Hebrew Writers Association in Israel
אובדן נורמות מגדריות בסיפורת עגנון
Reviewed Work(s): תורשואמ אל תובהא: יטורא לוכסת,  ןונגע תריציב תוומו תונמאby ןב הצינ-בד
Review by: שי רודין
Source:
Moznaim /
מאזנים
Vol. No. 5/6 pp. 8-13 ,)(ניסן תש"ע
Published by: Hebrew Writers Association in Israel
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23967444
Accessed: 13-05-2018 09:03 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship.
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Hebrew Writers Association in Israel is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Moznaim / מאזנים.

http://www.jstor.org
This content downloaded from 79.176.66.232 on Sun, 13 May 2018 09:03:08 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

ןידור יש
ידוד
יש

ןדבוא
תומרונ ןדבוא
וו1ירדגמתומרונ
ת1חדג10
תרופיסב
/ורופיסב
ןומעןונגע
תובקעב
אלאל
:תורשואמ
לוכסת
,יטורא
תונמאתונמא
תוומו תוומו
רפסהתובקעב
תובהארפסה
תובהא
:תורשואמ
לוכסת
,יטורא
תריציב
,ןונגעתריציב
תאמ,ןונגע
הצינתאמ
הצינ
בד-ןב
בד-ןב
םע(□ע(
,דבש
,דבוע
)2009)2009

תויהל תחכש םגו ,ךלש ךייח תא תחכש ,םירחא לש םייח ךות

תיטסינימפה תארוקה המולב :המדקה

,םירחא לש םתיבב תתרשמ תויהל הדיתע ינא ,ךללגבו .באו לעב

ב

ןניאש תוחלצ לע תונוזמ שיגהל ,ילש םניאש תוריק ןיב תויחל
טכאנ םייח ריבסמ (1935),טושפ רופיס ,ןומע י"ש לש ןמור-זי ■
יל שי .תויתורפס תויומד לש ןהיתורצב הקוסע ינניאש ןאכמו ,ילש

,ותשא תאו התוא סנרפ אל וייח ימיבש תורמלש ,המולב ותבל
תלךממ ,היבאל המולב תזמור ,תורפסה .ימצע לשמ תורצ קיפסמ

תרחא וא וזכ תומד םע תוהדזהו ,םמצע םייחה הניא ךא םייח
קינעה תאז לכב אוה ,ילכלכ קחודב תויחל םיצלאנ םהש תורמלו
.םירפסב האירקה תא  -הומכ ןיאמ הלודג הנתמ הל

הריציה תא ומצעל ארוב ארוק לכ השעמל ןכש ,תירשפא יתלב

וייח תא ריאהל הלוכי ,טכאנ םייח תעדל ,םירפסב האירק
תא ןיימדמ ,םירוביגה לש םהינפ תא טטרשמ ,ארוק אוה התואש

לש ומלועש ןמזב" ןכש ,הלפאב םייורש םה םא םג ,םדא לש
תא ףסה לע החוד המולב ןכ לע .תיטרפ תוהז םהל הנקמו םלוק
,טושפ רופיס("רחא םלוע האורו רפסב ארוק ודעב ,ךושח םדא
.ןבאכ תא בואכלו תויתורפס תויומד םע תוהדזהל תורשפאה

םלבקנ םאה ?המולבל וירבדב קדוצ טכאנ םייח םאה ).טי 'טע
?םטושפכ

,ףיקע ןפואב ול תרמוא איה .המולב ול תרמוא רבד דועו

בד-ןב הצינ העבטש גשומ ,תופיקעה ןמא ,ןונגע לצא דימת ומכ
היבאש תעדוי המולבו ,המולבל רקשמ טכאנ םייח .אלש יאדו
אורקל יתוא תדמילש ךכב האגתמ התאש םירפסה :,הירקחמב

ותוא הריכמ איה .ונופצמ תא תוקנל תנמ לע ,תמא רבוד וניא
הבתכ ךלוו הנויש יפכ .יהשלכ תוהדזה ילצא םיררועמ אל ,םהב
ארוק רותב ,ודובעש הניבמו ,הכובו ארוק וב תננובתמ איה .בטיה
והשמ ,רמולכ ".יליבשב םימ ומכ םה רכז ןיממ םיררושמ" ,רבעב

ףסונ דקומ םה םירפסה ,האלמ תוהדזה תויומדה םע ההדזמהרשאכש ,והשמ .תותשל רתוי בוט והשמ ןיאשכ קר התוש ינאש
המולב דציכ ןיבמ וניא טכאנ םייח .הילוכנלמו בצע תשוחתל.ןמיס ריאשמ וניא ,םתכ ריאשמ וניא אוה ,ךפשנ אוה

הלגמ הניאש דבלב וז אלו ,טסקטב ללוחתמל השידא תרתונ
ןהש תרמואו ןתוא תרקבמ םג איה אלא תויומדה יפלכ היתפמא

דימ .ןלרוג תא תוכבל ןיאש ןאכמו ,ןלרוג תא ןמצע לע ואיבה

המאל עייסל תרחובו ,ארוקה היבא םעמ המולב המק עודמ
?תוימשגה תולטמב
,הבשחמ תדחל התוא תכפוה ןכא היבא הל ליחנהש תורפסה

םצעב המולב .השידא התוא תוריתומ תולילעהו תויומדה םלוא
רוזעל הכישממו היבא םעמ המק איה ,תאז הריבסמ איהש רחאל

.היבא לש תוילאוטסקטה ויתויונשרפ תא החודו תעטוק ,המאלאורקל ןוצר העיבמו ,היבא לש יתורפסה םעטה לע תרערעמ

הירבדב .תיתרוקיב תארוק איה ,היבאמ הנושב ,המולב
איה .ןיינעו תוהדזה הב וררועי ןכש םירפס אורקל .תרחא תורפס
היבאל הריבסמ איה ,תישאר :דוסי תובשחמ יתש תולפוקמ
תא םימאותה םירפס אורקל יל ןת  -היבאל תרמוא השעמל
הצור ינא .םירפס רכומ הלדנמ וא ופאמ לש אלו ,יתויווחו ימלוע
איה ,תוכבל םוקמב .ולש וייח תא םייתורפס םיגשומ תועצמאב
ךומסל אלו ךייח םע והשמ תושעל ךירצ תייה ,תרמוא-אל-תרמוא
םילצנמש רכז ןיממ םישולת לע אלו ינומכ תושולת לע אורקל

ארוק התאש העשב םויה לכ תודבועש ימ לע ,ימא לעו ילע קר .תימצע תונברוק לש הווסמב םישנ
רתיה-תוהדזה ללגב תורפסה םלוע לא חורבל םוקמב .חפייתמו
,תארוק ינא םג ירהש ,ינומכ יתרוקיב ארוק תויהל ךירצ תייה ,ךלש
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Nitza
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רשב םדא לש וייח .ןוידבל תואיצמ ןיב דירפהל תעדוי ינא םלוא
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המודב ,המולב רובע ןכש ,םיידממ-דח םניא םירבדה ךא

תידו'ג תרקוחה .רדגמ תצוח תישנ תומד בצעל ןונגע לש יצולח

,הייח תואיצממ קתנתהל יעצמא איה תורפסה ,היבא לצא ללוחתמל

,הלאשה תא הלעמ  (1990),רדגמ לש תורצ הרפסב ,רלטאב

היבורק תיבב תתרשמ איהש הדבועה תא הנממ חיכשמה יעצמא

,םיניינועמה םייטילופ תוחוכ ידי לע ןרצומ ומצע 'ףוגה' ילוא"

םה .םתוישונא תא םיחכושו דמעמו ןוממ לש תויגוסב םיקוסעה

לובכ אוהשכ הזה ףוגה לע רומשל ,םייגטרטסאה םהילוקישמ

ךורב  -החפשמה ינבמ דחא לכל דחא ,תורנ השולש םיקילדמ

תונוצר ןיב יוהיזה : 202).םש( "?םדי לע ןנוכמו ןימה ינמסל

רשפאל ידכ הרדחב קלדומ המולב לש רנה .לשריהו לריצ ,ריאמ

רשפאמ ",ירבג"הו "ישנ"ה ינפוגה יומידה תיינבה ןיבל םייטילופ

אל תוהדזה הב תררועמש תורפס אורקל הלש ןוצרה .אורקל הל

לש בזוכ גוציי" תמדקמ תילכראירטפה הסיפתה דציכ תוארל

םיקפסמש תירבג תורפס בושו בוש תארוק איה .הריציב שמוממ

,םישנל םירבג ןיב היכרריהה לע רומשל ידכ ): 208םש("רדגמה

ןמ הל איבמ לשריהש םירפס תארוק איה .הביבס םירבגה הל

תילאירוגטק אלה םתוגהנתה .תונורחאה ולא לש ןתותיחנ לעו

רבג לש יתורפסה ומעט תא אורקל בוש תצלאנ ךכו ,היירפסה

רמשלו רצייל ,עצבל" המכסה-יא לע תדמלמ ,םירבגו םישנ לש

ץלאית איה ,לזמ גוזה לצא התדובעב םגש רעשמ ארוקה .רחא

םירדגמ" יכ תעבוק רלטאב : 212).םש("םייבטוקו םידרפנ םירדגמ

םתוא הרידגמ : 213),םש( "םדוסימ םינימא יתלב השעמל םה

.לזמ היבקע לש וירפסמ אורקל

התיה םא םג  (1935),טושפ רופיס לש ומוסרפ תפוקתב

ושוריפש ",תוירדגמ תומרונ ןדבוא" ןיגפהל תארוקו םיירקשכ

הלוכי התיה אל ,הלש האירקה ירפס תריחבב רתוי תיאמצע המולב

םיביטרנה תא תולשנמה ,תובר תוירדגמ תורוצתל םוקמ ןתמ

םיראתמו תיתימא תושגרתה םיררועמש םיבר םירפסמ תונהיל

"רבג"  -םייזכרמה םהירוביגמ היופכה תוילאוסקסורטהה לש

תא אורקל הלוכי התיה איה .רבג לש ותייאר תיווז יפל אלש םישנ

םישנב הריצפמ רלטאב ,תורחא םילימב : 217).םש( "השיא"ו

רהמ .דליפסנמ ןירתקו ףלוו היני'גריו ,ןוראב הרובד ,אריפש הוח

הפוצמש יפכ אל גהנתהלו תוירדגמה תורדגהה ןמ חורבל םירבגבו

,היתויווח לע ובתכנ םירפס דואמ טעמש הלגמ התיה איה דואמ

העיצמ ,חישק וניא רדגמש רחאמ .םישח םהש יפכ אלא םהמ

הקוסע התיה הנמז-תב תירבעה תורפסה .היקבאמו היתונויסינ

תויטילופ תורוצת חימצהלו יטילופה ביתכתה תא ץורפל רלטאב

המילעהו הקיחדה ,תוימואל תויגוסבו ירבגה "שולתה" תומדב

לוע הווהמ רדגמה ,רלטאב לש הז החוסינב : 219).3םש( תושדח

הבתכ .תויתורפס תויומדכ ןהו תובתוכב ןה  -םישנ לש תויומד

לועפל םתוא ץלאמ אוה ןכש ,דחאכ םישנו םירבג לע קיעמה

ירבעה יטסינימפה רמאמב ,אריפש הוח הגוההו תרפוסה ךכ לע

תא םלשל דחפ ךותמ ,יתרבח פיטואירטסל םאתהב גהנתהלו

תא תרקבמ אריפש "(1930 ):2ונתורפסב השיאה תומד" ןושארה

.תלבוקמ תירדגמ תוגהנתה תרפה הוולמש ריחמה

אלו )הנושלכ ",ירבעה טנגילטניאה"("םישולת" תודוא הביתכה
ןיב רבעמב ההז טקילפנוק ווח אל םישנ לשמ ",תושולת" תודוא
ופשחנ ,הרות ידומילמ תורוטפ ןתויהב ,םישנ הדידל .םימוחתה
,תירבגה וזל המדק תישנה תושילתה ןכלו ,הלכשהל םירבגה ינפל

לומ תישנ הביתכ " -הימי ימדב"
תירבג הביתכ

ערק"ה תא תכיישמ רשא הפוקתה תרופיסמ תודקפנ ןה תאז לכבו
,בד-ןב הצינ 'םורפ לש הטע ירפמ תורשואמ אל תובהא רפסה
םירפוסה תיברמ לש םקוסיעל תשרדנ איה :םירבגל אוה
"בלבש

דדומתה ןונגע ובש ןפואל שרדנ רתיה ןיב רשא ,יצולח רקחמ
ךפוהה ,תוישנ תויומדב אלו ישנה לרוגב )רתב טעמל( םע
םיירבעה

יטסינימפה ןוידה הבש הפוקתב ,ונמז םרט תוירדגמ תויגוס
היהלע
ירופיסב לארשי תב" ":רואה ידרומ"ב יגולואידיא קשנל םדי
ןיקסנלומס םלוגמ ףא הז אשונ ).ראובוב-הד ,ןמדלוג ,ףלוו(ותישארב
,ומשב
תדבעושמו איה תיביספ  [...].םותה למס איה וירבחו
,הארמ בד-ןבש יפכ ןה ,ויתוריציב ןונגע ןייפאמש תובהאה ןכש
ףוסה  -איה הפוחהו ',חבטל הש'כ הפוחה לא הלבומ .הירוה ןוצרל

 200).ימע("הלש שגרה ייח לכל

.רשואה טביהב ןהו רושיאה דבורב ןה תורשואמ יתלב
הצרת לש םתבהא איה בד-ןב תשרדנ הילא תרשואמ אל הבהא

הבתוכב רבכ " (1923).הימי ימדב" הלבונב ,לזמ היבקעו ץנימ
הלחש הכפהמל דע תונלבסב ןיתמהל התיה הכירצ ,ןכ םא ,המולב
ןמל יכ בד-ןב השיגדמ  126),ימע("ץנימ הצרת לש התבהא"
ונינפל
םישנ תורפס התרגסמבו ,םירשעה האמה לש םינומשה תונש
.דילוהל הדיתע איהש םירוסייה ןאכמו ,תידדצ-דח הבהא
הניאש תורפסל ,ישממ חוכ תלעבל ,תיב לכב היוצמללע
הכפה
:בד-ןב תבתוכ הצרת לש התומדל ןונגע ןיב רשקה
לש יכרעה וכוויתל דעבמ ןתומדו ןהייח לע אורקל םישנ תצלאמ

תילכראירטפ הרבחב המוקימ תא המינפמה השיא לע וא ,רבג

יתש .תיארקמ הנושלש השיא תרפסמ הימי ימדב תא
לש תילכשה ןתופירח לע ,ןטסוא ןיי'ג לש םינמורה םג ןכש -
.ןוממל הבהא ןיב רזושה רשואמ ךודישב ומייתסה ,היתורוביג האמה תליחתב :יטמימ ךרע ןהל שיו וזב וז תורושק תודבועה

תורפסש דועב שמוח םהיתונב תא םיליכשמה תובאה ודמיל
ןויסינ איה  (1971),הריש ןמורה תרוביג ,הריש ומכ ,המולב

,רלטאב 3
)(2001תידו'ג,רלטאב
)(2001תידו'ג
[1990].
[1990],
תורצ"
תורצ"
".רדגמ לש
".רדגמ לש
:המגרת:המגרת
,ןאכמ.זר הנפד
.זר הנפד
,ןאכמ 2,
הוח2,
,אריפש2
,אריפש
(2008).הוח
יסנכיהב(2008).
:התעיסנכיהב
רחבמ:התע
,םירופיסרחבמ
תוסמ ,םירופיס
םיבתכמ תוסמ
יעטקו םיבתכמ
.ןמוי
:וכרע .ןמוי
לורק :וכרע
ןילייבלורק
ידנווןילייב
,רלריזידנוו
,רלריז
תאצוה
תאצוה
.גנילסר
.גנילסר

ימע
 219-202.ימע
219-202.
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,ונייה  -רומגה ךפהה תא תמדקמ ,הרבחב תובלתשהלו תומרונ
השיאב רבודמש ןוויכ  [...].םינבה לש םרצבמ הרתונ ל"זח
.הרירש תואיצמל ךופהל םיקחדומה םירציה לש היצמיטיגלה תא
םא  [."].יפרגויבה םרוגה וילאמ לרטנתמ ,תיתילונומ ןושלבו

לשיכויתונורכיז תא הצרת תארוק ,םידע ונא הל הכינחה תרגסמב
טסקטהמ םלעיהל םימוצע םיצמאמ השעש רחאל ,רבולפ
הניא השיאה ,הז הרקמב .ישטנימ ידי לע וקתעוהש יפכ ,היבקע
'ינא תאז יראבוב םאדאמ' זירכה ףוסבל ,יראבוב םאדאמ לש
,ןכש ,רבג לש ויתובשחמל וא וירבדל תיביספ תבתוכ די תשמשמ
םינותנל תוסחייתה לכ ךרוצ וניא ולש ןמורב ןויעש ירה -

םייפרגויבהייח ךלהמ לע ישטנימ לש התעפשה ,בד-ןב הארמש יפכ
לש
ןווכתה העודיה הזרכהב ;ומצע רבולפ בטסוג לש
"הקתעה" .ןווכמ יביטרסא חוכ לש ותעפשה השעמל איה ,הצרת
ךכל אקווד ואלו ותמשנ שרושמ הרזגנ יראבוב המאש ,רבולפ

םג ,המודב .ותרוביגלו ול םיפתושמ םיינוציחה
תוערואמהשהמצעל תסכנמ ,הקתעהה םצעב ,ישטנימ :הבתכהל תכפוה וז
תא
,הצרת בתנמ הז סוכינ .הצרת לש הייח ךלהמ תא ביתכהל תלוכיה
תא
שרושמו ןונגע לש ותמשנ שרושמ הארנה לככ הרזגנ
היבקע םע רשוא תלוטנו תתוועמ תויגוז רבע לא הצרת לש הייח
תויחל ךרוצה ,תיטנמורה תחנה-יא ;וירוביג לכ לש םתמשנ

םאה ןיב תויגוזה .המא לש התומד-תב איהש השיגדהב ,לזמ
יתלבה ןוצרה ,תובאוכ תותימאמ החירבהו הקחדהה ,תומולחב
,ונייה  -תפחוס הבהאל םיפוסיכהו תומכסומב דורמל שמוממ
רושיאב תבה הבתונ הילא תויגוזה וליאו ,הרשוא אל לזמ היבקעל

הוולשה םגו  -הז גשוממ עמתשמה לכ לע תויטנצסלודא
.תובא ינש םע תרתונ הצרת ןכש ,תללמאמל הכפה הרבחה
הצרתל םיפתושמ ,הקינעמ הביתכב תועקתשההש תרגובה ידוחייה הלוק לע רומשל הריעצ השיא הלוכי תאז לכב דציכ
לזמ בחרמהשכ קר רבדל הל הריתמש וזכ ,תילכראירטפ תואיצמב
םיקלח םיאשונ םירבדה עבטמש ,ןונגע ירוביג לכלו וניא

 127-126).ימע ,תורשואמ אל תובהא(םרצוי לש ותוישיאמ

?חקופמ
טסקטה ךלהמ תא ביתכהל הלוכי איה ךכ .הביתכב תרחוב הצרת

תנבהל חתפמ ונל הקינעמ בד-ןב ,ולא םירבדל המאתהבו

המודב .ישטנימ הווטש טסקטב תומד תויהל אלו )םלועל לושמה(

לעו תוחוור תוסיפת לע רגית ארוקה ינומעה הבהאה םלוע

תיינב רשפאמ תורפסה םלוע .םירפס תאירקב תרחוב המולב הל

ונלגרוה םא .םיסחי תוכרעמלו הבהאל םיעגונה םיפיטואירטס

.תוועמו רסיימ הווה םוקמב האבה תיפולח תואיצמ

ואישו(תבהואמה השיאה לש הירוסייב הייפצב תירלופופ תורפסב

העבטש עודי יטסינימפ גשומ אוה "הפשה תבינג" גשומ

)גנידליפ ןלהל םנויג טי'גירב לש הנמוי ןמורב אוה רנא'זה לש

,תורפוס לש ןתביתכל סחייתמה ,רקירטסוא הישילא תרקוחה

איה הצרת לש הנמויב :ןיטולחל םינוש םישומימ ונינפל ירה -

,התוא םיננוכמה םיסותימה לע תירבגה הפשה תא "תובנוג"ה

ישפנה ריחמה תאו ,רבגב תוכזל התחלצה רופיס תא תללוגמ

סחייתה ןונגע דציכ המיגדמ בד-ןב .4תיפולח תישנ הפש תורצויו

"בוטה ףוסה" תינבת תא רבושה ,וז "החלצה" הוולמש דבכה

,היבקע לש ויתונורכיז ןכש ,הימי ימדב הלבונב וז "הבינג"ל

הקחתמ ןונגע רשאכ וליאו .םיישנ הבהא ייודיו ןייפאל הטונה

םינימא אלכ בד-ןב ידי לע םירדגומ ,ישטנימ ידי לע וקתעוהש

רחוב אוה ),טושפ רופיס ןמורב(שפנ תלחמל תכפוהש הבהא רחא

,תבתוכ אלא רקיעו ללכ הקיתעמ הניא השעמל ישטנימ .םיפיוזמו

,לשריה לש ישפנה ורבשמ תא גיצמו ,רבג יתלילע ליבומב אקווד

הייח תא ברחמ הז השעמ .םישגהל הנוצרבש רופיס ,הארנה יפכ

ןדבוא לש דבכ ריחמ םליש ךכבו ומא ייוויצ תא תורמהל זעה אלש

תא "בונגל" קר אל הלש התחלצה תא םיגדמ ךא ,הצרת לש

.המולב םע רשק ןנוכל תלוכיה

הצרת :תישנ הלבונ בד-ןב תטטרשמ הימי ימדב תא הנחובב

הכפוהל .תוארמה ןושלל םיישממ תוארמ תתל םג םא יכ ,הפשה
.ןוידבל תואיצמ ןיב הציחמה תא רפהלו תמייק תואיצמל

תלאשמ תא םישגהל הסנמ איה וב ,ישיאה הרופיס תא תבתוכ

ןתמ ךות תישענ הימי ימדב הלבונה תא בד-ןב לש התניחב

תומדה ,ןכ ומכ .יטורא תוויעל תעלקנ רבד לש ופוסבו המא

התבהא לע הדוותמ הצרת .הצרת לש המולחל היצטרפרטניא

הצרתל תרזוע רשא ,בילטוג ישטנימ איה הכרד תא תבתנמש

תא גציימה םוקמ  -רעיב םייוצמ םיינשה תע ,לזמ היבקע ינפב

הריבעמ איהש תישנ הכינח תרגסמב םיקומעה היכרצ תא שממל

תופוכה תוירדגמ תומרונ הילע הטילשמה תוברתל דגונמה ,עבטה

.האל ,הצרת לש המא םע ףתושמה הרבע תפישח םצעב הל

תונוכת לש אלמ קותעש ,ונייה ,תינתייצו "תישנ" תוגהנתה הילע

ייחב התועמשמו ",הפילחמ-םא" ישטנימ תשמשמ ,םא רדעיהב

רופיסב דציכו ,הבוהא תא תרחוב איה דציכ שיחממ הז יודיו .המא

תא קר אל ןייפאש תודידבה ביטומ תא תדדחמ בד-ןב .הבר הצרת

וניכיח םא .עינמה חוכה תא הווהמה איה םיינשה ןיב "הבהא"ה

תאו הצרתו ישטנימ לש םיסחיה תכרעמ תא םא יכ ,ישטנימו האל

 -הייח תא בתנל )הרבחלו( הלרוגל תנתונה תיביספ הרוביגל

.הצרתל ישטניממ עדימה תריסמ ןפוא

המלוע תא ףשוחה םולח תמלוח איה יודיווה רחאל .ונידבתה

םייתשה תולוכי ,בילטוג רמ לש ורדעיהב וא ,םישנא רדעיהב

.ימינפה

הבס ,האל לש היבא .םיקחדומו םירתסומ םירבד תולעהלו חחושל

תשגופ איה וב ,הצרת לש המולחל הבחרהב תשרדנ בד-ק

הירבדב ךא ,לזמ היבקעל האל ןיב ךודישה תא רשיא אל ,הצרת לש

םע השיגפה ,רעיב ךרענש יודיוול המודב ".ךרדב" הנקז השיא

הצרת ןיב ידיתעה ךודישה תא תרשאמו הרישכמ איה ישטנימ לש

םייקתהל הלוכי )לעב/םישנא( יתרבח חוקיפ רדעיהב .היבקעל

תמנפהל תכנחמה תירבגה הכינחל דוגינב רשא ,תישנ הכינח

Ostriker, Alicia (1986). Stealing the Language. Boston: Beacon 4
•Press
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תוהמה תא ליבגמ וניאש חותפ בחרמב ןכ םג תכרענ הנקזה

ירוחאמש רשפהו רשקה תא אוצמל הרטמב ,היבקע ירחאו המצע

,הפשכמ ןיעמכ םטוחה תלעב הנקזה תא תנייפאמ בד-ק .תישנה

 192-191).ימע תורשואמ אל תובהא("תוערואמה

תוברתב תוספתנ תופשכמ ןכש ,רדגמ תצוח תומד ונינפל ךכו

לש "תירבג"ה ותביתכל תדגונמ ,הצרת לש "תישנ"ה התביתכ

),םייניבה ימי לש תופשכמה דיצ ןאכמו(ינומגהה רדסה תוריפמכ

הביתכה ,םירעוס תושגר תרור תישנה הביתכה דועב ןכש ,היבקע

םיירבג םיביטומ ןיב האלכהלו תישנ יתלבל תבשחנ ןתעפוה ףאו

םירבק תפשוח " -התמ"ו "הנקז" הביתככ תרייטצמ תירבגה

לש התוהז רחא רותל בד-ןב תאצוי םיינאידיורפ םילכב .םיישנל

ותקיזב שוחל אלש השק ).תושעל היבקע הסנמש יפכ( תובצמו

,תילעומה תיזכרמה תורשפאה .םולחה ןמ תיביטרסאה הנקזה

היזהה ןיבו ררושמה ןיב רשקה" ,דיורפ לש ורמאמל ןונגע לש

לש( דחא ישנ טסקט דציכ המיגדמ ,ישטנימ איה הנקזה היפל

ןהייוואממ תעבונכ תישנ הביתכ רידגמה  1908,תנשמ "ץיקהב

תרוסמ ונייה ),הצרת תונורכיז(ינש ישנ טסקט עיבנמ )ישטנימ

לש ודידל ,ךכל דוגינב .םישנ לש םיקפוסמ יתלבה ןהיתומולחו

םלועה לע רגית תארוקכ תספתנ הפשכמ םא .תישנ הביתכ לש

לע תופסונה ,תוינתפאשו תויכונא תולילע םיוותמ םירבג ,דיורפ

ירה ,םולחה ןמ הנקזה הפשכמה איה ישטנימו ,ילכראירטפה
תישנ הקיטאופ-סראב תקסועה הגוסמ הנושאר הריצי ונינפלש

היתומולח לע תבתוכ ןכא הצרת  -הלבונבו .תויטוראה תולילעה

.תקפסמ יתלבהו תבאוכה םתומשגתה לעו

לש הייח תא הבתינ ישטנימ .רבג רפוס ידי לע תעבומ איהש יפכ

,ןונגע לש ותביתכ תא הוולמ תוירדגמ תומרונ ןדבוא ,רומאכ

יפלכ תרוקיבה ףרח ךא ,המא לש קיתעתל ךופהת תבהש ךכ הצרת

ךשמנה ,יביספה ןמאה-רבגה ,היבקע לש ותומד תא הגיצמ בד-קו

ויבתכמל דוגינבש ,הצרת לש התביתכל תיארחא ישטנימ ,הישעמ

תעבג" רופיסה רוביג ,תדמחל יגולנאה ,הנממ עתרנו השיאה לא

.התודרשיהל תודע ,ארוקה לא העיגמ היבקע לש םיפורשה

תשרדנ הילאש ,תפסונ רדגמ תצוח תירבג תומד "(1920).לוחה

םיכפוהה םימואת ינשכ היבקעו ץנימ תא תנייפאמ בד-ןב

(1935).טושפ רופיס רוביג ,לשריה לש ותומד איה ,הבחרהב בד-ןב

"התקתעה"ל תדגונמה( הצרת לש התביתכב .הצרתל תובא ינשל

תיתוברתה הגצהה לשב ,ירבג ןועגיש תוגיצמה תוריציה תוטעמ

ןמ תקתנתמו הדוחיי תאו התוימצע תא הבישמ איה ),ישטנימ לש

רופיס .ןואכיד יבצמל תוטונכו תושיגרב םישנ לש תיפיטואירטסה

).ןונאקה תא םיגציימה(תובאה

לש היגולואנג ירחא דעצ רחא דעצ הקחתמה ,יצולח ןמור ונה טושפ

תבצעמ ,הימי ימדבל בד-ןב לש תיגולוכיספה התונשרפ

לשריהו ,ןועגישב אוה םג הקל לשריה לש ודוד ןכש ,ירבג ןועגיש

המלוע תא .היתומולח תועצמאב הצרת לש ימינפה המלוע תא

רכינה רעפה תורמל .ונועגש תדימב קפקפמ ףאו ודוד םע ההדזמ

ךרעמל תונשרפ ןתמ ידי לע בד-ןב תבצעמ הצרת לש ינוציחה

התומד ,המולב לש ולאל לשריה לש תויתלילעה ויתועפוה ןיב

תמרונפל תינושאר תוסחייתה ידי לעו ,הריציה לש בכרומה ילמסה

.הרואית תא תנייפאמה תומימעה רואל ,םינוש םינשרפ הקיסעמ

תושמשמה תוילוש תויומד ולא ןיאש החיכומו ,הלבונבש תויומדה

תא ןונגע ןייפאמ ובש ילכראירטמה ןפואל תדגונמ וז תומימע

תוילגעמה תנבהל תועירכמ תויומד אלא םירבדה רופיסל עקר

.תינטלתשה תינגרובה םאה ,לריצ

תלוטנ הבהאל הצרת תא תמתור רשא ,הריציב העיפומה תירודה

למסמה ,אדנל( הל עצוהש ךודישה תא החודש ,איה .רשוא
המרועב הל עצוהש רחא ךודישב תרחוב ),וישע תא בד-ןב תעדל

).בקעי-היבקע(

המולב לש התומד תובקעב

,הנמיהמ יתלב תרפסמ תלעב 5תייודיו הלבונ ונינפלש םושמ

סומע ןיבל ,תורשואמ אל תובהא הרפסב בד-ןב ןיב סומלופב

םירתסנה םירבדב ןיחבהל ונל תרשפאמ בד-ןב לש התונשרפ

,6םיהולא לע םמותשמ ןומע :םיטשה תקיתש ורפסב ,זוע

".השארל לעמ" םיללוחתמ השעמלו ,הצרתמ

לש תיתדיחה התומד חונעפל תושיג יתש וז לומ וז תופשחנ

קומחל הצרת לש הנוצר ףא לע דציכ תוארל לכונ התונשרפב

,תיטסיניבושה וז לומ ,בד-ןב הליבומש תיטסינימפה וז :המולב

ןברוק תלפונ איה ,הייח לע היצפיצנמאב תוכזלו המא לש הלרוגמ

הניא" המולב ,זוע יפל .זוע לצא תראותמה ,הינגוסימב העוגנה

,הריציה לש הפוס .תישנ תויחאל הזחתמה תינוציח המיזמל

תלגוסמ איה םא קפסו  -תוחאו םא דיקפת אלמל תלגוסמ

ייאושינ" לש םתאצות תא ארוקל ריהבמ ,תוחכפתה ללוכה

 49).ימע ,םימשה תקיתש( "והשלכ 'ישנ' דיקפת אלמל

םיאושינ  -הלבונב התלעוהש תפסונה תורשפאה לומ ",הבוח

לכמ ףחה לשריהו ,המשא המולב תאצמנ זוע לש ותונשרפב

,המצעל הצרת לש התועדומ" .המאתהו הכישמ לע םיססובמה

חורל תינענ זוע לש ותונשרפ .המשא ישגרב הנעתמה אוה םשא

תחתפתמו תכלוה הלרוג ינפ בוציעב ולעפש תוחוכלו התביבסל

םייכפוה םייתורפס םימגד ינש תבצעמה ,תינגוסימה הלוכסאה

התוללמוא ובש ןמזל ,ןמזה תניחבמ ,םיברק תוערואמהש לככ

ןורוויע"ב הקולה ,וז תונשרפ .7השדקהו השודקה  -םישנל

תונורכיזה תביתכ .בתכה לע היתונורכיז תא תולעהל הילע הפוכ

ירחא בקעמב לדוגא דצב בקע תכלל הרוביגה לש ןויסינ איה

,זוע
סומע
(1993).
תקיתש
:םימשה
ןונגע
םמותשמ
,םיהולא לע
:םילשורי
,זוע 6
סומע
(1993).
תקיתש
:םימשה
ןונגע
םמותשמ
,םיהולא לע
:םילשורי
 72-39.ימע ,רתכ
ןייליא
ןייליא 7
(1997רטלאווש
(1997רטלאווש
),Showatter
),Showaiter
תדמוע
תדמוע
לע לע
הימוטוכידה
הימוטוכידה
תנייפאמה
תנייפאמה
תא תא

רנא'זה :יודיווה תרופיס  (1987).הנח ,הונ ואר תייודיווה תרופיסה ינייפאמ לע 5
רנאיזה
.סוריפפ .ותניחבו

:םייבטוק םיישנ םימגד ינש הנובה רואית ,ינומגהה טסקטב ישנה רואיתה
:הבחרהל .תצלפמהו ךאלמה
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תא שמשל ודיקפתש טקייבוא ,ץפח השיאב האור ",8ירדגמ

,התטימל ,המולבל לשריה לש תיטוראה ותהימכ לע םיארוקל

תינענ הניא תישנה תומדהש עגרמ ,ךכיפלו ,תירבגה תומדה

המולב קרש תיחישמ-תינימ-תיטטסקאה החמשל ,התוישנל

)תוחאו םא("השודק"ה תרפסמ תרבוע איה ,רבגה לש ונוצרל

תובהא(?האלפומה התוישנב לשריה לש וברקב ללוחל הלוכי

ןמורה ןמ הינוס ןיב זוע לש הלבקהה ןאכמו("האמוט"ה תרפסל

 278).ימע ,תורשואמ אל

דקפתל הנכומ הניא המולבש עגרמ ).המולב ןיבל םושלש לומת

לש ותעדל ,תכפוה איה  -לשריה לש ומלועב ינימ טקייבואכ

לש התומד תא הנבמ לשריהל תצרוקה התוינימ קר אל ךא

,םיטשה תקיתש( "תזמורמ תוידי'גירפ"ב הנחינה תומדל ,זוע

תשלוח תא רפסמה ינפל התהיז"המולב יכ הבתכ רוג היתב .המולב

םילעפה תשאו םירפסה תארוק ,המולב אמש ןויערה  53).ימע

,היבאכ ,היהת םרטב ץיברוה תיבמ המלענו הבוהא לש ותוישיא

,ומאל הפילחמכ דקפתל הנכומ הניאו לשריה לש ותשלוחל הזב

תא הרידגמ בד-ןב ,ולא םירבדל ךשמהב ".,לרוגלו תוביסנל ןברוק

הריזל תכפוה ותונשרפ ןכש ,זוע לש ותעדותב הלוע וניא ללכ

היגולנאה לע העיבצמ ןאכמו ,המכחו תררחושמ השיאכ המולב

.לשריה לומ האטחש םיאטחב המולב תא המישאמה תיטפשמ
לש התומדב הנומטה תויטמגינאה םע בד-ןב תדדומתמ דציכ
?המולב

.הריש לש התומד ןיבל הניב

,ולא םירבד ךותמ תספתנ איהש יפכ ,המולב לש התומד
הליבומו הבוהאב תעגופה ,תבזכנה הבהאה תינבת תא הריפמ

לש התומדבש "יצרא"ה "ישנ"ה ןפל תשרדנ בד-ןב ,תישאר

יראבוב המא רוציל שקיב אל ןונגע .תודבאתהלו ןועגישל התוא

דיחי וניא הז ןפ ךא .הגותו ךור הניגפמו תלשבמ ,הפואה ,המולב

תוירבגה לעב ,לשריה לש ובאכב דקמתה ןכלו ,הנינראק הנאו

יוטיב ידיל אבה ,זמורמ ינימ ןפ וילע ףסונ ןכש ,תבכרומה התומדב

איהו הרפסב בד-ק הארמש יפכ ,םיינונגעה םירבגה .תשלופמה

הטרב וארשכ יכ רסמנ ןמורב .לשריה לש ותטימ תעצה הדוזיפאב

תא שממל תלוכי רסוחמו תוהז ירבשממ םילבוס ',0ךתליהת

ול ועיצהו ותטימ תא וקדב ,ןשי וניאש לשריה לש ורעצ לריצו

תוירדגמ תומרונ ןדבוא םיניגפמ םה יכ ןיבהל ןתינ ךכבו ,סוראה

האר אל ויתותסכ תאו וירכ תא תוכסכסמ ןתוא האר אלש ימ .ןמצעב

ןמ אפורה .תיפיטואירטס "תירבג" תוגהנתה רחא םיקחתמ םניאו

דבלב המולב .הליעוה אל ןתיישע לכ םרב .וימימ םישנ לש ןתביח

ותביסמ שיא שיא ,םיווח ,לשריהו ",ותשורגו אפורה" רופיסה

היה םלצא המולב התרישש ןמז לכ ירהש ,הטימה תעצהב האיקב

,תיטנמור םיסחי תכרעמ לש המויסמ האצותכ ישפנ רוערע ,ולש

).בר ימע ,טושפ רופיס(ותנש ונממ הקלתסנ המולב התצןשמ ,ןשי

תונכומ ןניאו הביזעה תמזויב תוטקונה ,םדצלש םישנל דוגינב תאזו

.ןברוקה תשינ תא שייאל

ןהיצמאמו הלודגה ןתביח לע ,דחי םג הנימו הטרב ,לריצ

ךרדב ולרוגל יארחא םדאש ,היבאל תוארהל התסינש יפכ

ןהיצמאמ תא םיצעהל ידכו ) -םיעצמ תפלחה( "םיישנ"ה

הפיה המולב תלטונ ךכ ,תורפס תוריצי לש ןתאירק ךרד  -הפיקע

הלא םיוושומ לשריה לש ותטימ תעצהב םימוצעה

בולישה .ילכלכ-יתרבחה הדמעמ ףרח ,הידיב הלרוג תא המכחהו

תיב תחמשל הרישעו תמכוחמ תוילאוטסקטרטניאב

רפסמה תא ליבומה אוה ,חוכו תונתלכשל תצרופ תוישנ ןיב

,לשריה לש ויעוציב םיאלפ ללוחל תולגוסמ ןניא  -הבאושה

תומרונ ןדבוא הניגפמה השיא ונינפל יכ ,ויתולימב ,רמול ינונגעה

הבע ןיע-תצירק ןאכ ןיא םאה .הדבל המולב תלגוסמש יפכ

"תורענה ראשכ הניאש" ךכב ריכמ םדא לכ ,ודידל ןכש ,תוירדגמ

).וצק ימע ,הימי ימדב(
Showalter,
ElaineElaine
(1997). "A
Criticism
our own: Autonomy
Showalter,
(1997).
"AofCriticism
of our own: Autonomy
and
andassimilation
assimilation
in afro-american
in afro-american
and feminist literary
and feminist
theory", Inliterary theory", In
Feminisms
Feminisms
- An -Anthology
An Anthology
of Literary of
Theory
Literary
and Criticism,
Theory
Eds. and Criticism, Eds.
213-233
213-233
..Robyn
..Robyn
R. Warhol
R. St
Warhol
Diane Price
Sc Herndl,
Diane Pp
Price Herndl, Pp

תונמאה השעמכ הריש

יפל
םאפ
(37-57
:1993
,Morris),
הלוכסאה
יפל88
םאפ
סירומסירומ
(37-57 :1993
,Morris),
הלוכסאה
תיטסינימפה
תשקבמ תיטסינימפה תשקבמ

ןוחבל תחתנמ ,םינווג-תברכ המולב תא גיצהל הביטיהש יפכ
בד-ק
ןורוויע"התא
ןוחבל
תאתא
ןורוויע"ה
",רדגמה",רדגמה
תויגוסל סחיב
סחיב
תורושקה
תויגוסל
לכב םישנל
תורושקה
עגונה
עגונה לכב םישנל
תירבג תרוקיב ידי

רקחמל
.תורפסה
תורפסה רקחמ
טלשנ ךשמב
ךשמב לע םינש
תרוקיב ידי
תירבג
(1971):הריש ןמורה תרוביג ,הריש לש תימרונפה התומד
רקחמל
הריש"
.תורפסה
טלשנ רקחמ
תורפסה
םינש
לע

(phallic
(phallic
critic),
critic),
םגרשאכ
רשאכאיה
טסקטב הלפיט
הלפיט איה
תויועמשמ לעב
טסקטב
תומומע
תומומע תויועמשמ לעב
םישגרמ
רשאםג רשאתא

,דחאכ ולא הינפ ינש ,ןמאכ הרישו םדו רשב השיאכ

איה אל איה ,םיירדגמ םיאשונב
,תומימעב הנד
הגיצהו
תילוק-דח תרוקיב
הנד אל
,תומימעב
הרטמבהגיצהו
הרטמב תילוק-דח תרוקיב

,םיירדגמ םיאשונב
דרפנמ לש םתבהא רופיס תא  296).ימע("תיטורא טסברה
הרישו

אלש
אלש
עוגפל
עוגפל
תייארב
תייארב
םירדסהבו םלועה
.םיילכראירטפה םלועה
.םיילכראירטפה םירדסהבו
תרוקיבה לש התרטמ תרוקיבה לש התרטמ

לש ומויס םע :חורה לא רשבה ןמ הכילהכ בד-ןב תראתמ
רשקה
תירבגה
רשפאל אל
תויטננימודב העיגפ
,תילכראירטפה תוירבגה לש
תירבגה
איהאיה
רשפאל אל
תויטננימודב העיגפ
,תילכראירטפה תוירבגה לש
ןאכמו הרהמב אל ךרשבכ רשב"(ןורכיזב םימיה-רצק ינפוגה
"),חכשיי
ןאכמו
תונשרפה
תונשרפה
,העיצהש
,העיצהש
הפיאש רואל
רואל
הפיאשרמשל
רמשלםייק רדס
תומלעתה ךותמו
תומלעתה ךותמו םייק רדס

תויגוסמ
תויגוסמ
,תוירדגמ
,תוירדגמ
םיתעלשםיתעלש
הלעה בתוכה
בתוכה
ןוצר ךותמ
הלעה
ךותמינרתח
ןוצר תוהתל
לע
לע תוהתל ינרתח
.ינחור-ישפנ םלוע רשקל סיסב הווהי אוה
םיטסקטה לש

םירדסהה
םירדסהה
.םימייקה
.םימייקה
םוקמה ןאכ
ןאכ
,ןייצל
םוקמה
ארוקה יכ
,ןייצל
עמתשמה
ארוקה יכ
םיטסקטה לש
עמתשמה
,העווזו הלחממ תששוח הניאש הריש" יכ ,תרבוס בד-ןב

בשחנ
בשחנ
ןבומכ
ןבומכ
,רבגל,רבגל
ןכלוןויד ןכלו
תויגוסב
ןויד
תוירדגמ
תויגוסב
תוארוקה
תוירדגמ
םיסופד לע רגית
םיסופד לע רגית תוארוקה
םימייק
רייטצמ
יטנוולר
.לילעב
תנעטל
,םירומ
םימייק
רייטצמ
יתלבכיתלבכ
.לילעב יטנוולר
תנעטל
הרזח ,סירומ
ןונאקל
,ןכ םא ןונאקל הרזח ,ןכ םא

הנה
הרזחהנה
הרזח
קר אל
אל
הריציל
הריציל קר
אלא ,תינונאקה
,תינונאקה
אלארקחמל םג
,ינונאקה
ןייטצמשםג
ןייטצמש ,ינונאקה רקחמל
,ץראה ".והשמ ינפמ והשמ לע ןגהל"  (1993).היתב ,רוג 9
, 22.1.1993.ץדאה
22.1.1993.
ןורוויע"ב
".ירדגמ
:ואר :ואר
ןורוויע"ב
,".רדגמ

עשוהי ב"א ,ןונגע י"ש תוריציב םינויע :ךתליהת איהו  (2006).הצינ ,בד-ןב 10

•Morris,
PamPam
(1993).(1993).
Literature
and Feminism.
Blackwell
Publishers
•Morris,
Literature
and
Feminism.
Blackwell Publishers
 91-73.ימע ואר ,ןקוש תאצוה :ביבא-לתו םילשורי .זוע סומעו
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יבואכמ תא הפוגב עילבהל תעדויש תוחאה ,תמאהמ עמשמ

תוישנל תוירבג ןיב דחוימ גוזיממ היושע הריש לש תויטוראה [...].

"".תיאמצעו הצימא ,הנונש ,דואמ המכח השיא איה [...].

תוארל ןיינעמ  312).ימע("הרישב תונמאה ןמס איה ןכלו הילוח

,תגציימ ,דרפנמ חורה שיא אלו ,תישעמה תוחאה אקווד יכ

בצעמ ובש ןפואה תא בד-ןב לש תיגולונורכה התניחב ךותמ

הריש לש רדגמה תצוח התומדב .תונמאה תא ,התונשרפ יפל

הנפמה תא רוריבב תוארל לכונ ,תוישנה ויתויומד תא ןונגע

לש הדוגינ ונניא ילוחהש החיכומ" איהו ,םינורומיסקוא םירבשנ

תכפוהה ,הצרת לש התומד בוציעמ ,ותביתכב לחש יטסינימפה

תוישנהש םשכו םייחה לש םדוגינ ונניא תוומהש םשכ תואירבה

,המולב לש יתדיחה הבוציעמ ןכו ,תרחא השיא לש התמיזמ ןברוקל

היפוא תא דדחל תנמ לע  312).ימע("תוירבגה לש הדוגינ הניא

התרפהש ,הריש לש תיצולחהו המישרמה התומד תלבקל דעו

תלוגלוג"  -הרדחב היולתה הנומתל בד-ןב תשרדנ ,הריש לש

הרוש ןה השיאה הרישו הריציה הריש :דחאכ םירצויו םיארוק

םייחה למס תא הווהמ הנומתה (1849).ןילקב דלונרא לש "תוומה

"חור תסג" הריש :שרשומה לש הריקע ,תומרונ תרפה לש הכורא

וא ,תוינימ-אה למס ,םיגזוממה השיאהו שיאה למס ,תוומהו

",םימחר יכירצ" לע תונמחרל תלגוסמ איה םא םיקופקפ הלעמש

תדמלמ הרדחב תולתל הרחב הרישש וז הנומת .תויסוניגורדנאה

ןיאש תונמואו תונמא תלעמל העיגהש היינמחר תוחאכ הלגתמ

תינמא הנניא ירה הריש .המלוע תפקשה לעו הריש לש המעט לע

 החוד ,תשמונמ ,תיהובג ,תירבג השיא ,הריש ;הנמיה ההובג 323).ימע( טלשנ-יתלב יטורא הכישמ דקומ תישענ

,הרומג תוהדזה ךותמ ,תקסועש םושמ לבא ,העמשמכ הטושפ
תינמא איה ,תולוגלוגב ,םיבאכב ,םילוח לש תופוגב ,הלילבו םויב

הריש לש תלוגלוגה תנומת ]. [...הלימה לש רתויב קומעה ןבומב

םוכיס

לש הווהב(םתישארל :הריש לש הייח ךלהמל ימניד יאר איה ][...

ךישמי ןונגע .ןונגע י"ש ירופיסל וקנעוה תויונשרפ לש םילית ילת
הרדחמ קלח איה הנומתהו הייחב טלוש בוטה רדסהשכ ),ןמורה

םיחתופ" ,רמול גוהנש יפכ ,םקלחש ,םינשרפ לש תורוד תורפהל
ךילהת ,ןמזה ריצ לע םהלש ףצרל ;היכרצל ךורעהו ימיטניאה

תאשכ ,םתירחאלו ;התוא בבוסבו הרישב לחש יטאה םוסרכה
תובהא רפסה הארמש יפכ ,ינשה םקלח וליאו ",םירוויע יניע
' 319-318).טע(תערצה לכאת הריש לש הרשב

להק תא קתרלו ריעסהל חילצמ ,בד-ןב הצינ לש תורשואמ אל

ןאכ ,תבלשמ בד-ןב .שרפמ אוה ןתוא תוריציל המודב ,םיארוקה
יכ הארנ ,ןמורל ףרוצמה ףסונה םויסב יכ ןייצל םוקמהדצל

הרטמב ,תונמא רקחו יטסינימפ ,יגולוכיספ רקחמ ,יתורפס רקחמ
דרפנמ -19,ה האמה ןב יטסילאירה ןמורה לש תורוביגה ןמ הנושב

העשב .תירבעה תורפסה לש הנודא לש ויתוריצי תא חצפל
הזעהש ,הרוביגה .הדבל תומל התוא ריתומ וניאו הרישל ףרטצמ
הרומאה הטונח הביתכב )קדצב אלש(רדהתמ תורפסה רקחמש
שומימל ןונגע לצא הכוז ,הנמז לש תוירדגמה תומכסומל זובל
תויונשרפ ןתמב רדהתמ תורשואמ אל תובהא ,םוכחת לע דיעהל
תכשומ תוחפל התוא םיכפוה רשא םיטמקהו הבישה .התבהא

הב האורה ,דרפנמ תא רבד לש ופוסב םיעיתרמ םניא ,לוכיבכ
תיטויפה התפשב ,תועלוקו תוחתומ ,תופחוס ,תורישע ,תוריהנ

תא.ןונגעב קסועה רפסל ול יואר ךכ .תרבחמה לש תכשומהו
הקיזו הבהא  -ינוטלפאה הנבומב הנוילעה הבהאה תומשגתה■
.ףוגל לעמש ,תינחור
ונושלב
עגונ" הרישב ןונגע יכ ,רמול לכונ דלפשריה לאירא לש
11
,דלפשריה 11
לאירא,דלפשריה
(1994).לאירא
(1994).
תא"
תא"
הריש
הריש
אל אל
הארא
הארא
:ךל :ךל
ומויס לע
ומויס לע
"'.הרישי לש
לש
"'.הרישי

םתוא רפהל ידכ םייטנמור-ואינה םיישנה םיפיטואירטסה לכב

ץבוק
,ןונגע ץבוק
:םילשורי,ןונגע
,סנגאמ:םילשורי
,סנגאמ
ימע
ימע
149.
149.

ךותמ
בצימ ךותמ
םג"םוליצהבצימ
םג"םוליצה
יהוז
יהוז
".ביבא-לת
".גינא-לת
:םלצה
:םלצה
ידא ידא
דלוג דלוג
- Living
- Living
AmongAmong
Them Them
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