
 

 לכה לעמו ףא לע ,םזינרדומ
all above and of spite in Modernism, 

 
 

 ,התיא דחיו רותפ-יתלבה שגפמה תייגוס תא הלעמ והיתתמ תילד תורצואב ביבא לת ןואיזומב השדחה ףסואה תכורעת
 ילבמ ,חטשב ולעפש תוירוטסיהה תויציזופה לכ תוחכונ ובש הגוצתו הלועפ חטשמ הביצמ תרצואה .ןוידב ךרוצה תא
 .תרחאה ינפ לע ףדעות ןהמ תחא ףאש
 
 .םיכוסכס ןורתפל הנמזה וא לש המגדה ןיעמ איה הגוצתה
 
 םוקמב .הרורב הדמעו העירכמ המית ףוצתש תנמ לע םיחכונ תויהל םידדצה לכ לע , esolutionr onflictc -ב
 אלו ,תויסיסב הדימ תומא העיצמ איה .הבשחמה סופיא תעצבמ הכורעתה ,תנבשחתמו תינסקנפ היפרגוירוטסיה
 םלענה וא ,םכסומ-יתלבה ןיבל םכסומה ןיב תורבדיהל תורשפאה ןתמ םצעב .הפוצה לע המצע הפוכה תעבוקמ הירטמ
 .תילארשיה תונמאה לש םינושה םיביטרנל עגונה לכב קדצ השענ ,ונניעמ
 
 רמשנ והשלכ ירוטסיה ךרע דציכ לע תימצע תרוקיב ןומה הפוצהמ שרוד אוה .המצע ינפב הרצ אוה יביטקלוקה ןורכיזה
  .םמוקמ תא אוצמל םילוכי םה וכותב ןכיהו ,םיבקועה תורודל
 
 ופוצי היואר תינמא וא יואר ןמא ול .בחורל תותלד תחיתפ ,שפנ ןויקינ הניה תצרחנ הדמע תטיקנ לע רותיווה תלועפ
  .המצע תא חיכות תרשפאמה השיגה - םיוסמ הלועפ וק וא ,וזה הכורעתה בקע יביטקלוקה ןורכיזה ךות לא שדחמ
 
 ףא וילא ,יתרבח-ידסמממ סוזנצנוק ונשי וילעש ןייוממה הז ,וישכעו ןאכ םייקה דגנכ :הכורעתה לש הלודגה הלאשה וז
 הז השיגרמ תונמאה עודמ :תונמאה ןפסא תוואת אוהו םיטסקט לש םילית ילית ובתכנ ויבגלשו ,תכייתשמ ןועבג הירלג
 .המצע לש לצה ביבס תבבותסמ איה וליאכ בר ןמז
 
 לא אלא תכלל ןאל רתוי ןיא םאה ,ועבקתהו םהלש תא ושע רבכש םזינרדומבו תיטסלפה הפשב םיגשיהה	חכונ
 ,םייליבסרוור םניא תונמאה יגשיהש אלא .םויכ תונמאה םלועב סוזנצנוקל ץוחמ םייקה יביטאווירדה םזילופופה
 .יונישל תנתינ הניאו תמייק םתורירש
 
 הניחבב םיאצמנ םיכרעה לכ רשאכ ,תינושארה היווחל ןוכנ ,ןמזהו לופליפה ןדיע םתש תרשבמ וזה הכורעתה עודמו
 לש גוס .שקבתמ רבד איה השדח האירקלו הייפצל תורשפאה ןתמ םצע .תילאיזומה המרופטלפה לש תשדוחמ

Refresh. 
 
 תויוכיא רוריבב ,םייטילופו םייתרבח םירשקה תריציבו אשונ תוכורעתב םינשה ךרואל התחמתה )1975( ןועבג הירלג
 אל הלא בורל םא םג , םייתועמשמ םיגשיה המכ ויה וב - ונלש 'יטרפה' םזינרדומה לש תועמשמבו תיטסלפה תונמאב
 תוניקת״ ,ואסד ירוא תורצואב 2005 ״תרזח״ ,2004 ״תיתרוקיב תוניקת״ ,2002 ״םידליה הפיא״ :בחרה םלועב ועיפוה
 ןועבגב ״הדנ׳גא״ -ו 2021 ״דגנ לקשמ״  ,2013 ״סקי]נ[תא״ ,2012 ״תיחשהל חוכ .תיתרוקיב תוניקת״ ,2007 ״2 תיתרוקיב
 .תונמאל םורופ
 
 תא התניש אל וז העפות .ילכלכה הכרעב	םאו הפוצכ םא ,התוא ךורצלו תיטסלפ תונמא ׳אורקל׳ הלשמ םיכרד הרבחל
 ,יטילופ :ץוציש רבשמ לכ ךרואל םייקתהל הרומא איה וזה ךרדה לעש סחיהו טידרקה טעמב הל ידו ,הירלגה תדמע
 .יתרבח וא ילכלכ
 
 ןועבגבו ,םימת רואיל ,ינושרג השמ ,ןיקרמות לאגי ,רמזלק לאירבג ,איבל יפר :הירלגב הנשה ונגצהש דיחיה תוכורעת
 ,ת״פ ןואיזומב הלבק לארשי ,רפתה לע ןואיזומב ןג ןהכ סחנפ לש תוכורעתה ףאו ,רנכל קירמו דוד תירונ :תונמאל םורופ
 .ןוויכה ותוא לע תועיבצמו תודדחמ – היאמ הירלגב קבמולוג קחציו 3 ןיזגאמב ןוטא היאמ
 
 ,תמייקה הנצסב ךרדה ןדבואמ ששחה לש אצוי לעופ איה הירלגה לש  epartured of ointP -ה לע תושקעתההש ןכתי
 ונל םיגצומ התעו וגשוה רבכש הלא לעו ויכרע לע השוע תונמאה םלועש םימוצע םירותיוומ ,תונמאל תושיגה יובירמ
 .ףויז לכמ םיפח תויהל םירומאש םינואיזומב םג - תיטסיריינמהו תיחטשה םתרוצב
 
 .יתישארב רהוצ תנתונ איהש ךכב התמורתו ,יבילב העגנ ביבא לת ןואיזומב התלעש ףסואה תכורעת
 
 .תמשור דיהו חותפ לכה
 
 .ג.נ


