבולותבעלתמוגדרתכטריטוריההדירהבהנכחתמרכזי

עיןלמראיתשלפחותחללחלקית,רקהסגורבחללשמדוברהעובדהשני,

האקסטריטוריאליהתחוםעםהמרפסתאתקושרתומופקר,פרוץהוא

לשטחבה-בעתהמרפסתהופכתכןעל-ידיהרחוב.ושלהחצרשל

גבולותבעלתמוגדרתכטריטוריההדירהשלמעמדהעלהמערערהפקר

בהלהשתמשללויןמאפשרהמרפסתשלהדו-משמעיתפקידהברורים.

באופןה"הנכחה-ופירוק"תבניתאתהטריטוריאליותעללהפעילכדי

 .) 66הערה(ראולעילשתואר

החד-קומתיהביתשלהחצרמןלמעשהנולדההתל-אביביתהמרפסת

בקדמתמרוצףבשטחהיהמדוברתל-אביב.שלראשיתהאתשאפיין

לימים,לבית.מבואהמעיןושימשהרחובממפלסשהוגבההבית,

והפןהזההמרוצףהשטחגםעמהעלהלגובה,טיפסהכשתל-אביב

האוויר:מיזוגובראשונהבראשהיההמרפסתשלתפקידהלמרפסת.

המערביתלרוחאפשרהחמיםשבימיםפרצההמרפסתסיפקהאחדמצד

היאשני,מצדהמגורים;חדריאתולאווררהביתחלללתוךלהיכנס

שעותאתלבלותהביתבנינהגושבוחלופי,מגוריםחדרשימשהעצמה

לסעו,דנהגובמרפסתהלוהטים.הקיץימישלוהערבהצהרייםאחר

הפעילותרובאתלקיים-ולמעשהחברה,במשחקילשחקלארח,

הפעילותגםהחוצה,פתוחההייתהוהמרפסתהיותהמשפחתית.

לחלוןהמרפסתאתשהפןמהכול,לעיניחשופההייתהבהשהתקיימה

קיבלהכןהשכנים.ביןמקשרלאלמנטובמקבילהדיירים,לחייהצצה

השימוש(השכונה).הקהילהחייבכינוןגםמרכזיתפקידהמרפסת

הסגנוןשבהןשניםהשלושים,שנותבמהלןלשיאוהגיעבמרפסת

למרותבעיר.הגדולההבנייהתנופתאתשהובילהואהבין-לאומי

הוקדשהקישוטיות,והיעדרבפונקציונליותהתאפייןזהבנייהשסגנון

המרפסותקישוטי.כאלמנטהרחובאלהפונהלמרפסתרבהלבתשומת

מרפסתקטנה,צרפתיתמרפסתבולטת,(מרפסתדגמיםשלבמגווןנבנו

תל-אביבאתשהפכושקועה),ומרפסתמעוגלתמרפסתארוכה,זיזית

~25 

 ~ . 98שם,עמ' . 73

-r . 179עמ'גומ'","סוחר' . 7 4
 tתכנ'ותהתבססורבותשנ'ם . 75

בנ"ןותכנ'תהע'דונ'ותהפ'תוח

שלתכנ'תועלתל-אכ'בהע'ד

הנודעהסקוט'העד'םמתכנן

 1919שכשנתגרס,גרס.פטד'ק

העכד'תהאונ'כדס'טהאתתכנן

 1925כשנתהוזמןהצופ'ם,הדעל

להכ'ןתל-אכ'בע'ד"ת ,,,-לע

הע'ד.לצפוןכוללתמתארתכנ'ת

מועצת ,,,-לעשאושרההתכנ'ת

באפר'ל-6בתל-אכ'בע'ר"ת

ע'יכנ"ן"תכנ'תכונתה , 1926

ה'הע'קדה ." 1926תל-אכ'כ

הע'דונ'תהקרקעש'מוש'הגדרת

השונ'םהרחובותשלו"עודם

הכנ"ה"ס'פודשחוד',(א'לן

רנבנ'ת,אבנךתל-אכ'ב",של

והבונ'םהקכלנ'םארגוןתל-אכ'כ:

 , 1991מ'לוא,הוצאתכאמצעות

העדהוב'גד,שכ'ט ; 34-33עמ'

 .) 22עמ'לע'ל, 3 7

עמ'לע'ל' 60העדהשחוד'' . 7 6

35-34 . 

 . 98עמ' ','ץפח"למשל: . 77

 . 13עמ'"קדום','למשל: . 78
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לעיל, 37הערהוביגר,שביט . 79

 . 247-246עמ'

כךעלמצביעקינרגד . 80

שמתקייםהייחודישהשילוב

לפרטי,הציבוריביןבמדפסת

אתהמגלםלאתראותההפך

דדךעלהקיבוציתהישראליות

הייחודאתקינר,לטענתהחיוב.

התל-אביביהאתרשלהדההחיובי

על-פיו,לדיןהופךהמיתולוגי

שמחתואת"המתעלתכשהמדפסת

הפורקןלאפיקהיחידשלומצוקתו

בחוויה"פומביתהתחלקותשל

לצורךקלון"לבמתבידוהופכת

הפרטיתהאומללותחשיפת

ואנוכיותממידנטדופיההנולדת

לדעתכן,ועלאותה".ומחוללת

אתמסמלתהלויניתהמרפסתקינן,

הקיבוציתהישראליותשלמותה

 168-עמ'לעיל, 5העדה(קינד,

169 (. 

בבית"מרפסתדוגמאות: . 81

עמ' ,"ץפח"(לרחוב"הפונהגלךטי

שחש"שלחלונהמול"רחוב, ,) 98

 ,) 199עמ'ולידנטל",("'עקובי

טרודה"שלביתהלפני"רחוב

 .) 22עמ' ','םודק"(

קפה"בית"חזיתדוגמאות: . 82

מול"רחוב ,) 114עמ' ','ץפח"(

 .) 48עמ'("קרום",חתונות"אולם

 ; 118עמ' ','ץפח"דוגמאות: . 83

 ; 180עמ'ולידנטל','"יעקובי

 . 335עמ'מזוודות","אורזי

 . 117עמ'"חפץ", . 84

ולידנטל","יעקובי . 85

 . 185עמ'

 . 176עמ'גומ'י,'"סוחרי . 86

 י'"r=י

!:: 
r=-
E 

הןמופיעההמרפסתהממשיתבתל-אביבאמנם 79מרפסות".שלל"עיר

תפקידהאךהפנימיים,ברחובותיהוהןהעירשלהעורקייםברחובותיה

למרחברבהבמידהאותהמשיירלדיןשלבמחזותיוהמובהקהחברתי

 80העיר.למרחבדווקאולאוהשכונה

מרכזיתהתרחשותזירתמשמשהרחובהרחוב.אלנגלושהמרפסתומן

במחזההתמונותלמחציתקרובלמשל,כ,ךלדין.שלהשכונהבמחזות

הרחובהשכונה,במחזותרבותבתמונותברחוב.מתרחשותוהופלההופס

למוסדאו 8קונקרטית),ילדירהכלל(בדרךמגוריםלביתבזיקהמופיע

 83נוסף.אורבניציוןללאמופיעהואבמיעוטן,אך 82עירוני/שכונתי;

ולמוסדותלדירותמידיאקסטריטוריאליעורףלספקהרחובנועדלכאורה

האקסטריטוריאלימעמדואתלדיןשוברתכופותאךאליו.שמסונפים

כךבו.המשתמשיםשלאינטימיתפרטיתלבימהאותווהופךהרחובשל

מאוחרתלילהבשעתברחובמשוטטחפץשבהבתמונהחפץ,במחזה

לנאוםלהאזיןמחייוומשוניםשוניםאורחיםלהזמיןמתחילולפתע

יעקוביבמחזההרחובמתמונותבאחתגםכך 84לשאת.מבקששהוא

בידיואוחזכךובתוךוקן:ושרותמאחוריהולךיעקובישבהולידנטל,

התחוםאתהולםכבלתילהיחשבשעלולבאופןישבנהפלחיאת

 85הרחוב.שלהאקסטריטוריאלי

שביתיודעיםאנולמשל,כ,ךומסחר.מגוריםמשלבהלויניהרחוב

בנייניםשניבמרחקנמצאגומיסוחריבמחזהבולובלהשלהמרקחת

מתאיםומסחרמגוריםשלכזהשילוב 86ספרול.שמואלשלמדירתו

בעירהראשייםלעורקיםהןאופייניהואתל-אביב.שלהעירונילמרחב

הפנימייםלרחובותוהןובן-יהודה)דיזנגוףאבן-גבירול,הרחובות(כגון

אולםלדין.שלשכונתושאנן,נווהשכונתגםבהןמסוימות,בשכונות

שצורתהעובדההלויני,ברחובשמתרחשיםהאינטימייםהמעמדים

מזהזההליכהבטווחשוכניםושדייריוהליכההיאבוהעיקריתהשימוש

יותרהשכונהלמרחבשיירהרחובשגםהרושםאתיוצריםאלהכל-

בתיאטרוןובמיוחדבתיאטרון,שמדוברככלאמנםהעיר.למרחבמאשר

עירונירחובשלהעלאההשכונה,במחזותלדיןחתרשאליוהמינימליסטי

שלדיןדומהכי(אףהטבעיותהבחירותמסוגאיננההבימהעלהומה

השפהמןלחרוגבליהומהרחובגםלהעלותהסתם,מןמסוגל,היה

מנצלאינוכמעטלדיןזאת,ועםעצמו);עלגזרשהואהמינימליסטית

אותו,ושומרהשכונה,ממרחבהחורגיםדרמתייםלפיתוחיםהרחובאת

אנשיה.שלהאינטימיתהמשחקיםכזירתכאמור,

מסתברלרחוב,המסונפיםהמוסדותאתלאחדאחדבוחניםכאשרגם

השכונה.שללעולמהשייכיםהםהגדול,לכרךלשייכםמשניתןיותרכי

שלואינטימיתקטנהקבוצהמשרתשהמוסדהיאכאןהמכרעתהעובדה

הואאףמשתיירהשירותאתבוונותןעמוהמזוההושהאדםלקוחות,
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השכרנהבמחזרתביותרהפופולריהמוסדזאת.לקבוצהאחרארזהבאופן

ממחזרתבכמההתרחשותכזירתמוצגהקפהביתהקפה.ביתהוא

 ssןלידנטל.ריעקרבי sחפץדבמחזרתבמיוחדדומיננטיהואאןהשכרנה,

= R 
!:"'" 

r. 
 . 143 , 129 , 114עמ'"חפץ" . 87

 , 188עמ'ולידנטל','"יעקוכי . 88

מאזמראשיתה.כמעטתל-אביבעםשזוההמוסדהיההקפהבית

מרכזיותפקידתל-אביבשלהאורבניבנוףמיוחדמעמדלוהיהומתמיד

נתפסאחדמצדשלה.הילידיבמרחבוהןהעירשלהגרלתיבמרחבהן

הקפהבבתיהעיר.שלהגרלתיהמרחבמןמובהקכחלקהקפהבית

הםוככללהעולם,מןריקודיםמוזיקתשניגנותזמורותהיוהיוקרתיים

בילוילמקומרתאותםשהפןמהזרות,תרבויותשלכמרקדיםנתפסו

בתיגםנפתחוהללוהיוקרתייםהקפהבתילצדתיירים.עלמועדפים

על-ידילתל-אביבהובאוזהמטיפוסקפהבתיוזולים.עממייםקפה

כמקרםה"ייקירת"השכונותדייריאתושימשוהגרמניתהעלייהאנשי

חברהקשריולקייםבגרמניתושבועוניםעיתוניםלקרואאפשרשבר

עלנתפסוהיוקרתיים,שכניהםכמרהללו,העממייםהקפהבתיותרבות.

שללצדםואולםהעיר.שלהגרלתיבמרחבמובהקותצירןכנקודותכן

סופרים,שללחבורותקבעשלמפגשיםששימשוקפהבתיגםהיואלה

בתיהמתחדשת.העבריתבתרבותהטוןנותנישהיוואמנים,משוררים

עברית-ישראליתתרבותיתפעילותשללמרקדהפכוהאלההקפה

שלהקפהכתיעלהמידע . 89 89העיר.שלהילידילמרחבכןעלונקשרו

התל-הדימוייםמכללריןמתרחקהשכרנהבמחזרתהקפהביתבעיצוב

שבקטנותושכונתי,קפהביתיוצרהואהמוסד.שלהמובהקיםאביביים

לביתגםאלאהיוקרתי,הקפהלביתרקלאאנטי-תזהמהורהועליבותו

שברבילויכמקרםכללבדרןמזוהההקפהביתהביתי.העממי,הקפה

שלהשכרנהמחזרתאנשיאצלאןבחברותא,הישיבהמעצםמרפקהעונג

הישיבה- 90רלארמללרתלסבלחפץ,במחזהשרקראכדברישנולדו,-לרין

לכישלוןבמהרההופכתולהתענג,ליהנותניסיוןכלכמרקפה,בבית

היאאלאהקפה,ביתבאישלנחלתםרקאיננההזאתהפתטיותפתטי.

הקפהבביתהדברבולטבמיוחדעצמו.המוסדשלהמרכזיתתכונתוגם

עייפהמלצריתצ'רליץ',חנהאותרשמפעילהחפץ,במחזההמרננת

 9בעצמר.ילקפההחלבאתלקחתמחפץשמבקשתנפוחותרגלייםעם

אף(ואוליחפץשלמעמדועללהעידכדיגםהזאתבבקשהישאמנם

לחפץ),ערשהשצ'רליץ'אהבהבמבחןשמדוברשאומרשרקראצודק

עליבותהמקום.שלאופירעלגםמעידהשהסיטואציהספקאיןאבל

סרלרמרןבמחזההנשפיםאולםאתהאחרים.במוסדרתגםמסתמנתזאת

הואהשמחהבעליאתלשרתשבמקרםחתרנותזמרמייצגלמשל,גריפ,

השמחות,אולמיהקפה,לבתיהמשותף 92גררלר.אתבאוזניהםמבכה

מועדוןאתגםהענייןלצורןלצרףאפשרשאליהם-והריקודיםהנשפים
כלאתהופךשלריןהוא- 95הקרלנרעואולם 94התיאטררןאולם 93הלילה,

אי-יכולתםאתעל-ידםומבליטעל-פיהםהאלהוהנחמהההנאהמעוזי
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וביגר,שביטעלמכוססתל-אביב

 . 337-335עמ'לעיל, 37הערה

 . 99-98עמ' ','ץפח" . 90

 . 116-114עמ'שם, . 91

 , 49-40עמ'גריפ","סולומון . 92

79-75 . 

 , 97 , 92עמ'כ"חפץ','נזכר . 93

מזוודות",כ"אורזימונכח ; 107

 . 341-338עמ'

 198-עמ'גומי","סוחרי . 94

200 . 

"סוחרי , 45-44עמ'"קרום',' . 95

 . 202-201עמ'גומ'י,'
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 . 284עמ'חורפית","הלוויה . 96

 . 289עמ'שם, . 97

הרחבתאתלקשורייתכן . 98

הלוויהבמחזההמרחבממדי

נכתבשהמחזהלעובדהחורפ'ת

לדיןהחלשבההשנה ,-1977ב

כלשונואוהמיתוס,מחזותבכתיבת

מחזותיואתפיצל-לאורשל

i! לאור'זוועהולמחזותלקומדיות)
 ::ו
~ 

;::. 

E 

 , 8עמ'לזין",חנוךשל"הקומדיה

41 (. 

כמאפייןהמוסדותריכוזעל . 99

ראולעליונותה,וכסימןהעירשל

 . 95עמ'לעיל, 57הערהפארק,

עמ'לעיל, 8הערהקינר, . 100

168-167 . 

 . 63עמ'"קרום",למשל . 101

 . 66עמ'שם, . 102

שלהםניסיוןבכלהתוחלתחוסרואתבנעימיםלבלותגיבוריושל

הםשבושהאופןהמוסדות,מרביתלגבילפחותלומר,אפשרכן.לעשות

יוצאהעיר).למרחב(בניגודהשכונהממרחבלחלקאותםהופךמונכחים

המרחבכירושםשנוצרחורפית,הלוויההמחזההואזהלענייןהכללמן

רקמדובראידהשכונה.שלהמצומצמיםהממדיםמןחורגבוהמובכת

"שדרתלידהלוויות"ב"ביתגםאלאלהימלאיה,וב"יציאה"היםבחוף

שאפשרמוסדות- l/97העירבמרכזמפוארחתונותוב"אולם l/96שקמים

שלזוחריגהלמעטאך 98השכונה).למרחב(בניגודהעירלמרחבלקשור

מאפילהשכונהמרחבומוסדותיו,ברחובמדוברכאשרחורפית,הלוויה

העיר.מרחבעל

במחזותהמובכתהעירוניהמרקםעלומתבונניםהרחובמןממשיכיםאם

השכונה.מרחבעלהעירמרחבגוברזוראותמנקודתהציפור,ממעוף

העולםשארלביןהעירביןהמפרידיםהברוריםהמתארלקווינוסף

מרחבלצדלהוסיףאפשרכעיר-עולם"),"תל-אביב :'אסעיף(ראו

מניתיחלקםאתשרקהמוסדות,שלהגדולוהמגווןהריבויאתגםהעיר

התפקודמןנושלוכאילוהללוהמוסדותאתרואהאמנםקינרגד 99כאן.

החת-מודעאתלגלםכדישלהםהפרטיקולריוהשיוךהפונקציונלי

העובדהמןלהתעלםאי-אפשרכידומניאך 100האורבנית;ההוויהשל

אתמגווןשדיכוייםשונים,במוסדותלהשתמשבמתכווןבוחרשלזיז

לצדומלואה.עירשלג;יצמהלוומעניקבמחזותיוהמרננתהעירוניהנוף

שנראיםראשיים,תחבורהעורקישלסמיכותםגםעומדתהעירמרחב
 101השכונה.מממדיכחורגים

כללהססלנווגורםלסירוגין,לזיזמבניתהשכונהומרחבהעירמרחבאת

הדיאלוגבקטעהיטבמומחשתהזאתהמכוונתהעמימותביניהם.העת

קרום:במחזההבא

נכנסתבכורסה.שרועהבהריון,טרודה,ערב.לפנותטרודה.(בית

מזוודה)עםרופה

להיפרד.באתיטרודה.שלום,רופה:

אנוש.במצבתוגתיטרודה:

נוסעת.אנירופה:

לאן?טרודה:

גבריםהרבהקופאית.בצפון.בסופרמרקטעבודהלימציעיםרופה:

 102ייעצר.אחדאוליהקופה,לידעוברים

ב"צפון",בסופרמרקטעבודהלהשמציעיםמספרתכשדופהלכאורה,

אוהארץבצפוןמדוברהיהאםהעיר.לצפוןשכוונתהלהניחאפשר

לעצםהעבודהממקוםעוברהיהבהיגדשהדגשמצפיםהיינואחר,בצפון

הואכוונתהעלמספרתזופתשבושההקשראלאהאחר.למקוםהמעבר
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אותל-אביבבמרכזשמקומומירחוקה.נסיעהלפניפרידהשלביקור

כל-כןדרמתיבאופןנפרדלאהעיר,בצפוןלעבודעוברוהואבדרומה

בה-להיותעשויה"צפון"כןועלמזוודה,עםלשםיוצאולאמיקיריו

יותר.רחוקצפוןאףאוהארץצפוןגםבמידה

 וו:::
!R 
!:"" 

t 

שלהשכונהבמחזותהמובכתהעירוניהמרחבאתלראותכןעלאפשר

השכונהמרחבעםהעירמרחבאתהמפגישהכהטרוטופיהגםלוין

אתאח,דמצדממזער,לויןכזה,עיצובבאמצעותביניהם.ומנגידה

השכונהאת-שניומצדושולי,קטןכמקוםומציגוהעבריהמטרופולין

נקודתאתמשחזרכמוובכןשלם,לעולםוהופךמגדילהואהקטנה

בה.הרוחשיםהקטניםהאנשיםשלמבטם

המזוודותהמתים,עגלותהנהו,מזות-אירופית:יהודיתכעיירהתר-אביבג.

אתהנושאתאקלקטי,צביוןבעלתכעירתל-אביבמתוארתתכופות

חותמהאת-מבקריהובפיואמריקאיות,אירופיותעריםשלחותמיהן

מתארביאליקהפולנית.בעיקרהמזרח-אירופית,היהודיתהעיירהשל

ישרים,רחובותבליעקמומיות-עקמומיות,"שנבנתהכעירתל-אביבאת

עיירהשלרושםהמשאיריםוארהחלונותעםאופי,בליגן-מרכזי,בלי

וביגר,שביטעל-ירימצוטט . 103כשבמרחבתל-אביב,שלהזההדימויאתמקציןויןל 103בפולין".קטנה

 . 27עמ'לעיל, 37הערהעםליישבםניתןשלאכאלהזרים,אלמנטיםנוטעהואשלוהאורבני

העיירהלמרחבלשייכםניתןזאתלעומתאןהעיר,שלהמוכרהמרחב

במחזהשנזכרהנהר,הואכזהבולטאלמנטהמזרח-אירופית.היהודית

ישהזהלנהרבמחזה.התרחשותכזירתמוצגתאףושגדתוולידנטליעקובי

ההתרחשות.גבולותאתמתווהשהואמכיווןמיוחדת,משמעותבמחזה

ערב,בשעתשיכשרותעםיעקובישעוררהטיולבמהלומופיעהנהר

מלידנטללחמוקיעקובישלמניסיונולכאורה,לפחותשנול,דטיול

בילוישלקטןבנתחהואגםלזכותבתקווההזוגאחרישעוקבידידו,

מגיעיםהקפה,מביתיוצאיםהשלושהממש.באושרלאאםחברתי,

לנהר,שנייהפעםכןואחרהקפה,לביתשנייהפעםחוזריםהנהר,לגדת

ולידנטל","יעקובי . 104בטיולמדוברלכאורה 104הקפה.לביתהשלישיתבפעםחוזריםולבסוף

 . 191-186עמ'מןהתנערותתוךהזוגבניביןהשיחהקיוםהמשךאלאתכליתושאין

שאיננומעגליבטיולשמדוברמפתיעזהאיןולכןקרוא,הבלתיהאורח

הטיולשבושהמרחבמהרושםלהימנעאי-אפשרזאתבכלאבלמרחיק.

אחד:ברורגבוללפחותאוברורים,גבולותבעלמוגדרתחוםהואנערן

מעוררשבא,כלעומתממנהשבכןואחרהנהרלגדתשמגיעטיולהנהר.

שבהןבנסיבותושלפחותמשמעותי,מכשולהואשהנהרהרושםאת

תורםכזהשטיוללומראפשרכןעללחצייה.ניתןאינוהואנער,ןהטיול

אןבהמשך.אגעעודובכןומצר,צרכמרחבהעיר-שכונהשללעיצובה

הנהרמידה,ובאיזוהאם,היאכאןלשאולמבקששאניהמרכזיתהשאלה

תל-אביב.שלהממשיתהגאוגרפיתלמציאותמתאיםבמחזההמובכת
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של"קסמואדיכא,עמוס . 107

תל(עודך),אדיכאיוסףיום",

ה'סטור'ת-מקראה-אב'ב

יפותל-אביבעירייתספרות'ת,

 335-עמ' , 1959לחינוך,האגף-

336 . 

"ספיח",ביאליק,נחמןחיים . 108

אחדבכרךב'אל'ק .[ .חכתב'

הוצאתשני,ספדספר'ם,ובשב'

עמ'תדצ"ג,תל-אביבהיובל,ועד

קנ"א.

ארופד,אוודבוךיצחק . 109

רחובשו"ב",נריחו'של"התרנגול

חדש'םס'פור'ם-הטומוז'נה

קדיאה;הקיבוץסימןספדי ,ס' Jו'ש

עמ' , 1989תל-אביבהמאוחד,

54-46 . 

"סיפורעגנון'יוסףשמואל . 110

שמואלשלס'פור'וכלפשוט",

המנעו,לכפותעלעגנון:'וסף

תשכ"ו,ותל-אביבירושליםשוקן,

קפ"ד-קפ"ה.עמ'

 . 83עמ'"קדום", . 111

חורפית","הלוויה . 112

 . 284עמ'

 , 350עמ'מזוודות","אורזי . 113

353 , 354 . 

קטנ'םאנש'םעליכם,שלום . 114

שלוםכתב'קטנות:השגותבעל'

אחרוני,אדיהמאידיש:על'כם,

מןהידקרן,הואתל-אביבבתחומישעובדהיחידהממשיוהנהרהיות

השלושה.שלבטיולםהמופיעהנהראכןזההאםלבדוקהזיז

כגבולההנהרהסתמןו' 949בשנתהידקרןעבדשכונותבנייתתחילתעד

בהרריהנתפסהידקרןו osלהתפתחרתה.וכיעדתל-אביבשלהצפוני

עלוהשיטהידקרןאל"הטיוללטיולים.וכיעדטבעכאתרהתל-אביבית

העידבנישלהמקובליםהבילוייםלאחד"נהירשבא,שלמהמספרהנהר",

בירקון, טישה.]".[בתי-הספדתלמידישלהחופשובימיובחגיםבשבתות

ו o6להתברדד".המבקשיםהצעירים,לזוגותלבילויגםהפךהערב,בשערת

הרושםאתמעודדיםבמימיווהשיטהידקרןגדתעלהטיוליםתיאורי

הס~ף"מתוךהעיד:מןוסמויהמדוחקתממש,שלטבעבפיסתשמדובר

לפעםמפעם"מציץאדיכא,עמוסמספרהידקרן",גדותשמשניהעברת

העמוםבצלילההמוסיפההצרודהקריאתוסתומותומשלחברווז-בד

שלקריאתובאהבדרמיתר.השקועהירקבילסבךבראשיתיתחיותמין

גדת 101זהוו.במקרםוחברייםהמצרייםהטבעקסמילהאדירזה,ברווז

למרקםהקשורכאתרמתוארתולידנטל,ובי 11יעבמחזההמרנכחתהנהר

בנהרלדאותקשהומידית.ישירהאליוושהנגישותעידוניהשכונתי/

שלכטיולהתל-אביביתבהרריהנתפסתאליושהיציאההידקרן,אתזה

השטחבתרךשעובדכזה,נהרזאת,לערמתאחדות.שערתשלטיולממש,

דנותועיירותבעדיםמובהקנרפיאלמנטהואבמרקמו,ומשולבהעירוני

אתשמנכיחיםהעבריתהספרותמןבטקסטיםגםונזכראירופהבמזרח

את"הסובבהטיטידרבנהרמעט:לאישדוגמאותהאלה.המדחנים

ר"נשפך"גדותיועלהערלההברגנהרסו sספיח;בדומןהזפתים"פרוור

אשדהנהרסו 9שר"ב";נריחו'של"התרנגולבסיפורליפקייבהעידעל

לו,סמרךואשדפשוט,סיפורבדומןהידשלבטיוליומגיעאליונשנוש,

המשמשיםקטניםבתיםכמהישבצפיפות,מיושבהיהשבעבדבאזור

שלריןהנהרהואהאירופישהנהרהואהרושםופקידים.סורמרדיםלמגרדי

אלמנטשלנקודתיתבהחדרהמדוברהעיד-שכרנה.מרחבתוךאלמשבץ

מלאמרחבלעצבהכוונהשאיןכךעלמצביעהשלושהחדיג~תיחי,דזד

מרחבהאחד,המרחבשלנוכחותועצםעללהכריזדקאלאומשכנע,

המחזה.מזידתכחלקהאירופית,היהודיתהעיירה

רום,יוו 11במחזהכךמתים;עגלותנוסעותלריזשלתל-אביבברחובות

כיספקאיןמזוודות.נוואורזיבמחזהובעיקרוו zחורפית,הלוויהבמחזה

מסייעתהמגרדיםבתילפניהשכרנהברחובותהמתיםעגלותשלהסעתן

מוגןאיננוביתששרםכאן,שרדהשהמרותהרושםאתליצורללריז

הנעההמתיםעגלתשלזהבדימויהבחירהגםמחרסן.אינוושאיש

ליישבהניתןאךהמוכרת,תל-אביבשלנרפהעםמתיישבתאינהברחוב

עירכתדילבקה,אתמתארעליכםשלרםהיהודית.העיירהמרחבעם

קנדיםכמרזה,גביעל"זהעומדיםשבתיהכעירהקטנים,האנשים

מוסיף:והואוו 4רמערקמרת".שחרדותמצנרתכמרהישן,בבית-העלמין
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 11sשלה",הקברותבתיאלההרי _להתפארכתרילבקהשרשאית"במה

כתרילבקה.שלהקברותבתישנישלמפורטתיאורמביאהואוכאן

יהודישערכוהקנאהמעוררתההלוויהעלעליכםשלוםמספרבהמשך

נעילה.בשעתכיפורביוםשנפטרהחזן,מלךר'הצדיקלקבצןכתרילבקה

המדרשלביתהכנסתמביתמיטתומובלתהצדיק,שלהסתלקותועם

לביןהמגוריםאזורשביןהישירבקשר 116אותה.מלווההעירוכלהישן,

אפואלראותניתןעלמין)כביתהמגוריםאזורראיית(אוהעלמיןבית

היהודית.העיירהנוףשלמאפיין

אורזיבמחזהרקלארבות,מזוודותגםמופיעותהשכונהבמחזות
 120רלידנטל.ויעקרבי 119פרפך 116קךךם,במחזותגםאלא 117מזוודות,

עליו,ומעידותאותןשנושאלמיוראשונהבראשקשורותהמזוודות

תורמתהבימהעלשנוכחותןמהתרומהלהתעלםאי-אפשרזאתועם

נשיאתממנו,שבאולמסעשיוצאמיעבורואווירתו.המרחבלעיצוב

השכונהמחזותדיירישלשדבקותםדומהאבלטבעי,ענייןהיאמזוודה

הדברגרדא.נסיעהכצורכילהתפרששיכולממהחורגתבמזוודותיהם

עםור.Pו:ישיעקוביבעקבותלצאתשמחליטלידנטל,אצלבמיוחדבולט

שזוהימובן 121מקום".לאיזשהושממהרעסוקאדםלהיראות"כדימזוודה

נתפסאינומזוודהעםשהולךשאדםמכיווןשחר,חסרתספקולציה

לשימושבהסברההיגיוןחוסרוממהר.עסוקכאדםבהכרחעל-ידינו

כפיישלקיומוההצדקהשאתקישוטי,אבזרהיותהאתמבליטבמזוודה

כללבדרךמצביעהמזוודותשלנוכחותןהמטפורי.במישורלחפשהנראה

העיירהלסיפוריאופייניתשהיאנדודים,שלמעבר,שלסיטואציהעל

 123מרצון.במסעשמדוברובין 122מאונסבעקירהשמדוברביןהיהודית,

שמקורם'?זרדריםלראותאפואניתןהמתים,בעגלותכמובמזוודות,

המתים,עגלותושלמזוודותשליחדנוכחותןהיהודית.העיירהבנוף

התמטיקהעלמצביעהמזוודות,באורזיבמיוחדשמודגשתנוכחות

המזרח-אירופיתהעיירהמרחבשבאמצעותהנצח,נדודישלהיהודית

העירשלאפהמנשמתלחלקהופכתהיאלתל-אביבמחדירשלוין

הראשונה.העברית

מוצאחסרקטן,מקוםםופיח:תחנהתר-אביב,

תל-אתהופכותלעילשתוארוהמרכזיותהאורבניותהתופעותשלוש

שהעירזהבמובןכלקודםדחוסהואדחוס:למרחבלויןשלאביב

אךעל-ידה,מוכלתהטבעשבדרךהשכונה,לתוךנדחסתבוהמונכחת

הטבעימרחבהשהואהישראלי,החייםשמרחבזהבמובןגםדחוסהוא

המרחבאחרים:חייםמרחבישניביןבונדחסהממשית,תל-אביבשל

שלהייעודיהמרחבאתלראותאפשרשבוהאוניברסלי-הפוסטמודרני,

הגרעיניהמרחבאתלראותאפשרשבוהיהודית,העיירהומרחבהעיר,

שלה.
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כולו"העולםבוטל,דניאל . 124

(אפריל 33מינהלתרןנגרנו",

ברומהגם . 42-41עמ' ,) 1994

בללבררךנתפסיםהישראלית

כתופעותוהסגירותהמצור

שוהם,(למשל:מרכזיותמרחביות

 .) 248-239עמ'לעיל, 9הערה
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עמ' , 1988תל-אביבהמאוחר,

66-56 . 
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דיירישלהמקוםחווייתשלהמרכזיהמאפייןהיאהזאתהדחיסות

זיגישאומרוכפיקטן","מקרםבתל-אביבהרואיםהשכרנה,מחזרת

ומחניקמצרמרחבזהרגיסאמחד"קרביה".-מזוודותאורזיבמחזה

אותרלפרוץניסיוןכל-גיסאומאידךממנו,להבקיעמנסיםשהכול

פרפר,שנסע;כלערמתמחוץ-לארץשבקררםכלרם:בלאמסתיים

משנהרשררציסקה,שורץשלמאימתםלאוסטרליהלהימלטשמבקש

לשרריץ,בדרכונמצאשכבראלחנן,בבית;ונשארתכניתואתבמהרה

וכיוצאבארץ;ונשארהמקומיתהאוטובוסיםבתחנתלזונהמתפתה

שללחוריההשכרנהמחזרתאנשישלהמקוםחווייתהופכתכךבאלה.

היתקעות-במקרם.

באמצעותהישראליהחייםלמרחבמתקשרתההיתקעות-במקרםחוויית

המצרר"."מיתוסהואהלואאותר,המכונניםהמרכזייםהמיתוסיםאחד

העולםאומרתבידישראלמדינתאתהרואהתפיסהעלמתבססזהמיתוס

על 124זאבים".בידכ"כבשה-השכנותערבמדינותגםכמרבן,ובהן,-

למחריבותמתקשרתבמקרםההיתקעותחווייתהמצרר,מיתוסרקע

ש"אידהמשותפתהאמרנהבגיןהנוצרתולאחורהולמדינהלארץהעמוקה

 12sכלרלה.היאשבןוהספרשקדגרשוןשלמסתןכשם _אחר"מקרם

לעלילת-במקרםההיתקעותחווייתאתהקושרתהעולםתמרנתאתאך

במרחביםהישראליהמרחבניגוחבאמצעותלריןמערערהציונית,העל

תל-אתבנתקוהאוניברסלי-הפוסטמודרני.המרחבובראשםאחרים,

ארתהובהעמידומארץ-ישראל,ולמעשהשלה,היבשתיהעורףמןאביב

הארניברסליזםמפתעלהעיראתשםלרידבעולם,שרנותעריםמול

המדינהשלבהחלשתהאחדמצדשמתאפיינתמפהזוהיהפוסטמודרני.

האורבנייםהחייםטורחבהגדלתשניומצדהמוחלטת,העלמתהכדיעד

מתמש,ךעירונירצףאלאשאינועולםיצירתכדיעד 126היקפםוהרחבת

זה,במרחב 127קאלררינר.איטלרשלהעיןמןהסמויותהעריםעולםכדוגמת

האדםשלהאין-מוצאלחווייתמתקשרתבמקרםההיתקעותתופעת

האדםוהמאורות,האשליותממנוש~טלרשבעולםולהבנהזמננובן

יוצרשהואבקשר 12Bבערלם.כגר)הויהיהמקרםבכלזרעצמןירגיש

האדםשלהאין-מוצאחווייתלבידהקטן""המקוםשלהמרחביותבין

המצרר,במיתוסהשבוייםאחרותאתפרודיבאורמאירלריןהאוניברסלי,

ההילהאתזרמאחורהשוללהמובטחת,הארץבמלתעותהלכודים

ממשמעות.ארתהמרוקןולמעשה

העיירהבמרחבהישראליהמרחבאתכאמור,מנגח,לריןכ,ךעלנוסף

מןאלמנטיםהמקומיהאורבניבנוףמשלבהואכאשרהיהודית,

משנה-תוקףמעניקהיהודיתהעיירהמרחבלכאורה,האחר.המרחב

היסודבחווייתזהמיתוסשלמקוררשכןה"מצרר",מיתוסשללנוכחותו

שהתבטאהחוריההגויים,בקרבבקיבוציםשחיוליהודיםהמשותפת
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להתאחדעליהםכןועלעווללהםלגדוםזומםהעולםששארבהדגשה

והמתיםהמזוודותבאמצעותגיסא,מאידךאך 129מכול.לגדועולהתכונן

אתהראשונההעבריתלעירמכניסלויןתל-אביב,ברחובותהסובבים

הפרויקטעל-ידיכידוע,שאומצה,הנצח,נדודישלהיהודיתהתמטיקה

הקטןהמקוםמצוקתאתהיאאףקושרתכךומתוך 130המודדנה,של

גםלויןמערערכךעל-ידיהאוניברסלי.האדםשלהאין-מוצאלחוויית

המקוםחווייתושלהישראליה"מצוד"מיתוסשלהיהודייםהיסודותאת

זה.ממיתוסשצמחה

בנגבבן-גוריוןאוניברסיטת
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