
 ?ירבג םוריעמ דחפמ ימ

 

 םדיצלו ירבג םוריע לש דב לע ןמש ירויצ םיראותמ 2006-2008 םינשהמ ןבואר הרוא לש יתונמאה טקיורפב

 םידגבה לוטנ רבגה לש ותומד תא תוגיצמ תודובעה .םימוריע םירבג םיבככמ םהב ףאש תוילטיגיד תודובע

 טבמ והז .םיננובתמהו תוננובתמה ינפב היולג הרוצב םיגצומ ופוג יקלח לכ – תונציצמלו יותיפל אשומכ

 .תויביטנרטלא ,תורחא תויועמשמ וב קצוי ךא היפרגונרופה רנא'ז םע יתרוקיב גולאיד םייקמה ,יטורא

 ךפוהמ ןפואב ,תונציצמה טקא תא המיע קלוח אוהו ,טבמל-הפתושה לא הנופה יתונמא טקיורפ הרצי ןבואר

  .לבוקמה הזל

 

 .)םירבגה תא םג ומכ( ןתוא הזבמו םישנב שומיש השועה ,תינלצנ היישעת איה תימירטסניימה היפרגונרופה

 דחוימב( םישנ תוקיפמש וזמ תילכתב הנוש אוהו ,םירבג ידי לע בור יפ לע השענ יזכרמה םרזה לש ונרופ

 להקל דעוימה ,הז ונרופ .)חוור תורטמל תושענ אלשו בחרה להקל תונופ אלש ,תויביטנרטלא ונרופ תוישעתב

 ךות ,םיקלחל הפוג תא םיקרפמה פא-זולק יטבמב השאה לש הפוג ירביא תא גיצמ ,ורקיעב ירבג הכירצ

 לש התוישונא תא תקחומ רשא תּוילאנויצקנופ לש תוסחייתה יהוז .הלש תויביטקייבוסה תלילשו התצפחה

 אשומכ ,תבכרומו תדבכמ הרוצב םוריעה רבגה תא תוגיצמ ןבואר לש היתוריצי ,תאז תמועל .השאה

  .רוגשהו יתרגשה לש תורצויה ךופיה והזו – תימיטניאו תבהוא הקושתל

 

 ךופיהב ןהיתוריציב וקסע ,הפוריאבו תירבה תוצראב רקיעב ,תונורחאה םינשה תורשעב תובר תוינמא

 רבג לומ תוקזחכ םייטסינימפה ןהימזימב ןמצע תא וגיצה ןקלח .םייתרוסמ םייינימ םייתוברת םידיקפת

 וא השק ,ינאכד טקאכ םירבגו םישנ ןיב תמייקתמה תינימה הקיטקרפה תא וגיצה ףא םימעפו ,שלחומ

 תוינימה ירואית ךא ,םישדח םיגוציי תאירב לש תיטסינימפה תרוסמל תפרטצמ ןבואר .םייאמ

 אשומ אוה רבגה הלצא :רחא יפוא םיאשונ ,השאה לש הטבמ תדוקנמ ,תארוב איהש תילאוסקסורטהה

 םיסחיה תוכרעמב םימלוגמ תויהל םייושעש יוכידה יבצמל סחייתהל םוקמב – רמולכ ,השיאה תקושתל

 .דובכבו הקושתב האשומ לא סחייתהל תשקבמ השאה ובש ,שדח םוי רדס תעיבק ןאכ שי ,םישנו םירבג ןיבש

 הנניא איה ;תוחוכ לש ךופיהב קר ,ינאכדה תוחוכה ךרעמ תא רמשל הסנמה השא תגציימ הניא תינמאה

 תוריציב .ותמועל החוכ תא גיצהל תפאוש הנניאו רבגה לש ינאכדה-יתרוסמה ומוקמ תא סופתל תשקבמ

-יטנאו תוידדה ,ןויוויש עיצמש ןפואב ,רבגל סחיב התקושת תא חסנל תשקבמה השא הגיצמ ןבואר ולא

 לבקמה חוכ ,תינמאכ ןהו השיאכ ןה ,יבויחה ונבומב ,החוכמ םלעתהל ןיאש רכינ ,תאז םע דחי .תּויכרריה

 רויצה ךרוצל הינפב טשפתהל םירבג לש םתונוכנב םלוגמ )ינלצנ אלה( החוכ :וז תודובע תרדסב רורב יוטיב



 תוריציב היהי המ תעבוקה איהו תינמאה-תיאמיבה איהש הדבועה םצע .לילכ הל רסמתהלו םוליצהו

 אלמ ןומא םיעיבמו הילע םיכמוס םינמגודה-םירבגהש רכינו בר חוכ תמלגמ הנארת ןה דציכו תורמגומה

  .יבויח רואב םתוא גיצתש

 

 םיקוחרש ,םירגובמ םירבג םהב םיטבינו ,ללכ ךרדב םלדוגב םיינוניב םיטמרופב ,םייטסילאיר םירויצה

 .תימירטסניימה ונרופה תיישעתב חוורה ,ראותה הפי ,בטוחמהו ירירשה ריעצה ןמגודה הארממ בר קחרמ

 טבמ םירישימו ,הטימ לע םיעורש וא ,לדומ לש תיסאלק החונתב ,הסרוכב םיבשוי םיריוצמה םירבגה בור

 וליאו ,שחרתמה רויצה השעמל עדומ וניא ללכו םוריעב ןשי אוהשכ "ספתנ" ףסונ רבג .להקה/תרייצה לא

 ןונגס .הכיבמ תומלשב הפוצה ינפב הפושח ותוורעשכ ,וידי תופכב וינפ תא טילמו רבגה דמוע – רחא רויצב

 ףוריצמ שבגתמה ןכותה תאז םעו .תרייצה לומ םוריעב בשוי לדומ – תיסאלק הנצסהו יתרוסמ אוה רויצה

 .ללכו ללכ יתרוסמ-יסאלק ונניא הז

 

 םיפוצה יניעב ידוחיי אל ,ליגרו ימוימוי ןיינע אוה םירויצהמ טבינה ירבגה םוריעהש המוד ןושאר טבמב

 הידמה יעצמאב ךכ לכ םיחוורה ,םימוריע תופוג לש תילאמיסקמ הפישח לע םינומאה םייררופמטנוקה

 תונמאה תודובעמ תוברב יוצמ םנמא ירבגה םוריעהש הלגת תיוושכע תונמא לש הריקס תאז לכבו .םינושה

 הירוטסיהה לא ונטבמ תא הנפנ .תורצוי םישנ לש ןתדובעמ ירמגל טעמכ רדענ אוה ךא ,םירבג םירצוי לש

 הכפהמה לא ;יתונמאה ןונאקה לא סנכיהל םישנל ףוספוס ריתהש ןמזה לא ,תונורחאה םינשה תורשע לש

 ןויוושל וארקש תושדח תוחור המיע האיבהש ,םירשעה האמה לש םיעבשה תונש תליחת לש תיטסינימפה

 עיבהל "ינשה לגה" לש םזינימפה לש תוינמאל ורשפִא רשאו ינימ שפוחו ,תיתונמא הריצי ,תישפוח הלועפו

 ,תאז ושעשמו ,ירבג םוריע ראתל ידכ דאמ טעמ הז שפוחב ושמתשה ולא םישנש רבתסמ .ןביל לע רשא תא

 ,םיכחוגמ ,המיא יררועמ ,םיתוועמ םירבג ורייצ ןה ןהמ תובר .ןתדובע לש יזכרמה לוקה האחמה התיה

 הירוטסיהה ךרואל ןקלח תנמ ויהש םישקה תושגרל רורד וארק ןה ךכש הארנכ .םיחוד וא ,םייטתפ

 ןיב הבהא ,הקיטורא ,תוינשוח ,היתפמא לש םייוטיבל בר םוקמ הריתוה אלש הירוטסיה ,תילאכראירטפה

 .רבגל השא תבהא דחוימבו – םינימה

 

 ידיב תלפוטמ – היגולוכיספה יבא תאז עבטש יפכ ,העודי אל תשביו רוחש רוח ותוא – השיאה תוינימ

 העונתה" .הז רוחמ םיקלח םיאלמנו םיכלוה ןמזה םע ,ןכא .הצימאו הנכ הרוצב ןבואר הרוא תינמאה

 םיצפנתמו םיאוג זאמש םזינימפה ילגו 20 -ה האמה לש םישישה תונש ףוסב הדלונש "השיאה רורחשל

 םיאשונל םוקמ ןתנ הז חיש .תישנה תוינימה תודוא םעפ יאמ רתוי ררחושמ חישל חתפה תא וחתפ ,ןיגוריסל

 ,םישנ לש תוננוא ,םישנ תבהא ,םישנ לש תימצעה ןתשיפת לע הנפוא ייוויצ לש םתעפשהו ףוג יומיד ומכ



 ובכעתה דאמ טעמ ,תאז םע ךא .הפוג לע השאה לש התוכז לש תויגוסב תיתרוקיב הבישח יללכ ןפואבו

 םיינימ םיסחי םייקלו ךישמהל תוניינועמש םישנ ןתוא לע הפוקתה לש תונמאבו םייטרואיתה םיבתכב

 רבגל סחיב השאה לש התוינימ תא םיקדובה םירקחמ אוצמל היה השק .ןהייחבש םירבגה םע םיינויווש

 וא דוסי יווק ונתינ אלו )יקיתרנה ןהו ינגדגדה ןה ,ומצעשכל ישנה גנועה תודוא זא ושענ םירקחמה תיברמ(

 םירבגה םע תדבכמו הניקת תינימ םיסחי תכרעמ םייקל תושקבמה תויטסינימפ םישנ רובע ישממ הנעמ

  .ןהייחבש

 

 ילואו .ןבואר תרצויש הז ומכ םיטקייורפ אוצמל השק 20 -ה האמה לש היינשה תיצחמבש הביסה יהוז ילוא

 ?לארשיב ,םויכ םג הזב קוסיע עונמל הכישממ ףאו ,ירבג םוריעב קוסעל םישנמ הענמש איה תרחא הביס

 המצועבו  ,ונא-ונימיב םישנ לש ןשפנב בורצ ןיידע תוינמא םישנ ידי לע ירבג םוריע תריצי לע ובאטה ילוא

 ןיידע ,יודינב תנכתסמ ןיידע רבגב ישפוחו יולג ינימ ןיינע הלגמה השא יכ ןכתיי ?תירשפא אל ותרפהש וזכ

 האמב הנוגהה השיאה ילוא ?תרקפומכ ,תיתונזכ התוא גלטקתו הילע עיבצתש תיתרבחה עבצאהמ תששוח

 השודק תומדכ – היוארכ התוא ספות "יביטמרונה" רבגה הב הדימב קר היואר המצע תא תספות ןיידע 21 -ה

 תרייצמ ןיפוליחל וא ,םוריע רויצל לדומ תשמשמה תעדה תלק וז אלו ,טעמכ ינימ-א רוצי ,וידלי םא איהש

 תוברת ידי לע תבתכומה ןהלש ימצעה תסיפתמ וררחתשה םרט םישנ וז השיפת יפל .ירבג םוריע המצעב

 תודוא 1972 תנשמ "Ways of Seeing" ורפסב רגרב ןו'ג רקבמה לש ותעיבק רבעל העיבצמ וז הסיפת .תירבג

 תועצמאב השאה לע חוכ ליעפמ רבגה ,רמולכ ."תופצנ םישנ וליאו םילעופ םירבגה" :ירבגה טבמה לש וחוכ

 אלא ,םירבגה ידי לע תופצנ קר אל םישנה יכ ןעט רגרב .תיביספ תוחכונ לעב טקייבואכ תשמשמ איהו ,וטבמ

 וניא םישנ לש הז טקא ,ותנעטל .ןהב הפוצה רבגה לש טבמה תדוקנמ ,םהיניע ךרד ןמצע תואור םג ןהש

 ןה ובש ןפואה ידי לע קר השעמל תעבקנ םישנ לש ןתוהז :תוהז ןוניכ לש טקא אלא תיטסיסיקרנ הלועפ

 לפקמ אלא ,ןמצע לא םישנה סחי תא קר אל עבוק ,רגרב סרג ,הז ןורקיע .ירבגה רחאה יניעב תופקתשמ

 ןיינעל רבעמ רבגה לש וטבמ תא ןאכ ביחרהל רשפא ,ךכיפל .םישנל םירבג ןיב םיסחיה יגוס בור תא וכותב

 תחא אל תוצמאמ ןיידע תוינמא םישנש עיצהלו ,השֶדקל השודקה ןיב רגרב לש ותנחבא רבע לא ,הוואתה

 וב תולפטמ רעצמל וא ,ירבג םוריע לש אשונב קוסעל תוברמ ןניא ילוא ןכלו ,ונימיב םג וז תיראניב הדמע

  .הבורמ הדהא ילב

 

 תוינימב קוסעל תניינועמו ידדה דובכו ףותיש ,ןויווש לש םלוע תשיפתב תזחואש תינמא הלוכי ןכ םא דציכ

 לע הנוש טבמ שי השיאל םאה לואשל שי ,דועו תאז ?ותוא רייצלו רבגב ןנובתהל ,הלש )תילאטסקסורטהה(

 – תיטסינימפ הדמע רמשל תשקבמ איה םא דחוימב תדדחתמ וז הלאש ?הב טיבמ אוה ובש הזמ רבגה

 "ךייש"ה הזככ שפתנש( טבמה תא המצעל הסכינ ןבואר .היתודובעב ןבואר תדמוע הילעש קוידב  וזכ



 לש ופוגב תננובתמ איה םהבש ,הלש םירויצב ךא .ירבגה התקושת אשומ לע ותוא הליעפמ איהו )םירבגל

 – הצפחה ןיאו תונשוכר ןיאו תונחוכ ןיא – המצועו תורישי לש הדימ התואב םתוא תרייצמו ותוורעבו רבגה

 .םירבג םינמא ידי לע תונמאה תודלות ךרואל תובברל ושענש ישנה םוריעה ירויצמ םיריכמ ונחנא םתואש

  .רחא ןפואב ןבואר תא הלא תודובעב שמשמ ,תונמאב הצפחהה לש יזכרמה ילכה ,טבמה

 

 

 רבגה הלש םירויצב ?הטילש לש ילכל – הל הנקמ טבמהש חוכה תדמע תאו טבמה תא הכפה ןבואר םאה

 לש דקומב םקוממ אוהו םימח םיעבצב לפוטמ ,בצינ דמוע אוה .םייולג ונימ ירביאו ותוחכונ אולמב גצומ

 תוינימבו םוריעב תוארל העצה יהוז ןכלו ,טקייבוסכ ותוא םידבכמה םירויצ ולאש רכינ .ביטימו ףטוע רוא

 ןיבו הקושתו הקיטורא ןיב רשוקה יטסינימפה ישנה טבמה לש ותוהמ יהוז .הטילשב ןוצרמ הפח הדמע

 ,יתרוסמה ירבגה טבמהמ ןבואר לש ישנה טבמה הנוש תאזב .תינאכד הטילש ןיבו הקושת ןיב אל ךא ,תוינימ

 תוברתה ידי לע תינבומ הניאש תוישנ תוגציימ ןבואר לש היתודובע .תּולעבו הליעב תוואתל יוטיב אוהש

 שפוחה לע תנעשנ הדועב ,המצעלו הדבל התנב תינמאהש ,תררחושמ תישנ תוינימ יהוז .תטלשה תירבגה

  .ךרדה תא הרובע וללסש ,תונושארה תויטסינימפה תוהמאה הנעמל ורציש
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