
קוס-ןויה ואיס

עתעתמהו ילאנבה

 דע םייופצ םירבד-יבוביגבו תומשוגמ תורופטמב שמתשהל ,דימת הלמ טימשהל"
".הלמה לא בלה-תמיש תא תונפהל רתויב תצרחנה ךרדה ,ילוא ,איה וז  :ארזל

.םילצפתמה םיליבשה ןג ,סחרוב סיאול החרוח

 תפקשנה ,לגרה-ףכ .ילאנבה רופיסה תוטשפב ליחתי תאזב .לגר-ףכ לש האובב

 וא ,יאנס טק עגר ךשמב התקיח ,םירוורפב טקש הפק-תיבבש תוארמ-ריקב המומע

 התניש – ריע-תבשות , N התוא הנכנ – לגר-ףכה תלעב רשאכ ,והשלכ ןטק רוצי

 הכומס הבשי איה ."ןמז גורהל" ילאנבה ןויסינה ידכ ךות תעדה-חסיהב החונת

-תרוזפ הפוצה :ולא תא ולא הב ופפח ץוחו םינפ לש םי'זמיאש ,תיכוכזה-תציחמל

 הבשחש ,רוציה .רתויב רצק ןמז המצע תא עשעשל החילצה ,ַדעל תעד-תרוזפ ,תעדה

.תמ ףרט ומכ דנדנתמ ,הפב והשמ ,וליפא ,ול היה ,רוריבב התאר יכ

 תולובג לש תוינוציחהו תוימינפה לא ריעז חתפ היינש-תיפלאל חתפיהל יושע ךכ

 הייחמה-תביבס היהיו בושי ללחהש ינפל ,לק עגרל .םדא לש ותייחמ-תביבס

 קדס :תאז האור טעמכ איה ,העודיהו תרכומה )יתוכאלמ חרואב תיטנרהוקה(

 ,ותומכש םיאשומ וא ,יאנסה לש וחור ןכוש םש םיאפר-זוחמ ,םוי-םויה לש תוילאנבב

 ,ילוא ,הרע N .תחתפנ איהשכ תרגסנש תלד איה וז .םיניימודמ םישגפמב םיווהתמה

 יאנסה אל ,רבד לש ותימאל 1 .הלש לגרל ןיעה ןיב םש-יא ףחרמ רבדהש ,הדבועל

 ותעונתבש םיזילעה רדההו דוהה םג אלא ,ןיעל קדסה תא הלגמש אוה ודבל

 ,"יוהיזב תועט"ב ומיּוב רדההו דוהה יכ ,קדצב תנעוט N לש העדותה .תיתיילשאה

 ,םיליצא םירבח הברה הבו תבחרנ תשר תרצוי וזה הלמה םצע ,קדסה ךותב לבא

 םה .יתומכש הסיפת-ישק םילגרמל תנתינ הניא האלמה םהיתומש-תמישר :םייאשח



 טעמכ ץצונה 'זמיאה .ןיע-ףרהכ ותוא ךורצל חצנ ;תויפוסניא לש ףלוח םשור םיררועמ

 וא ,ארפ-יאנס ;אל" .הזה הרדחהה-גוסל רבכ תוניסח היניעש אלא ,התוא רוונסמ

 רדההו דוהה .המצע חיטבהל N תזפחנ ,"לואסב בוחרב עיפוהל םילוכי אל ,הדלוח

 בל-תרבוש תוקיתמב הדבל :םלועב הדבל איה יכ ,םואתפ הניבמ איהו הנממ םיקמוח

-לפס לש הבקע ומכ ,חטֶָבל ךא טאל ,רדההו דוהה תומלעיהב תננובתמ איה .וזכש

 איהו ריואה-ללח לא קצומ ןמז לש קד טוח תרגשמ הבקעה .ןחלוש לע םח הת

 .ןמזה-הצקב םידלונה תונורכזל הדע איה .ףוצל הליחתמ

 יתישרה .םיטרפ-יטרפב תאז רפיס רשא ,והשיממ יתעמשש "יתימא רופיס" אוה הז

 ,יהשלכ הדימב ומצעל לוטיל ךירצ ןיזאמ לכש תוריח – םיטרפ ולא-יא תונשל ימצעל

 תונורכיזב אלא םייק וניא ורפַסמו טעמכ ההד ,ןמזה ךשמב ,רופיסה םא דוחייב

 ריעב אלא לואסב היה אל עוריאה :תושחרתהה-םוקמ אוה יתינישש טרפה .םיעטוקמ

 דדובו דבל תויהל רתומ םשו םעפ ידמ בוחרב יאנס עיפומ םש ,ץראל ץוחב הנטק

 לש םילמ קותעשמ  תוענמה קר םניא היידבה לש ,תילכתה וא ,םעטה .הפק-תיבב

  עייסל ,םיבר םירקמב ,יושע םיטרפה יונישש םגה ,רפסל דוע לוכי וניאש ,רפַסמה

 ,רחא הרקמ תועצמאב זמר עיצהל ,ילוא ,ןתינ .רופיסה לש םייחה-תלחות תכראהב

 תירקתל םכתא סינכאש ינפל .הנורחאל יתעידיל עיגה רשאו ונניינעל רושק וניאש

.יודבה ירופיס תא םייסל ימצעל תושרהל ינוצרב

 עגר ,רבד לש ותימאל .N לש רופיסה ףוס הנניא םיאפרה-יאנס לש ותסונמ

 ,םתס יוהיזב-תועט יכ הניבהשמ 2   .יתימאה ןויזיחה לש ותליחת אוה תוטלמיהה

 ידכ התוא תמייבמ וליפאו הלש לגרה-ףכב תעכ N תקחשמ ,יאנסה תא הארבש איה

 רשאב ,םייודב םייח תויחל יאנסה ליחתמ ורדעהב  3 .תינקמחה היירבה תא תוקחל



 ,ףוס לכ ףוס .םיאפרה-רוצי לש והארמ תא ימצע ןוחטבבו תונמאנב הריכזמ לגרה-ףכ

 לש םיאפרה-תליהש העשב .ןמזה-ךשמב לישבמו הטילפל רתונש אוה ןורכיזה

 יפכ שממ הריהמ – תיראגלוו "תוריהמב" תישענ לגרה-ףכ ,ריואב תפחרמ רדעהה

 .תימוימויה תוילאנבה םע רשק תרשוק יוהיזב תעדומ תועט ,ךכ .תויהל ךירצ יאנסש

 ,חיחצה ללחה .N לש תקהופמה תויתריציה תא תנסכאמ תוילאנבה לש תויראגלווה

 םומעשה 4  .'םומעש' ארקיהל הפשל חיננ .הפש לבוסו בינמ ,וב ההתשמ לגרה-ףכש

 ,ונלוכל עודיכ ,בוחר-ילותחכ םהומכ ,םהלש ןונגסב איהש ריעב םינכוש ויתורורגו

 הלעמב הנושארה הרטמכ שמשל ךישמת המצע וז לגר-ףכ  5 .קוחרמ םיפוצה

 םירירשה -ןונגנמש ,עגרה םצעל דע תילאנבה הייחמה-תביבסב עונל הל רשפאתו

.רתומ דוע אהי אל הלש סדנוהמה

 תווצ .היזיוולט-תנחתב סעכמ תחתור תיפרומא םיפוצ-תצובק ,םירחא ללחבו ןמזב

 ,הבוהאה ןבאה-תמוח לש ינוציחה דצל קזנ םרג תירלופופה תינויזיוולטה המרדולמה

 לבחתמ וב רשא ,הרדיסב ןורחאה קרפה תא ומליצש  העשב ,ןומראה תא הפיקמה

 רתוי הכראש ,הלוכ המוחה ינפ חטש יוסיכ :הרוביגה לע םשור תושעל ךרד רוביגה

 תיקתפ לכ ,"ךתוא בהוא ינא" ןהילע בותכש הקבדה-תויקתפ יפלאב ,םירטמ האממ

-תויקתפ ויה אל תובוהצ תויקתפ ןתואש ,איה הקצומה הדבועה .תרחא הפשב

 ןריסהל ןתינ אלו ,לתוכל וקבדוהש ,ליגר ריינ לש תוינועבצ תוסיפ אלא ,ללכב הקבדה

 ריסהל ידכ םילמזאבו םישיטפב שמתשהל וצלאנ תווצה-ישנא ;תויקתפ םיריסמש יפכ

 ריקה לע וריתוה ותתוסש ןבאה-תותיְכמ .ריינהמ רתוי וריסה םהו םוליצה ירחא ןתוא

 וליפאש ,איה תרחא הקצומ הדבוע .העיווזמ המוארט וזיא םהמ העמתשהש ,םינמיס

 םיחרזא ויהי הירצוי יכ ,םישרוד תינורטקלאה היזטנפה יצירעמבש םיעבשומה

 הקצומ הדבוע ".יתוברת סכנ לש ריחמב תולעל לוכי וניא יטנמור ףקֶתה" :םיארחא



 ,ריקל דומצה ,לגרה-יכלוהל ליבשה :תינוריא הדבוע איהו ,תירקּתַּב הכורכ תישילש

 הגצהב ;דרפיהל םינודנ וידחי וב םיעסופה םיבהואש ,תיתימה הנומאה לשב עודי

 הזה רתאה ,המרדב .םייודבה םיבהואה לש שדוחמה דוחיאה רתאכ ליבשה שמיש

 ,לכ םדוק ,וזה החריטה לכ המ םשל ךא .לואסב אל ,גארפב םש-יא תויהל רומא

 אצמיהלו הלוכ הסוכמ תויהל הרומא המוחה םא ,אקווד הזה ליבשַּּב תּוקֵבדהו

 קיפמה לש עלוצה ץוריתה ירוחאמש ףפורה ןויגיהב ,יזא 6  ?ירמגל רחא םוקמב

-ףכ לע ילאנבה רופיסה לש תושחרתהה-םוקמ יונישב ילש ףפורה ןויגיהה רתתסמ

.ילאנבה יאנסה לעו תילאנבה לגרה

 ידכ הז ירה ,םנורתפכ תשקבתמה הלמה תטמשהב םיבייוחמ ,לשמ וא ,הדיח םא

 ,הדבועה תא תאטבמ וזה תיפוסה הלמה .תויפוסניא לש םשור תודבל ,תויחצנ ללוחל

 .ךובמה ףוסל תדרי יכו תוירשפאה תועמשמה-תותשר לכ תא התצימ הדיחהש

 הלמה רשאכ .הזה רדעהה םצע תועצמאב תלעופ יטנרהניאה רדעהה תכרעמ

 תא רגוס טסכטה ,םילצפתמה םיליבשה ןגב סחרוב הארהש יפכ ,תרמאנ תיפוסה

 םיקדסה רבדב הלאש םע דדומתהל זא םיחנּומ ונא .תוומ :םלשנו םת רופיסהו ומצע

 םינמסמה ,םהיליפכ לכ םע םיעטומה םייןהיזה הנִבמ רבדב הלאש ,םימּויִסהו

-יתלב חרואב רדענה הדשה וניא תוומה םאה :םיירמוחה םהיסיסבו םיקלקלחה

7 ?רבד לש ופוסב וילא תועיבצמ "תורסחה םילמה" לכש ,ענמנ

 הלמה לש הטובו תימואתפ הפישח תועצמאב הזה הבשחמה-טוחל ץק םשויש ינפל 

 ינוימדה תושחרתהה-רתאבו הקבדהה-תויקתפב תצק דוע רהרהנ הבה ,הרסחה

 לע רבגתהל חרכומ ,ןמאנה היזיוולטה-הפוצ רותב ,התאש חיננ .וחתפ ןהש

 ךלש הייפצה-תאנה תא ןיטולחל חיטבהל ידכ ,רשק םהיניב ןיאש ,הלאה םילושכמה



 ."רסמה אוה םוידמה" :היזיוולטה לש בהזה-רֹותמ טושפה םגתפב רומאה תא גוגחלו

 ןיינע םילגמ םניאשו תוירלגל םיכלוהש םימכחותמה םתואמ דחא ךניה םא ,ןכ

 סופתל ידכ ךלש ןוימדה לש הסורפב שמתשהל ץלאית 8  ,היזיוולט לש תומרדב

 תושחרתהה-תריזבש – הצרת םא ,ןויגהה תא וא – םסקה תא )תוחפל ,תיקלח(

 תובכשל דעבמ לעופה ,ןויגיהה אוה הז .גארפל לואס ןיב םש-יא תמייקה ,תניימודמה

 תא ןיבמ ךניא םא הנשמ הז ןיאו תיקתפו תיקתפ לכ קדוב התא .יוהיז-תויועט לש

 וניא רסמה .רשקהה תא ןיבמ התא דוע לכ הרזה הפשב טסכטה לש ילולימה שוריפה

 לע םירזוחה 9  ,הלאה םימצעה לש םיבירקת המכ ךמצעל עיצהל לכות .טפשמב

 הנומתה תא שדחמ ןנוכיש ,קחורמ םולצת ךמצעל קינעהל חכשת לא לבא ,םמצע

 ועקשוהש ץמאמהו ןמזה תומכ אלא ןמצע םילמה אל .האולמב המוחה תא האריו

.יודבה בהאמכ ךתוא העינמהו תשגרמה איה ,וזה הזרפהב

 תוחרזאב קלח תחקל אוה םג חרכומ ,ותומדב ךמצע תא האור התאש ,בהאמה

 ,ימצעה ףוקישה – תיטסינרדומה הבוטה הדימה תא ול ץמאל וא ,תיארחאה

 תא ,סרהה לש םינטקה םיטרפה תא ךשפנב הווש .הבשחמב ומצע תופקתשה

 םיגשִמה ינמיס 10  .ךבלל רקיה לכ לש תונידעה תא םיפשוחה ,םהה םירמוחה

 תושרהל לכות .ללחה יפלכ ךלש "םזגומ"ה יטנמורה סחיה םע דחי םימייק תודיעמהו

 ךל ריכזהל ידכ ןהב שי .תוקלצה תא ןיימדתשכ םיינוציק םיבירקתב שמתשהל ךמצעל

 רשב וא ;ישונאה רועב ץעננו הפוגמ דרפנ ּהצקועש ,הרובד לש םינקורמה הירוחא תא

 :לכל ףתושמ ןמיסב ךתוא וציצפה ,ןכא  11 .הצצפ לש םיסיסרב חצנל סרהנש ,ףושח

-רתאל ףסונ ןמיס אלא וז 'תואיצמ' ןיא אמשו .תירזכאה תואיצמל ךאוב ךורב

 ?ינוימדה תושחרתהה



-יבתכמ דחא רמא ,"הל החרפו תּוידרוסבאל הכפה ןאמורה לש שדוקה-תדרח"

 תרפה תמחמ לוכסת לע תועיבצמ הלא םילמ( תופייוזמה תויקתפב וקסעש ,תושדחה

 הלמה .)ילכירדאה סכנה סרה ללגב לוכסת לע רשאמ רתוי תינויזיוולטה האנהה

 ןוגכ( ילכ לש ץעה-תידי רסוח' אוה ילולימה השוריפ ,'דרוסבא' תנייצמה ,תינאירוקה

 ץע-תידי לוטנ ילכ וננוימדב הוושנו הלאה םילמה תא רזחמנ הבה '.)םייחיר-ןבא

 םיעדונ-אלה םימשב וא( לואס לש םיסוחדה םימשב תפיוזמ תפפועמ תחלצכ ףחרמ

 ותואו ,סוטמל רופיצ" "רוויע םוגרת"ב ךופהנ הבה .)םייודבה םיבהאנל לעמ,גארפ לש

 תוצצפב הירליטראה קראפ תא םידימשמה )תפרצ ימשב( הברה םיסוטמל סוטמה

 הארמל תועירפמה ,תוקצומה תודבועה לכ ירחאו ינפל תאז ושע " 12 .תויכנא

.רדהנה

 יושע המוד קדס ,האוה-ןוס וא לש תודובעב םיפוצה יניעל קדסה חתפיהבש ,ןייצל בושח  1

 .הנומתל ץוחמ אוהש המב דקוממ וא ,ךטבמ תא שגופ הטבמש ,הנומתבש השאל חתפיהל

.קוהיפכ הומכ ,תקבדמ טבמה תונקירש  עודי בר ןמז ,םינפ-לכ-לע

 תוישממה תויומדה ןיבל םינרקומה םי'זמיאה ןיב הפיפחה ,גנוי-א'ג וק לש גצימה יֵדועיתב  2

 ןמ תלביקש רחאל .ןרקומל ישממה ןיב ןיחבהל ידכ םיפוצל קיפסמש ,בר ןמז תכשמנ

 תורשקתה לבחתלו םינשה תא בברעלו בושל ישפוח התא ,ול קוקז תייהש תא הנחבהה

.םעפה ,תובדנתהב – ןיעה לש השדח האנוהב השדח

 ץמאמ יכ ,אוה רבדה שוריפ .ללכ ךרדב ינוצר-אל חרואב תשחרתמ םינמיסב קדס תחיתפ 3

 לבא .גנא'צ יה-גנוי לש הרופיס עיצמש יפכ ,אוושל תויהל דואמ לולע היווחה לא בושל

 תחיתפל תויומס תויורשפא ,דימת טעמכ ,שי ,רופיסה תא רפסל ידכ תטקונ איהש םינמיסב

 םירבעמ רמשל תורשפאה-רסוח תא ביצהל םייושע םה ,ךפיהל ,אמשו .בוש ותחיתפלו קדסה



?האירקה תייווהב לח לשו ןמז לש םיבורמ
 

 לש תובקע ,)איהש הרוצ לכב( רדעה םיליכמ ליגרה םומעשה לש םייוצמה םיביכרה 4

 ימולצת ,הז ןבומב .יוהיזב-תועטל תלכסותמ הקושתו ,למע וא ,םיכלוהו םיתחופ תוגונעת

 .ילש ילאנבה רופיסה םוכיסל םיתואנ היוול-ינב תויהל םייושע גנאקוס םיק לש ימוגה-ספדה

 ,תורחא םילמב( ידדהו ימינוטמ סחי רצוי הפוצה )םיק לש םימולצתה-תרדסב ומכ( םומעשב

.םימצע םע )יטסישיטפ
 

 רפסמ םאה ?הנורחאל יטמרד חרואב הלע אלל לואס לש בוחרה-ילותח לש םניינמ םאה 5

?הרבחה לש םומעשה לש ובוחרו וקמוע לע עיבצהל יושע בוחרה-ילותח
 

 םיריתסמ םהש המ לע םיבר םירקמב םיזמור ןיא-גנוי גנוה לש תונוליווה ,תאז תמועל 6

 םצעה ץוענ ןוליווה לש הכישמה-חוכ ,ןאקל יפ-לע .)הייוגנב ולש הלטמל ,לשמל ,בל ומיש(

 חרואב המצע תא תקתעשמ הקושתה ובש בצמ – רתסומ וניא רבד םא ףא ,הרתסהה תלועפ

.ימינוטמ
 

 תואילה ינמיס ,ןי'ג-ןאיה יל תאמ )ֵםאות( Corresponding -בש ,הזב םג תמא ןיאה 7

-תרגסמ ,תיפוסה הרוצה יוליג םע דחא הנקב םילועה ,תינרוצה תושישתה וא ,תיזיפה

 ןיעמ דימת היה אל דראגנוואה לש ףחדה םאה ?רבד לש ופוסב תוומה לע םג הרומ ,הנומתה

?avant garde יאבצה חנומה םצעמ םידמל ונאש יפכ ,יומס תוומ-ףחד
 
 .ץק ,םויס – closure  לש ,הלילש וא ,ךופיהכ םג ארקיהל היושעש , disclosure :תילגנאב
).םגרתמה תרעה(
 

 יושע התא ,היזיוולטל רשאמ רתוי תוירלגל ןנווכמ ,תיתוברת הניחבמ ,התא םא וליפא ,ןכ 8

-תכרעמ לש ,םיביהרמה ,םייטסטנפה םינמיסל וזה םינומהה-תקושת לש הניינבב ףתתשהל

 הלילח-הרזחב ןוזנש םזימ איה םג הניא תונמאה םאה .ללחהו ןמזה םע תיטנמור םיסחי



?הזרפהבו
 

 גנוי לש ותדובע יטרפ לש םיינוציק םיבירקת ךמצעל עיצהל דואמ ךל יאדכ ,ינש דצמ 9

 – תימוקו תיאפוטמונוא בורל איהש – המרגואדיא לכ לש ילולימה שוריפה םא ףא וה-גנואס

.בושו בוש ומצע לע רזוח
 

 תוריציב םינמיסה לש )סרהל ףא וא( תוריבשל תמזגומ תישגר הבוגתש ןימאמ ,לשמל ,ינא 10

 ומכ( םיפרשנ ףאו םיקרפתמ ,םישטננ ,םיכרצנ םינמיס .טלחהב איה התואנ ןאוה-ןיא וא לש

 וא – ינפל םהירשקהמ ירמגל םידדובמו )Where a Man Meets a Man in Seoul -ב תרוטקה

 תלועפב דיב די םיכלוה )תומילא וא( תּורדקו םיגוניע .ינושל רדס םהל ןתינש  – העשב

.תחא הפיפכב םייורש הקוריפו תרושקת ירהש ,שוריפה
 

-ירויצב .םיינוציק םה דרוסבאה ינמיס רשאכ וליפא רומוה-שוח ךמצעל השרה 11

 אוה תרחא הניחב לכמש ,ןמסמה לש םיחורמה תולובגה ,גנוי-ןוי קראפ לש תומרגוטקיפה

.ותוא לקלקל אלו רומוהה תא קזחל ףא םייושע ,ןוקיא לש םיקלקלחה תווצקה ,רורבו יקנ
 

 לש םירעה לכש זאמ רבע בר ןמז ,האירוק ימשל רשאב .סחרובמ ,בוש ,חוקל הזה עטקה 12

 ךותב םרזש גלפה וליפא .המחלמב ויהש תוזגפהה תובקע לכ תא ריתסהל וחילצה האירוק

.ירוקמה ולולסמב םקוש המחלמה ינפל לואס


