
 1 

 

 ןיטנא ילאסו רטסל ש״ע חורה יעדמל הטלוקפה

 בוקלא ׳מ בקעי ש״ע םודקה חרזמה תויוברתו היגולואכראל גוחה

 

 א״פשת םודקה חרזמה תויוברתו היגולואכראל גוחה לש יגוחה רנימסה

 הנומאה לש היגולואכראה ?דחפמ אל ןימאמש ימ

 ךוק ודיע ר״דו יאקרב ןר 'פורפ

 15:45 – 14:15 ,יעיבר םוי

 

4.11.20 

 יתוברת-וכיספ טבמ :םילמס לש םחוכ

 וליב םרוי

 ןתואש ,תועמשמה תותשר תא םיביכרמ םה ;תוברתה לש ןיינבה ינבא םה םילמס ,רבו סקמ גולויצוסה יפ לע

 םיקהבומה היכישממש( וז השיג יפ לע .םיזוחא םה ןהבשו םביבס םלועה תא ןיבהל ידכ םיווט םדא ינב

 הרבחה ינב םישכור םתואש "םילמס לש רעי" איה תוברתה )רנרט רוטקיוו ץריג דרופילק םה היגולופורתנאב

  .סוקילובמיס ומוהכ םדאה לש רתויב ףיקמהו קהבומה יוטיבה ילוא איה הפש תשיכר .תורביחה ךילהתב

 רבו לש תיגולויצוסה תרוסמה דגנכ םלוא .הרדגה יפ לע םייבמופ םה הילמסו תוברתה וז תרוסמ יפ לע

 תרוסמה תמייק ,"הטמל הלעמלמ" םירבעומה )public symbols( םייבמופ םילמס השיגדמה ,ויכישממו

 ויתויווח ךותמ חמוצה ילובמיס רגאמ לע רבדמה ,הזילנאוכיספה יבא ,דיורפ דנומגיז לש תיגולוכיספה

 שוריפב ,לשמל( יטילנאוכיספה לופיטב םילמסה .דיחיה לש ןקלחב תועדומ-אלהו תויביטקייבוסה ,תויטרפה

 תשרומ ןיב בשייל ןתינ דציכ .)private symbols( םייטרפ םילמס םה ,"הלעמל הטמלמ" םילועה ,)תומולח

  ?דיורפ תשרומל רבו

 בחרמ תא גישמהל ידכ )personal symbol( ישיא למס לש גשומב שמתשא יתאצרה לש ןושארה קלחב

 דיחיה לש יביטקייבוסה ומלועמ תיטרפ היווחו תפתושמה תיתוברתה תשרומהמ חוקלה למס ובש םייניבה

 תונשב ןאש תיבב שודק םוקמ לש ותיילע לע ילש הדשה תדובעמ המגודב שמתשא .םיגזמתמו םישגפנ

 לצא תודלי יסקט דציכ הארמה ,תרחא הדובע גיצא ינשה קלחב ."ןדע ןג לש וחתפ" – םיעשתהו םינומשה

 ,תירדגמ תוהז םיכנחנב עיבטהל ידכ םישמשמ ,םהלש ללכושמה םילמסה ךרעמ לע ,תידרחה הרבחב םינב

 םיסקטה לש תורישעה תוילמסה תויועמשמה דצל .תיתרוסמה תודהיב ילאידיאה ירבגה יומידה יפ לע

 תא תוננוכמה תויתוגהנתההו )embodied( תוינפוגה תוקיטקרפה תוחפ אל תובושח ,"תוהזה תדובעב"

 .יוצרה ירבגה סוטיבאהה
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18.11.20 

 ילאוזיווה יומידהו ירמוחה טקייבואה ,יקסבונפ ןיוורא :היפרגונוקיא  

 ביבא לת תטיסרבינוא ,תונמאה תודלותל גוחה ,לטרב הננר

 םירשקהב םידקפתמ םה דציכ ?תונוש תופוקתמ םיילאוזיו םייומיד לש םתועמשמ תא ןיבהל ןתינ דציכ

 ןמיסה שורפו חותינל תונווגמ תוטיש ועצוה םירשעהו הרשע-עשתה תואמה ךלהמב ?םינוש םייתוברת

 ;תומד ,יומיד -  εικόνα:תינווימ( תיפרגונוקיאה הדותמה איה העפשהה תולעבו תוטלובה ןיבמ .יתוזחה

γραφή - יקסבונפ ןיוורא תונמאה רקוח הנושארל יתטיש ןפואב חסינ התוא ,םילמסה רקח ירק )הביתכ 

)Erwin Panofsky( יקסבונפ לש הרודסה ותטיש תא ןחבנ וז האצרהב .תמדוקה האמה לש םישולשה תונשב 

 .ירמוחה טקיבואהו ילאוזיוה יומידה רקחל םויה הלש תויטנוולרב ןודנו ירוטסיהה הרשקהב

 

2.12.20 

 תונבות טעמו הצצה – ןוילעה תילואילפב תוירבטנק-וקנרפה תורעמה תונמא

 תירבעה הטיסרבינואה ,היגולואכראל ןוכמה ,ןהכ-רפלב הנא

 םולב רצוא ונל קינעה הנש 150-מ הלעמל ינפל  תפרצ זכרמו םורד-דרפס ןופצב תורעמה תונמא לש היוליג

 20,000-כ ךלהמב ומלוע תוסיפת דעו ,ימוי-םויה ומויק ,ותביבס לע ןוילעה תילואילפב םדאה לע עדימ לש

 םיטסקטנוקב םיליגר ונחנא ול הדימה הנקל האוושהב ספתנ יתלב טעמכ םינמז חווט –)35,000-12,000( הנש

 לכב תעגל לדתשא – ?'תירבטנק– וקנרפה תונמאה' ומשש הז "רפס"ב ףודפדהמ הלוע המ .םיירוטסיה

 .הז רפס רצונש עדי לש םיסונייקואל לווע תושעל ילב ,גלזמה הצק לע ,)טעמכ(

 

16.12.20 

 םינתשמ העדות יבצמו היסקופיה ,תורעמ ירויצ ,תורעמ

 ביבא-לת תטיסרבינוא ,םודקה חרזמה תויוברתו היגולואכראל גוחה ,יאקרב ןרו רדיק תיפי

  ?תוכושח תורעמ יקמעמב )תופסונ תוריצי ללשו( םיביהרמ םירויצ םיירוטסיהרפ םדא ינב ורייצ עודמ

 לשו ונינמז תונב תוידילי תוצובק לש תונומאה תכרעמו םלועה תשיפתב תורעמ לש ןתועמשמו ןתובישח יהמ

  ?םייתילואלפ םיטקל-םידייצ

 הרעמה יכ םירויצה תא םש ורייצ םאה וא ,םירויצ ןהב ורייצש ללגב םייתועמשמ םירתא וכפה תורעמ םאה

 ?יתועמשמ םוקמ התיה

 ?םייחה ילעב תודחכיהל הרושק וז העפות םאהו ,םייח ילעב רקיעב ורייצ עודמ

 תא רשפאל תנמ לע עדומב הרחבנ רשא תיגולומסוקו תיגולותנוא הריז ויה תוקומעו תוכושח תורעמ םאה

 ?ישונאה העדותה חווט תבחרה

  .הפוריא ברעממ ןוילעה תילואלפה תפוקתמ ןחבמ ירקמב שומיש ךות ,האצרהב סחייתנ דועו הלא תולאשל
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30.12.29 

 םודקה ןוכיתה-חרזמב ינחלופ–יתד יעצמאכ םייתוזח םיגוציי

 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,היגולואכראל ןוכמה ,ןנרוא ילט 'פורפ

 
 הדעונ אל – האצרהב קוסענ הבש – יטסינלה-ינווי-םדקה ,קיתעה ןוכיתה חרזמה לש הקיתעה תונמואה
 םיגוציי לש תורחא תוגוסל המודב ,םלוע תושיפת ריבעהל התייה התרטמש קר אל .םיענהל ,טשקל
 לע עיפשהל דעונש יעצמאכ הקיתעה תונמואה השמיש הרקיעב ,םירחא םינמזבו תומוקמב םייתונמוא
 וא םיבצמ תונשל ודעונ םה םיינומתה םייומידה לש םתעפוה תישארמ רבכ .םדאה לש ולרוג לע וא ,ובצמ
 וא תוחור ,ןוגכ תויעבט-לע תוניימודמ תויושי ידי לע ,םימודקה םינימאמה יניעב ,ועבקנש ,תוטלחה
 םייומידכ ושמש םינש תואמ ךלהמב ושדקתהו ועבקתהש םייתוזח םיגוציי .תורחאו ולאכ תויוהולא
 .ינומתה יומידה רצונ םרובעש הלא לע ןגהל ,דחוימבו םתוא רצויה ,םהב ןנובתמה םדאה לע רומשל ודעונש
 ענשל ףאו ,ללוחלו ןנוכל היה וחוכב רשא ןנוגמ יעצמא הוויה םודקה חרזמה לש ינומתה גוצייה ,ךכיפל
  .הכלממ וא ,טבש ,החפשמ ,ןוגכ תוצובק וא םיטרפ :םדא ינבל תועגונה תויעבט-לע תוטלחה

 – גוצייה לש יביטנ'גאה ודיקפת ,תורחא םילמב ,תולרוג וא םיבצמ ענשלו ללוחל-ןנוכל הנומתה לש החוכ
 ותוהמב המוד – הלועפ עצבמ לש ינושל ביכרמ טפשמ ךותב ןמסמה תינרדומה תונשלבה ןמ לאשומ גשומ
 ,בכוכ ויפ לבהב ארב ךודרמ ילבבה לאה ,ירהש .בותכה לש ותשודקלו ותמצועל ןיפיקעבו ,הלימה לש החוכל
 םילמב הוויצ רשא 'א תישארבב ארובה וירחא קיזחה הרחהו ,ילבבה האירבה סותימ לש 4 חולב רכזנש יפכ
 .םלועה תא ןנוכ ךכו – 'רוא יהיו'

 הרושק תחאה .םודקה ןוכיתה חרזמב ינומתה גוצייל עגונב תופסונ תונבות יתש תולוע ליעל רומאה ןמ
  .ולש תוינומלאה לע רקיעבו ,רצויה-ןמואה לש ומוקמ לע תדמלמ היינשה ;תואיצמל סחיל

 ,תיטמימ התייה אל איה .תואיצמה תא ראתל התייה אל הקיתעה תונמואה לש התרטמ :תואיצמל רשאב
 הדעונ אל םודקה חרזמה תונמוא ,ונייהד .םירחואמ רתוי םיבלשב תינוויה תונמואה התייה ,לשמלש ,יפכ
 – תואיצמל תוסחייתה תפקתשמ םהבש םירקמב וליפא .'יתימאה םלוע'ה תא גצייל וא ,ראתל ,תוקחל
  .רחא וא הזכ יתד-ינומאו יגולואידיא יעצמאכ השמיש תואיצמה – רושא יכלמ לש תונומראה יטילבת ןוגכ

 ,ןנוגמ ינומא ילכ ורקיעב אוה ינומתה גוצייהש השיפתה לשב :םיקיתעה םינמואה לש םתוינומלאל רשאב
 ,ןיאש ,םישקונ וליפאו םישדוקמ ,שארמ םיעובקו םימכסומ םיללכ יפ לע דימת דקפת עצבמה-ןמואה
 הנרדומב םינמנה( תונשדח וא תויתריצי ןיגפהל היה רומא אל הז םודק עצבמ-ןמוא .םהמ גורחל ,תינורקע
 הריציה תכאלמב עירכמכ וא בושחכ שפתנ אל ןמואה םינבומ הברהב ,ןאכמ .)!תונמאה לש הניע תבבכ
 )Utu( ותוא ,תונמואה תכאלמ לע דקפומה לאה לש ונוצר תא עציב )קר( אוה הימטופוסמב :תיתונמואה
 םה .םימודקה םינמואה לע רבד טעמכ םיעדוי ונניא ,ללככ ,הארנכ ,ןכל .ידכאה )Enki( יכנא אוה ,ירמושה
 .ונידע ועיגה אל םהיתומש וליפא ;םינומלא ורתונ

 

13.1.2021 

 ינאיבמולוקה סנוזמאב שדוקמ ישונא בחרמ :םיילאירוטירט םירבשו תיתימ תויכשמה

 רלדטש תירונ ׳פורפו יזרא ןרילא רמ

 תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה

 

 תא םירזל םגרתל םישקתמ ינאיבמולוקה סנוזמאבש הקודנא תידיליה הצובקה ינב :םלוע ,שדקמ ,תיב

 םהיפוג לש הכראה ןה הווהמו ,תילאוטיר הדיחי םג ומכ םירוגמ הנבמ איה הקולמה ."הקולמ" הלימה

 הקולמה לש המוקימ תא ןחבנ האצרהב .םלועה לש סומסוקורקימ ןהו ,הצובקה ינב לש םייזיפה

 דוחיא" :תוירואיתו םיגשומ השולשב בלושמ ןויד תועצמאב הקודנאה לש םייסקטה םייחבו היגולומסוקב

 ;השודקה בלב ןומטה סקודרפה תא ןייצמש ,הדאילא ה'צרימ לש )coincidentia oppositorum( "םידוגינה

 וא הביטימ תישונא תונכוס לש יוהיזל סחייתמש גשומ ,הלוקסד פיליפ לש תשדוחמה ותרדגהב "םזימינא"
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 םיעגונש ,רנגו יור לש "תילאיצנרפידו תילנויצנבנוק הלמסה" םיגשומהו ;ןבאו ץע ,היח לכב תמלוגמה תניוע

 רשפאי ולא םיגשומב ןויע .לדבמהו הנבומה ןיבל ףתושמהו ןותנה ןיב תוניחבמ תונוש תורבח ןהבש םינפואל

 רושימ ןיבל הירוטירטהו ףוגה רושימ ןיב לובג\רבעמכ לופכה המוקימל תוסחייתה ךות הקולמה תא חתנל ונל

 רעי תיירוטירט ךותב תישונא תולדבתה לש חוטב בחרמכ ןמתסת הקולמה ,ךכ ךותב .םילמסהו סותימה

 הזש תועמשמהו ,לאוטירל הקודנאה לש סחיה .הז בחרמ רומישו רוצייל ךרדכ – סקטהו ,תנכוסמו תניוע

 לש ומוקמ לע תובושח תולאש הלעמ ,הירוטירטו םוקמ לש היינבו ילובמיסל תודגנתהה ךותמ אקווד לבקמ

 .חורהו הרבחה יעדמב םויכ רקחמב סקטה

 

 


