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 םהב שיש ,םרועיכב םיפי ,םייקסטורג ,םיידוחיי םירוצי סרייאמ הגיצמ וז תודובע תרדסב
 תוזח ןיב תוענה ,תויומדה לש ןתוהז תא רידגהל השק ."םלשומ יתלב"ו יטרוורפ טביה
 ןה ,דחמ – הלופכ תוחכונב תונייפאתמ סרייאמ לש תודובעה .תירזייח ןיבל תיניגורדנא
 ייומיד ,ךדיאמו ןהב םיטלושה םירוויח םיבוהצ-םידורו-םימוחה םינווגב תומימת תורדשמ
 ,ןושאר טבמב .םד לש תוליזנ לע זמרל יושע לזונה םודאה עבצהו םויא םירדשמ םינפה
 ןה יכ המדנ ,תפסונ תולכתסהב ךא .תומימת טעמ ףא ילואו תויתודלי תוארנ תויומדה
  .תומוגפו ןארמב תותוועמ

 .ןמילשהל ידכ ונוימד תא ליעפהל הפוצהמ תושקבמ ןהו ףוג תורסח תויומדהמ קלח
 םיילגרו םיידי אלל בורל ,לולח אוהשכ ןוילעה וקלחב קר ראותמ אוה ,ףוג שיש הלאל
 םיתיעל תוארנ תויומדה לש תויטמגינאה ןהינפ תועבה .םיגציימ תוהז יטרפ אללו

 ןמ קלח .רוכינו הדרח ,לבס ףאו ,ישוק תועיבמ ,תוממותשמ ,תוסועכ ,תודחופמ
 תא הסכמ םיתעלש הכסמ תוטוע ןקלחו לולח טבמב תוהובו םייניע תורועפ תויומדה
 ומכ ,יזיפ לקשמ אלל ,תושוחכ תויומדה בור .תחא ןיע קר םיתעלו םינפה רוזא לכ
 לש יוהיז םייק אל .1תוריוצמ ןה וילע לילקה קיטסלפה עצמל המודב ,ריוואב תופחרמ
 ןבל עקר לע תוריוצמ תובר םימעפ ןהו ,ןכויש לע דיעמה יטרקנוק בחרמו םוקמ ,ןמז
  .רוכינו תּוילוש ,תורז תורדשמו הביטקפסרפ לוטנ

 המזגהו שוביש ,האלכה תועצמאב סרייאמ לש היתודובעב טלבומ יקסטורגה דוסיה
 ,דיחפמל עשעשמה ןיב ,ילנויצר-יאל ילנויצרה ןיב :םיטקילפנוק לש םינוש םיגוס ליכמו

 ריוצמ ןפוגו סותאפב םייּוור תויומדה ינפ 2.הדרחל תומימת ןיב ,םייחה-רסחל יחה ןיב
 םינפה ירביא תודובע רפסמב .םיאפר חורל וכפה וליאכ המדנש דע םיריהב ראתמ יווקב
 םתככ גצוימ ןהיפו תויראזיב ןהינפ תועבה ,המוגפ תויומדה לש ןתוזח .םיגומנו םיכלוה
 תשוחת רדשמ רסוימה ןטבמ .העיתרמו הסירתמ, תגעלנ תיוועכ ןיפוליחל וא םודא םד
 הדימה הנקב םג יוטיב ידיל םיאב הזרפההו תוויעה .תותוּועמ ןפוג תווחמו באכו הקוצמ
 .םיירזייח םיביטומ םע םדא לש ידירביה גוזימכ םימדנה קנע ישאר – תויומדה לש
 םיטנמלא םניה תוימינפ תוריתסו תּומימע ,רדגומ אל יפוא ,המיא ,ךוחיג ,תוידרוסבא
  .תויומדב תוהזל ןתינש םיפסונ םייקסטורג

 
 .ילאנויצנבנוק וניאש רמוחכ תונורחאה םינשב סרייאמ תא רגתאמ ,רויצל עצמכ תופוקש קיטסלפ תועיריב שומישה 1
  .דועו לפמ תונויליג ,סקפסרפ ,ףקש ,תינושמש ,ןוליינ – םיללוכ שומיש השוע איה םהב םימוד םיפסונ םיעצמ
 
 ,ןיטחבב יפוסוליפ ןויע ,יקסטורגה ףוגה ,טובש ןהכ הרש ר"ד לש הרפסב אוצמל ןתינ יקסטורגה ףוגה גשומב קימעמ ןויד 2
 .)2008 ,גנילסר :ביבא לת( ,םירחאו יטנופ-ולרמ
 



 תמיוסמ הדימב רשפא ,ןכ לע .תישונא תּוחדינ ףאו תּוירדייסטואא תטבינ םירויצהמ
 שובישב ראשה ןיב תקסועה )(abject art 3 "יוזבה תונמא"ל םג תודובעה תא ךיישל
 לעו תימצע תוהז לע רוערע ,תומוארטל יוטיב תניתנב ,היצטנמגרפב ,המלשה תינבתה
  .הלהבו םויא לש השוחת תריציו םיללכו תודמע ,תולובג דוביכ-יא ,תכרעמה

 .ודוקפת תדימ יפ לע דמאנ אוהו ילאנויצקנופ סחי אוה ףוגה לא תוברתה לש הסחי
 הנניא התוללככ הרבחה .בוטה רדסה לע םייאמו גירחכ ספתיי םומ לעב ףוג ,הז ןבומב
 סחיל הכוז ,"יוקל"כ ןמוסמ הל ךיושמ וניאש ימו ,הנממ הנושה ,גירחה תא תבהוא
 רגית תארוקה תיתרבח הפקשה השעמל למסמ גירחה .הל הצוחמ ומצע אצומו רכונמ
 הרוקמו תילאסרבינוא איה רזה יפלכ הדרחה תבוגת ,םאתהב .תיתרבח תוניקת לע
 תרדגה ךרוצל הרבחל תוצוחנ תוגירחה תויומדה .יתרבחה רדסה תרפה ינפמ ששחב
 יהמו .תרחא הרבחב םימלשומכ בשחיהל םילוכי םיגירח םתוא ךא ."ילמרונ"ה תולובג
 תדדמנ אל הרבח אלה ?םימגפ תרסח הרבח םירידגמ דציכ ?תמלשומ הרבח ללכב
   .דדובה ,שלחה ,הנושה יפלכ סחיב אקווד אלא ,לבוקמה יפלכ הסחיב

 תוועמה ףוגהמ העיתר - םיברועמ תושגר ןנובתמב ררועל םייושע סרייאמ לש םירויצה
 המ - ומכ תולאש םיררועמ הירויצ ,ליבקמב .הנושה יפוילו ןירותסמל הכישמ הדיצלו
 םאה ?הפיה והמ ?םלשומ םייק ללכב םאה ?םלשומה והמ ,תאז תמועלו ?גירח בשחנ
 יפויה יגשוממ גרוחה ,רזומו הנוש הארמ תוגיצמ סרייאמ לש תויומדה ?יפוי רידגהל ןתינ
 םג רתתסמ יפויהש םיחיכומו בר יפויב םינחינ הירויצ ךא .תיברעמה הרבחב םילבוקמה
 ,ךכב .םייק אל אוה ,תולבוקמה תויתרבחה תומכסומה יפל ,ןיע תיארמל ובש םוקמב
 תא שדחמ ןוחבל ןנובתמה תא תצלאמו רועיכו יפוי לש תומכסומה לע תרערעמ איה
 תולאש תולעהלו תיתרבחהו תירסומה ותושיגר תא קימעהל ,תויטתסאה ויתודמע
 אוה ןייטעבש תומודקה תועדהו הכוז אוה ול סחיה ,הרבחב רחאה לש ומוקמל עגונב
 תוראותמ ןה ובש ןפואב ןומט תוירטנצסקאה תויומדה לש ישגרהו ירוגלאה ןחוכ .לבוס
 ןיצחמה יקסטורגה דממה .המוגפ הרבחלו ,רכונמ םלועל ,תימויק תודידבל הרופאטמכ
 חופיק לש םייוליג דגנ יתרוקיב ילככ ןאכ שמשמ ,םויקה לש םייוזבה םירוזאה תא
 תובלתשהו הרזח הז הרקמב תרשפאמ - םימגפ תרתסהל חכ תלעב - הכסמה .תונעזגו

  .הרבחב

 ינשה יבג לע דחא םיחנומה קיטסלפ יעצמ ינשב סרייאמ תשמתשמ תודובעה ןמ קלחב
 תאצמנ תומדהש ןוויכמ .תומד לש הלפכה ךכ ידי לע םירצויה ,ירטמיס וניאש ןפואב
 תוהז תריצי תרשפאמ ינשה לע דחא ףסונ ןוליינ לש "הייטע" ,הביצי תוהז אלל בצמב
 הסיפתל דגונמה( רתוי תמלשומו השדח תוהז לש "השיכר" ךילהת והז .תפסונ תינמז

 קוריפהו רוביחה .ךרוצל םאתהב תונתשהל הלוכיה )תדלומ תוהז לש תיטסינימרטדה
 לבא ,תועיגפ ןיידע םנמא – תושדח תורוצת םירצוי םיישונאה םיביכרמה לש ןיגוריסל

 
 ,ךורב םעונ :תיתפרצמ ,תוזבה לע הסמ :המיאה תוחוכ ,הבטסירק הילו'ז -תיאקיטילנאוכיספה לש היבתכמ חוקלה חנומ 3
  .)2005 ,גנילסר :ביבא לת(

 



 תניחבמ רתוי דבכל תירופאטמ ךפוה ירירוואהו לקה רמוחה ךכו – ץמואב תופשחנ
 .תועמשמה

 התוא ףקשל אלא ,תואיצמהמ קתנתהל תושקבמ אל וז הכורעתב תודובעה ,םאתהב
 לע חיכומ ןפואב טיבמה ,חכופמ רויצ והז .ונביבסש םוימויב הקומע תוננובתה ךותמ
 תורפסמ תודובעה ,םירויצב תרכינה תידיברומה השוחתה ףא לע .הרבחה לעו ומצע
 לש היתודובע ,ךכב .םדאה לע דיעמ ונניאש ינוש לעו ,ימינפ חוכו יתודרשיה רצי לע
 גירחל תועדומה תועצמאב יונישל תורשפאו הווקת לש םירסמ םג תואשונ סרייאמ
  .יתרבח יונישל יתועמשמ רסמ גיצהל ןהלש תלוכיה תועצמאבו ןהב הנומטה
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