
לאוגה ןברוקה 

 המדקה

)הלואגה רמאמ ,ל"חמר( םתוא הלעמ היה ותומבו תומל ךירצ היה רודב תוכז היה אל םאש

 ,היחתל םקו תמ ,םדאה-ןבב םלגתה םיהולא םא
.בל תמישל שונא ישעמ לכ םייואר זא יכ
,ךכב םייולת םהש הדימב הב
.)1999 בלסצ( םמעט תא םהל קינעמ הז עוראש עמשמ

 .תותדבו םיסותימב ותישאר הלואגבו ןברוקב קוסיעה םג ,עורה ביטומ ומכ .הלילשלו בויחל ,וב תוכורכ תובר תויועמשמו ןימוי קיתע ןברוקה סותימ
 .עורל הנעמ תתל םיסנמ לעה-רוביג לע םיסותימ םגו הלואגו ןברוק לש םיסותימ ,השעמל
 ןגומה ובצמ תא בירקמ תעדה ץע ירפמ לכואש םדאה .הברקהה פיטיכרא תא םג אלא ןדבואו שוריג קר אל םישגופ ונא ןדע ןגמ שוריגה סותימב דוע
 הדאילא ה'צרימ תותדה רקוח .ערל בוטה תעדות ןיב הנחבהב ךורכש רתוי הובג יתעדות בצמ לא עיגהל ידכ ולש יחכונה יתעדותה םויקה תאו
)Eliade( תא רתיבש ,הָשּורֹוּפ ןומדקה ידוהה לאה לש ינושארה ןברוקב םג למוסמש ,ינגומסוקה ילויהה ןברוקה תא םירזחשמ תונברוק יסקטש ןייצמ 
 ומצע ןעמל ומצע תא בירקמ אוה .)198 :2001 הדאילא( םלועה ארבנ היה אל וידעלבש רותיב – םלועה יקלחלו םינושה םילאל וכפהש םיקלחל ומצע
 םג .רתוי הובג ימצע םויק לש תילכתל הדעונש ,לבסב הכורכו תעדומ הברקה וז .ןידוא ידרונה לאה םג והומכו ,תישונאה העדותה תוחתפתה ןעמלו
 סותימב .םדאה תא וב ביצהלו םינושה ויקלח לע םלועה תא אורבל ידכ תיטואכה ותומלש תאו ינושארה והותה תא בירקמ םיהולא ,תישארב תשרפב
 .וכותב הווהתי םדאהש ידכ – "וריהט"ה – קירה ללחה תא רציו םלועהמ גוסנ ,ומצע תא בירקה רמולכ ,ומצע תא םצמצ לאה ,םוצמצה לש ילבקה
 ּוק ןאָּפו הקיתעה ןריאב תרַמּויכ ,םייבנידנקסה םימעב ריִמיִא לאה :המגודל ,םירחאו םייפוריא-ודוה םימע לש תויגולותימב תויוצמ הז ביטומל תוליבקמ
 .ןיסב
 :ןברוקה תועמשמ לע בתוכ רטפ םרמע טירקסנסמ םגרתמהו רפוסה

 ומצע םדאה רשאכ וליאו .תונברוקה לכ לעמ דמוע אוה ,ילובמיס ןפואב ופוג-ומצע תא בירקמ םדא ובש ןברוק סקטב
 אוה םדאה .םלועה ,יתישארבה ןברוקה ןיבו ,בירקמה ,וניב תמלשומ תוהז תמייק ,רתויב םלשהו יתפומה ןברוקה אוה
 ופוג תא ומצעל בירקמ םדא ובש ןברוקהמ רתוי םלש ןברוק ןיא ןכש ,ןברוקה לבקמ םג אוהו ,דחאכ ןברוקהו בירקמה
.)55 :2006 רטפ(

 ןברוק ובש ,ארקמב םירתבה ןיב תירב רופיסב םג םייקתמ )תיהולא החטבהו תירב לש( השדח העדות ןיבל רותיו-רותיב-ןברוק ןיב רשקהש ןכתיי
 תא עמוש אוהו הכשח המיא וילע תלפונ זאו ,םהרבא לש )התברקהו תמייקה העדותה לע רותיו אוהש( העדותה בצמ יונישל איבמ תויחה לש רותיבה
 רבעמו העדות בצמ יוניש הווח אוהשכ ,)ישפנ קוריפ-רותיב למסמש( ןאמאשה ףוג לש םירזגל רותיבה תייווחב םג םייקתמ הז רשק .םיהולא לוק
 .ינחורו הובג ,רחא העדות בצמל
 ןברוקה .)םירתבה ןיב תירבו הלימה תירבב ומכ( ןברוקה לע הווצמש ,ונממ הלודג תושי םע ומצע בירקמה תא תדחאמש תירבה תא אטבמ ןברוקה
 תעדות תא בירקמ( ומצע תא בירקמ ימצעהו ,םייחה ןעמל תוומה רוזחמ םייקתמ הב רשא ,םוקיהו לאה ,םדאה ןיב תימויקה תודחאה תא שדחל דעונ
 םלועב .תחאכ שדחמ תודחא תריציו תודחא לע רותיו ,תחאכ הברִקו הברקה רשפאמו למסמ ןברוקה ךכ .רתוי ההובג תוימצעב תוכזל ידכ )ינאה
 תברקה ,יגולותימה םלועב .חורל עיגהל ידכ ףוגה-רמוחה תברקה תא אטבמ אוהו ,ויברק ךותמ יהולאה חוכל עיגהל םדאל רשפאמ ןברוקה ,ידיסחה
 תא איביו ערה תא ריסיש ידכ וילע עיפשהלו ותוא תוצרל ,לאה ינפ תא תולחל םגו לאה לומ םדאה לש הדותה תרכהו האריה תא אטבל הדעונ ןברוקה
.םילבקמש המ לע םלשל שיש תיביטקניטסניאה הרכהה תאטובמ ךכ .עפשה
 זכרמב המצע תא ביצהל העדותה תייטנ לע וא )סירביה( רתי תוואגב אוטחל םדאה תייטנ לע יוציפ לש ילמס טקאכ האב ןברוקה תברקה םיתעל
 לטבל ךרוצה ןמ ותוא םיררחשמש םה ותולדג תשוחתו ותוואג תא בירקהלו ותונטקבו ותולבגומב ריכהל ינאה לש תונוכנה .שפנה לש סומסוקה
 ומכ( וייח תא םוקמב ופוגמ קלח בירקהל וא ,ומוקמב ושוכרמ והשמ בירקהל םדאל םירשפאמ הברקה יסקט .תיטרקנוק ךרדב ולוכ ומצע תא בירקהלו
.)הלימ תירבבב
 יכרוצ תברקהב רבודמש ןיבו םייחה תברקהב רבודמש ןיב ,יפילח טקייבוא תברקהב רבודמש ןיב ,הייחתו תוומ לש תוילמסב ךורכ הזכ ןברוק לכ
 תמרל תולעל תורשפאה תא למסמ תומדא ילע ןברוק לכו ,רחא םויק תמרב שדחמ תדלונש ,המשנה לש הייחתהו תוומה תא למסמ ןברוקה ךכ .וגאה
.רתוי הובג ינחור םויק

 םידילומ םהו ,רתוי ההובג תינחור המרב לאכ הייחתל םק ,סיזיא הלודגה הלאה תרזעבו ,רתוב-ברקוהש עבט לא אוה סיריסוא לאה ,הקיתעה םירצמב
 יהולאה ךלמה תברקה-תגירה לש םימודק םיגהנמ ראתמ )Frazer( רזיירפ .ושיל םירטַמ םגד אוה הז סותימ .שודקה דליה ,סורוה תא יאלפ ןפואב דחי
 ומכ ,לאה לש וחוכ תעמטהכ היחה רשב תליכא תראותמ ךכ רחא .)249 :םש( היחב תמלגתמש לאה חור תגירה וא )124 :2004 רזיירפ( ותבילצו
.תירצונה הסימב ,ומדו ושי לש ופוג ,ןייהו םחלהו ,)2013 דיורפ( ובאטו םטוטב לאה רשב תליכא
 לבסו שנענ ,ותומכו ,םלועל שדח עדי איבה אוה ,ושי ומכ .ושי תומדל סופיט-בא שמיש ,םדאה ינב רובע םילאהמ שאה תא בנגש ,ינוויה סואתמורפ
 .םילאה ןברוקכ
 לא םשאה םדאהמ קתעומ הרפכה ןברוק .תורחא תויוברתבו ארקמב םייוצמ אטח לע הרפכ תונברוק .הרפכל דעונש ןברוקה ףרטצמ ןברוקה ביטומל
 תא ךילשהל הייטנ תרכינ ,תאז םע .םירופיכה םויב רבדמל וכלשוהש לאזאזעל ריעשה תונברוק תא ןיבהל רשפא ךכ .יפילח טקייבואכ םייח ילעב
 רפכל דעונ ,תיתרבחה תומילאל הרטמו לזאזעל ריעש םג היהש ,ושי לש ותומ .ותוא בירקהלו תלוזה לע םג אלא םייח ילעב לע קר אל המשאהו עורה
 .הלואג לש דעי לבקמ הברקהה לבס ךכו ,תושונאה יאטח לע
 תונשרפ ןתמ בגא ,םיימוקמ םילא לעו םיינאגפו םיידוהי םיסותימ לע הכרד תישארמ תורצנה הנעשנ ,התוטשפתה לע לקהלו התזיחא תא ססבל תנמ לע
 היחה תונברוק תא הפילחמ איה לבא ,ןברוקה ביטומ תא תרמשמ תורצנה תוינגאפהו תודהיה תובקעב ,ךכ .םיירצונ םיכרעל תילובמיס הרמהו תיגולנא
 לש םהיתויומדב ושיל םימירטמ םיביטומ ההזמ תורצנהש עיתפמ הז ןיא ךכיפל .ףסומ ינחור ךרע הבוחב תנמוטש ,ושי לש תיביטמיטלואה הברקהב
 ןושמש :הלואגב ךורכ םתומו ,תינחור תוחתפתה ךילהתב ךורכ תימצעה הברקהה לש לבסה םתשולש לצא ,ושי לצא ומכ .סופידאו סלוקרה ,ןושמש
 לחו ויאטח לע רפיכש רחאל ומצע תא ותפירשב םימשל הלעוה סלוקרה ;םיהולאל ותליפת תוכזב תינפוג-תינחור לע-תמצוע לביק םיתשלפה םע ותומב
 הייחתל לדומכ ,ושנועו אטחה רוביגל לדומ ושיב האור יקסביוטסוד .ואטח לע רפיכש רחאל תינחור הלעמ לעב םדאל בשחנ סופידאו ,יבויח ךפהמ וב
.לבסה ןברוקמ וחמצש תושונאל הבהא לש םיכרעלו



 הייחתל לדומכ ,ושנועו אטחה רוביגל לדומ ושיב האור יקסביוטסוד .ואטח לע רפיכש רחאל תינחור הלעמ לעב םדאל בשחנ סופידאו ,יבויח ךפהמ וב
.לבסה ןברוקמ וחמצש תושונאל הבהא לש םיכרעלו
 תא למסמ אוה – היצנרקניאה ךילהתב וב םלגתה םיהולאש ימכו םיהולא לש ונבכ .והיעשיב 'ה דבע תובקעב הבצועש תירצונה לאוגה תומד אוה ושי
 .הייחתו תוומ לש ישונא-ללכ למסל ושי ךפה ךכ .ותומ ירחא שדחמ ותייחתב הכורכ ותברקה .םדא לכ שפנבש יהולאה דוסיה
 םלגמ אוה ;שפנב יהולאה דוסיה איהש תימינפה תמאל תונמאנה לש לבסה בלצ תא אשונש ןברוקה-לאוגה אוה ,הרבחה רובע ותומד תועמשמ לע ףסונ
 ודועייל תונמאנ לע תוומב ףאו לבסב םלשמו ,ויפלכ הרבחה לש הנבה-יא ריחמב םג ,ידוחייה ילאודיווידניאה ולרוגל תוביוחמה תא אשונש דיחיה תא
.יתימאה
 אוהש המ ןעמל ומצע תא בירקמ ירסומה רוביגה םיתעל .יכרע ןויערב הכימת וא םדא תלצה – תירסומ הרטמ ילעב םירוביג םנשי ,לבפמק ירבדל
 .)157 :1998 לבפמק( ומצע תא בירקהש ירסומ רוביג היה אוה ,ךכיפלו ,ךכ לע שנענו תושונאה ןעמל שאה תא בנג סואתמורפ ,המגודל .וב ןימאמ
 .ירסומ רוביג אוה םירחא ןעמל ומצע תא בירקמש רוביג לכש רמול רשפא ,ןכ םא
 ,ןושמש לא ,ינפוג חוכ לעב לע-רוביג היהש ,סלוקרהמ :םזיאתונומל תולילאהמ רבעמב לאוגה תומד בוציע לש ירוטסיהה ךילהתה תא תוארל רשפא
 לש "ןוילע בכוכ" אוהש – ושי לאו ,וחוכ תא ונממ לביקו וילא ללפתהש רחאל ,םיהולאה חוכב ויה וישעמ לכש אלא ,ינפוג לע-רוביג אוה םגש
 ירצונה סותימה ,השעמל .הסובתו השלוח םלגמ ושי ,ןוחצינו תיזיפ הרובג ,חוכ םוקמב .יזיפה יתימה רוביגל הזתיטנא אוה ירסומ לע-רוביגכו ,תורצנה
 ןברוקה תא תכפוהש ,יהולאה דועיילו תינחורה תמאל תונמאנה תרובג איה אולה ,חורה תמצוע לא יזיפה חוכה ןוחצינמ הרובגה תועמשמ תא הנשמ
.ודועייל ןמאנש ימצעה למס תא ושיב גנוי האר וז הביסמ .םירחאה לש לאוג םג םיתעלו ,ומצע ולש תימצעה תמאה לאוגל
 םייתייעב םיטביה תוהזל ןתינ םג ןתמועלו הראהו היצמרופסנרט ,הלמח ,הרפכ ,הברקה לש תויבויח תויוכיא ליכמ ןברוקה ושי לש ביטומה ,תורצנב
 ינאה לש הריחבמ השענש ,יביטקאו עדומ תועמשמ קינעמ טקא רותב ימצע ןברוק תברקה ןיב לידבהל בושח .תיטסיכוזמ-ודאס תּונברוקו לבס לש
)sacrifice(, ונממ םילודג תוחוכ ידיב לצונמו םינוא רסח שח וגאה הבש ,תוינברוק תשוחת ןיבל ,לאוג ןברוק רמולכ )victim(, ןברוק אוהש ןיב 
 .עונלוקב ישנה דוכלמ לע ןוידב וניארש יפכ ,ויפחדו ותוישיא ןברוק אוהש ןיבו הרבחה ןברוק אוהש ןיב ,לרוגה
 תלוכיה םג אוה ושי לבא ;וב םיעגופש תוחוכל ןברוק םדאה לש ותויה תא םלגמו ולרוג ףקותמ םדאה תא ףיקתמש ערה תא גפוסו ליכמ עוצפה ושי
 תורצנה ;לבסל ךרע תקנעהב אוה תורצנה לש לודגה הנורתיש סרוג הדאילא .אוה רשאב לבסה לש תינחורה ותועמשמ תא םלגמ אוה ,הז לכמ לאגיהל
 .)86 :2000 הדאילא( הלואג לש "יבויח" ןכות תלעב היווחל ילילש בצממ באכה תא הכפה
 תלאוגה הברקהב ."שדקל" אוה הלימה לש ינושארה רוקמה רשאכ ,"רתוול"ו "ענמיהל" :םישוריפ ינש תלעב איה יניטלה הרוקמב sacrifice הלימה
.ולש וייח תא שדקמ ךכו ,וייחמ הלודג תמא שדקמ ןברוקה .התוא תרשל ידכ םייק םדאהש ,האידיאה לש ההלאהו המצעה תומייקתמ
 ביטומ יוצמ הז קרפב םהב ןודאש םיטרסב .םיירצונ תונויער הגופסש תוברת ירצות ,םיבר םייפוריאו םיינקירמא םיטרסב עיפומ לאוגה ןברוקה ביטומ
 םהב עיפומ לאוגה ןברוקה לש ירצונה יפיטיכראה ביטומהש ,הרושה ןמ םדא ייח לע אלא ושי ייח לע םיטרסב רבודמ אל .ושי חסונ תימצע הברקה
.םמויסב
 הברקהה תמיא ךכו ,םמצעלו תלוזל הלואגה ךרע תא ימצעה תוומה ןברוקב וא הכ דע םהייח חרוא תברקהב םיאורש םירוביג הארנ ןלהלש םיטרסב
 תועמשמל הגרעה תא םיאטבמ ולא םיטרסש הרובס ינא ,ךכ לע ףסונ .רתוי הובג יכרע ימויק בצמ לא שדחמ שפנה תדיל לש ינחור ךרעב תרמתומ
 .ינוליחה םלועב הדבאש תיתד תינחור
 םירוביג םה ,םדא לככ םלואו .םירוביג-יטנא תויהל םיטונ םג םה ,לע-ירוביג םניאש דבלב וז אל :ךפהל ,םייאורה םניא םיאבה םיטרסב םירוביגה
.תירצונה ותועמשמב לאוגה ןברוקה תא םימלגמ םהו ,םהייח לש תיזכרמה תומדה םתויה לש ןבומב
 ,יביטקלוקה עדומ-אלב יוצמש המצוע-בר פיטיכראב רבודמש רחאמ .טרסה תלילע ירוחאמ יומס טסקטכ עיפומ לאוגה ןברוקה ביטומ ,ןלהלש םיטרסב
 לש ומויקל עדומ יאמב-יאטירסתהש חרכהה ןמ אל ,םדאה לש תעדומ תונווכתה אלב םג ומצעמ עוקבל פיטיכרא לש וכרדו ,תירצונה תוברתב דוחייב
 לש יטגרנאה וחוכמ חפנתמ ינאה םהבש םיבצמב ומצע רוביגה לש תועדומ רדעה לש תויתייעבה תא ןייצל בושח דוחייב .וטרסב הז פיטיכרא-ביטומ
 ינשבש ןייצא .המרואתו ןברוקה םיטרסה ירוביג לצא רבדה ךכ .הזוכיספ תנכסב תויהל יושע אוהו ,תואיצמה תרוקיב תא דבאמ ןמזב ובו ושי פיטיכרא
 לע תססובמו ושי לש הבילצה עסמב תקסועש ,)BWV 244( ךאב ןאיטסבס ןאהוי תאמ ןויספ סואיתמ הירוטרואה עקרב תעמשומ הלאה םיטרסה
 .הריציה סיסבבש ושי לש לאוגה ןברוקל יאמבה לש תועדומ אופא תרכינ ולא תוריצי יתשב .השדחה תירבב יתמ יפ לע הרושבב זכ-וכ םיקרפ

 'ןדע ןגב ומכ'

 / ,םלועל וב שמתשי אלש דחא לוק שי םדא לכל
.)2009 זרילא( ןיערג ומכ וכותמ האוג ,חוכ רבוצ אוה ותיא

 הריירקה אישב ימלוע םש לעב חילצמ חצנמ – )]Nyqvist[ טסיווקיינ לקיימ( סוארד לאינד לע רפוסמ )Pollak ,2004 קלופ ( ןדע ןגב ומכ טרסב
 דע ,לאינד לש ושפנ תא םילכמו םיכלוה תומלשל הריתחהו ינעבותה םייחה ןונגס .גשגשמה ודמעמ תושירדמ שתומו דדוב םדא ותויה םע דבב דב ולש
 אוה ריע וזיאב רכוז וניא םינש רבכש ,לאינדלש אלא .רוזחל תנמ לע אלש ,דימ ,התיבה :הרורב ולש הנחבאה .המבה לע טטומתמ אוה דחא םויש
 לדג ובש רפכה ,דנלרונ רבעל הידווש לש םיכוראה םישיבכב הנופצ עסונ ומצע תא אצומ אוה ,ףרוחה עצמאב ,ךכו .תיב שממ ןיא ,רקובה ררועתה
 רבע ותודליב .תובר םינש דדומתה אל םתצקמ םעש תודלי תונורכיז וב הלעמ רפכל הרזחה .הידווש ןופצב קחורמ רוזאב ןכושה ,חרב ונממשו
.םינומעפ לוק תלעב הריעצ לש הכמ לעבל היהו לדג ,ישארה ללעתמה ,ינוקש ונל ררבתי טרסה ךלהמב .םוקמה ידלי ידימ תוללעתה
 ,רפכה ינב לש םתונרקס תא ררועמ אוה ואוב רחאל דימ .יונפ ןמז ףדועמו רוקמ דעור אוהו ,קסומ-אלהו קירה ,ןשיה רפסה תיבב םקמתמ לאינד רפכב
 .ישימח םוי לכב הייסנכה םלואב תסנכתמש ,הייסנכה לש הנטקה הלהקמל ץעיילו אובל ונממ שקבמ ימוקמה רמוכה .םהידחפו םהיתוששח תא םג לבא
 תליחת םע .הלהקמל תוירחאה תא ומצע לע לבקמ לאינד הרהמ דע .רוזעל םיכסמו ברסל ותלוכיב ןיאש ןיבמ אוה ךא ,העצהל דגנתמ לאינד הליחתב
.ותוא היחמו תפחוס ,ותוא תשגרמש הקיזומה לא שדחמ רבחתמ אוה הלהקמה םע הדובעה
 .דועו ןוירבה תשא ,תינדרמה הריעצה ,רמוכה תשא ,ינוונחה :רפכה יבשות לש םצמוצמה ןווגמה ןמ תבכרומ ,הלימה ןבומ אולמב תימוקמה ,הלהקמה
 המ םהמ שרוד אוה ךכ םשל .םהיתומשנ תא דחאתו םישנאה בל תא חתפתש הקיזומ רוציל– וייח תפיאש תא םישגהל ידכ םהב שמתשהל הצור לאינד
 שיאה לש ומסקב םיבשנו םיכלוה םה ."שממתהל הניתממ ונביבס הקיזומה לכ" יכ זכרתהלו בישקהל םתוא דמלמ אוה .תורסמתה :ומצעמ שרוד אוהש
 ןיב :אובל םירחאמ םניא םיכוכיחה םלואו .ןמאית אלש הדימב םימת םגו לודגה םלועה שיא םג ,ןידע םגו יביסרגא םג ,רז םגו ימוקמ םג אוהש ,רזומה
 הלהקמה תא ליבוהל לאינד תא ןימזהש רמוכה וליפא ;םלוכ ןיבל ,לאינד תא םג הכמש ,ןוירבה ןיב ,ותשא ןיבל רמוכה ןיב ,םמצע ןיבל הלהקמה ירבח
.הבורב וילע םייאמ ףאו ותחלצהב אנקל ליחתמ
 .ותוא תאלממש הבהאה תא אטבל דציכ עדוי וניאו םיישונא םירשק רוציל רשקתמ לאינד ,שונא ינבל הבהא אלמו יתודלי ,קירבמ םדא ותויה ףרח
 לע תמייאמ הלהקמב ותוליעפ .תינולמג הכישמב הז ביבס הז םיבבותסמ ,םייחה תמכוח תלעבו תיתפמאה ,תיתודליהו תינדרמה ,הנלו לאינד
 עלקנ אוה .הרייעה לש רמוכה םהיניב ,םיביואב םג ךא ,הלהקמה ישנא ברקמ םישדח םירבחב ףקומ ומצע תא אצומ לאינדו ,הרייעב ווק-סוטטסה
 לע רבגתהל ול םירזוע הקיזומה תמשנ לא הרזחהו השיגרהו הפיה הנל םע הווח לאינדש הבהאה .הליהקה ייח תאו וייח תא הנשתש םיעוריא תרשרשל
 םהינש ;הלהקמה ישגפמב ףתתשהל ול רשפאמ לאינדש ,רגפמה רענה לש ביטגנ תנומת אוה חצנמה לאינד .תודידבהו םידחפה ,תודליה תונורכיז



 לע רבגתהל ול םירזוע הקיזומה תמשנ לא הרזחהו השיגרהו הפיה הנל םע הווח לאינדש הבהאה .הליהקה ייח תאו וייח תא הנשתש םיעוריא תרשרשל
 םהינש ;הלהקמה ישגפמב ףתתשהל ול רשפאמ לאינדש ,רגפמה רענה לש ביטגנ תנומת אוה חצנמה לאינד .תודידבהו םידחפה ,תודליה תונורכיז
 .תמאב םייח םה ובש ידיחיה םוקמה איה הקיזומהו ,םיישונא םירשק רושקלו תואיצמה ייח םע דדומתהל םישקתמ
 הז תא הז ריכהל םידמול םה .םהיתוקוצמ תא אפרמש ילופיט יתצובק שגפמ ןיעכ ,הב םיפתתשמה ייחב יזכרמ קלחל תכפוה הלהקמה ,ןמזה םע
 ךפוה הלהקמה שגפמ ,הגרדהב .םבלל בישקהלו םמצע תא רישל םידמול ,רתוי תונוכנו רתוי תובוט םיסחי תוכרעמ רוציל תוסנל ,שדחמ וא הנושארל
 .םהמ דחא השענש ,הרייעה לש רגפמה רענה תא לבקל םידמול םהש יפכ םהיתונורסח תא לבקל םידמול םה ,וב םיפתתשמה רובע אפרמ שגפמל
 ץמוא תרזוא איה .הייחב ול הקוקז איהש חוכה תא הלהקמב תורבחה יסחיבו הרישב תאצומו הלהקמה לש תינלוסה תישענ ,ןוירבה תשא ,הלאירבג
 רובע הלהקמה תועמשמ תא אטבמש ,הלאירבג לש רישה אוה טרסה יאישמ דחא .הלהקמב התחלצהב אנקמו התוא הכמש ,הלעב תא בוזעל
 :םיפתתשמה

 /.יתגשהש המ לכ / יל רסחש המ לכ / ןאכל יתוא ואיבה ייעוגעג / המדאה ינפ לע בוצק ינמז / יל םיכייש ייחשכ תעכ
 הצור ינא /.יתאצמ אל םלועמש ןדעה ןגמ / טעמ יל וארהש / םיליממ הקזח התייה ילש הנומאה / יתרחבש ךרדה וז ךא
 הבוט יתייהש העידיב / היח ינאש שיגרהל הצור ינא / .יחור לע הלועה לככ היחא / ייח ימי לכ / היח ינאש שיגרהל
 ראשיהל ןוצרה קר / הרירב יל התייה אל םלועמ ילוא / המדרת קר התייה וז / ימצע תא יתדביא אל םלועמ / .ייד
 הפ ינא / .םויל ךפוה הלילה תא תוארל / היישפוחו הקזח תויהל / ינאש ימ תויהל / תרשואמ תויהל הצור ינא / .םייחב
.ייח תא יתייחש / שיגרהל הצור ינא / .ותוא םג הלגא דחא םוי / םייקש יתבשחש ןדעה ןג / יל קר םיכייש ייחו

 םישנאהו ,יטנתוא ישיא-ןיב שגפמל תכפוה הלהקמה .הקיזומב ,יתימאה ימצעה ,ימינפה לוקה יוטיב :הישנאל הלהקמה לש תועמשמה תא אטבמ רישה
 םהילא ושחכתהש תושגר םיאטבמ םהו ,םתמשנ תא תררחשמו םבלב תעגונ הקיזומה .ףרוע ול םינפמו םהלש םייחב ירקשה תא םילגמ הב םיפתתשמש
 תינתרקה הרבחב תומילאהו תאכדמה תונרמשה דגנ םישנאל אפרמ איה הקיזומה ךכ .םהלש יתימאה ימצעה תא תויחל ץמוא םילבקמ םה .תובר םינש
 .הב םייח םהש תירפכה
 תא בהוא אוהש רמול לגוסמ אוהשכ ;הנלב בהאתמ אוהשכ תאפרנ ,ורבעב ויישקמ תעבונש ,הבהאל רסמתהל לאינד יאקיזומה לש תלוכיה-יא ,ףוסבל
 סוניכב ףתתשהל תנמזומ הלהקמה .התוא בהוא אוהש הנלל רמולו רשקל ומצע תא חותפל לגוסמ אוהשכ ;םתבהא תא לבקמו הליהקב םישנאה
 המבה לא הלוע הלהקמהשכ .םירחאב תורחתהל אלו רישל היהת םתרטמש יאנתב סנכל ועסייש םיכסמו הקיזומב תויתורחתל ברסמ לאינד .תולהקמ
 רבכ .םיינפוא לע בכרש רחאל רתי ץמאמ לשב הארנכ ,תמו ףלעתמ ,עצפנ ,טטומתמ ,םיתורישה ירדחב ותוא םיאור .םש ונניא לאינדש ררבתמ
 .וב חצינש טרצנוק םויסב טטומתהשכ ,בל תויעבמ לבוס אוהש זמרנ טרסה תליחתב
 ליחתמ רגפמה רענה .סוניכל וניכהש םירישה תא רישל ילבמו חוצינה ילב רישל ךרד םמצעמ םיצלחמ םיכובנה הלהקמה ישנאש ךכל תמרוג ותורדעיה
 הריש תולוק תעמשהל דחא-דחא םיפרטצמ םה ךכ ידכ ךותו ,םנורגב םמצעמ םילוע ומכש תולוק עימשהל םיליחתמ םירמזה ראש וירחאו ,ודבל רישל
 לחיי לאינדש תומשנה תודחא תרצונ ךכ .ולש לוקה תא דחא לכ ,םתִא רשו וילגר לע דמענ להקה .ולש יתימאה לוקה תא רש דחא לכ .םילימ תלוטנ
 ידכ ומוקמ תא הנפמ לאינד תעד ילבמש המוד .טרסה לש ואיש הז .חוכ רבוצו האוג ,ימינפה ןיערגהמ עבונ וב שמתשהל אלש םיטונש לוקה .הל
 אטבתהלו וגאה יכרוצ תא בירקהל ול םגו הלהקמה ירבחל םירשפאמ לאינד לש םיילמסה ותומו ותעיצפש הארנ .םהלשמ ימצע בחרמ וישנאל רשפאל
 תמאה תמשגה איהש הלואג איבמש ןברוקכ ושי תא םידהדהמ ותומו חצנמכ ודיקפת לע רותיווה .ינושארה יתימאה ימצעה ןיערגה לש הרישב
 .הרבחה לשו דיחיה לש תינחורה-תישפנה
 ויתועורזב רוניכהו דליה תא םירמ אוה .ותודליב היהש יפכ הטיחה תודשב ודבל בצינ ,היה אוהש דליה םע דחאתמ ומצע תא האור לאינד ותומ עגרב
 תומלשל תוומה עגרב םידחאתמ ןבהו באה ,ושי לש ותומדב ומכ .ןב-בא תודחא תרצונ ךכו ,ומצע לש לאוגה-בהואה באה היהנ אוה ךכ .ותוא קבחמו
 ייח לש יתימאה ינושארה רוקמה ותויהב ,ימצעה ילמסמ דחא אוה םג דליהשכ ,היהש דליה םע רגובה םדאה לש תודחאה םג איה וז תומלש .תחא
.שפנה
 לש הרקויהו דובכה ,תוכמסה לע הרחתמ לאינדב האור ,רפכב תוכמסה שיא אוהש ,רמוכה :ושיל לאינד תא תורשוקש תויצאיצוסא דוע ןנשי טרסב
 ;ותוא ובירקה ןכלו םדמעמ לע םויאו תורחת ושי לש הרושבב וארש ,תחאכ תיאמורהו תידוהיה תוכמסה ישנא ומכ ,ותוא גורהל םייאמו הליהקה ישנא
 הכמ ןוירבהש רחאל ;ודועייל לבטנש ושי ומכ רהנה ימב לבוט לאינד ;"לאינד תא בלוצ התאו ושי לע תושרד בתוכ התא" :ול תרמוא רמוכה לש ותשא
 ותוא תופטוע ,לאינד תא תופסואש הלהקמה תושנ שולש ;בולצה ושי ומכ תושורפ ויתועורזשכ םימב ףלועמ בכוש לאינד תא םיאור ונא תושק ותוא
 תא הריכזמש ,בא אלל םא לצא לדג לאינדש הדבועה תא ךכל ףיסוא .בלצהמ ותדרוה רחאל ושיב ולפיטש םישנה תא תוריכזמ ,וב תולפטמו ןידסב
.תומשנ תווחאו תישונא הבהא לש רסמה תאו ותומ עגרב ןבה-באה תודחא תא ,עוצפה אפרמה ותויה תא ,הירמ לש הנב ,ושי
 לאינד לש רשקב ירבגהו ישנה תודחא ,הליהקהו םידיחיה תומשנ תודחא :ןאכ םימייקתמ ,ימצעה תומלש ילמס םהש ,םידוגינה תודחאו תומלשה ילמס
 שפנל לחוימה תומלשה בצמ ,יחישמה ןדיעה ילמסמ דחא אוה ןדע ןגש ךכל סחייתמ ,ןדע ןגב ומכ ,טרסה םש .טרסה םויסב ןבהו באה תודחאו הנל םע
 .הלוכ הרבחלו דיחיה
 יכ ףא ,ושי וליאו ,ערהו בוטה ידוגינ דוחיא םג םשוריפ ,ימצעב םידוגינה תודחא רקיעבו ,תומלשב םידוגינה תודחאש ןייצמ )Jung 1978: 42( גנוי
 ויחל תא טישומ ,ולוכ בוטכ עיפומ ושי .ןטשל ,טסיירכיטנאל ,וליפכל תסחיימ תורצנהש ,ערה ,ילצה ודצ תא רסח ,ימצעה למס אוה םיבר םינבומב
 ארובו רוא רצוי" :בותככ ,ערה תא םג ליכמ לארשי יהולא ,ותמועל .ימצעה פיטיכראמ תיצחמ קר אוה ושי ךכיפל .הכמ לע הכמ בישמ וניאו היינשה
 הרזח תוכהל לגוסמ וניא ותורגבב םגו ותודליב םג ,בוט ולוכ לאינד םג ךכ .)'ז :ה"מ והיעשי( "הלא לכ השוע 'ה ינא ,ער ארובו םולש השוע ךשוח
 םה הלאה לצה תוחוכ ןכש ,םייחל ותורישכ תא שילחמ הז רסחו ,האנק וא תונפקות ,םקנ ,סעכ וב ןיא .ןהשלכ לצ תונוכת לעבכ הלגתמ וניאו
 .םלועב תואיצמהמ ודגנכ עיפוי ערה ,וכותב ערל שחכתמש ימ .םייחה קבאמל םישורדש םייעבט םיטקניטסניא

'הקירמאב'

 אוה בורק
 .םיהולאה ,סופתל השקו
 םש ,תפקשנ הנכסש םוקמ לכ ךא
)2005 ןילדרדלה( .חמוצ עישומש המ םג

 םוקמל רובעל תשקבמ החפשמה .ןטהנמל םיעיגמש םייקוח יתלב םיריא םירגהמ לש החפשמ לע רפסמ )Shriden ,2002 ןדירש( הקירמאב טרסה
 הב םיררוגתמש הנוכשב ,ןטהנמ בלב ןיינבב הבולע הריד םירכוש תוריעצה םהיתונב יתשו הרשו ינו'ג .םנב תומ לש הידגרטהמ חורבל ידכ שדח
 םג קוסעו רחאל דחא המב ןחבממ ץר ,תינומ גהנכ דבוע ינו'ג .הרבחה ילושמ םיקפקופמ םיסופיט ראשו םירוכיש ,םימס ירחוס ,םינמוקרנ רקיעב
 ואיתמ .ינקירמא-ורפא ואצומש ,ואיתמ םשב רסוימ ןמא ,םהלש ןיינבב רגש ןכש תושגופ תודליה .הדילג תונחב הדובע תאצומ הרש ;הרידה ץופישב
 םהו החפשמה ינב לע רבוע הלבק לש ךילהת .ותא דדייתהלו ותרידל סנכיהל תוזעמ תודליהו ,סדייא תלחממ ססוגש רסוימ לאוסקסומוה ,ינע רייצ אוה
 הרוחשה ותורזב םייאמש ,ירותסמה ןכשהש ךכל איבת ויפלכ םיחרואה תסנכה .םייאמהו גירחה ,הנושה ,דדובה רזה תא םתיבב חראל םימיכסמ
 תווחל דמועו ותא תויחל דמלש םדא ותויהב ,תוומה םע תודדומתהה לע םירבד המכ החפשמה תא דמלי ,ותרידמ םיעקובש תוקעצהו באכה תולוקבו



 הרוחשה ותורזב םייאמש ,ירותסמה ןכשהש ךכל איבת ויפלכ םיחרואה תסנכה .םייאמהו גירחה ,הנושה ,דדובה רזה תא םתיבב חראל םימיכסמ
 תווחל דמועו ותא תויחל דמלש םדא ותויהב ,תוומה םע תודדומתהה לע םירבד המכ החפשמה תא דמלי ,ותרידמ םיעקובש תוקעצהו באכה תולוקבו
 .םהמ דחאו דחא לכ ,םתוא בהוא אוהש םהל רמוא אוהשכ ,הבהא לע רבדל תלוכי ומע איבמ םג אוה .ורשב לע ותוא
 רבודמ וניאש המשא אלמ לֶבֵא םיאשונ םיריעצה םירוהה .ושארב הכמ תובקעב תמש ,יקנרפ ריעצה םנב לש ורכז םע דדומתהל השקתמ החפשמה
 .תוומ ףס לע םיירירבשה הייחש ,ּהָגָּפ תקונית תדלויו בוש הרה םאה .םמע דדומתהל םילגוסמ םניאש םיירט םיחתמ םלצא ררועמש ,דבועמ וניאו
 .הייחת ומע אשונש ירצונ תוומכ םייח ואיתמ לש ותומ הל קינעה לשמ ,היחת איהש םיעדוי ונאו םייח ינמיס הלגמ הריעזה הגפה ,ואיתמ לש ותומ עגרב
 השדח הייחתכ םה השדחה תקוניתה ייח .ותוא הבהאש החפשמל תבהוא הדות תקנעהו הנעמל תימצע הברקה ןיעמכ ,הלואג ןברוקל ךפוה ותומ
 יאופר חוטיבו םיעצמא תלוטנ החפשמה יכ ,הגפה תקוניתב לופיטה תא ןממל ידכ ופסכ תא החפשמל שירומ םג ואיתמ .ןבה תומ ירחא החפשמל
.והשלכ
 יישקמו חאה ןדבואמ קחרמ המצעל תרצוי ךכו ,החפשמה לש םוי-םויה תויושחרתה תא ואדיו תמלצמב ףרה אלל תמלצמ יטסירק הרוכבה תבה
 שי תמה יקנרפלו ,תולאשמ שולש וב שי תודגאב ומכש ,ינוימד םלוע המצעל תרצוי איה .םהילא הברִק תרצוי ןיפולחל וא םישדחה םייחל תולגתסהה
 :המצעל םג תסחיימ איה ,תמה חאל תסחיימ איהש יזוידנרגה חוכה תא .תמה חאה םע רשקה תא הכותב םייקל הכישממ איה ךכ .ןתוא אלמל חוכה תא
 :הקחרה ינונגנמ ינש תלעב יטסירק .םדי תלזואב עדומב אלש השח איהש רחאל ,הירוהל עייסל ידכ הנוכנה הלאשמה תא תשקבמ איה ,תירוה הדליכ
 היווחה לש הרזה הל רשפאמש ,דימתמה המוליצ ךרד תואיצמה תקחרה ,רחאהו ,תולאשמ שולש שקבל ןתינ התרגסמבש הדגאל םייחה תכיפה ,דחאה
 תא םג רמשל ךכו ,ףיצר טרסב יתחפשמה ןורכיזה רומיש ךרד החפשמה לש תודיכלהו ףצרה תייווח תא רוציל הל רשפאמ יטסירק לש םוליצה .המצע
 תדמעב תויהל םגו םייחב ףתתשהל רמולכ ,ןמזב-וב תחכונ אלו תחכונ תויהל הל רשפאמ תמא ןמזב תויושחרתהה םוליצ .המצע לש תודיכלה
 תא השוע יטסירקש הארנו ,דלי ותויהב תמש ,יקנרפ ויחאל טרסה תא שידקה ןדירש .הפיצמ תישגר תופחסיה ינפמ הילע תרמושה ,קחרממ הפוצ-הדֵע
.הזה טרסה תקפה ךרד ולבא םע דדומתמ אוהשכ ,השוע ומצע ןדירשש המ
 תא ומצע לע לביק לוכיבכו םייח קינעה ותומבש ,לבוס-עוצפ לאוג לש תומד אוה ,השדחה תירבב םיחילשה דחא ,יתמ םשכ ומשש ,ואיתמ םג ,ושי ומכ
 תרשפאמ ואיתמ לש ולבס יפלכ החפשמה ינב לש הלמחה .םתמשא תלאשב קוסיעמ לודחל םהל רשפִאו םהילע רפיכ ,החפשמה ינב לש םתמשא-םאטח
 לש השדח תועדומ איבמש ,החפשמה רובע חילש אופא אוה ואיתמ .ותוא ליכהלו םלבס תא םג שוגפל םהל תרשפאמ וז הלמח .םה םלבס יפלכ הלמח
 .הבהאבו הלמחב לבסה תלבקו םייחב תוומה בוליש
 םהל תקנעומ ןאכמ .םימשב םייקתהל וחור ךישמת ותומ רחאלש םתוא דמלמ אוה ."רחאה דצל רובעל דחופ וניאש הז אוה םחול" :רמוא ואיתמ
 התעמ .ךכ לשב המכ יפ לובסלו תוומה תא שיחכהל אלו ,ותומ םע ונממ דרפיהלו תויחל םירוהל תרשפאמש הנומא ,םימשב יקנרפ לש וחורש הנומאה
 טרסב הקוזיח תא תלבקמש תיתדה הנומאה .היפתכ לע הירוה לטנ תא דוע תאשונ הניאש הליגר הדליכ שדחמ תויחלו םוליצה לע רתוול הלוכי יטסירק
.יופיר לש תוכיא הליכמ איה ןכלו ,גנוי ירבדכ ,המשנה תוהממ יתוהמ קלח איה תיתדה הנומאה ןכש ,אפרמ םרוג איה םג הזה
 שפנב הייחתב םג אלא ,תקוניתה לש הייחתב קר תאטבתמ הניא שדחמ הייחתה .תלצאנ תועמשמ ותומלו וייחל קינעמ לאוג ןברוקכ ואיתמ לש ותומ
 םישדח םייח תאירבכ ,הייחת אוה ומצע טרסה םג .הרפכבו החילסב ,הבהאב שדחמ םידלונ םלוכ םה ;ןדירש ,ומצע טרסה רצוי שפנבו תוחאהו םירוהה
.עונלוקה תריצי לש

 'ונירוט ןארג'

בלצ הזיא ?ונב קיזחמ המ ,הא
חורה לא ונפוג תא םירמ ,וניתועורז תא חתומ
 )1969 רדנפס( ?םיפקתשמה תורואה ןיב ונתוא רמסממו

 רוצייה ספב וייח לכ דבעש ,האירוק תמחלמב לייח רבעשל ,יקסלבוק טלוו תא םלגמ דווטסיא טנילק )Eastwood ,2008 דווטסיא( ונירוט ןארג טרסב
 ול םירכנתמה וינב ,התמ ותשאשכ .פורטנזימ ,תלוזל היתפמא לוטנו רירמ ,יכונא ,גזמ םח םדא אוה יקסלבוק .דדובו ןקדזמ יאלמיג ,דרופ תוינוכמ לש
 יקסלבוקש ךכל בל םשש ,ריעצה רמוכה קר .קיפופב גניסריפב תרדהתמו ןטב תצלוח תשבול ותדכנו ,םהיבאל רמול המ גשומ םוש ילב היוולהל םיאב
.הייסנכה קיחל ותוא ריזחהלו יקסלבוק תא תונשל ותלוכיב ענכושמ ,הייסנכהמ דלוס
 תוללקו תוקירי לש ברק-וד להנמ אוה .ולש ןיינבה לע םיטלתשמ היסא חרזמ םורדמ גנומהה טבש ינב םירגהמש האור אוהשכ םעזמ חתור יקסלבוק
 קבט תא סעכב קרויו ומצעל למלממ אוה ,"?תיבה לע ונל וטלתשיו ןאכל ואובי םהש ידכ ?האירוקב ונמחלנ הז ליבשב" .םייניעה תנסכולמ ותנכש םע
 ,יכורכרה רגבתמה ,םירגמה םינכשה ןב ,ואט יפלכ בועית שח ,תנקדזמה ותבלכ ודצלו ותיב תספרמ לע ודבל בשוי יקסלבוק ברע לכב .ויפבש הסיעלה
 ןארג דרופ םגדמ טרופס תינוכמ ,יקסלבוק לש ותינוכמ תא בונגל ואט לע תצחול היפונכהשכ .ואט תא הפיקתמש היפונכה יפלכ םג שח אוהש יפכ
 איה תינוכמה .וינכש לש םהייח לא וחרוכ לעב יקסלבוק ףחסנ ,היתורושל לבקתהל יואר אוהש חיכוהל ידכ ,ךרע רקי םינפסא טירפ ,72 תנשמ ונירוט
 .ולש החושקה תוירבגלו יקסלבוק לש תיתרבחה הנוסרפל ימינוטמ גוציי ןיעמ
 וס תא םגו היפונכהמ רענה תא ליצמ יקסלבוקו ,הכינחה תמישמב לשכנ רענה .היפונכה דגנ לעופ אוה הבוהאה ותינוכמ לעו ולש אשדה לע ןגהל ידכ
 ,התחפשמ ןיבל וניב רבחלו יקסלבוקל תודוהל תשקעתמ וס .התוא שקיב אל ללכש ףא ,וינכש לש הדות תרכהל דימ הכוז אוה ךכ לע .הלודגה ותוחא
.וינכש םע תילרטינ םולש תירב תורכל וליפאו ,יתאיסאה חבטמה ימעטממ תונהיל לוכי אוהש הלגמ יקסלבוק .ול הרז הכ הלש תוילטנמהש
 לע ריעצה רמוכה ינפב הדוותמ אוה ,הייסנכל ךלוה אוה ףוס-ףוסשכו ,רוגס םדא אוה .האירוק תמחלמב עציבש בר גרה לע המשא וב אשונ יקסלבוק
 וניא תובר םינשש םדא קחשמ דווטסיא ,)2004 דווטסיא( יבייב רלוד ןוילימ טרסב םגש ןיינעמ .ךכ לע םשא שח אוהו וינב םע רשק ול היה אלש ךכ
 דווטסיא ונירוט ןארגב .ותוסח תא הילע שרופו גאוד באכ התוא הוולמ ,הריעצה תפרגאתמה םע רשק רצוי תאז םוקמבו ,ותב םע רשק רוציל חילצמ
 עייסמו ולש ךנוח ךפוה ,םלוכ לש תרשמכ שמשמ אוהו וב םילזלזמ דחי םג בוחרה ישנאו ותחפשמ ינבש ,רענה לע ותוסח תא שרופ יקסלבוק תומדב
 קינעהל חילצמו לושיחל םירועיש תרדס ול ריבעמ אוה .רענה לע תוספורטופא שח יקסלבוק ,גנמוהה טבשמ החפשמה ןיבל וניב רשק רצונש רחאל .ול
 םייאל הלולעש השלוח ,ואט לש השלוחל ותביא לע רבגתהל חילצמ יקסלבוק .הרוחב םע רשק רוצילו ומצע תא סנרפל לגוסמש רבג לש השוחת ול
 .הדילס םהב ררועלו םיבר םירבג לע
 יפלכ םדצמ תוניוע ייוליגב תאטבתמ וז תונפקות .םמצעמ םיקתונמש םירבג תנייפאמה ,יקסלבוק לש תינחוכה תונפקותב םישגופ ונא טרסה תליחתב
.וילע םינומא םהש םחולה רוביגה םגד תא תרשמש ,ינחוכ בזוכ ימצע םיחתפמ םה הנגה רותבו ,הל תושחכתהב וא םשפנב השלוח לכ
 אוה .יתודידי םדאל ןיועו רירמ ,חור-סג ,ןעזג ,ןפקות םדאמ ךופהלו וינכש םע ישונא רשק רוציל חילצמ יקסלבוק ,תפעוזו השקונ ,השק תודידב רחאל
 ,יבויחה סחיה תובקעב ומצעב הנתשמו רענה תא הנשמ יקסלבוק .ישממ עויסו תוהבא ,תוישונא לש הדמע ויפלכ אטבמו רענל עייסמ ,רשקל הנענ
 וינכשש תונתמלו חוריאל ולש תודגנתהה תורמל .תתל אלו ונממ תחקל םיצורש ,םירכונמה וינבל דוגינב תאזו ,ויפלכ וינכש לש קינעמהו ךירעמה
.ןהמ עפשומו ולא תווחמל חתפנ אוה ,ול םינתונ
 הדעה יופיר ןעמל לעופש שיאה ,יטבשה אפרמה ,ןאמאשה .וינכש תחפשמ לש ןאמאשה םע ולש שגפמה תובקעב שחרתמ יקסלבוק לש יונישה
 תוגרדמה הלעמב ץר יקסלבוק תא םיאור זאו .ורבעמ השק והשמ ומע אשונ אוה יכ ומצע םע ער שח אוהש וילע רמואו טבמ וילא רישימ ,הישנאו
 ררועמ ןאמאשה .ותבוגת ןיבל ןאמאשה ירבד ןיבו ותלחמ ןיבל יקסלבוק לש הנשיה ותמשא ןיב יביטאיצוסא רושיק רצונ ךכ .םד קרויו לעתשמ אוהשכ
 .יקסלבוק לש ותמשנל אפרמ אצמיי ופוסבש ךילהתה תישאר תא ןנוכמ רבעה תמשא םע תומיעהו ,רבעה רכז תא וב



 ררועמ ןאמאשה .ותבוגת ןיבל ןאמאשה ירבד ןיבו ותלחמ ןיבל יקסלבוק לש הנשיה ותמשא ןיב יביטאיצוסא רושיק רצונ ךכ .םד קרויו לעתשמ אוהשכ
 .יקסלבוק לש ותמשנל אפרמ אצמיי ופוסבש ךילהתה תישאר תא ןנוכמ רבעה תמשא םע תומיעהו ,רבעה רכז תא וב
 יסוסירב גנומהה ינב לש םתיב תאו ותיב תא םיפיקתמ םה .המקנ יעוריא תרשרש םיתיצמ ,יקסלבוק לש דגנה תולועפמ עגפנ םדובכש ,היפונכה ירבח
 םורגל טילחמ אוה ,םעפה ךא ,היפונכה ישנא תא שרגל חילצה ךכו ,תוריל ילבמ וקשנב םייא זא דע .םוקנל טילחמ יקסלבוק .הרענה תא םיסנואו תוירי
 הסנמ וניא אוה לבא ,םד קרוי רבכ אוהו תרבגתמ ותלחמ ןכש ,ברק ותומש עדוי יקסלבוק ,הארנה לככ .הרטשמה ידי לע ורצעיי היפונכה ירבחש ךכל
 הרטשמהו ,גרהנ אוהו וב םירוי םה הבוגתבו ,קשנ תפילש לש העונת השועו םדגנ ףושח אצוי ,היפונכה ירבח לש םתיב לא ךלוה אוה .ומצע תא ליצהל
 .בורק ותומש עדי אליממ ירהש ,םתרגסה ןעמל ומצע תא בירקהל טילחה אוה .קשנ ותושרב היה אל ללכש ונל ררבתמ זא .הצרש יפכ ,םתוא תרצוע
 הסנמ יקסלבוק .היאטחמ תושונאה תא ליצהל ידכ תמש ,בולצה ושי ומכ הארנ אוה – םידדצל תושורפ וידישכ בכוש ותוא םיאור ,תמו חנוצ אוהשכ
 ,וינב יפלכ םגו םינאירוקה יפלכ ולש רבעה יאטח לע רפכל הסנמ אוה .בוש גורהל ןכומ וניאו ,רבעב האירוק תמחלמב אטחש גרהה אטח לע רפכל
.םישדחה וידידי תא ליצהלו
 לעה-רוביג פיטיכרא םע תוהדזה איה ושי םע תוהדזהה .יקסלבוק לש וייחל תועמשמ קינעמ תימצע הברקה לש טקאב תוומ ידכ דע תלוזל עויסה
 יקסלבוק לש ותומ ןפוא .ולש ויאטח תא אלא תלוזה יאטח תא אשונ וניא אוה ותומב ,ושיל דוגינב לבא .תלוזה תלצה ןעמל ומצע תא בירקמש ןברוקכ
 .ושיל םדקומ םגד ןושמשב םירצונה ואר הרקמב אלו ,)'ל :ז"ט םיטפוש( "םיתשלפ םע ישפנ תומת" ןושמש לש הרימאה תא ריכזמ
 לש ינוברעמה יפואה .הלצה תומישמל אצויש דדובהו רוגסה שיאה ,ןוברעמב ףירש-יובואקה לש ךישממ ןיעכ אוה ,דווטסיא טנילק ןקחשה ,רוביגה
 החתופ םהבש ,םינוברעמב תופתתשהמ האב םימדקומה ויטרסב ותליהת רקיעש ,ומצע דווטסיא לש היפרגומליפה םע בתכתמ תמ אוה הבש הנצסה
 םיבוטה לש המחלמל אצויש רוביגה תעכ אוה ,לאוגה תומד תא םליג םינוברעמב רבכש ,דווטסיא .תלוזה תנגהל אצויש ספסוחמהו חושקה רבגה תומד
 .טלחומה יכרעה שומימה ורובע אוה ותומ :יקסלבוק לש תיגרטה הדוקנה וז .הכלהמב תמו םיערה דגנ
 םשאה ,אטחה לש ילאפידאה שלושמל רבעמ אוה רשאב םדאה תא ביצמו הזילנאוכיספה ימוחת תא ביחרמ )Kohut( טוהוק ץנייה יאקיטילנאוכיספה
 לע ענומ ותוהמב םדאה ,טוהוק יפל .ומויק לש יגרטה דוסיה ידי לע אלא ,אשונ אוהש תילאפידאה המשאה ידי לע ןייפואמ וניא םדאה ,וירבדל .שנועהו
 דוחייבו ימצעה תמשגהב ךורכש יגרטה דוסיב ןומט םדאה לש ותוהמ רקיע םלואו .ותוימצע תמשגה תארקל ותוא םיעינמ רשא דיתע תוחוכ ידי
 תינבת יפ לע וייח תא תויחל הריתחה תועצמאב ,וחור לש יוחיאב הנומט וייח תועמשמ .ולש הצמחהה ייחמו ונורבישמ ימצעה םוקיש לש םיבצמב
 םימשגתמ םיינחורה-םיישפנה וייחשכ .וייח תברקה דע הלודג הברקהב לבוג ימצעה שומימ םיתעל יכ ,ותוהמב יגרט אוה םדאה .ולש יניערגה ימצעה
 לש יכרע שומימ ורובע איה )ויבא תא גרה רשא( ודוד תא גורהל תוביוחמהש ,יגרט םדאל המגודכ טלמה תא איבמ טוהוק .תיזיפה םתדמשה ריחמב
 ,הסובתכ הארנש ,תוומה םהינש לצא :ושי לש הידגרטל טלמה לש הידגרטה תא הוושמ טוהוק .ולש ותומ תא וילע איבמ ודוד גרה ,רוכזכ .ותוימצע
 .ימצעה לש ןוחצינ םצעב אוה
 לש ןוחצינהו הבחרהה תא ,יגרטה רוביגה םע תינמז תוהדזה בגא ,תווחל תונמדזה הפוצל תרשפאמ הידגרטה יכ ,יגרטה םדאל הקוקז איה םג הרבחה
 תויהל םעפ-יא לכוישמ רתוי דיכלו ץרמנכ ומצע ולש ימצעה תא הווח יגרטה רוביגה לש ימצעה שומימב ףתתשמה הפוצה" .ומצע ולש יניערגה ימצעה
.הפוצה רובע םג לאוג ןברוקכ שמשמ רוביגה ךכ .)Kohut 2007: 68( "םייתימאה וייחב
 ירצונ טרסכ ולוכ טרסה תא אורקל שי ,הז ןבומב .ידוהי-ירצונ ךרע איהש ,בוטה תיישע ידי לע םג אלא ותומ ידי לע קר אל אטח לע רפכמ יקסלבוק
 .המשנל הלואגה לשב קותמו ןדבואה לשב רמ :קותמו רמ אוה תוומש ,יקסלבוק לש ותשא לש הבכשאה סקטב רמוכה ירבדב חתפנ טרסה .ידוהיו
 תא וליאו הייסנכל ותיב תא םרות יקלסבוק ותאווצב .הלואגכ קותמ-רמה תוומה לש האידיאה תא שמממ אוה טרסה ףוסב ךא ,וירבדב לזלזמ יקסלבוק
.ואטל שירומ אוה ,ונירוט ןארגה ,ותינוכמ
 תא וילע ךילשהל םיטונש ,וב םילזלזמש יוחדה םיטועימה ןב ,רזה ,רחאה אוה יונישה תא איבמש חילשה ,ונירוט ןארגו הקירמאב ,םיטרסה ינשב
 ,ימצעה לש היצרגטניאה תמלשהל רתוחש ,היצאודיווידניאה ךילהתב .לצה תונוכת ןה אולה ,שפנב תויוחדו תותוחנ תובשחנה ,תוילילשה תונוכתה
 םילהת( "הניפ שארל התייה םינובה וסאמ ןבא" קוספה לש ותמשגה וז .תויבויחה ויתויוכיא תרכהו ותא המלשה ,לצה תלבק לש ךילהת שחרתהל בייח
 םירשפאמש םהו ,םהיתויוכיאב םילגתמ ,םהב םילזלזמ הליחתכלמש םיטועימ ינב םהינש ,)ונירוט ןארגב( ואטו )הקירמאב( ואיתמ .)ב"כ :ח"יק
 אוה ואטה למסו ,קוחרה חרזמה תא תונייפאמה תותדה תחא אוה ואד-ואט ןכש ,ירקמ וניא ואט םשהש הרעשהה הלוע ןאכ .ימינפ ךפהמ תווחל םתלוזל
.גנאיו ןיי ,שפנה ידוגינ לש רוביחמ תרצונש תומלשה

 'המרואת'

 קוחירה תשוחתו םייחל הגרעה אוה יתוריציב ינשה טוח
.םייחה תבהא תא הריבגמ אלא התיחפמ אלש

 .ימצע תא ינא ריכמשמ בוט ינריכמ התא ירה ,ינא רפוכש התא עדוי םא
.)2009 ינילוזאפ( הנומאל היגלטסונ ול שיש רפוכ ינא לבא ,רפוכ ילוא ינא

 ןיב םיקזבהב טרסה לכ ךרואל רזוח הז רואית .וב תבשונ תיליפרע חורש םדמדא רבדמ לש רואיתב חתופ )Pasolini ,1968 ינילוזאפ( המרואת טרסה
 םייחה לש תוסכל תחתמ תעה לכ היוצמש המודק תעדומ אל הבכש ןיעכ אוה םודאה רבדמה וליאכ ,ןבומ רשקה אללו רבסה אלל ,םינוש םיעטק
.רוביד אלבו םילימ אלב שחרתמ טרסה לש ובורו ,םילמ אלב םויק אוה רבדמה .העדותה לש םיקדסה ןיבמ תחתפנו תצרופ עתפלש ,םייביטמרונה
 ידי לע הייחל תועמשמ איבהל הסנמ תממעושמ הדימא השיא ובש ,)Antonioni ,1964 ינוינוטנא( םודאה רבדמה טרסה םע בתכתמ הז טרסש ןכתיי
 ינש רבדמל .עבטה לכ תאו ריעה תא םודאב עבצ ינוינוטנא .וב דבוע הבהאמש לעפמה לש ינרדומה םלועה לומ קרפתמו ךלוה המלועו ,לשוכ ןמור
 ,החיתפה עטקבו ,המרואתב םנשי םינבומה ינש .המצע םע שפנה לש יתימא שגפמ םוקמ ,וב רבדמ לאהש םוקמ )2( ;תישגר הממש )1( :םינבומ
 .רבדמב תכלל ומע לע הוויצ םיהולאש הרימאה תעמשנ ,רבדמה תא םיאור הנושארלשכ
 ןיישעת באה .החפשמה ינב ןיב רשק רדעהבו ישגר הממש רבדמב ,תודידבו תונקירב תנייפואמה ,הדימא תינגרוב תיקלטיא החפשמ לע רפסמ טרסה
 וניא )פמטס סנרט ןקחשה( ריעצה ;זע טבמו ןפוד אצוי יפוי לעב ירותסמ ריעצ חראתהל אב החפשמה תזוחא לא .תקנופמו הרק הייפהפי םאהו דימא
 לש הריציה ילגלג תא עינהש אוה ,זעה וטבמב דקוממש ,פמטס לש יטוראה ויפויש המוד .ואוב רשפ המו אב עודמ ,ותוהזל רבסה לכ ןיא ,ומשב ההוזמ
 תונייתפ םג וב תוהזל רשפא לבא ,הנווכ לכ אלבו תומימתב וליאכ ,םלוכ תא ררחסמ ריעצה .ולוכ טרסב תויושחרתהה ריצל תישענ ותומדו ,ינילוזאפ
 תארקל עגרכ טשפתהש ימכ וידגב תא ןולסב ריאשמ וא רענה ינפל םוריע טשפתמ ,םיילגר קוׂשפ אסיכה לע בשוי אוהשכ :הצחמל תעדומ תינימ
.תוינימ לש שומימ
 המצועב וב םיבהאתמ ,)הקודאה תתרשמהו הרוצעה םאה ,תינשייבה תבה( םישנה ןהו )ןידעה ןבה ,תוקפסב הנועמה באה( םירבגה ןה ,החפשמה ינב
 לכל וידסח תא קינעמש בהאמה תויהל ודועייו ודיקפת לכ וליאכ םהמ דחא לכל דימ הנענ ריעצה .ותא ינימ רשק םימזוי םלוכו ,שוביכל תנתינ יתלב
 אוה ךכ רחא .ןושארה ימיטניאה ינימה הנויסינ הזש ,הרענה ,תבה םע ןכו ,וילא ךשמנש החפשמה ןב ,רענה םע ךכ רחא ,תתרשמה םע הליחת :שרוד
.טרסב התומדל רתויב םיאתמ קוהיל איה תננוצהו תיטנגלאה התומדש ,)]Mangano[ ונגנמ הנבליס תינקחשה( תיבה תלעב ,םאה םע בכוש
 הז ילוא ,הלוח היהנ באה .הב חראתמ אוהש החפשמל אל ךא ,םיפוצל ירותסמה ,תוהזהו םשה לוטנ רזה תוחכונל הבוגתב טקש-יא ףקתנ ומצע באה םג
 תא לוקב וינפל אורקל ריעצהמ שקבמ באה,"'ץיליא ןאוויא לש ותומ" יוטסלוט לש ורופיסב ארוקו הטימב בכוש אוהו ,בלה ןוממיש לש ישגר ילוח



 הז ילוא ,הלוח היהנ באה .הב חראתמ אוהש החפשמל אל ךא ,םיפוצל ירותסמה ,תוהזהו םשה לוטנ רזה תוחכונל הבוגתב טקש-יא ףקתנ ומצע באה םג
 תא לוקב וינפל אורקל ריעצהמ שקבמ באה,"'ץיליא ןאוויא לש ותומ" יוטסלוט לש ורופיסב ארוקו הטימב בכוש אוהו ,בלה ןוממיש לש ישגר ילוח
 ינפוגה ובאכ לע לקמ ךכו ,ולש ויפתכ לע שונאה הלוחה ןאוויא לש וילגר תא חינמ ,ןאוויא הזוחאה לעב לש תרשמה ,םיסירג ובש ,עודיה עטקה
 חרואה .דסח תעיגנכ ןאוויא לש ובלל תעגונ ,תישגר הממש ולוכש תיבב וירוסייב ושפנל בוזעש ,ןאוויא יפלכ םיסירג לש תינמוהה הווחמה .ישפנהו
 באה לש וילגר תא חינמ אוה ןכלו – הלוחה ירוסייל הלקה איבהל – יוטסלוט לש רופיסב םיסירג לש וישעמ רחא תוקחתהל שקבתמ אוהש ןיבמ ריעצה
 אלל םיינגרוב תומכסומ ייח ויהש ,וייח לש בזכהו רקשה תא ןיבהל חתפנו ותומ ברע ישפנ ךפהמ הווח 'ץיליא ןאוויאש רפסמ יוטסלוט .ויפתכ לע
 םייחה םישנא םלוכ ,ינילוזאפ לש וטרסב החפשמה ינב ראש לעו באה לע רבוע המוד ךילהת .ותחפשמ ינבל והשלכ הבהא סחי אלבו ומצע תרכה
 .רוכינבו תישגר הממשב
 תובקעב םהמ דחא לכב לחש ימינפה ךפהמה םע םידדומתמ תתרשמה םגו החפשמה ינב ,תרבסומ הניא איה ףאש ,ריעצה לש תימואתפה ותביזע רחאל
.ויהשכ תויהל דוע םילוכי םה ןיא התעמ .תיתחפשמה תכרעמה לש ריבשה ןוזיאה תא סרהו טקש-יא םשפנב ללוחש ,רזה םע שגפמה
 תא םלגמ ירותסמה ריעצה .וב םיצורו ול םיתפתמ ,וילא םיכשמנ םישנאש ליגרו םוקמל םוקממ דדונ ,דבוע וניאש ,ראופ ,יחצנ םלע ןיעכ אוה רזה
 םויקה תא ועגמו ותוחכונ םצעב סרוה ,המודמה תיתחפשמה תכרעמב הכיס ץעונ ומכ אוה .תולובגה ץרופ עתעתמה רטסקירטה ,רחאה ,רזה פיטיכרא
 םיינוציק תוישיא ייוניש םיווח םה תאז תובקעב .ךרד ישפחמו םימורפ ומע עגממ וברצנש ולא תא ריאשמ אוה .םלענ זאו ,הלוכ תכרעמה לש ףפורה
 .םירזומו
 דעש ןיבמ אוה .יתימא תויהל וילעש וניבהב ,רויצל רבעש הלטלטה תא בתנמ אוה .ומוקמ תא דוע אצמי אל אמש להבנו לאוסקסומוה אוהש הלגמ ןבה
 םייניעב דב לע עבצ ךופשל ומכ ,םיגירחו םייתרגש יתלב םירבד תושעל זעמ אוה הנושארל ,וישכעו ,ובש ןוחטיבה רסוח תא ולש רויצה אטיב הכ
.יבויח יתריצי ןוויכל וב לחש עוזעזה תא טוונמש דיחיה אוה ,השעמל .וילע ןיתשהלו תומוצע
 תברסמו תינוטטק הקיתשב ץוחב לספס לע תבשוי איה .הררוגתה ובש חנזומהו ינעה רפכה לא הבשו הזוחאה תא תבזוע הילימא תינקתשה תתרשמה
 .ינרפוזיכס םוטפמיס תבשחנו ,תובר תועש ךרואל השקונ החונתב ףוגה תאיפקו תונבאתה ,תטלחומ טעמכ תוליעפ תריצע איה הינוטטק .לוכאלו רבדל
 ,הילע לטוהש השֹודקה דיקפת םע ההדזמ איה .םילוח אפרתש ידכ הילא לגרל םילועו השּודק לש יוטיב לאכ הלש רזומה ןואפיקל םיסחייתמ םישנאה
 תאפרמל הכפהש ,הילימאו ,הנקז השיא העיפומ טרסה ףוסב .תושורפ תועורזב תיבה לעמ תפחרמ התוא םיאור ךכ רחא .םילוח תאפרמ איה – ןכאו
 הריפח תאב ירמגל התוא הסכמ הנקזהו המדאה לע תבכוש הילימא ,המדמדאה המדאב רפחנש רובל תועיגמ ןה .םילימ אלל הירחא תכלוה ,השודק
 אפרמ ושי םע ההדזמ הילימא ךכ .אפרמ ןייעמ ,הארנה לככ – ןייעמל ךופהיש באכ ןה היתועמדש תרמואו הכוב הרבקנש תתרשמה .םשמ תכלוהו
.הילע טלתשהש לאוגה ןברוקה לש פיטיכראה ידי לע תעלבנו םיישיאה הייח לע תרתוומ איה .תלאוג תומדל ךפה ותומבש ,םילוחה
 איה .וידעלב תויחל לכות אל יכ רתוי עורג הבצמ וישכע לבא ,םירבגמ ּהדחפ תא אפיר רזה םע שגפמהש תרמוא ,היבא תא קר הבהא הכ דעש ,תבה
.םילוחה תיבל תחקלנ איהו ,הב לפטל דציכ עדוי וניא שיא .םיצופק םיפורגאבו תושורפ םיידיב ,ינוטטק קותיש לש תמדרתב הטימב תבכוש
 ,םייעגר םיינימ םירנטרפ הרובע םישמשמש םיריעצ םירענ התינוכמל תפסואו םיכרדב עסמל תאצוי איה .םיממושו םיקיר ויה הייח לכש התליג םאה
.תותלדה תא הירחא תרגוסו ךרדב הקיר הייסנכל תסנכנ התוא םיאור ףוסבל .אוושל ךא ,התווחש תידוחייה היווחה תא רזחשל התוסנב ,ולוגי'גכ
 שמשל לוכיש האנ רוחב האור אוה .םזילאיצוסה לש יביטקלוקה הלואגה טביה םע ההדזמ ךכו ,ולש לעפמה תא וילעופל ןתיי ילואש ומצעל רמוא באה
 אצוי דעצב רחוב אוה ,ותשא התשעש ומכ ,ירשפא יתלב ףילחת ירחא אווש שופיחב ריעצל תונעיהל םוקמב לבא ,ול דבאש ריעצל ףילחת תומד ול
 דע הקיתשב ךרד ול םינפמ םישנאה ראשו ,תכלל ליחתמו תבכר תנחתב םוריע טשפתמ אוה :תרזועה לשו ותב לש ןהידעצמ תוחפ אל ףרטומ ,ןפוד
 .םילימ תלוטנו תילויה ,הלודג הקעז קעוצו םידדצל וידי תא שרופ ,םקו לפונ ,לודגה קירה רבדמב םוריע ךלוה שיאה .םודאה רבדמה לא עיגמ אוהש
 .טרסה םייתסמ ךכ
 לאה תולגתה תארקל רבדמב וכלהש ,לארשי לש םעסמ ומכ – רבדמב עסמ הז םאה ?טרסה תליחתב עיפומש ,רבדמב תכלל יוויצה שממתמ ןאכ םאה
 .יתדה שגרהו תוינחורה לא תוחתפיהל האירקו ,םיכרעמ תינקירה ,ךרדה תדבוא תינגרובה הרבחה דגנ הסרתה אוה טרסה ,השעמל ?הלואג תארקל –
 המשנה לא עיגהל ידכ ,ינוציקו גירח טקאב ,הכ דע םהייח תא םיבירקמ םלוכשו ,השדח תימינפ ךרדל תאצל םיסנמ טרסה ירוביג לכש רמול רשפא
 ראבמ וניא ינילוזאפ .לאגיהל ידכ ,יהולאה ,יזונימונה-בגשנה לא ,םהמ לודגו קזח והשמל תילטוטה תורסמתהה לא ,םילימ םרטב היווהה לא ,המוריעה
 םייפיטיכרא תוחוכו תצרפנ םתוישיא ךכ ידכ ךותו ,םהמ קזח עדומ אל חוכ ידי לע םילעפומכ םיארנ םה .םמצעל רבד םיראבמ םניא םישנאה םג .רבד
.הנכסה ןאכמו המצועה ןאכמ .םילימלו הנובתל רבעמ םתוא םיליעפמ
 םישח ונא .ושי לש ותבילצ תא תראתמש ,ךב לש ןויספ סואיתמ הירוטרואה – הייסנכ תקיזומ לוקספב תעמשנ ,הלוח בכוש באה ובש טרסב עטקה ןמל
 ימצעל ורבחתיש ידכ ,המ רבד ונממ וצרש םישנאל ומצעמ ןתנ ריעצה ,ושי ומכ :טרסב תויושחרתהל תסחוימש ,הקומע תינחור תיתד תועמשמב
 .הייחתו תוומ לש היצמרופסנרט ךילהתב ,תובהאתהו תינימ הקושת םע עגמ ךרד םהלש יתימאה
 לע םיזמרמ ולא לכ – םידדצל תוטושפ תועורזב םוריע ךלוהש באהו םידדצל תושורפ תועורזב תבכושש תבה ,תושורפ תועורזב תפחרמש תתרשמה
 תוומל ונתוא ןווכמ 'ץיליא ןאוויא לש ותומ לע רופיסה םגו ,ושי לש ותומדל היצאיצוסאב רשקתמ הייחתהו תוומה ביטומ .ושי לש הבילצה תחונת
 תוימצע וב הדלונו ,הכ דע תבזוכהו הקירה ,תיחטשה ותוימצע התמ ןאוויא לש ותומ ףס לע .הייחתל םקו תמ ושיש ומכ ,תינחור הייחתל אצומ תדוקנכ
 ןכל ילוא .טרסב שחרתמ וניא 'ץיליא ןאוויא לש הזל המוד ךפהמ לבא .ותחפשמ ינבל הבהאו הלמח שיגרהל תלוכיב הללכבו ,תבאוכו תיתימא ,השדח
 ]...[ ינתקבש המל ילא ילא" :בלצה לע ושי לש ותקעז תא הריכזמ טרסה ףוסב באה לש הלודגה הקעזה .םיסירג וניא אוהש ריעצל ףוסב רמוא באה
.)46 :ז"כ ,יתמ יפ לע הרושבה( "ינתבזע המל
 חוככ ,הלענ רמוחל תוחנה רמוחה תא תונשל תלוכיה תא ול הסחיי הימיכלאהש ,ירוקרמ-סמרה לאה לש תומד ןב אוה יטוראה הארמה לעב ריעצה
 תא יח אוה .ימינפ ךפהמ םהב ללוחלו םישנאה תא תונשל איה ותוחילש ,ושי לש ותומד ןבכ .תיתימא תוימצע תארקל םתִא ולש שגפמב םישנא הנשמש
 לאגיהל הקומעה הלאשמה תא םהב ררועמו החפשמה ינב לש םמויק תוישוא תא עזעזמש יפיטיכרא יטורא חוככ ,ולש ינימה םוריעה תא ,יעבטה םויקה
.יזויגילר חוכ אוה החוכש תימויק תמא ידי לע
 ,רבדמל ,רויצל ,המצעלשכ תוינימל ?םהמ לודג והשמל תילטוט תורסמתה ךרד הלודגה שגפמה תייווח תא רזחשל םישקבמ םה םאה ,ותכל רחאל
 תוגהנתהה תומרונ לע ,וגאה לע רותיו – הכ דע היהש המ לכ לע רותיו אוהש ,ןברוקב הכורכ וז תורסמתה ?תינחור תוחילשל וא תוומל ,תמדרתל
 .הלואג ייוואמ לשב ןברוקה ףחדב "םיסופת"ש םה החפשמה ינב וליאו ,הרושבה איבמ חילשה קר אוה ושי יומד ריעצה .החפשמה ייח לעו תולבוקמה
 םירתונ םה ,תדבוא וז היווחשכו ,םהמ הקזח תולגתה תייווחכ ,יפיטיכרא חוכ המצע איהש ,הקיטוראהו תובהאתהה לש תומלשה תייווח תא ושגפ םה
 לש רכס ץרפנו ,םיבזוכה םהייח תא סרה םהייח לא ץרפש חוכה .יביטרגטניא ימינפ יונישל םילכ םהידיב ויהיש ילבמ וצרפנ תונגהה .הלודג תונקירב
 תובהאתההש ,דוע ןייצנ .םירישה רישב ומכ ,יזויגילרה עוגעגל הווסמכ ןאכ םיררבתמ יטוראה עוגעגהו תובהאתהה .הלואגל םייזיפטמ םיעוגעג
 .תועמשמ ילעב םיישונא םיסחיל הז שגר בתנל םילוכי םניא ןכל ילואו ,עיצמ ושיש תלוזל הלמחה תבהאל ההז הניא החפשמה ינבב קובידכ תזחואש
 תא הנפמ וניא םירחאה החפשמה ינבמ שיא לבא .םייתואיצמה םייחה ךותב הלואג איהש ,הריציל הזה חוכה תא בתנמ ,רענה ,ןבה קרש רמול רשפא
 םילבוגו ,םיישונאה םייחל ץוחמ םה םלוכ לש תונורתפה ,ןבל טרפ ,השעמל .החפשמה ינב ןיב יתימא שדח רשק רוציל ןויסינל וב לחש יונישה
 םה ;ושחש המ תא םילימב אטבלו ןיבהל תורשפא םירסחש ,םירוביגה לש תימצע תועדומ רדעה אוה הז ךילהתב ןכוסמהו ףרטומה קלחה .יטוכיספב
 אוה םודאה רבדמה םג .םיישונאה םייחה ןיבל םתוא םיליעפמש םייפיטיכראה תוחוכה ןיב ךוותל תלוכי לכ ירסח םהו ,םישעמב תאז םיאטבמ
.וב המולגה תוינויחה לע הרומ םודאה ועבצו ,ישונאה םויקל רבעמש הירוטירט
 הכפה תורצנה םלואו .תילבקה הקילובמיסב םגו ידוהה הרטנטה םלועב ,ינגאפה םלועב עיפומ אוה ;ןימוי קיתע אוה תוינימל לאה תדובע ןיב רושיקה



.וב המולגה תוינויחה לע הרומ םודאה ועבצו ,ישונאה םויקל רבעמש הירוטירט
 הכפה תורצנה םלואו .תילבקה הקילובמיסב םגו ידוהה הרטנטה םלועב ,ינגאפה םלועב עיפומ אוה ;ןימוי קיתע אוה תוינימל לאה תדובע ןיב רושיקה
 רצוי ינילוזאפ .הזה ינויחהו םודקה רשקה תא לוכו לוכמ תללוש איה ךכיפלו ,תוינימה אטח אלל התרהש ,הירמ תא סנ לע התלעהו אטחל תוינימה תא
 חתמ םינרקאל טרסה תאיצי םע ,ןכאו .הלואגל תוינימ ןיב ,יתד שגרל תוינימ ןיב שדחמ רשקמו ,תינרמשה תילותקה הילטיאב ינרתחו זעונ עונלוק
 תריצי תפוקתבש ,תילאוסקסומוה תוינימב רבודמש רחאמ דוחיב תטלוב ינילוזאפ לש תוזעונה .טרסב םיינימה םינכתה לע תרוקיב ןקיתווב יתדה ןימיה
 דיחיה אוה יטוראומוה ןימ טרסב הווחש רענה ,הרקמב אל .ולש תוילאוסקסומוהה ןיגב חצרנ ףא ינילוזאפש םירובסה םנשי .הייטסל הבשחנ טרסה
.וייח ורשעתה ןכא ויתובקעבו רזה םע שגפמהמ חיוורהש
 תועצמאב אלא תיגשומו תילולימ הפש תועצמאב אל לבא ,ונתא רשַקתמ עונלוקהשו ,הריש אוה עונלוקהש רמוא ,ומצעב ררושמ היהש ,ינילוזאפ
 םייק אל" לבא .תילנויצר יתלב ודידל איה עונלוקה ןושל ,ךכיפל .הרישה ומכ ,ןורכיזה ומכ ,םולחה ומכ גהנתמ עונלוקה .םייתוזח םייומידו תוארמ
 ונילע היהי ,יתוזח ןולימ ןיימדל הצרנ םא .יעונלוק רצויה לש ושומישל ןכומ ונוכמ לע דמועה יתוזח יומיד אצמנב ןיא .םייתוזח םייומיד לש ןולימ
 ."סואכהמ וייומיד תא לטונ אוה" ,תויפוס-ןיא תויורשפא אלא יפוס-ןיא ןולימ ןיא יעונלוקה רצויל .)25 :2009 ינילוזאפ( "יפוסניא ןולימ ןיימדל
 הייטנה לע ססובמש ,עונלוק לש רחא גוס תמועל ,תורופטמ לע ןעשנ אוהש ןוויכמ הריש לש עונלוקכ םייומיד לע ססובמש עונלוקה תא האור ינילוזאפ
.)32 :םש( הזורפה לש תיביטקינומוקה
 םלועהמ ,סואכהמ םיעבונש םייתוזח םייומידב ונילא רבוד ותויהב ,הריש אוהש עונלוק לע וירבד לש המשגהה קוידב אוה ינילוזאפ לש המרואת
 םולע ראשייש ול יואר ,הריש ייומידמ יונבש עונלוקכו ,יעונלוקה םוליצב עבמ םילבקמש םייפוס-ןיא םייומיד לש יביטקלוקה רגאמהמ ,עדומ-אלה
 ינילוזאפ .ול ןתינש שוריפב אלו תישגרהו תיתוזחה ותמצועב יומידה לש וחוכ ןכש ,יומידה ןווכתה המל עדי אלש םיתעל ול בטומ רצויה ףא .יתדיחו
 תואיצמה תא הנשמ אוה הלועפה תועצמאבש םושמ ,יטמגרפ ןבומב תאז סופתל ןיאו ,ותלועפ תועצמאב הנושארבו שארב אטבתמ םדאה" :בתוכ
 םילעופ םהו ,םישנא ןיב ברקמש חישה תא םיעדוי םניאש ,םיקתוש םישנא לש תונומתמ בכרומ המרואת ,ןכא .)98 :םש( "םדאה שפנב םתוח ריתומו
 ךכו ,םתוא םיליעפמש תוחוכל םיעדומ םניאש ןוויכמ םג אלא םהיניב רוכינה ללגב קר אל םיקתוש םה .םיעדומ יתלב םיימינפ תוחוכ ידיב םילעפומו
 .ותנכס םגו טרסה לש וחוכ ןומט ךכב ילואו .ונחנא םג

 'ןברוקה' 

רעשה חתפיו היהי םא ךא
!ונה הנה :ארקי יפוג לכו
,רעיה תלפאב ץעכ היהא
ונירקהל רוא וב רחב רשא
)1960 גרבדלוג( 

 תאמ ןויספ סואיתמ הירוטרואה תעמשהב םייתסמו ליחתמ )1986( ןברוקה וטרס .יסורה עונלוקה לש םירצויה ילודגמ דחאל בשחנ יקסבוקרט יירדנא
 .םתוא לואגל ךכו םדאה ינב יאטח לע רפכל דעונש ,ושי לש ןברוקב ןיעדויב תדקמתמ וז הריצי ,ןכ םא .ךאב
 אטבמ אוה ןמזב ובו ,חורו הנומא לש תולאשב קסוע טרסה .תישילש םלוע תמחלמ ברע ינופצה םיב דדובמ יאב תררוגתמש החפשמ לע אוה טרסה
 עטונש ,)]Josephson[ ןוספזו'ג דנלרא ןקחשה( רדנסכלא ,רוביגב חתופ טרסה .ומצעמ קתונמה םדא לש הפירח תישגר הקוצממ עבונש ינחור שופיח
 הקשה םוי לכ .ותוקשהל וילע םוי לכבש ודימלתל רמא ריזנהו שבייתה ץעה .ץע עטנש ריזנ לע ,ןיגורסל עיפומ טרסה ךרואלש דלי ,ונבל רפסמו ץע
 הטושפ הלועפ םויק לש עובק ימוי סקט תרזעב םלועה תא תונשל רשפא םא ההות רדנסכלא .עיתפמב ץעה חרפ םינש שולש רחאלו ץעה תא ריזנה
 היה םיהולאו םיהולאה םע היה רבדהו רבדה היה תישארב" :ןנחוי יפ לע הרושבה לש החיתפה וז ."רבדה היה תישארב" :ונבל רמוא אוהו ,תיתרגשו
 איבמ אוהשכ ,רוודכ ודי חלשמב תאז שמממ אוה .ךרד הרומו חילשכ שמשמו טרסה ךרואל םלענו עיפומ רוודה .רוודה וטוא עיגמ זאו .)1 :'א( "רבדה
 םלועהו ימינפה םלועה ,ינוציחה םלועה :תומלועה ןיב רשגמש המשנ חילש ,תינוויה היגולותימב םילאה חילש ,סמרה ומכ אוה .תורושבו תועדוה
 הכחמ אוה וייח לכש ול רמוא רדנסכלא .תיפוסוליפ הבישח לעב םדא אוה רוודהש ררבתמ .תרחאה תואיצמה ןיבל הזה םלועב תואיצמה ןיב ,ינחורה
 הנתמהב יחש ימכ שח אוה םהבש ,וייחב אלו קחשמב קר יתימא אוהש שח יכ ןורטאיתב קחשמה תא בזעש רמוא אוה ךשמהב .והמ עדוי וניאש והשמל
 ילטוט סרה לש ,תיטוקא הדרח לש היזה הווחו עגרל ףלעתמ באה .ויבא רדנסכלא לע ץפוק דליה תא םיאור ךכ רחא ."םייתניב" לש םייח ,והשמל
.רוטקיו ודידיו רדנסכלא לש ותשא םיאב ןכמ רחאלו ,םלועב
 ףס לע ןה טרסב תויושחרתהה לכ םג ךכו ,עדומ-אלה תא למסמ םיה .םיה דיל ןכושה ,תיבה תברקב וא ותשאו רדנסכלא לש םתיבב שחרתמ לוכה
 םלועה תפמ לש הקיתעו הלודג הנומת ,עודי וניא החלושש הנתמ רדנסכלאל איבמ רוודה ,ךשמהב .רדנסכלא לש עדומ אלה ישפנ-םינפה םלועה
 ןבה גרהנ ךכ רחא .הנב םע המלטצהש השיא לע רפסמו ,ורקש םיירשפא יתלב םירקמ לע םירופיס תואמ ףסוא אוהש רפסמ רוודה .17-ה האמהמ
 ,םירוקש םירבד םיאור ונניאו םירוויע ונאש רמוא רוודה .הדיל דמוע הנב תא םולצתב ואר ,םאה המלטצה רשאכ ,ותומ רחאל תודחא םינשו המחלמב
.ףלעתמו עגרל לפונ אוהו
 תובוגתל הלילעב םיפתתשמה תא ליבומש ,םימשב םיסוטמ םער עמשנ עקרב .יניערג םלוע ףוסו תימלוע הפורטסטק לע היזיוולטב םיעידומ םואתפ
 ותשאש רמול רשפא ."!יתמשא וז" : םגו ,"!והשמ השעת" :תחרוצו הקינפ לש הדרח ףקתהב היורש רדנסכלא לש ותשא .הירטסיהה ףס לע תושאונ
 התוא עיגרמ אפורה רוטקיו .ולש המשאה תשוחת תאו ,םלועה ףוס לע היזהב ןכל םדוק זמרנ רבכש ,ולש ושפנב הדרחה ףקתה תא תפקשמו תאטבמ
 םיבהוא םהש ,םנוצרכ םישוע םניא םישנאש תרמוא איה שוטשט לש בצמב היורש ותשאש ןמזב .הלודגה התבל םג העגרה רמוח קירזמו ,הקירז ןתמב
 ותעיסנ לע עידומ ךשמהבש ,רוטקיו יפלכ ילוא ;רחא יפלכ םינווכמ ויה הייוואמ דועב רדנסכלאל האשינש תזמור ךכו ,רחאל םיאשינו דחא
.השק ךכל הביגמ רדנסכלא לש ותשאו ,הילרטסואל
 וניא דליה .שחרתהל דמועש ילפורטסטקה עוריאל ןיתמה אוה ,רמולכ .רמוא אוה ,הזה עוריאל הכורא הנתמה ויה ייח לכ .ומצע לא רבדמ רדנסכלא
 לא רבדמ רדנסכלא המיאה תשוחת לש המוציעב .המ םשל רורב אל ,חדקא ותא חקול רדנסכלא .ןמזה לכ ןשי אוהו ,וראווצב חותינ רבע יכ רבדמ
 רתווא ,יל שי רשא לכ ךל ןתא .ליצהל לוכיש דיחיה התאו ,יתימא לבס ועדי אל יכ ךב םינימאמ םניא םישנא .ךנוצרל ענכיהל תונמדזהה וז" :םיהולא
.ושי ומכ ,ןברוק ומצע תא עיצמ אוה ,השעמל ."םייחל יתוא רשוקש המ לכ לע רתווא .ליצהל ידכ ,תיבה לע ,החפשמה לע
 תשולשו קוניתה ושי םע הירמ לש רויצ – ותיבב יולתש י'צניו הד ודרנואל לש רויצב תיכוכזל דעבמ ןנובתמ רדנסכלא תא םיאור תודחא םימעפ
 םייטפילקופאה םייומידל זמר – סוס לע םחול םגו תוברוח תוריוצמ רוחאמ עקרב .םהיתונתמ תא ול םיקינעמו דלונה ךרל םידגוסש םימכחה
 הטבמב םג השעתש יפכ ,רויצבש ץעב הלעמ יפלכ תננובתמ המלצמה .ץע ריוצמ י'צניו הד לש הנומתה זכרמב .טרסב יזכרמה קלחה תא םיסלכאמש
 דיתעה תא הפוצש ,רדנסכלא לש יאובנ םולחכ שמשמ רויצה ,ךאב תאמ ןויספ סואיתמ ומכ .טרסה לש םויסה תנצסב ונבו רדנסכלא ולתשש ץעב
 רמוא ןולחה תשמשל רבעמו ,רוודה עיפומ הנהו .הלואג תארקל שדחמ הדילו תוומ-סרה לש םילמסה ושממתי רשאכ ,טרסה ךשמהב שחרתהל
 תוחוכ הל שי יכ ,התִא בכשלו ,הייסנכה דיל םשמ קחרה אל הרגש ,םהלש תתרשמה ,הירמ לא תכלל וילע ךכ םשל .לצניהל יוכיס שיש רדנסכלאל
 .םלועה תלצה תא שקבי ,הירמ םע בכשיש רחאל םא םלועה תא ליצהל לכוי אוה ;הפשכמ לש יופירו היגאמ
 ,הפשכמ םע בכשל יאובנ חילש ידי לע חלשנש רחאל ,תינפוס הלחממ רוביגה לש תירותסמה ותמלחהב קסע ירוקמה רופיסהש רפסמ יקסבוקרט
 הירמ ינפל ויכרב לע ערוכ אוה ועיגהב .רוודה ינפוא לע בוכר הירמ לא עסונ רדנסכלא ומצע טרסב .יופיר לש יהולא דסחל הכז םיבהאה ליל תובקעבו



 ,הפשכמ םע בכשל יאובנ חילש ידי לע חלשנש רחאל ,תינפוס הלחממ רוביגה לש תירותסמה ותמלחהב קסע ירוקמה רופיסהש רפסמ יקסבוקרט
 הירמ ינפל ויכרב לע ערוכ אוה ועיגהב .רוודה ינפוא לע בוכר הירמ לא עסונ רדנסכלא ומצע טרסב .יופיר לש יהולא דסחל הכז םיבהאה ליל תובקעבו
 הנומת – ריוואב תממורתמו הריצ לע תבבוס ומכש הטימב דחי םיבכוש םהו הקיחב ותוא תקבחמ איה .םלוכ תאו ותוא ליצתו ותוא בהאתש שקבמו
 למשחה ירישכמ לכשכ ,ותיבב ררועתמ רדנסכלא תא םיאור האבה הנצסב .סורטפ טנס תייסנכב ול'גנאלכימ לש הטייפה תא הריכזמש תיטסילאירוס
 תרחא תורשפא .וחומב אלא ללכ התרק אל םלועה ףוס תדרח לכש ןיבהל רשפא ,ול ןתינש הנעמהמו ,ותדובע םוקמל רשקתמ אוה .םילעופ ןופלטהו
 לוכה לע רתוול ורדנ תא שממל ידכ תיבה תא ףרוש אוהו ותייזה תא יח ןיידע רדנסכלא לבא .םלועה תא הליצה ןכא ,הטושפה התבהאב ,הירמש איה
.ותוא חקולו סנלובמא עיגמ זאו .ותיב לעו
 .םהיניב תפחרמ תודידב תשוחת םלואו ,ותדלוה םוי אוה רוודהו רוטקיו םע םישגפנ ונבו ותשא ,רדנסכלא ובש עוריאה .דדוב םדא לע רפסמ טרסה
 םישבגתמש ,םייטואכ הדרח יפקתהמ לבוס אוה .ולש ינחורה קומעה ימצעה תא תויחל תלוכי-יאב ,תועמשמ רסוחב ,קומע ינחור רסחב יח רדנסכלא
 תפירש .טלחומ סואכ ינפמ הדרחה תא עיגרהל הלוכי וזכ הלצה תייזה .םלועה תא ליצמש ושי םע תוהדזה הווח אוהש הארנו ,םלועה ףוס לש היזהל
 השעמכ תאז ןיבהל רשפא .ותייזה-ומולחמ ץיקה רבכש רחאל תיבה תא ףרוש אוה ,השעמל לבא ,ושי לש הברקהה תמשגה תויהל הרומא תיבה
 הדבועה ךכ לע דיעהל הלוכי רקיעב .הדרחה תא עיגרהל דעונש יטרקנוק השעמ תועצמאב תילובמיסה האידיאה תמשגהל ףחדנ םדאה ובש ,יטוכיספ
 חלש לוכיבכש ,רוודה םג .רדנסכלא לש םלועב קר שחרתה הז לכ ,הארנה לככ .םלועה ףוס לש םויא םיריכזמ םניא ללכ םירחאה לכ הזה בלשבש
.סנלובמאל ותוא סינכהל ידכ רדנסכלא ירחא ףדרמב םירחאה םע ףתתשמ ,הירמ תתרשמה לא ןכל םדוק ותוא
 ותיב תא ליצהל הדעונ וז הלועפ ,השעמל ךא ,םלועה תלצה ןעמל ותיב-ושוכר תא בירקהל רדנסכלא לש ותחטבה תא שממל הדעונ תיבה תפירש
 אטבל היושע םלועה סרה לש היזהה םג .ותחפשמ יפלכ ולש תונפקותה תא אטבל הלוכי תיבה תפירש ,ןמזב וב .רתוי הקומע הזוכיספמ ישפנה
 אוה תחא םעפ .רורב דעי אלל וכותמ הלועש תונפקותה תא ףשוחו חדקאב זחוא אוה תודחא םימעפ .הלוכ שפנה לע תטלתשמש ,תילטוט תונפקות
 ףחדכ ןאכ שחרתמ שדחמ הדילו תוומ לש תימינפ תושדחתה ךילהת תווחל ךרוצה .ותוא ליצתש הירמל ןנחתמ אוהשכ ,ולש ותקרל חדקאה תא ןווכמ
 תא שגופ אוה .תימצע תועדומל לגוסמ וניאו ותוא ףיצמש ולש ישיאה עדומ-אלה םלועה תא יח רדנסכלא .תילמס הנבות לש תלוכי אלל םיקמעממ
 שפנל רוזמ איבהל הלוכי הניא ,הזוכיספכ ןאכ תמייקתמש ,תיתדה תינחורה הנומאה לא תוברקתהה .וילע טלתשמ םחוכו ,תיפיטיכראה המרב םילמסה
 .תדבואה
 ,ושי לש ומא םשכ המשש ,הירמ .רדנסכלא לש ותמשנב ימינפה דליה לש תיטנתואה תידליה תוינויחה תקיתש תא תאטבמ טרסה ךרואל דליה תקיתש
 תודלוויה לש הלואגה תורשפא תא למסמש ,שודקה דליה ,ושי תא שדחמ הנממ דילוהל ידכ התִא בכשלו הילא ברקתהל הסנמ רדנסכלאש תוישנה איה
 םעפמשכ ,שפנה לש תשדוחמ הדיל לש תורשפא למסמש ,רדנסכלא לש ותדלוה םויב שחרתמ הז לכ .ישנהו ירבגה לש םידוגינ רוביחמ שדחמ שפנה
 תינחור המינאכ העיפומו ,הרבחה תא תרשל הדועייש ,תונמאה תא תלמסמ איה ,יקסבוקרט ירבדלו ,תתרשמ איה הירמ .תושדחתהל שאונ ךרוצ וב
 הירמ ומאש בולצה אוה ושי אולהו .ושי ומכ ומצע תא בירקהל ומצע תא דיעוהש רחאל ,ויתודרח תא העיגרמו הליכמש ,הטייפה ,הלודגה םאכ םג לבא
 ורפסב .הקיחמ שדוחמ חוכ קוניל ידכ םאה םחר לא רזוח קפס ,ותמשנ לש ישנה דוסיה םע גוודזמ קפס אוה .הבילצה רחאל הקיח לא ותוא הלביק
 :2013 יקסבוקרט( "ולרוג לכל הקדצהכ ,לא תתמכ וז הטושפ השיא לש התבהא תא לבקמ אוה ןוסאה םויא חכונל" :בתוכ יקסבוקרט ,ןמזה תא לספל

 וטרסב( רקלאטס לש ותשא ומכ ,)254 :םש( "השיא לש תומדב תאטובמה תינחור הייחת"כ ןאכ העיפומ הירמ .ותוא הנשמש סנה תייווח וז – )262
 סנה םה התוריסמו התבהא"ש ,ישונא ימצע דובכ תלעבו הנמאנ ,הטושפ השיא איהש הילע רמוא יקסבוקרטש ,)1979 ,רקלאטס ,יקסבוקרט לש
.)233 :םש( "הנומאה יא דגנכ ביצהל ןתינש הזה ןורחאה
 בירקמש לע-רוביגכ אלא תוביסנה ןברוקכ ומצע תא הווח אל אוה ךכ .םלועה תלצה לע עיפשמש לע-חוכ לעבכ ומצע יוהיז םג אוה ושיכ ימצעה יוהיזה
 .םלועה תא עישוהל וחוכב הנומאה לשב ומצע לע רתוומש ,הרובגבו ןוצרמ ומצע תא
 ירפ אלא וניא טרסב שחרתמה לכ םרובעש םיפוצ םג ואצמיי תואדוובו ,תונוש םיכרדב שרפתהל תנמ לע ,הנווכב ךכ רצונ ןברוקהש רמוא יקסבוקרט
 המ לכש רובסה םדאה לש – ןושאר טבמב תפרוטמה – ותוגהנתה לא הפוצה תושגר תא ךושמל יתיצר הלחתההמ" ,)261 :םש( שפנ הלוח לש ונוימד
 תייצ ןכל םדוקש םלועהמ ירמגל קתנתמ רדנסכלא ךכ ,יקסבוקרט ירבדל .)263 :םש( "אטח אוה ,םרובע ינחור ךרע הווהמ וניאו ,םייחל ץוחנ וניאש
 תודבועהו ,םיהולאה ידי לע וארקנ טרסה יפתתשמ ראש םג .תושונאה תא ליצהל דעונש ,םיהולא לש וחילש תא גציימ אוה ךכ םושמ אקוודו ,ויקוחל
 לא תתמ התואב םיזחוא םה" :תואיצמ םה םרובעש ,םיסנ לש ינוימד םלועב םייח הירמו דליה ,רוודה ,רדנסכלא .םיִסנ ןה תושחרתמש תורבסומ יתלבה
 ,תימצעה םתברקהו םהיתואובנ ידי לע םיליגרה םדאה ינב לע ועיפשהש ,)264 :םש( "םיערפומב ,חור ילוחב וריכהו ואר םייניבה ימי לש היסור ינבש
 ימ אוה העושי תאבהל לעופו ושי םע ההדזמש ימ ,)Dreyer ,1954 ריירד( טדרוא ינדה טרסב םגש ןיינעמ .ידסממה םלועה יללכ תא הרתסש
 ,הרבחב יוניש ללוחל תלגוסמ הניאו תנבומ הניא תיעושיה תוחילשה הבש תואיצמ ראתמש ,יקסבוקרט לש וטרסל דוגינב .ותעד וילע השבתשהש
.וב הנימאמש הדלי תוכזב תאזו ,התדילב התמש השיא הייחתל םיקמו סנ ללוחמ סנהוי חילשה ,טדרואב
 ליגרה םלועב תיווחנש תוגהנתה םע םדאל תקנעומש הקומעה תיתדה תוחילשהו תוינחורה תא רשקמ אוהש ךכב ,טרסב םיפוצב עתעתמ יקסבוקרט
 הוקתב ומצע תא תיצהל ןכומ אוהו ,ילמרונה םלועה יניעב עגושמ הארנ וקינמוד רוביגה ,ול םדקש ,)1983( היגלטסונ טרסב םג ךכ .חור תלחמכ
.ולש הנורחאה הרהזאה תקעזל וניזאי םדאה ינבש תפרוטמ
 ךרדהשכ ,ימויק ןוסאל ףחדנ ירמוחה םלועה תא האור יקסבוקרט :רדנסכלא לש ומלוע תפקשהל תפפוח יקסבוקרט לש ומלוע תפקשה ,השעמל
 לש יניערג סרה ינפמ ןורתפ שופיחל ותוא האיבמ ליבונר'צ ןוסא ירחא רצונ טרסהש הדבועהש ןכתיי .הבושתב הרזח איה יניערג ןוסא עונמל הדיחיה
 דיחיה שפנמ םימלעתמו הרבחה תא םירידאמ םיירטילטוטה םיטילשה ובש םלועב תיתרבח תימויק הנכס לע םג ורפסב בתוכ יקסבוקרט .םלועה
 ןעמל דיחיה תמורת לאו םיהולא לא ,הבהאה לא ,הנומאה לא ,תוינחורה לא הביש איה וז הנכסמ ענמיהל ךרדה ,ותעדל .םיינחורהו םיישפנה ויכרצמו
 :)29-26 :2012 יקסבומוחרפ( הז ןויער םישמממ ויטרס ירוביג לכ .הרבחה תלצה ןעמל ולש םייטסיאוגאה םיכרצה תא בירקי דיחיהשכ ,ללכה
 ,וייח לש ירמוחה ךרעה תא בירקהל ידכ תיבה תא ףרושו הקיתשה לא חרוב רדנסכלא ןכלו ,תונקירלו תוירמוחל םישנא הפחד תיגולונכטה המדִקה
 ,ירחסמה עונלוקה דגנ החומ םג יקסבוקרט הז וטרסב .תוינחורה לא ויתובקעב דעצתו הנבהב ונברוק תא לבקת הרבחהש לילעב תיתואיצמ אל הנומאב
 ףקשמ םלועל ינחור רבשמש רמוא יקסבוקרט ,רדנסכלא לש ינחורה רבשמל עגונב .תוינחור תוימויק תולאשב קוסיעה לא עונלוקה תא בישהל ידכ
 תויעב םמצעל םיביצמה הלא לכ לש םלרוג אוה ינחור רבשמ בצמ" :השדח הנומא אוצמלו ומצע תא אוצמל םדאה לש ןויסינ אוה יכ ,תואירב
.)229 :2013 יקסבוקרט( "תוינחור
 ,תורצנה ילמס לבא ,ירצונה ןחלופה הז ללכבו יתדה ןחלופה םויק תא רסא יטייבוסה רטשמה .טרסה תקפה ירחא רצק ןמז הלחממ תמ יקסבוקרט
 םגו יקסבוקרט לש ויטרסב םג ,םמצע םייחל תופקתו תועמשמ יקינעמ םילמסכ םדאה שפנ תיעקרקמ םילועו םיבש ,יביטקלוקה עדומ-אלב םינגועמש
 .תירצונה הנומאב קסוע יקסבוקרט ,14-ה האמה ןב ןמא ריזנ לע ,)1969( בולבור יירדנא וטרסב םג .יטייבוסה רטשמה תליפנ רחאל יסורה םעב
 וטרסבש ןכתיי .הפוריאב קיפה ןברוקה ןורחאה וטרס תאו היגלטסונ תאו ,היסור תא יקסבוקרט בזע הז טרסל יטייבוסה רטשמה תודגנתה רחאל
 דגנ ויטרס לש האחמבש ותרכה תא יקסבוקרט אטיב ,)267 :םש( "ילש תיתונמאה היפרגויבב רתויב בושחה טרסה" אוהש בתכ וילעש ,ןורחאה
 םה וליאכ חורה ישנא תא םיזפשאמ יטייבוסה רטשמב .רדנסכלא ומכ ,תעדל ומצע תא בירקמ אוה ינחור יתד םויק לע רסואש יטייבוסה רטשמה
 הנותנ הזכ םדאל קר יטייבוסה רטשמב יכ ,הטוש-עגושמ לש תשופחתב ויתועד תא איבמ יקסבוקרט ןכלו ,רדנסכלא תא םיזפשאמ ,הארנכ ,ןכל ;םילוח
.ב"גקה ידיב תמוה יקסבוקרטש םירובסה םנשי ,ןכא .האחמו הנומא אטבל תוריחה
 טטצמ אוה .ביבס שחרתה המ עדוי וניא ללכ דליה .ויבא לתשש ץעה תא הקשמ דליה תא םיאור ,סנלובמאב חוכב חקלנ רדנסכלאש ירחא ,טרסה ףוסב
 שפנה תא ףורצל הרומאש ,תימיכלאה שאב הייחת תארקל תוומכ הומכ תיבה תפירש ."רבדה היה תישארב" :טרסה תליחתב ויבא רמאש קוספה תא



 טטצמ אוה .ביבס שחרתה המ עדוי וניא ללכ דליה .ויבא לתשש ץעה תא הקשמ דליה תא םיאור ,סנלובמאב חוכב חקלנ רדנסכלאש ירחא ,טרסה ףוסב
 שפנה תא ףורצל הרומאש ,תימיכלאה שאב הייחת תארקל תוומכ הומכ תיבה תפירש ."רבדה היה תישארב" :טרסה תליחתב ויבא רמאש קוספה תא
 ,רתוי ההובג המרב שדחמ םייחה תא ךישמהל ידכ ,ותליחת לא בש טרסה ופוסב .תישארב רפסמ קוספב םייתסמ טרסה ןכלו ,התושדחתה תארקל
."יתליחת יפוסב" :)1999( טוילא ס"ת לש וירבדכ
 הלחתהב ותעפוהו ,וילע בלצנ ושיש בלצל רוכזא םג אוה ץעה .ופוסב םג עיפומו בשו ,ץע לתוש רדנסכלאשכ ,טרסה תליחתב עיפומ ץעה ביטומ
 ואדה למס ובג לעש תיב קולח שבול אוהשכ תיבה תא ריעבמ רדנסכלא .םויסהו תישארה – הגמואהו אפלאה אוהש וילע רמאנש ,ושיכ הומכ ,ףוסבו
 םג אוה ץעה .)350 :2004 רצנ( תדמתמ החימצבש ימצעה תוילוכל למס אוה ץעה וליאו ,ימצעה תוילוכ למס ,םידוגינה תודחא תא למסמש גנאי-ןיי
 ,םייחה ץע אוהש ,תוומלאה ץע לע בולצ ושי ,לבפמק ירבדל .הדובאה תומלשה תבשהל הגרעה איה שדחמ ותגשהו ,ןדע ןגב היהש םייחה ץעל למס
 תינחורה שפנה תחימצ ןעמל םדאה ישעמ לש תדמתמה העקשהב הנומאה תא תאטבמ ץעה תייקשה .)136 :1998 לבפמק( ץעה ירפ םג אוה ושיו
 אלא וניאש סנל תונלבסב ןיתממ" ,ויבא לתשש ץעה תא הקשמ דליהשכ םייתסמ טרסה ןכל .ישונאהו יהולאה תודחא תא למסמש ,ושי םע תוהדזההו
 םיחפטמשכ תחרופו הייחתל המקש ,תעווג תונמאל שוטנה ץעה תא המדמ יקסבוקרט .שדחמ תדלונש שפנה סנ אוה ,)268 :2013 יקסבוקרט( "תמאה
 תוחילשה תאו ומצע תא םישגמ אוה הבש ,עונלוקה תונמא איה וז תונמא ,יקסבוקרט רובע .)219 :םש( המצע תא םישגהל הל םירשפאמו התוא
.ולש תיתדה תינחורה
 םיעיגמו לובגה ירמוש תוירימ םיחרוב םהיבא תא םישפחמש םידליה ינש :ץעב םייתסמ )Angelopolos ,1983 סולופולגנא( לפרעב ףונ טרסה םג
 לש השדקה העיפומ ןברוקה טרסה ףוסב .הלואג לש דעיכ ףונה יליפרעב םש םהל ןיתממש ץעה לא ,רהנה לש הקוחרה הדגה לא תיטסילאירוס הנצסב
 יכ ךכ םייתסמ טרסה ילוא .ויבא לתשש ץעה תא תוקשהל ךישמיש אוה ונבל רבעומש רסמה ."הנומאבו ןוחטיבב" יקסבוקרט לש ונבל טרסה
 .םפוס לא םיברק וייחשו הלוח אוהש עדי יקסבוקרט
 ,עקר תקיזומכ ךאב לש ןויספ סואיתמ עיפומ םהינשב :הנש םירשע לש שרפהב וקפוהש ,ןברוקהל המרואת ןיב הלבקהה לע עיבצהל לקנב רשפא
 ,הייסנכה לש תידסממה תויתדה םע ההוזמ הניאש ,תיתד-תינחורה הלואגה תובישח לע הרהצהו הקירה תירמוחה הרבחה דגנכ הסרתה שי םהינשב
 ינש ,הארנה לככ ,ךכ לע ףסונ .םמצע םייחב תוינחורה לש המשגהל םגד תויהל לוכי וניא ,השעמל ךכו ,יטוכיספ םויקב לבוגו גירח עצומה ןורתפהשכ
.ינרתחה םבל ץמוא לע םהייחב ומליש םירצויה


