
 :תוחורו תואטורג יתב
 לש תומדקומ תודובע לע
יאלוזא תיליע
אריפש תירש

 ןמז רדעה .תודידבה תוהמל ,קפס אלל ,ןאכ םיברקתמ ונא .ןמז רדעהמ תומסקיהל רסמתהל ושוריפ בותכל
 שי רבכ ,בויחה ינפל ,ובש ,תירשפא המזויה ובש ,ליחתמ וניא רבד ובש ןמזה והז .ירמגל ילילש ןפוא וניא
 אוה ןאכ רשאכ ,הטלחה אלל ,הלילש אלל ןמז ,אברדא ,והירה ,ירמגל ילילש אוהשמ רתוי .בויחה לע הרזח
.םוקמ–םוש הדימב–הב

1הפוסא :אובל דיתעה רפסה ,ושנאלב סירומ —

 ,םירמסמ ,םיגרב .תורוש–תורוש ,ויתויראש תא תרדסמ יאלוזא תיליע ,םלועה תא תמלצמ איהש ינפל
 תומקרמ םיקלח ,תוררוחמ חפ תויחול ,םינשי םילבח ,םהינימל םיביס ,םיטוח ,םילילס ,םיציפק
 — וררופתה ,ומגפנ ,ומרפנ ,וקרפתהש
 יווק תא םידהדהמו דירג תרוצתב םירשוימה םיפדמ יבג לע ללכ ךרדב ,והשלכ עצמ לע םיחנומ םלוכ
 ויתוארוה יפ לע הלאכש הלמח יררועמו םינטק םירבד לש הבצהה .םוליצה ףד תולובג לש בחורהו ךרואה
 ןויסינ םג רכינ לבא ;םינוא רסוח ,ּתושילת ,תוידומלג ,ןדבוא הנירקמ ירטמואיגה רדסה לש תושקונה
 תא ודביאש םיטירפה לכל םיקהל ץמאמב ,םירבדה רומיש לש השחמהב הלאה םישקה תושגרה תא םקשל
.ןורכיז תוסומכ םג תווהל ולכויש םיעצמו םיאת ,ןיפנא–ריעזב םישדח תומוקמ םמלוע
 השענש םיוסמה שומישה לע עיבצהל השק ךא ,יהשלכ היגולונכט לש םיביכרכ וללה תויראשה תא תוהזל לק
 םייושע םיטוח וא רוביח תואלול ,םירותפכ ,תויקסיד ,םיגרב .םייתפוקת םינמיס םהב תתל וא םיביכרב
 היגולונכט הגיצמ ,רמול רשפא ,יאלוזאש ךכ ,בחרנ יתפוקת חווט לע תוׂשרפתמה תויגולונכטב שמשל ירה
 לש םיגוציי :איה רשאב היגולונכט לש םיטנמלא ילואו ,היגולונכט לכ לש דוסי יטירפ ,םוקמו ןמז תרסח
 םייומיד רשאכ .דירגה לש תיתשתה סופדל דימת םיתייצמה ,היגולונכטה סיסבבש (techne) ינכטה עינמה
 ילמוידמה עצמה — ומצע םולצתה ףדש המוד ,קיר רושימב םיפקומ הזה םיטנמלאה יאצמ ךותמ םיטירפ לש
 לע םיחנומ םמצע םיטירפהש רחאמו ;ינכטה הדשה תודוסי לש אשנה םג אוה — םייומידה םיחנומ וילעש
 תילכירדאה הדיחיל ,ריקל קוקז םלועב ותוביצי םשלש ,םוליצה םוידמ לש עצמל לשמ השענ אוה ,ףדמ
 תדיחי ,דירגה תרוצת לש היוותהל יקפואה הז תא םילשמה יכנא טנמלא — דגנ–לקשמ שמשתו וב ךומתתש
 םג — 14-11 ,6 'מע 2008 ,םיעודי אל םיטביה — יאלוזא לש תמדקומ םימולצת תצובקב .רדסה לש דוסיה
 :המצע יאלוזא לש היתולימב וא ,םוליצה לש ונימ–ןב השענ ירבדמה רושימה

 רחא שופיח תובקעב םשל יתעסנ .Art Farm םשב םוקמב ,הקסרבנב “יסנדיזר טרא“ ךלהמב ושענ תודובעה
 םיירושימ םירוזא יתשפיח .“םיטקייבוא ירסח“ תומוקמב הברה יתמליצ הבש הפוקתב ,חוטש ירושימ ףונ
 דחא רוזא קר יתאצמ ץראב .םיתב וא תועבג ,םירה ילב ,םיחיש ילב המדא וקו םימש וק םהב שיש ,םישביו
 — הזה ףונה תא יל קפיסש
 ףונ יתיצר ,םירייצ םירבח תרבחב ,םש יתדבעש ירחא םייתנשכ .שתכמל ביבסמ ,ןומר–הפצמ תביבסב
 קרו רושימ הלוכש ,הקסרבנ תנידמב הזכ ףונ יתאצמ Google Earth תרזעבו ,רתוי לודגו חוטש ירושימ
 .הזכרמב הנטק העבג

 םוקמ — רבדמ לש רשקהב וילע תרבדמ יאלוזא תיליעו ,סונייקואכ םוליצה הדש לע רביד ןוסתימס טרבור
 .םיריעסמ ,םינכוסמ ,טשפתהל םיטונ ,םיליזנ ,םיביצי אל תולובגו חטש ינפ םע ,יתוברת–לאו קיר ,רחא
 תוליעפה תא הקיתהש ,המדאה תונמא לש הלרוגב םתוא תרשוק איה ,רבדמב הימולצת תא תנגעמ יאלוזאשכ
 — יאלוזא לש הרקמבו ,הקירמא לש רפְסה תוברעו תוירבדמה לא זכרמה ירע לש הגוצתה יללחמ תיתונמאה
 :רבדמב הנשי הווחב וידוטס תריד לא

 ,המדא יחופת ףיסאב לשמל ,םוקמב הדובעב םויב תועש שולש לש תופתתשה תשרוד “תונמאה תווח“ב תוהשה
 םימי המכ .ונימי דעו גרובה תאצמה זאמ םיגרב ףסוא לש ןוימ — ילש הרקמבו ,אשד םוזיג ,םיתב ץופיש
 ,תאזה הווחב יתוא וקתיר םיבר םירבד .ףונ םש םלצל קשח םוש יל ןיאש יתנבה רבדמל יתעגהש ירחא



 םימי המכ .ונימי דעו גרובה תאצמה זאמ םיגרב ףסוא לש ןוימ — ילש הרקמבו ,אשד םוזיג ,םיתב ץופיש
 ,תאזה הווחב יתוא וקתיר םיבר םירבד .ףונ םש םלצל קשח םוש יל ןיאש יתנבה רבדמל יתעגהש ירחא
 ,םיצע תוכיתח ,םיגרב ,תותשר לש ףרוטמ סואכ ,םש ילב םירמוח לש ןפסא ,רדהנ שיא — הווחה לעב םשארבו
 אוהש ,דועו דועו סופד תונוכמ ,היינשה םלועה תמחלמ ינפלמ תוגוז ימולצת לש םיביטגנ ,םיתמ תוטימ
 ,םלצל יתלחתה ףונ םוקמב .ןקירוה תופוסמ ועגפנש תורייעבו םירפכב הצחמל םיסורה םיתבב ףסוא
 הדבעמב הספדה זאו ,חותיפ םוי ,םוליצ םוי :תונחלוש לע םיטקייבוא לש ןוגרא ,ינוניב טמרופב
.תיעקרק–תת

 תחכִשמ םירמוחלו תורזומ תויומדל תולפטיההו הקירמא לש “םייביטימירפ“ו םיחדינ םיקלחב תומקמתהה
 רופיסו (1990) יארפ בל ומכ עונלוק יטרס תוברל ,תיאקירמאה תוברתה תוקינורכב רכומ סופוט ןה רבעה
 .ןהכ םיחאה לש (2007) החושק ץרא וא ,סלייס ןו'ג לש           Lone Star ,'ץניל דיוויד לש (1999) טושפ
 תוזוחמב ,תיאקירמאה תוברתה לש הקיטנמורה תובקעו עדומ–אלה יצברמ רחא עסמ ותואל הרבח יאלוזא
 קחרה ,תּורעבהו תונתרקה ,תונרמשה יזועמב .המדִקהו תּורואנה לש תוידדצה םיכרדה ילושבש לאה יחוכש
 םלוע אוצמל רתוי לודג יוכיס שי ,“ינכדע“ו “יתוברת“כ בשחנש המ לכמ
 .יטסימינא ,יארפ ,“יעבט“
 ,תויווגב ועגנש םיצפח ,םיתמ לע תויודע רחא הווחה לעב לש ובקעמ רחא תבקוע יאלוזא ,הזכ םוקמב
 לש םייזוידנרגה םהיעפומ םהירחא וריתוהש תוברוח ,רבעה ןמ תונוכמו תולועפ לש תובקע ,םיאפר ייומיד
 לש ויתוקושת ידי–לע תולעפומה תוקושת לע םידיעמ הימולצת .(קהבומ יטנמור אשונ ,בגא) עבטה ינתיא
 לש םפוג םוח לש ,תיזיפ תוחכונ לש ,די עגמ לש ןורכיז םיאשונה םירישכמו םיצפח ידירש דמוחה רז ,תלוז
 ואשנ םיתבו תונוכמ ,םיצפח םהבש םיעגר לא יגלטסונ עסמ תובקעב יגלטסונ עסמ והז .םניאו ויהש םירז
 יאלוזאש (יאווחה לשו הלש) ןמזב הרוחא עסמ — ויתודימ יפ לע ונכוהו םדאה די לש עגמה תובקע תא ןיידע
 חישהש — םוליצה .םיישנ תוזוחמל וכיישל םיגהונ ,עודיכ ,םויכש הז ,ינטקלה הלועפה סופדב תכרוכ
 םליו) דיצ וא (גאטנוז ןזוס) ירי ,(סוארק דנילזור) העבצה לש “םיירבג“ םיחנומב וב ןדו רזח יטרואיתה
.םיישנה תונטקלה תוזוחמל ,יומיד רחא יומיד ,יאלוזא לש התדובעב ברקתמ — (רסולפ
 Wall-E היצמינאה טרסב ראותמה יטפילקופא–טסופה םלועב
 ודרשש תואטורג ולש רותסמה םוקמ לא איבמו תוסירהה ךותמ טקלמ ילוו טובורה ,(ןוטנטס ורדנא :יומיב
 — ןשי טרסמ עטק וא לוקספ ,תונוכמ ירבש — םדוקה יגולונכטה ןדיעה ילוצינ .הדחכוהש היצזיליוויצהמ
 םה טרסה ףוסבו ,תישונאה ותוברת תאו ץראה רודכ תא ההזמ ןיידעש המ לכל ןמיסכ טרסה חתפב םיגצומ
 יקלח לש םתורידנ ,יאלוזא לש התדובעב םג .המדאה לא םדאה ינב לש םתרזחל וא תואבל תואכ םיעיפומ
 ותמירעמ םהמ דחא לכ תדדובמ איה ובש ןפואב — בטיה תרכינ תמלצמ איהש תואיצמה ירקי תואטורגה
 ול תרשפאמ ,(התוא םיביכרמה םיטרפה לש םתובישח רסוח תא השיחממ המירעה תרוצת ירהש) תירוקמה
 ןחלושה חטשמ לע ותוא החינמ ,יגוצייכ לבקתהל ול רשפאמה קיר בחרמ וביבס תחוורמ ,ופגב םייקתהל
 דומלל ביטיהל ידכ בשקהו זוכירה יעצמא לכ תא סנשל שיש (?יגולואיכרא ?יתדבעמ) אצממ היה וליאכ
.ותוא
 ונמזוה וליאכ ,ןחלושה לא יאלוזא לצא םיארקנ יתוברתה רדסה ןמ ועקוהו ואצוהש תלוספ יקלחו תויראש
 ןיבו (חבזמ ןיעמל ךפוה ןחלושה זאש) סקט וא החיש ,החוראל םא ןיב ,תוברתו הרבח תלמסמה תוסנכתהל
 רטיפ לש Hearing הדובעב ומכ) טפשמו קוח לע ןוידל וא (ןאזס לופ לש םיפלקה ינקחש ומכ) קחשמל םא
 ימתסה םלועה ןמ םניחבמו עקרקה ינפמ םקתנמה ,םיגוצייה רושימ לא םילעומ םה םוקמ לכמו — (ילאה
 הרופאטמה הדש לא תונחלושה יבג לעש םיטירפה ייומיד תא קיתהל םינמזומ ונחנא .(םייהקרוד לימא)
 ;ךרע רקי ץפח וא דוס תרצונה דוונ לש ותחתמאכ ילואו ,ךירכתכ המדנ טפורמה גיראה ,טק עגרל ,רשאכ
 ןוירש ריכזמ ררוחמ חפ הסכמו ,קוחרמ ריאמה ההוזמ אל םצעכ עגרל הארנ ןשי רונת לש םומיח לילס
 תודלותמ םירשקה וננורכיזמ תולדל ונב םיריצפמ יאלוזא לש הייומיד ,םיקרפל .םעוה ורהוזש םיריבא
 ,ןחלוש לע םיחנומה םימקועמ םירמסמ המכ וא טפורמ גירא תסיפ ,ריוואב םייולתה םיטורמ םילבח :תונמאה
 לש "ןחלושה תייגטרטסא"ל סחיב םיעמשמתמ ,םוליצה ףד תולובג לש בחורהו ךרואה יווקל סחיב דימת
 הילעו הנשי תיפכ ;םעפ לש היגולונכטו היצזיליוויצ לש תואטורגל היה "םמודה עבטה" םעפהש אלא — ןאזס
 ;םייהנפוא טֶרֶמ לש םייטסילאירוסה הייומיד תא עגרל הריכזמ תיתעקפ ףורגא תרוצתב ירירמצ גירא תסיפ
 םדצבו — (םייעמ ,חומ) םירתובמ ףוג ירביא תוריכזמ םייביס םישוגל ויהו וררופתהש םיגירא תוסיפ
 ימישרת ,ןוליינ תיקשב זוראה ההוזמ יתלב טירפ ,םינשי םיקובקב ,םישקונ תוחול לש םילופיקו תומירע
 סקט לש תוריזו יאבצ עצבמ לש תוימדה ,תודבעמ תעדה לע םילעמה םיכרעמו םייומיד םלוכ ,םיללוגמ תופמ
 .סיוב ףזוי לש ויתודובעב םימצעה ןוגרא תא ונייפאש הלא ןיממ ,ילילפ עוריא לש וא םילא
 :םהב תמלבנ םג יאלוזא לש הייומידב ירוטסיהה וא ירופטמה ,יגוצייה לש הזופרומטמ התואש אלא
 לש ןולשיכה תא םיגיצמ םה ,יתפוקת ךויאו רשקה לכמ םקותינב ,םביבס הרֹושה תונקירב ,םתוידומלגב
 ,present perfect גוסמ הווה–רבע ןמזב םימייק םה ,ןחלושה לע םיגצוימ וא םיגצומ םהשמ רתוי ;םלוגלג
 ,תעב–הב .רחא ןמזב וא רחא םוקמב הלואגו המוקת ,םוקיש לכ ול ןיאב ,ךשמתמו ךשמנ דוע ונניאש המ רשאכ



 ,תעב–הב .רחא ןמזב וא רחא םוקמב הלואגו המוקת ,םוקיש לכ ול ןיאב ,ךשמתמו ךשמנ דוע ונניאש המ רשאכ
 םג ,םיטנמלאה לש תוימתסהו תוימינונאה רומישב החלצה — החלצה םג אוה הזה ןולשיכה ,ךופה לע ךופהב
 רדסה סכ לאו ןחלושה לא םימרומ םה רשאכ םג ,תונמאה תודלותמ םייומיד ןיבל םניב גווזל םיתפמ םהשכ
 הינפ תא הבסמה ,תוירלוקיטרפה לש לולצה הלוקו הרבד אשונכ הלגתמ ןחלושה ,הז ידוחיי עגרב .ילמסה
 .םיעבוקמ םידיקפתו תויוהז ,םיראת תקנעה לש וא גוציי לש חסונ לכמ
 לש החוכ–אבכ המדנ ,םהמ רזגנ םג ךא היגולונכטה ירייש לש םראתִמו םמוקימ תא רזוגש ,דירגה
 הפדעה לכ וב ןיאש ךשמתמ הווה–רבע ותוא לש וקוח–סופד םג אוה הזככו ,תאזה תירלוקיטרפה תוימינונאה
 לש יומידכֹ וגיצהש םזינרדומה לש הז אל :ולש הנוקיאל היה דירגהש ןמז ,והנשמ ינפ לע דחא םלוע לש
 יתלב תיטסינכמ העונתכֹ וקתעשש םזינרדומ–טסופה לש הז אל םגו ;תיקרטואו תיפוטוא תיתונמא הימונוטוא
 שמשמה ילאיווירט–ימתסה הז אל וליפאו ;דלש–תומדכ ותוא המיקמה תולכירדאה לש הז אל ףאו ;תקסופ
 וללה םידירגהמ דחא לכ םע יתרושקת עגמל ןימז יאלוזא לש דירגה יכ ,אל .רדסו ןוגרא לש תלגרומ הרוצכ
 .םחכנ יוצמה לכ ןיבל םיצפחה ייומיד ןיבש קחרמלו תּורז לש התתשהל ןיטולחל ביוחמ אוה דוע לכ
 םינבל תונולח תומדב םירוח םירעפנ ,"םיישנ" הלועפ יסופדב גראיהל ךישממו תויראשב זוחאה ,הזה דירגב
 רדסב תוראובמ יתלב תוקספהכ וא ,בוא תוארמכ וא הנקִז לש ןורכיז ירוחכ — םייליפרע םימתכ וא
 (רוא לש הנוקיאכ ,יטנמורה רויצב ןולחה יומידב ומכ תצק) רוא לג לש הרידח תורשפאמש ,ילכירדאה
 ףפואו תואטורגה ייומיד לש תלחותה רסוחו רוכינה תשרא תאו שבויהו תוימרגה ,ישוקה תא רימטמו ךכרמה
 ,סיוב ףזוי לש תיפוטואה "היסאריא" ץראה תוברעב ומכ תצק .הילוכנלמו גונע בצע לש המינב םתוא
 ףונ לש ןורכיזב תונחלושה לש בירקתה ייומיד תא םיפפוא ןבל קבא ירורהזב וא רואב םיקהובה םיחטשה
.םיחיחצה וירושימב ורתונ םירזומ םידירשש ,ירבדמ

.תיוושכעה תונמאה םוחתב תינקיטרואיתו תרצוא איה אריפש תירש

.17 'מע ,(2011 ,דחואמה ץוביקה :ביבא–לת) ילתפנ–ןב לכימ :םוגרת ,הפוסא :אובל דיתעה רפסה ,ושנאלב סירומ1


