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הקיטאופ - וקא

םש תחת  םידליל  הירפסו     – לילכ תרנכ ; םי   , הזה םיהו  בשומ ; םירגובמל –  הירפס  .ץראב  הקיטאופ  - וקאה תצולח  איה  גסמ  הניבס 
התביתכ ןיבש  רשקה  תא  תוארל  הלחה  זאמ 2003  .םוקמבו  עבטב  םלוכ  םידקוממ  םלועה , תרישמ  הימוגרת  ףאו  הלודע , טעה 

היזיוולטב תונויאר  ןתמ  םירמאמ , םוסרפ  ידי  - לע ץראל  השדחה  הגוסה  תא  אבייל '  ' הלחהו םלועב , תבתכנה  תיגולוקאה  הרישל 
- וקא רוט  תבתוכ  םויכ  תרוקיבלו .) הרבחל  תורפסל , ןוחרי  - וד  ) ןותיע 77 לש  תחרוא  תכרועכ  הקיטאופ " - וקא  " תרבוח תאצוהו 

.לילכב התיבבו  םילביטספב  הקיטאופ  - וקא ישגפמ  תכרועו  ץראה  ןותעב  הקיטאופ 

תפשחנ הז  רפסב  .ןוסרק  'ל  צייר תימיה  תיגולויבהו  תיגולואוזה  תאמ  םמוד " ביבא   " ןנוכמה רפסה  הב  םסרפתהש  הנשה  איה   1963
תואלקחב םישמשמה  םיסוסירה  ראשו  יט  - יד - ידה המגודל , הנה  יכ  םדאה , תחוורל  דימת  לעופ  וניא  עדמהש  הדבועה  הנושארל 

הכפהמה לש  החיתפה  תייריל  בשחנו  םיבר , עזעז  הז  רפס  .םדאל  םג  דואמ  םיקיזמ  אלא  םיקיזמה , תא  קר  םיתיממ  םניא 
עדיה ימוחת  לכ  .םיררושמו  םיגולוכיספ  םיפוסוליפ , םינעדמ , ויה  ליגרכ  םיניינע  לש  בצמל  רוזחל  ולכי  אלש  הלא  ןיב  .תיגולוקאה 

.תושעל ןתינ  המו  וניעט  ןכיה  ררבל  ידכ  שגרו  רקחמ  הבישח , עיקשהל  ולחה  םישנאו  ועפשוה ,

הדלונ ךכ  .האלה  ןכו  הכירצה  תמר  תא  דירוהל  רזחמל , םינכוסמה , םירמוחל  תופולח  שפחל  התייה  הנושארה  תידימה  הבושתה 
אוהו חטשה ," ינפ  לש  היגולוקא   " סנ ֵהנרַא  יגוורונה  ףוסוליפה  ארק  היגולוקא  לש  הז  גוסל  .ונל  תרכומה  תיגולוקאה  העונתה 

ונניא תיגולוקא  העונתה  השועש  המ  יכ  ןעט  סנ  היפוסוליפ . - וקאה וא  הקימעמה " היגולוקאה   " חותיפל וייחמ  הנש  שידקה 14 
סנ .ותבוטל  עבטה  תא  לצנל  ול  הריתמ  ןכלו  האירבה  רזנכ  םדאה  תא  האורה  םלועה  תסיפתב  איה  היעבה  .היעבה  שרוש  לא  עיגמ 

רועה תולובגב  תמכתסמ  הנניאש  הבחר  תושיכ  ומצע  תא  סופתל  ךירצ  םדאה  יכ  המגידרפ , יוניש  רובעל  ונילע  יכ  רמוא 
תסיפת חתפתתשכ  קר  סרהית , הביבסה  םא  םג  גשגשל  לוכיש  לדבומו  דדובמ  ימצע '  ' ול ןיא  יכ  סופתי  םדאה  םא  קר  .היפרגויבהו 

.הרפסויבה סרהו  לוצינ  רתוי  ויהי  אלו  התבוט , היהת  ותבוט  זא  יכ  הביבסה , תא  תללוכה  רתוי , הבחר  ימצע ' '

תא חתפל  ולחה  םיגולוכיספ  ןכא , .היגולוכיספה  םוחתב  אוה  ימצעה  תסיפת  יוניש  אלה  וזכש ? הזופרומטמ  םיללוחמ  דציכ  לבא 
, עבטהו םדאה  ןיב  ישגרה  רשקה  תא  וביחריש  םיכרד  חתפל  םיסנמ  םה  .עבטל  םדאה  ןיב  רשקה  הב  ןחבנש  היגולוכיספ  - וקאה

קומע הכ  אוה  הזכ  יוניש  יכ  ורמאש  ויה  .עבטה  ןיבל  םניב  רוכינה  תא  תיחפהלו  םייקמ  םייח  חרוא  חתפל  םישנאל  רוזעל  ךכו 
.רבשמל תונורתפ  ןתיתש  השדח  עבט  תדל  תועצה  הבו  היגולואת , - וקאה תא  וננוכו  ינומאה , םוחתב  רבכ  ללכנ  אוהש  ללוכו ,
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לש השדח  האירק  הלחה  ףאו  תרוקיבו , האחמ  תורפס  בותכל  ולחה  םירפוס  .םישדחה  תונויערה  תעפשה  הרכינ  תורפסב  םג 
תריציב קלח  םהל  שי  אמשו  הביבסלו , עבטל  םילודגה  םירצויה  וסחייתה  דציכ  קודבל  ידכ  תויטסינימפה , ושעש  םשכ  שממ  ןונקה ,

.תתוועמה הסיפתה 

טאל טאל  ךא  הזורפ , קר  המסרפתה  הליחתב  (. ecocriticism  ) תיתביבס תרוקיב  יוניכל  התכזו  חורפל  הלחה  וז  גוסמ  תורפס 
הבתכנ וז  הריש  .תרכומה  תיטנמורה  עבטה  תרישל  םימוד  םניא  לבא  עבטב  םיקסוע  םנמאש  הריש , ירפס  םג  םסרפתהל  ולחה 

.ידמ לודג  יגולוקא  ָךְרדִמ  ריאשהל  אל  ןויסינ  ךותמ  המדא , תדובע  לש  םייחל  ורבעו  םהייח  חרוא  תא  ונישש  םיררושמ  ידי  - לע הבורב 
ןדיעה לש  לוצינה  ןמ  הקוזינ  הביבסה  קר  אלש  רבתסמ  יכ  .םמצע  תא  ליצהל  ידכ  םגו  םלועה  תא  ליצהל  ידכ  םג  תאז  ושע  םה 

םהב העגנ  אלש  רב  ירוזאל  השיג  םדא  בייח  עבטה  רשפאמש  תויווחה  חווט  אולמ  תא  תויחל  ידכ  .םדאה  שפנ  םג  אלא  יגולונכטה ,
.ונתאמ דחא  לכ  לש  תדלומ  תוכז  ןה  האילפה , הנטקה  התוחאו  בגשנה  תייווחו  .בגשנה  תא  תווחל  יוכיס  שי  םש  קר  .םדא  די 

ןמ תחא  השקב  שקבל  יתלוכי  וליא  הרמא : איה  .תכנחמ  םג  םא  יכ  תינעדמ , קר  התייה  אל  תיגולוקאה , העונתה  םֵא  ןוסרק , 'ל  צייר
שוחל תלוכי  םע  םידלונ  םידלי  .האילפה  תשוחת  תא  םהב  רמשתש  תשקבמ  יתייה  םלועל , םיאבה  םידליה  לע  הנוממה  היפה 

רודכ לע  םייחה  יאנת  תורדרדתה  תא  קיספהל  ליכשיש  רוד  לדגל  ידכ  התוא  רמשל  םירוהה  לעו  עבטה , תועפות  חכונל  האילפ 
תא ררועל  תיבה , דילש  שרגמל  דליה  תא  תחקל  קיפסמ  .הרגאינה  ילפמל  עוסנל  ךרוצ  ןיא  האילפה  תשוחת  תא  חפטל  ידכ  .ץראה 

קר אלו  לחנה  ןוינקל  תותבשב  ותוא  וחק  הפיסומ : ינאו  .םיבכוכב  ןנובתהלו  גגל  ותיא  תולעל  וא  בס , השענש  ןויבסל  ובל  תמושת 
.ץעל ביבסמ  ודִקר  םיריש , וריש  םיריש , ותיא  וארִק  לחנב  םשו  תויונחה ! ןוינקל 

- וקא יהמ  הקיטאופ . - וקא אלא  םיליגרה  הבהאה  יריש  ויהי  אל  םירישהש  בטומ  לבא  הרקמ , לכב  בוט  הז  דחי  רישלו  דוקרל 
, עבטה לש  ןמאנ  רואית  וקפיס  אל  םה  לבא  עבט , יריש  ויה  דימת  .זכרמב  הביבסה  תא  המשה  שדח , גוסמ  עבט  תריש  הקיטאופ ?

הלא םירואית  לבא  תורפסב , םירסח  אל  עבט  ירואית  .רבשמל  םיעדומ  ויה  אלש  יאדוובו  הדימה  לע  רתי  ותוא  וטשיק  םה 
הניא םג  איה  .ומצע  ינפב  יואר  אשונכ  עבטל  סחייתהל  הלחה  הקיטאופ  - וקאה .םדא  ינב  תולילעל  עקרכ  קר  םיעיפומ 

םיריכמש םישנא  ידי  - לע תבתכנה  הריש  יהוז  .תועפותל  םייעדמה  םירבסהה  ןמ  וא  תושדחה  ןמ  םיטפשמב  שמתשהל  תששוח 
.עיפשהל םיצורש  הפ , ול  תתל  םיסנמש  ותוא , םיבהואש  יעצמא , יתלב  ןפואב  עבטה  תא 

הלאשה אובל ? שמשממה  יגולוקאה  ןוסאה  תא  םישיחממה  היזיוולט , תובתכו  םירמאמ  תמועל  רישל  שי  חוכ  הזיא  לואשל  רשפא 
םניא םידיחפמה  םירמאמהש  ןמיס  טעמ , הכ  ונישע  היעבה , העדונש  זאמ  הנש  רחאל 60  םאש  איה  הבושתהו  תלאשנ , ןכא 

ילוא ...שגרה  ךרד  םירישב , וילא  אובנ  םא  .רגסנו  ותחוורל  דרח  אוה  יתיזח , ןפואב  םדא  לע  םימייאמשכ  .ךרוצה  יד  םיעיפשמ 
.תעגל וחילצי  םילמה 

יאקירמאה אוה  םוחתב  ליבומה  ררושמה  .שדחה  דרגנוואל  תבשחנו  החירפל  התכז  תיגולוקאה , השדחה , עבטה  תרישש  הרק  ךכו 
, רדיינס .חרזמה  תויוברת  לאו  םינאידניאה  לא  הנפו  תיאקירמאה  תוברתב  דרמ  טיבה  רוד  (. beat  ) טיבה רודמ  דירש  רדיינס , יראג 

ותיב תא  םיקהל  רזחשכו  ןז , ירזנמב  תובר  םינש  הליב  יגולוקאה , רבשמה  רוד  לש  תפומה  תומד  םימילו  טיבה  רוד  לש  קהבומ  גיצנ 
תינפיהו תיניסה  הרישה  .תויתורפס  תועפשה  םג  םייחה  חרוא  םע  ותיא  איבה  הינרופילק , לש  ירפכ  ירוזאב  יביטנרטלאה 

שדח גוסמ  הריש  ודילוה  תיתביבסה  תוגההו  םאיליו  סולרק  סמאיליוו  דנואפ  ארזע  לש  םתעפשה  םע  דחי  תידיליה , תינאידניאהו 
.הקיטאופ - וקאה – 

תכרעמ שיש  זכרמב , המדאהש  אוה  רקיעה  .עבט  ריש  םג  תויהל  הלוכיו  תיגולוקא  האחמ  תריש  תויהל  הלוכי  הקיטאופ  - וקאה
םיריש .םייח  ילעבו  םיחמצ  תורהנו , םירה  לש  םלוק  תא  עומשל  ןויסינ  שיש  .העבגל  וא  ץעל  םדא  ןיב  תבכרומו  תדבוכמ  םיסחי 

.ליחתמ קר  אוה  ונלצא  .תואטיסרבינואב  דמלנ  אשונהו  ברעמה , תוצראמ  המכב  סרכ  תובע  תויגולותנא  םיאלממ  רבכ  הז  גוסמ 

ןמ חורבל  יתדמל  ליגב 9  רבכו  ופיב , יתלדג  .ןבומכ  חנומה , תא  ריכהל  ילבמ  תיטאופ , - וקא הריש  יכרד  תליחתמ  יתבתכ  ימצע  ינא 
וילאש רשוא , לש  שדח  גוס  יתיווחו  ןושארה  יריש  תא  דחא  םוי  יתבתכ  םש  .םיה  לומ  יל  התייהש  הרעמל  תויתחפשמה  תובירמה 

ינב לש  תיתייעבה  הרבחה  ןמ  החירבמ  בכרומ  היה  תעדוי , ינא  םויה  אוהה , רשואה  .תררושמ  יתישענ  ךכו  .בושו  בוש  רוזחל  הצרא 
, םילימ לש  העיבנ  רשפאמש  ימניד  - יביטטידמ ישפנ  בצמל  הסינכו  תועש  ךשמב  תודדובתה  עבטה , לש  םותהו  תוטשפה  לא  םדא 

.והשמ התיא  תושעל  ךירצש  היגרנא  ןומה  תויצאיצוסאו –  תונורכיז  תונויער , תונומת ,

ונאצמו ונשפיח  .תונועה  לש  בצקב  תויחלו  ונלש  ןוזמה  תא  לדגל  ידכ  המדאה  לע  תיב  וניצר  םיאתמ , ףתוש  יתאצמו  יתרגבתהשכ 
םג ךכו  םיביתנ  ופסונ  ההג  שיבכלו  היריח ! רהל  ההבגתה  הלבזמה  לש  הנטקה  העבגהש  דע  רדסב  היה  לוכה  .ההג  שיבכ  דצל  בשומ 

האלפנה הילרוטספה  לע  םיריש  יתבתכ  םייתניב  .לילגל  רבעמ  ןנכתל  ונלחתהו  הרוק  המ  ונבהש  דע  ןמז  חקל  .ןוירוג  - ןבל םיסוטמל 
.ההג שיבכ  דצלו  הלבזמה  ילגרל  ונרציש 

" הֵָהּג  " רישה ןמ  תיב 

, הֵָהּג ׁשִיְבּכ  ַלע  ִתַיּב  ִיל  ָהָנּב  ִיבּוהֲא 

.הָפּועְּתַה לְַמנ  יְֵפַנּכ  תַֻּטמ  ֵלצב 
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ָהיֶתֹולּוְבּגֶׁש ָהִּנּג  עַָטנ 

.ָהדּוְהי ֵירָה  ֶסֶכְרו  טְסֹוּפְמֹוּקַה  ֵירָה  ֶסֶכר  םֵה :

ָהָררסּומַה רֶסְֶמּב  ֵאלָמ  רִיוֲאְָהו 

.ה ָד  ִס י  ֲח  ֶׁש ל    ָד ה    ִד י  ְּנ  ַה  ֵנ ס    ְב  ּו 

.תויגולוקא תויעב  ויה  תרניכב  םג  .יברעמה  לילגב  יגולוקא  רפכל  ךכ  רחאו  תרניכה , תפש  לע  ץוביקב  תיבל  הליחת  .לילגל  ונרבע 
תונייעמה תאצוה  תא  הקיספמו  יצראה  ליבומב  תלבחמ  ינאש  תמלוח  יתייה  ךומנ  היה  אוהשכ  סלפמה ; בצמ  תא  בלל  יתחקל 

.חולמה ליבומה  לא  םיחולמה 

םִינְקְַדזִמ םיִַּמגֲאֶׁש  ןֹוָכנ  םִא 

 – םִינְַקְדזִמ םיִַּמגֲאֶׁש  ןֹוָכנ  םִא 

, ְִךַיָלע םיִאֹור  אֹל 

, ןַטק ףֹוְסניֵא  ִיּלֶׁש , םִיכּוְמנ  ִםיַמָׁש 

ָםלֹועָה - לֶׁש - ִינֵׁש - ַדצ לֶׁש  ָהלּוְלצ  ִןַיע 

רֹחָּׁשַה ץֹּבַה 

ןֵָׁשי ֹוּב 

.ִירּוּבַה

םִינְַקְדזִמ םיִַּמגֲאֶׁש  ןֹוָכנ  םִא 

" ץָאּומ ָהָיְלּב  ְךִילֲהַּת  ִםע  תיִסֲַחי  ָהרִיְעצ  ָהעָפֹוּת   " ְּתְַאו

יִתָארָּקֶׁש ֹוְמּכ 

" ִילָּתְַפנ ֶץרֶא  ָלכ  ְּב"

! ָהלּוחַה ָםי  תֶא  ָׁשדָחֵמ  ְָךל  רֹּפְחֶא  ִינֲא  – 

.ָהְיִלּכ ֹוְמּכ  ִםיַּמַה  תֶא  בּוׁש  ֵןּנְַסּיֶׁש 

תֶא םֹּתְסֶא  ִינֲא 

! לִיבֹוּמַה

תֶא חַּתְפֶא 

! תֹועִיְבּנַה

.ִםיַּמַה ַחלֶמ  תֶא  ְָךל  ביִׁשָא 

םימה תורוב  תא  רקבל  תכלוה  ינא  יימי  לכ  .תיז  ןמש  תרציימ  ףאו  ינוזמ  תא  תלדגמ  .יברעמה  לילגה  לש  רבה  עבטב  היח  ינא 
: םא בלח  היה  וליאכ  רזומ , סומלובב  התוש  ינאש  התה , יבשע  ראשו  הטוזה  הוורמה , םיחמוצ  םדילש  םיקיתעה 

םִיבָׂשֲע הֵּת 

ָםּדְֻקמ יִּתְמַק 

! ַחּותָּפ ֶׁשלֹעָה  תֶא  יִּתְׂשַפְָתו 

ְֶךבֹאָה תְֶאו 
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ׁשֶמֶַּׁשל חַטֶּׁשַה  תֶא  ֶהּנַפְמ  ֵַחרֹוּב ,

דּוּקִּפ הָׂשְפָּת  אֹל  דֹועֶׁש 

יִׁשְפָח ֶתבֶָׁשל  יְִּתלָֹכְיו 

ָהריְִהּב ֶןבֶאֵמ  ָהבֲָחר   ַעצְמֶָאּב 

ָרצרֶֶשּג רַאְִׁשנ     ָםלֹועָהֶׁש  תֹורְַמל 

הֵּת ִיל  יִּתְַטלְָחו 

םִיבֲָׂשע

ְאַיּגַה ןִמּו  רָהָה   ןִמ  יִתֵאבֵהֶׁש 

, ָןָנֶעּב ֹוא  םֹוהְַּתּב   ּויָהֶׁש  ִםיְַמּב  

ּוּדַאְתִה םֵה  ָםי  ֶהזיֵאֵמ  ֵַעדֹוי  יִּמֶׁש 

יִפּוּג ְךֹוְתּב  ֶהז     ָלּכ  תֶא  יְִּתַרֱבעְֶהו 

בּולָׁש ִיְלּכ  תֹויְִהל    

.ָםלֹוָעל
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