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,שפנ תוריסמב תושעל םיכירצ םירבד ינש 

ט"שעבה דע ,שיא יפמ שיא ,ויבאמ לביק ןכ 

תותשל 'ב ,שדק תבש ברע ןושיל 'א :שודקה 

שדוק תבש םויב בלח םע עפאק תוסוכ יתש 

1.הליפתה ינפל 

שודק ,קשחנ ,ללוקמ הפק .א 

ריעסמ ערואמ איה ,ךליאו הרשע עבשה האמה יהלשמ ,הפוריא תוזוחמ לא הפקה לש הריהמה ותסינכ 

תוברתה תוזוחמ לא תינאמ'תועה הירפמיאה ןמ הפקה לש וידודנ ירחא בקועה ןוירוטסיהה רובע קר אל 

ינפב רסומ תחכות ץישבייא ןתנוי 'ר עימשה 1743 תנשב .ןמזה ינבמ םיבר רובע םג אלא תיברעמה 

:ןכ ינפל םימי םייתנשמ תוחפ גארפמ דדנ הילאש ,תפרצבש (Metz) ץמ ריעב ויעמוש להק 

ומכו ,םירבד הנהכו עהטו עפאק ותש אל םלועמ םכיתובא ?םכיתובאכ ושעת אל םלוע ינינעב המלו 

םניאו ,שרו רישע וב וקיזחי האופר אוהש ררבתנש וישכעו .םתלוגס ועדי אל יכ ,קאבאט בשע ןכ 

תדובע םכל רמוא ינא רשא 'ה תדובעו האריה ץנעב המלו .אל וא םהיתובא גהנמ היה םא םישח 

2?םכיתובא גהנמ תונשל וצרת אל ,שפנה תאופרו 

הפק ,הת - תויפוריאה תוינולוקה ןמ הפוריאל ואבויש םישדחה הכירצה ירצומ לש הכישמה חוכ 

וולש) םהל וסחויש תוגילפמה יופירה תולוגס .תושדחתה לש ךילהת ןשרדה יניעב למיס - קבטו 

- הרבחה תובכש לכ לא םתרידחל רבד לש ופוסב ועייס (םיטעמ אל םיירחסמ םיסרטניאב ןבומכ 

תושדחתהל ולהק תא ררועל ידכ השדחה העפותב שמתשהל שקיב ןשרדה /שרו רישע' ,םידוהיו םירצונ 

.גהנמו הרגש תונועביקמ הגירח ,ותנעטל ,תשרוד איה םגש /שפנה תאופר' ,יתדה םוחתב הליבקמ 

הליהה ןכש ,ללכ גירח וניא הפקה לש ותסינכ ךילהת לע תידוהיה רסומה תשרדב יוצמה דועיתה 

הקיזומב ,ןורטאתב ,תורפסב - ןמזה ןב יתוברת עבמ לכב טעמכ םתוח הריתוה שדחה הקשמה לש 

בקעי 'ר .(תידוהיה טועימה תרבחב) שורד וא הכלה ילופלפבו הליהק תונקתב ףאו ,(יפוריאה םלועב) 

,וירבדל .תבשב הפקה לש הנכהה ינפוא לע הרשע הנומשה האמה תישארב ןד ,גארפב ןייד ,רשייר 

טוהל' ,וב הסנתמש ימ לכ ךא ,(ראב בורקב שדח') דואמ הרצק הירוטסיה הפקה תייתש גהנמל שי 

הטטנקה ךותב עמשנ הלוקש ,(Liesgen) ןכזיל לש התשוחת איה ךכל המוד 3.'דואמ דואמ וירחא 

לכ יתא רימחי אנ לא ,אבא ןודא' :1734 תנשב ךב ןאיטסבס ןהוי רביחש (Kaffeekantate) הפקל 

לש ילצ ומכ /םייוניע בורמ קמטצא /,הפק ןולפס םויב םימעפ שולש /תותשל יל השרוי אל םא /.ךכ 

.'זע 

לש ומשמ תאבומ תרוסמה .1446 ךרע ,110 ימע ,ע"שת םילשורי ,ג ,תודיסחה תרות ,יספלא קחצי 1 

.(1845 רטפנ) בונאימ שירעב בוד םייח 'ר לש ונב ,יופילסמ ןמלז ףסוי 'ר ידיסחה ר"ומדאה 

.(1743) ה שורד ,א ,מ"דשת םילשורי ,שבד תורעי 2 

.בי ןמיס ,א ,ט"סת הלאה ,בקעי תובש תירש 3 

[(ב"עשת)זע הנש ,לארשי תודלות רקחל ןועבר - ןויצ] 
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,תרכזנה ןכזיל לש היבא ,המגודל .םיגייסבו םידחפב התוול םג שדחה הקשמה לא הכישמה ,םלואו 

םא ךודיש הנממ עונמל םייאו ,ללוקמה הקשמב תעגל הילע רסא ,(Schiendrian)ןאירדנלש ןודא 

תיבב Collegium Musicum^ לש יעובשה סוניכב םיעמושה להק .וילא תורכמתהה לע רבגתת אל 

ךומתל ,חינהל ריבס ,הטנ ,הנושארל ךב לש הריציה הנגונ הארנכ ובש ,גיצפיילב 'ןמרמיצ' הפקה 

אל ףקיש ךליאו הרשע הנומשה האמה עצמא ןמל תינמרגה הרבחה לש בכרומה חישה ךא ,הרענב 

הינמרגבש (Streiitz Alt) ץילרטש תליהקמ ידוהי ןקיריטס בתכ 1774 תנשב .הכופה הייטנ םג םעפ 

ומעטו 'ברועכ תורוחש' וינפש ,שדחה הקשמה תא .וללה םייתרבחה םיחתמה לש ףירח יתורפס רואית 

תכסמ תא .'םינבו תובא ותשאו שיא ןיב םינדמ ררועמ ,םיבידנ יתב בירחמ'כ םישאה ,'םינתפ תורודמ' 

,'?ונב לושמת התא התעו ,רוגל תאב הקוחר ץראמ') שדחה רצומה יפלכ םרפש הכוראה תומשאהה 

לש תרכממה ותמצוע לומ וחוכ תולבגמב האדוהב ןקיריטסה םתח (דועו 'םיבהוא ךל תכשמ ףנחב' 

4.'ליצמ ךדימ ןיאו ,ותשי םיבר ,ותש םיבר' :הקשמה 

יאופר חיש םגו ,יוליבו הייתש לש םימייק תודסומב תורחת ,רחסמ יכרד יוניש ,םייתרבח םיחתמ 

הפקה לש ותסינכ יכילהת תא וויל הלא לכ - הקשמה לש תוגלפומה ויתויוכיא לע ףנע (!)יטמסוקו 

םירשעה האמה ינב םינוירוטסיה םג עינה הקשמה לש יזכרמה ומוקמ .הרשע הנומשה האמב הפוריאל 

לע ורבעש םייזכרמ יוניש יכילהת םע - הקשמה שגוה ובש שדחה דסומה - הפקה תיב תא רושקל 

.'public sphere'־ל דעו תינגרובה תוברתה תיילעמ ,ןמזה תב תיפוריאה הרבחה 

יתרוקיבה חישל - רתוי יפיצפס ןפואבו ,ןמזה ןב יפוריאה ללכה םילקאל ףתוש ידוהיה ןקיריטסה 

חישב ובולישו ורואיתש חיש ,ורחסמו ותייתש ,הפקה לע הינמרג תויוכיסנב םיעבשה תונשב להנתהש 

תרייטצמ תידוהיה טועימה תרבח .ונינפלש רפסה לש םימישרמה וידקוממ םה ליבקמה ידוהיה הפקה 

רואית לולע ,תורחא תוניחבמ ,תאז םע .בורה תרבח ינב לש תוגאדה ןתואלו תוואתה ןתואל הפתושכ 

יתדמלש יפכ ,הרתי תויחטשבו תונטשפב תוקלל ,ןאכ יתעצהש הז ומכ ,תורבחה יתש לש ליבקמ 

.סלרביל טרבור לש שדחה ורפסמ 

דחאב הכורא הרעה טעמל .הייפואב תינושאר איה הז רפסב סלרביל ומצע לע חקלש המישמה 

תטילק לע ץיבורוה ךלמילא לש יצולח רמאמו ,הרשע עשתה האמה ףוסמ בל דלופואל לש וירקחממ 

הפקה תודלות לש חתופמהו ףנעה רקחמה התע דע הכז אל 5,ילבקה תוצח ןוקית לש רשקהב הפקה 

הירוטסיהה לש טביהה ןמ גוצייל ,הפוריאל הנממו תינאמ'תועה הירפמיאה לא םהידודנו ,הפקה יתבו 

הירוטסיהה תא רפסל ליחתהל שקבמה ,דיחיה םג התע תעלו ,ןושארה אוה הזה רפסה ,ןכא .תידוהיה 

הנומשה האמב תוינמרגה תויוכיסנה לש תוזוחמב הפקב רחסמו הפק יתב ,הפק ,םידוהי לש תפתושמה 

ירופיסו תישיא תונורכיז תורפס :דואמ ןווגמ רמוח ךותמ שבגל סלרביל שקבמ הזה רואיתה תא .הרשע 

.144 ימע ,Heb 8ο5640 ,תימואלה היירפסה ,םילשורי י"כ ,בקעי תיראש ,לנש יולה םייח ףסוי 4 

,'גארפ שדוק תליהק לש הפקה תיבב תבשי ,אנהכ זועמ :ואר תאזה הריטסה לש רתוי טרופמ חותינל 

.[סופדב] (ג"עשת) חע ,ןויצ 

Leopold Low, Gesammelte Schriflen, ed. Immanuel Low, Szegedin 1890, 2, pp. :ואר 5 
 225-227; Elliott S. Horowitz, ' Coffee, Coffeehouses, and the Nocturnal Rituals of Early

 17-46 .Modern Jewry', AJS Review, 14, 1 (1989), pp. ואר אשונב ינבר רמוח לש הריקסל:

ינרות ץבוק ,'הפקה ןיינעב ביבח ם"רהמ תבושתו ,הכלהב ואקקו הת ,הפקה תייתש' ,לגיפש ש"י 

.זמר-בכר ימע ,ס"שת ןולוח ,םהרבאל רוכז 
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/הירסיק תודוקפ ,ינוריע ינויכרא רמוח ,הליהק תונקתו תירשה תורפסב םייטסלוכס םינויד ,עסמ 

.םיטלפמפו הררשל תוינפ ,להק יגיצנו ןיד יכרועו םידיקפ ןיב תובותכת 

םיירוטסיה םירואית ינש תוחפה לכל בותכל ידכ ,םכחותמו בכרומ ןפואב הפקב שמתשמ סלרביל 

ךכל .השודקה תימורה הירפמיאה תוזוחמ לא הפקה לש הסינכה יכילהת לש אוה ןושארה :םיליבקמ 

תווקתו םידחפ ,רדגמ ,יתרבח דוביר ,יוסימ ,רחסמ ,תויקוח תויצלוגר ,תינמרגה הרבחב תורומת תוכייש 

ביבס בבוס ינשה ךילהתה .למסמ אוהש ןעטמה םעו שדחה רצומה םע העגמב תיפוריאה הרבחה לש 

לע םיטבל םיללכנ הזה רואיתב .היתוכלהו היגהונ - תידוהיה טועימה תרבח לש תימינפה התפש 

םירואיתה ינש .דועו ,תבשב ותנכה ,הליפתה ינפל ותייתש ,חספל ותורשכ ,הפקה לע הנוכנה הכרבה 

םיבכרומ םיחותינ בושו בוש עיצמ סלרביל לש ריהזה ונוידו ,תחא הדוקנמ רתויב ןבומכ םישגפנ וללה 

.ןתוא חתנל שי םכותמש םיטביהה יוביר לשו וללה שגפמה תודוקנ לש םילוקשו 

םיינעל הפק .ב 

חישה יחנוממ המכו המכ ביבס םג אלא תידוהיה הירוטסיהה רקחב קר אל תויגוס הלעמ הזה שגפמה 

תויוכיסנב םידוהיל הפק ןיב חישה לע םלרביל עיצמש טבמה תדוקנמ .הנרדומו הפק לע םיחוורה 

וא ירוביצה בחרמה לש תרש ילכ חרכהב וניא הפקה ,הרשע הנומשה האמה עצמא ירחא הינמרג 

לע חיש ןוגכ ,דואמ םיירזגמ םיסופד םג וב םיפקתשמ .תידמעמ בר תיתרבח היצרגטניאל רישכמ 

תאזה הנעטה תא .דיתעל תונוזח רשאמ תוחפ אל ,רבע ינעטמו תויתוברת תונחבה ,םייומידו תויוהז 

ךותמ ורפסב סלרביל ףשחש רישעה ינויכראה יאצמה ןמ תורצק תואמגוד יתש תרזעב םיגדהל שקבא 

.ץימה לעש טרופקנרפ ריעה ינויכרא 

הנמלא ,Frau Spieglin דגנ הנולת טרופקנרפ תייריע לש שאה יוביכ תונוטלש ורקח 1775 תנשב 

הלודגה שאה .ישיש םויל רוא הפק לש רתויב הלודג תומכ התיבב לשבל הליגר התייהש היידוהי 

תרבגש ררבתה הריקחב .ריעה לש שאה יוביכ תונוטלשל ונפ וללהו הינכש תא הדיחפה לושיבה לש 

ויה הז םויבש ,הליהקה ינבל תבשב הפק קוויש תרזעב הימותי תשש תא סנרפל השקיב ןילגיפש 

לש רחסמהו סמה תונוטלשל םג הרבע הריקחה .תיבב שאה לע םהלש הפקה תא לשבלמ םיעונמ 

אלל הפקב רחסמב ודשחנש םיפסונ םידוהי רשע םינשל הליבוה איה ןמזה םע .דואמ הפעתסהו ריעה 

ושיחכה אל םידוהיה בור .עיתפמו ןיינעמ חיש םילעמ םידושחה לש תוריקחה ילילמת .םיאתמ רתיה 

םיעונמ ותואש ,דבלב תבש לש הפקב רבודמ ןכש ,הפקב ורחס אל יכ ףקותב ונעט ךא ,הפק ורכמש 

תא תוארל רשפא יא ,ףיקעה םולשתה תורמל ,םתנעטל .םיליגרה הפקה יתבב תותשלמ םידוהיה 

.םידוהי אלה הייריעה ידיקפ הזה חנומל ונתנש ןבומה יפ לע ,ירחסמ קוסיעכ תבשב הפקה תריכמ 

היה הנוקה וירבדל ךא ,לוחה ימימ דחאב םג הפק רכמ יכ רשיא ,לסוק ביל הפואה ,םידושחה דחא 

םיליגרה הפקה יתבמ דחאב הפק גישהל לכויש יוכיס םוש היה אל ינייפואה ושובל לשבש ,ירפכ ידוהי 

6.םידוהיה בוחרל ץוחמ ,ריעה לש 

הכישמה חוכו ,תילכלכ הקוצמב םינותנ ויהש םישנו םישנא לש םתנעשמב הפקה עיפומ וז הדוזיפאב 

םה ןאכ םיראותמה הפקה יתוש .תנמדזמ תימוקמ הסנרפל תונמדזה םהל שמיש שדחה רצומה לש 

.77-72 ימע ,סלרביל 6 
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לש הפקה יתבב שגומה - 'אוהה' הפקה תא םהמ ענומ םשובלש םיירפכ םידוהי וא םישישק ,םילוח 

אל הבש ,תאזה היצאוטיסה לש םיבצעמה םה תידוהיה הדעה לש םיקיתעה תבשה יקוח .ריעה זכרמ 

.ןיאפוקה לא הוואתה תא ךכשל ידכ תבשה תשודקב היה יד 

דיעתש יפכ ,הרומתו יוניש לש םידקומ לע םג חסופ וניא ריעה ינויכראב סלרביל אצמש דועיתה 

טלפמפה .ץניימו ןגניטג תואטיסרבינואמ םינטפשמ לש ימשר טלפמפ ספדנ 1795 תנשב .האבה המגודה 

וארקש ,גרובמהמו םדרטסמאמ םירצונ םירחוס תורשע ומתח ןהילעש ,תומוצע וכותב ללכ ךוראה 

ופרוצ וללה תומוצעה .(Spezerei)'םינילבת' ינמרגה חונימה תחת רכוסהו התהו הפקה תא לולכל אל 

ירוטסיה רוריבב וקסעש ,תורכזנה תואטיסרבינואה יתשמ םירוספורפ לש תודמולמה םתעד תווח לא 

28 הקספל תיטפשמה תונשרפ עיצהל אב ימדקאה ןוידה .ןוידל דמעש חנומה תועמשמ לש בחרנ 

שוריג ירחא ריעל בושל םידוהיה ושרוה הבש הנשה ,1616 תנשמ טרופקנרפ לש הררשה תארוהב 

םינילבתב רוחסל םידוהיה לש םתוכז הרסאנ השעמלו דואמ הלבגוה הזה יטפשמה ךמסמב .רצק 

דח ןפואב עובקל השקיב 1795 תנשמ םיאמדקאה םינטפשמה לש תדמולמה םתעד תווח .םהיגוסל 

,יפוריאה בחרמב םימייק ויה אל דוע 1616 תנשבש ,רכוסו הפק הת ,וללה םישדחה םירצומה יכ יעמשמ 

םהב רוחסלו ךישמהל טרופקנרפ ידוהי לע רוסאל ןיא ןכלו ,םינילבת לש הירוגטקב םיללכנ םניא 

לכש ,והשמ השדח הנעטב הטיסרבינואה ידמולמ ומתח הזה ינדמלה ןועיטה וק תא .םשפנ תווא לככ 

,תונלבוסב ,בותכה קוחב ,תוישונאב ,רשיה לכש'ב תעגופ וללה םינמזב ידוהיה רחסמה לש הלבגה 

7.'ונתפוקת לש הרואנה הקיקחה תונורקעבו 

רוכמל טרופקנרפ ידוהי לש םתוכז לע ךוראה יטפשמה ןוידה לש ותישאר התייה אל וז העד תווח 

רתיה יכ הימדקא ישנא םתוא לש תונעטל ובישה ריעה ינב םינטפשמ .ופוס אל םגו ,רכוסו הת ,הפק 

הדימתמה תידוהיה תוטשפתהה ןכש ,םיירצונ תיב יקשמ (!)יפלא לש ילכלכה םבצמ תא טטומי הזכ 

,שדחה ,ינרדומה בצמה לע .תירצונה הלכלכב תעגופו םתסנרפ לע תמייאמ םישדח רחסמ ימוחת לא 

םידוהיה ,םתנעטל .הכופה ךרדב ךא ,ריעה ינב םינטפשמה םג וביגה וילא וזמר הימדקאה ישנאש 

הפידרמ םיענמנ םניא בושו םהיהולא תא ושטנ םה - רבעב םידוהיה ןמ דואמ םינוש םנמא םנמז לש 

םידוהיה ופילחה השמ תא .תיטסיאתא תובהלתהב הרמוה תיתדה םתוריסמ .תבשה םויב ףסכה ירחא 

שרופמ ןפואב וטרופ אלש םיטירפב רוחסל םהל תושרהל י הביס םוש ןיא ,אליממ .(Voltaire) רטלווב 

.1616 תנשמ ,םימודקה רחסמה ירתיהב 

,הרשע עבשה האמה לש םיעבשה תונשב רבכ לתהש ,הפקה רחסמב טרופקנרפ ידוהי לש םקוסיע 

תונש ןמל דואמ םצעומ ןפואבו ,הרשע הנומשה האמה לש ינשה רושעה זאמ תוחפה לכל ,ררוע 

ןיבו םינוריעה ןיב תילכלכה תורחתה .ריעה ירחוס דצמ הזע תודגנתה ,האמה התוא לש םיעבשה 

ךכבו ,םייניבה ימיב םידוהיה לש תינוריעה הירוטסיהה לש םיטלובה ראתמה יווקמ איה 'ךלמה ידוהי' 

תימוקמה הירוטסיהה ךבסמ ,םינש תורשע ךרואל הפנע תבותכתב התוולש ,וז תודגנתה הנוש אל 

תרכזנה הדוזיפאב ,םלואו .השדחה תעה תישארבו םייניבה ימיב תוינמרגה תויוכיסנהו ךיירה ירע לש 

תוילנויצרו הקיקח לע ןוידה ןמ :הרשע הנומשה האמה ףוסב ןוידל ופסונש םישדחה םיביטומה םג םילוע 

םימשאומ ובש ,ינרמש יסורפ ןויד לש םיינרדומ םינווגל דעו ,םידוהיה לש תינויוושה םתוחרזא לעו 

.יתפרצה םזיאדה לש ירגלווה־ילקידרה חסונל תופתושב 'לאה ירסח' םישדחה םידוהיה 

.111 ימע ,סלרביל 7 
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ידוהיה רחסמהו הפקהש העש ,הרשע הנומשה האמה עצמא ירחא אקווד סומלופה תוקזחתה תא 

,תינמרגה הרבחה לע ורבעש םיימינפה םיכילהתב סלרביל ריבסמ ,םינש האמכ ךרואל וססבתה רבכ וב 

ותובישחב תרחואמ הרכהמ ועבנ הלא תורומת .וב רחסמהו הפקה לא הסחיב יונישה הז ללכבו 

הז חיש תרגסמב .ןאכמ ,ויתודוא לע ידוחייה יתרוקיבה חישה ןמו ,ןאכמ ,ןפודה תאצוי תירחסמה 

לש ינרמשה הייפוא לע תמייאמ ולש תויביטקרטאהו ,ימואל אל הקשמ אוה הפקהש הנעטה התלעוה 

,תוינולוק תרסח תיפוריא הנידמ עודיכ התייהש ,הנידמה תלכלכ לע םג ליבקמבו תינמרגה הרבחה 

גוסמ ןוידב .הנכשה דנלוה תמגוד ,םייפוריאה הירחתמל רישי ןפואב עייס המוחת לא הפקה אובייו 

ןאכ שמשמ הפקה .יתרוסמה הקשמה התייהש ,הריבה אקווד יבויח חרואב תובורק םיתעל הגצוה הז 

למסכו הארמכ אלא ,ולש רוטזילטקכ אל םגו יתרבח יוניש לש םרוגכ אל ,סלרביל תנעטל ,אופא 

.הרשע הנומשהו הרשע עבשה תואמב הינמרגב תידוהיה הרבחה תא ודקפש םיכילהתלו תורומתל 

בחרמה ותוא ךותב ולעפ ,ןייפואב תויתרוסמ ןהיתש ,תידוהיה טועימה תרבחו תיפוריאה בורה תרבח 

לש םיחותינ ללש דצל .וב טקונ סלרבילש הפיה יוטיבב שמתשנ םא ,,overlapping spheres'ןיעמב 

יתש ןיב םייללכה םיסחיל הפיקמ הכרעה םג קינעהלמ עתרנ וניא סלרביל ,םיבכרומ םיימוקמ םיטביה 

,המצע לע תחקול תוריגסהו תונרמשה תיגת תא .דוגינ לש םיסחיב רבודמ ,ותנעטל .וללה תורבחה 

,הכותב תעלבומה תידוהיה הרבחה וליאו ,ןמזה תב תינמרגה־תיסורפה הרבחה אקווד ,עיתפמ ןפואב 

לע הפקה לא הבר תוחיתפב סלרביל ירבדל הנייפאתה ,הייח תוחרואב תינרמשו תיתרוסמ התייהש 

8.הייח תמקר ךות לא שדחה תויורשפאה הדש לש שימגו ריהמ בולישבו ,וינייפאמ ללש 

שודק הפק .ג 

,המגודל .תושדח תולאש לא ןבומכ ליבומו ,תולודג תולאשל תוינושאר תובושת עיצמ ונינפלש רפסה 

,ונחתפ ובש ןקיריטסה יפב ללוקמה ,קשחנה הפקה ךפה םאה ?רבודמה לוגיסה ךילהת לש וקמוע המ 

טבמ תדוקנ ףיסוהל שקבא 9,הרצקב סלרביל ןד הבש ,וז הלאשל ?שודק רצומלו 'ידוהי הפק'ל םג 

:אלפומ ידיסח רופיסמ הלועש יפכ ,תרחא תיתוברת הרבחמ תחא 

ברה־) ק"הרה לצא ןילבולב (קחצי יול 'ר ,בושטידרבמ־) ד"אבמ ברה היה (תחא םעפ־) א"פ 

,ד"אבמ ק"הרה רובע עוואקה רנילבולה איבהו ,('ןילבולמ הזוחה' ,קחצי בקעי 'ר־) םשד (שודקה 

הליחת ןתיש ד"אבמ ק"הרה רמאו .בלחה (ךכ רחאו־) כ"חאו ילכהל עוואקה םדוקמ תורעל הצרו 

תואו ,ימ [היר]'טמיג בלח יכ .הוקמ אוה הוק םע בלח םינווכמ ונאש תמחמ עוואקה כ"חאו בלחה 

10.הוקמ תויתוא אוה הוק םע 'מ 

,הליפתה ינפל הפקה תייתש תא תוכפוה תידיסחה םיחבשה תורפסב תונושה היתוליבקמו תאזה תרוסמה 

,שידייב 'ךעלימ') בלחה לש הנושארה ימה .הווקמב הליבט לש גוסל ,דפקומה ידיסחה גהנמה יפכ 

תושורדה האסה םיעברא תא תלמסמ ('בלח' תירבעה הלימה לש תויתואה םוכס לש הירטמיג םגו 

.137-133 ימע ,םש !xiv ימע ,אובמ ,םש לשמל ואר 8 
.83-79 ימע ,םש ואר 9 

.52 ימע ,ג תכרעמ ,ז"סרת בוקרטויפ ,תורוא רשע :11 ימע ,ס"רת עזרוגדאפ ,םיקידצה תלועפ 10 
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,הזה ישממה הפקה לש ומעט היה המ עדוי יניא .תויתואה ראש תא קפסמ ומצע 'הווק'ה .הליבטל 

בלחה לש ןבלה עבצה ,הליפתל הנכהב עוקשה דיסחה רובע ךא ,ומצע הפקה ינפל בלחה גזמנ ובש 

הנווכבו קיודמ רדסב תושעיהל הילע .םימחרב ןידה תגיזמ אלא וניא רוחשה תורירמ תא ריתסמה 

שלפש ,שדחה ילאינולוקה רצומה ךפה ךכ .ולוכ םלועה רוהיטל תימסוק הליבט תלועפ ןיעמ ,תמאות 

.שודק ידוהי טנמרקסל דחא ןיע ףרהל ,רבכמ אל הז הפוריא לא 

םילבאה תכרב ךותמ טוטיצ אוה 'ותשי םיבר ותש םיבר' .ונחתפ הבש הפקה תמאופל הרזחבו 

ודיקפת לע ןושאר רפס jews Welcome Coffee ,בלה ןובאדל .ב"ע ח תובותכ ,ילבבב תאבומה 

ונורכיז סלרביל טרבור רוספורפ .רבחמה לש ןורחאה ורפסל היה ,תידוהיה הירוטסיהב הפקה לש 

תיתרבחה ,תיתדה הירוטסיהל שדח בנשא חתפ םינושה וירקחממ דחא לכש ,(ב"עשת-ד"שת) הכרבל 

תעה תישארב וז הדע לש םוי־םויה ייח לש םיינושאר םירואיתל ןכו ,הינמרג ידוהי לש תיטילופהו 

ןוירוטסיה ,רבחמה תריטפ תא הוולמ ןוגיה סוכ .םלוע רואל אצוי הז ורפס תא תוארל הכז אל ,השדחה 

תחמשו רומוה שוח לעב ,יתימא 'שטנעמ' - םלש םדא םג ויריכמל היהש ,םישרמו ירוקמ ,קימעמ 

יתפש בבוד' ,בוט ןייכ ראתל רשפא וישודיח תאש ,הזה רפסה יפד ןיב ונל הרומש המחנ טעמ .םייח 

.ןורחא םויב םג גפ אל בוטה וחירש ,חבושמ הפקכ ,ןיפוליחל וא 11,'םינשי 

אנהכ זועמ 

.א"ע י ןירדהנס ,ילבב :י ,ז םירישה ריש 11 
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