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 הכרדב .ןטקה ימינפה המלוע תא תשטונ הניא איה תאז םעו ,לודגה םלועה יבחרב םילהנתמ הייח
 תא  .ישיאה המלועמ תויווח תרגסממו תיתוזח השיחממ ,תדכול דירפ הרובד ,תדחוימה תיתונמאה
 ,םימוליצב  הבר החלצהב תובר םינש רבכ הגיצמ איה הלש םייתונמאה םייוסינה תואצות
 .הלש תוידוחייה תוביתב דחוימבו םי'זאלוקב

 

 תא גיצמ (Museo Ebraico di Venezia) היצנו לש ידוהיה ןואיזומה
 Outsider)) "הביתב הרז" תרתוכה תחת הניו תדילי תינמאה לש היתודובע
in a Box. רבמטפס עצמא דע גצות ינוי שדוח תליחתב החתפנש הכורעתה 
2013. 

 םיללחב םיסומעה הייח תונבות תא הגיצמ דירפ הרובד
 םעו .מ"ס 8 קמועו מ"ס 21 הבוג ,מ"ס 31 בחורב תואספוק – םירצ
 , תדקור הדלי ,רתנספ ובו יולת בולכל םוקמ עפש אוצמל החילצמ איה תאז
 .דלי לש ושארו הבוב

 ירובע םיילמס םיטקייבוא םה ולא לכ .50-הו 40-ה תונשמ םיעוצעצו םינשי םימולצת םה תשמתשמ ינא םהבש םירמוחה"
 איה .הניווב ןורחאה הרוקיב ךלהמב הרובד הרפיס ,"הירטסואב הידוהיכ ילש םייחה תא םיפקשמ םיעבצה םע דחיש
 הביבסה יכ ,הלש הרידב םימי המכ דוע יתראשנ העבשה ירחא" .התדלוה ריעב המא תייוולל העיגהו סל'גנא סולב תררוגתמ
 ."יתונמאה ימלוע תא םג הרישעה וזה תרכומה

 

 ".היבופורטסלקו דודיב ,םיקחדומ םידחפ לש אשמה לע לקהל ידכ רצ ללח ומכ ןיא"

 

 דודיב ,םיקחדומ םידחפ לש אשמה לע לקהל ידכ רצ ללח ומכ ןיא " ? תאזה ןיפנאה ריעז תונמאל תעגה ךיא
 םושב תיבב שממ השיגרמ אל ינא" .תושגר הב תררועמ ןיידע "תדלומ" הלימהש ,דירפ הרובד תנעוט ,"היבופורטסואלקו
 תודובעהמ תחא לכל טעמכ לחלחמ ירטסואה ירבע ,אלפה הברמלו סל'גנא סולב םינש 30-מ רתוי  תררוגתמ ינא .םוקמ
 ".ילש

 

 הניווב Français Lycée ןוכיתה םויס רחאל םלוא ,תרצוי תינמא תויהל הצור איהש העדי דירפ הרובד 18 ליגב רבכ
 תויונמאל רפסה תיבב דומלל הלחה איה רצק ןמז ךות . א"ת תטיסרבינואב תיתפרצו היפוסוליפ הליחת הדמל
 הלחה , ישקוע םולשבא  הרומה לש ותעפשהב ,ךכ רחאו ףונ םוליצ הליחת הדמל םש ,"ינבא"
 רוציל אוה ינוצר לכש  יתשגרהו ילשמ ךרד רוציל יתיצר"  - םימולצת לש  םי'זאלוק לע דובעל
 ."םיללח

 התלת ןהבש תיכוכזה יסכמ םע תוביתה תא האצמ הבש האקיא תונח  וז התייה הינוריאה הברמל
 .הפסאש םיצפחה תא

 

 םייחל הרבחה – גוזה תב



 קסעש לעבה םע  סל'גנא סולל הרבעשכ לח הרובד לש הייחב יתונמאהו יטרפה ךפהמה
 ,ןאהי'גב תושאונ יתבהאתהו ,ץפשל דמע ילעב ותיב תאש גוזה תא ונרקיב" .הרוטקטיכראב
 ושרגתה םישנה יתש .םיידדה ויה תושגרה – קפס היה אל  .תרפסמ איה ,"תימלסומה היירצמה
 ידוהיה םואלל ילש רשקהו תידוהי הפוח ונדמעה"  .הנש 32 הזמ רשואב וז םע וז תויחו ןגוז ינבמ
 םיאושינהמ םירגוב םידלי ינשל אמא ,הרובד תרפסמ ,"ןאהי'ג םע תויגוזה תובקעב קזחתה קר
 .ןאהי'גלו הל ודלונש רתוי תונטק תונב יתשלו םינושארה

         

 ןוגראב תילאיצוס תדבועכ דירפ הרובד הדבע ,סל'גנא סולב תרכומ תינמא לש דמעמל העיגהש ינפל
 םה .הברה ךכ לכ יתיווחו הלאה םינקזה םישנאהמ יתדמל" .הליהקה ינב םישישקל עייסמש ידוהי
 .תוביתלו םי'זאלוקל בוש הליל ןיב יתרזח ךכו , תונומתו םינשי םינותיע יל ונתנ

 

 ךכ רחאו סל'גנא סולב םימעפ רפסמ וגצוה דירפ הרובד לש  היתודובע : עיגהל הרחא אל החלצהה
 תרגסמב אטילב תודובע דירפ הרובד הגיצה 2009 רבמטפסב .ןואטפייקבו ןודנולב , קרוי וינב
 :תוכורעת יתשב היתודובע וגצוה הירטסואב .Surviving History: Portraits from Vilna טקיורפה
 עוריאב Kunsthalle Krems הירלגב 2013 ראורבפב 13-בו  ,הניווב סומסוק הירלגב 2000 תנשב
Pecha Chucha. םקוממ ןואיזומה – לגעמ הרובדל תרגוס היצנווב ידוהיה ןואיזומב הלש הכורעתה 
 לש היתודובע חורמ וחורב הנוש וניאש םוקמ ,Campo Ghetto Novo שדחה וטגה תנוכשב
 .תינמאה 


