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סקאס ירפ ) ג'  ) ףסוי תאמ 

.הרופטמ םגו  םולח  םג  אוה  םֵׁש , קר  אל  עודיכ  אוה  דלישטור 

ךכב ןתנו  םכילע , םולש  לש  ונוימד  ירפ  ןבלחה , היבוט  אוה  ירה  ןורטאיתה , תודלותב  רתויב  םסרופמה  בלוחה  רש  דלישטור ,' יתייה  ּול  '
חלצומה ומוגרתב  קר  דלישטור  תויהל  םלח  היבוט  תמאה , ןעמל  .ולש  הרייעב  ריבגה  ומכ  תוחפל  רשעתהל , ינעה  לש  ומולחל  יוטיב 

...רכזנ  אל  ללכ  דלישטור  לש  ומש  תילגנאב  רוקמב  רוגמלא ; ןד  לש  תירבעל 
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232 מע ' "ב , עשת תרנכ , רוגמלא , ןד  ירישמ  םוקמוקה : לש  קי  ' צפו ' צה

רפסמ ש"י ןולטב ,'  ' הרייעה לש  שרדמה  תיב  לש  רונתה ' ירוחא  תכשל  .ידוהיה ב' רולקלופבו  תורפסב  דלישטור '  ' חכונ ךכ  םג  לבא 
ראשו דלישטור  לש  ושוכרו  חרוק  לש  ורשע  תמּוׁשב   ' ןוגכ אמלעד , ילימו  אימשד  ילימ  לכב  םיקסוע  םירפס , רכומ  ילדנמ  אוה  ץיבומרבא ,

(. ןושאר קרפ  ישילשה , ןימינב  תועסמ  ' ) םימסרופמה םידיגנה 

הלאש ןכתייה ,'? ' ונממ .' רתוי  רישע  יתייה  דלישטור , יתייה  ול  ' ותייערל : רמאש  דמלמ  ותוא  לע  תמסרופמ  תידוהי  החידב  לשמל  הנה 
ואר '... ) דצב םייטרפ  םירועיש  דמלל  ךישממ  יתייה  לבא  , ' דמלמה בישה  ןוכנ ,' ' והומכ .' קוידב  רישע  תייה  דלישטור  תייה  ול  , ' השאה

(. ריבג םתס  לש  אלא  דלישטור , לש  ורוכזא  ילבו  רחא  חסונב  , 553 סמ ' א , דודחהו , החידבה  רפס  בונאיורד , לצא  םג 
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ומש תא  דחייל  ךרוצ  ילב  דלישטור ,'  ' םתס ' ) דלישטור  ' לבא ימוק , טקפא  ותוא  תא  קפסל  היה  לוכי  רישע  ידוהי  לש  םש  לכ  הרואכל ,
אל הז  יומיד  הנהו , .דחוימב  רישע  ידוהיל  יגולופיט  םש  ידוהיה  רומוהב  שמשמ  תמסרופמה ) םיאקנבה  תחפשמ  ינבמ  דחא  לש  יטרפה 

ןויערה דלישטור , לע  תוחידב  ורפיס  םידוהישכ  .הצרעהלו  דובכל  אשומ  ךפיהל  – אלא  געללו , קוחצ  לש  אשומל  דלישטור '  ' תא ךפה 
התייה יתרבחה  םדמעמ  תאו  םלרוג  תא  תונשלו  הצוחה  ץורפל  ךרדה  םידוהי  רובע  .ותומכ  רשעתהל  לוכי  דחא  לכש  היה  עלבומה 

לבא תימואתפ , תוששורתה  תועצמאב  םג  שחרתהל  היה  לוכי  הזכ  יונישש  ןבומכ  .דלישטור  ומכ  שממ  תימואתפ , תורשעתה  תועצמאב 
.םולחל הצר  אל  דחא  ףא  הז  לע 

לש ונוהל  סחייתמה  םילימ  קחשמ  איה  (, 1905  ) עדומ - אלל הסחיו  החידבה  דיורפ  דנומגיז  לש  ורפסב  הרקחנש  הנושארה  החידבה 
תינרדומה הפוקתה  תליחתב  םידוהיה  בורמ  רתוי  בוט  ןיבהש  הנייה , ךירנייה  לש  ויבתכמ  החקלנ  וז  החידב  לכה : אל  הז  ךא  .דלישטור 

תורצנל לבטנ  רשאכ  םליש  הנייה  ותואש  ריחמ   ) תיפוריאה תוברתה  לא  וכרדב  םלשל  ידוהיה  עבתנש  הסינכה ' ריחמ   ' והמ
- שריה לע  תרפסמ  הקּול ,) תואצחרמ  ) Die Bäder von Lucca ארקנה תנשמ 1829  רופיס  הנייה , לש  הריטאסה  תיטנטסטורפה .)

גלגלמ רופיסה  .ורצנתה  םיבר  םינמרג  םידוהיש  העש  תודהיל  ןמאנ  ראשנו  תותיחשב , ףקומ  אוהשכ  ותרשוי  לע  רמושה  ידוהי  טניזאיה ,
ןמ ינע  ידוהי  יפוא ,) רסח  םדא  דוונ , בנג , ושוריפ  תינמרגב   Lump  ) ּפְְמּול סזומל  הכרעה  אטבמ  ךא  וב , תוראותמה  תויומדה  בור  לע 

: וינוע לע  ותוא  הצפמ  ולש  תבש ' גנוע  ש'  , וטגה

ברעב ותיבל  רזוח  אוה  רשאכ  לבא  .םיקְרָמ  המכ  חיוורהל  ידכ  ובג  לע  הדבכ  הליבח  סמוע  הרעסבו , חורב  ץצורתמ , אוה  עובשה  לכ  ךשמב 
שיאהו ויתוגאד ...  תאו  ויתוליבח  תא  ומצעמ  ריסמ  אוהו  הנבל  הפמ  הסוכמ  ןחלושה  תקלוד , םינקה  תעבש  תרונמ  תא  אצומ  אוה  תבש ,

וניא םהיליתפ  תאש  תורנב , האנהב  ןנובתמ  אוה  ותד ...  ךותב  תחנב  ול  בשוי  אוהו  תאזה , הלכשהה  לכ  םע  רסייתהל  ךירצ  ונניא  רשואמ ,
וידרשמ ילהנמו  חולשמ  ידיקפ  טנוקסיד , ידיקפ  ויכוותמ , לכ  םע  לודגה  דלישטור  וישכע  סנכיי  םאש ...  ךל , רמוא  ינאו  .וליפא –   הקנמ 

פמול סזומש  ענכושמ  ינא  רוטקודה , ינודא  םיוקי – ' שקבתש  המ  השקב , ךל  שקב  פמול , סזומ  ' רמאיו : םלועה , תא  שבוכ  אוה  םמיעש 
' הזכ ןופמול  תויהל  הצור  יתייה  דלישטור , יתייה  אלול  : ' ןוהמיתב רמוא  היה  לודגה  דלישטורו  תורנה '! יליתפ  תא  יל  הקנ  : ' תחנב הנעי 

(. 64 מע ' "ד , נשת םיפשר , תורחו , תודהי  םידוהי , לע  ודיגי : אל  םה  שידקו  הנייה , ךירנייה  םיכרוע ,]  ] יאנט המלשו  ינוליא  הדוהי  )

לש ויתומחגל  הנענה  דלישטור , לש  וז  תינוריא  הייאר  , ש' הנייצ תידוהיה , החידבה  לע  ןיינעמ  רקחמ  המסרפש  סייו , תור  תורפסה  תרקוח 
םירישע ןיב  םילדגו  םיכלוהה  םיערקה  תא  ןתמל  תנמ  לע  הבצועש  היזטנפ  התייה  וז  ידוהי ...  רומוה  לש  יסיסב  ביכר  מל התייה  ןטק , ידוהי 

Ruth R. ' ) תוללובתהו תידוהי  - יטנא תומילא  לש  לופכה  םויאה  לומ  תידוהי  תודחא  הניגפמ  איהו  תוידוהיה , תוליהקה  ךותב  םיינע  ןיבל 
(. Wisse, No Joke: Making Jewish Humor, Princeton University Press, 2015, pp. 49-50

ררחתשהל הכלהל , תוחפל  םהל , רשפִאש  ינוימד  ןוה  ףוסאל  םימיוסמ  םידוהי  לש  תלוכיה  התיה  היצפיצנמאה  לש  היתואצותמ  תחא 
לש לבוקמה  יומידה  לעמ  תולעתהל  וחילצהש  ימכ  םתלוז  יניעבו  םמצע  יניעב  ספתיהל  תוחפה  לכלו  תידוהיה , הליהקה  לש  הלּועמ 

הליע וז  השדח  תואיצמ  התייה  םיבר , רובע  העשב , הבו  .תויהל  םגו  ףואשל  לוכי  וזה  תעב  ידוהיש  המ  לכל  למסל  היה  דלישטור ' '. ' ידוהיה '
םג תויהל  לכוי  אל  רחא , טושפ  ידוהי  לכ  וא  היבוטש , המל  הרופטמה ,)  ) דלישטור תויהל  תעכ  לוכי  הנוסרפה )  ) דלישטור םא  שפנ : טוביחל 

ונממ ? רישע  ףא  וא  דלישטור , אוה 

אוה ובש  גולונומ  הקבלאירתכ  היודבה  הרייעהמ  ינעו  טושפ  דמלמ '  ' אשונ בתכנש ב-1902 , דלישטור ,' יתייה  ּול   ' םכילע םולש  לש  ורופיסב 
- ודווספה הירואיתה  לע  דומעל  רשפא  השרד ' לש ה' המויסמ  .וקלחב  לפונ  הז  היה  ול  לודגה  ףסכב  השוע  היה  המ  ותשאל  רפסמ 

הריהמ : תורשעתהל  היזטנפ  הירוחאמ  הריתסמ  השעמלש  דמלמ , ותוא  חפיטש  תיטסילאיצוס 
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100 מע ' "ח , משת םילעופ , תירפס  ינורהא , הירא  םוגרת : תונטק , תוגשה  ילעב  םינטק  םישנא  םכילע , םולש 

(. 1901 ' ) םינטקה םישנאה  לש  םריע  , ' ןכל םדוק  תחא  הנש  בתכנש  םכילע , םולש  לש  רחא  רופיסב  שי  וז  היזטנפל  ףסונ  רדהנ  יוטיב 
םינתונ אלש  ןוויכ  .ומצעבו  ודובכב  לודגה  דלישטור  םע  שגפיהל  שקיבו  זירפל  הקבלאירתכמ  עסנש  תיב ' לעב   ' לע םש  רפסמ  םכילע  םולש 

תואמ שולש   ' תרומת חצנ  ייח  ול  עיצמו  יתימאה '  ' דלישטור םע  שגפנ  אוה  .רחוס  אלא  ןצבק  ונניא  יכ  ףסה  רמושל  ידוהיה  רפסמ  סנכיהל  ול 
: ותצע תא  ילאירתכה  ול  אישמ  זאו  ןבומכ , םלשמ  םימתה '  ' דלישטור ןמוזמב .'

, ונילא ךילטלטימ  לע  רובעתו  תאזה , תנאוסה  זירפ  לכ  תא  ךירוחאמ  ךילשתש  ךל  יתצע  ןכ , םא  חצנל ? תויחל  ךנוצר 
לש םריע   ) ...ריבג ונלצא  תמ  אל  םלועמ  ריעל , הקבלאירתכ  התיה  זאמש  ינפמ  םלועל , תומת  אל  םשו  הקבלאירתכל ,

(. 49-48 מע ' , 2005 תונורחא , תועידי  רמ , ינב  םוגרת : םינטקה , םישנאה 

( ןופגמ רוקמ : יקצירבוז ; הילוי  םוליצ :  ) 2011 תיתרבחה ,' האחמה   ' ימיב ביבא  לתב  דלישטור  תורדש 
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לכב דלישטור  תחפשמ  ינב  וב  וקיזחהש  ילובגהו  לפרועמה  דמעמה  איה  דלישטור  לש  ותומדב  יטסירומוהה  שומישה  לש  תפסונ  הכלשה 
עיפומ ונניא  לשמל , ירויפיטנומ , השמש  ינפב  ןייצ  םכילע , םולש  רקחמב  קסועש  רבואד , ימר  .תידוהיה ג' הליהקה  לא  םתקיזל  רושקה 

םא .גלפומה  ורשוע  תורמל  ידוהי '  ' ראשנש ימכ  ספתנ  אוהש  םושמ  הארנה  לככ  ירויפיטנומ ? לע  תוחידב  ןיא  עודמ  .רומוה  לש  הז  גוסב 
תייווח תא  הליהקה  לש  הימוחתב  רתונש  ידוהיה  רובע  תפקשמ  החידבהש  ירה  וטגה , תולובג  תא  ץורפל  וב  הכזש  ידוהיל  רזוע  ןוהה 

דחא ףאש  איה , ידוהיה  רומוהב  בככמ '  ' דלישטור אקוודש  הביסה  .ותליהק  תא  בוזעיש  ירחא  ידוהיל  הפצמש  וז  עדונ , - אלה לש  ןירותסמה 
'. ץוחב  ' וא םינפב '  ' אוה םא  עדי  תמאב  אל 

ןותיעב הנושארל  םסרופש  םיריבגה ,' ינש  וא  דלישטור  לש  ולזמ  רופיס ' .יוניש ה דלישטור  לש  יתרוסמה  ויומיד  רבע  ןונגע  לש ש"י  וטעב 
רחאל רוא  הארש  (, 56-49 מע ' "ה , משת ןקוש ,  ) םירופיס לש  ךירכת  ורפסב  סנוכ  םימילו  לירפאב 1963 )  8  ) "ג כשת חספ  ברעב  ץראה 

.ומצע דלישטור  לש  וטבמ  תדוקנמ  םיידמעמ  םיחתמ  לעו  םיידוהיה  םייחה  לע  הנונש  הריטאס  אוה  ותומ ,

.תווצמו הרות  תרימש  לש  יתרוסמה  יזנכשאה  םלועל  קהבומב  ךיישו  םינפב '  ' ולוכ אוה  ולש  דלישטור  ךפהתה : לדומה  ןונגע  לש  ותסרגב 
אוה ךכו  תורייעה  ןיב  םש  םוליעב  ךלהתמו  ותוהז  תא  ריתסמ  קידצה  וא  יברה  םהבש  םיידיסחה , םירופיסה  ןמ  הלילע  יביכרמ  לאש '  ' ןונגע

בקונ וניא  רפסמה   ) הפוריא חרזמב  הנטק  הרייעב  תבש  ברעב  עקתנ '  ' ןונגע לש  דלישטור  .טושפ  ידוהי  לש  ומלוע  ךרד  םלועה  תא  הווח 
תא ריתסמ  אוהש  ךות  עיגמ , אוה  דרפס .)' חסונ   ' םהב םיללפתמש  תסנכ  יתב  םג  הב  שי  ןכש  תידיסח , הרייע  איהש  רורב  ךא  המשב ,

וניא הז  ימוקמ  ריבג  תמאה , ןעמל  .ןטלתשו  ןתוואג  ריבגב  שגופ  אוה  םשו  תבש  תלבק  תליפתב  ףתתשהל  ידכ  לודגה  תסנכה  תיבל  ותוהז ,
רורב .ןרקשכו  יאמרכ  ותוא  ףשוח  אוה  ףוסבל  קרו  ךבתסהלו  ומצע  תא  ךיבהל  ול  ןתונ  דלישטור  ךא  דלישטור , לש  ורשוע  תמועל  ןצבק  אלא 

.המודמ ורשועש  ימ  ינפב  םיספרתמה  םינפנח  תדעכ  םירייטצמ  הליהקה  ינב  םגש 
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49 מע ' םירופיס , לש  ךירכת  ןונגע , ש"י 

ילוא .וריע  ישנא  לש  םתוגעלנ  תאו  ימוקמה  ריבגה  לש  ותותיחש  תא  ףשוחש  הז  אוה  הברדא , .הריטאסה  אשומ  ונניא  ןונגע  לש  דלישטור 
לש םישישה  תונש  לש  םילשורי  תאז , לכב  .דלישטורל  רשאב  תיתורפסה  הביטקפסרפה  יונישל  ותוא  ואיבהש  םה  ןונגע  לש  ונמזו  ומוקמ 
ןמ האיציה  ומכ  תידוהיה , להקה  תעד  תא  וקיסעהש  םיאשונ  האמה ה-19 . לש  םינומשה  תונש  לש  בייק  וא  הסדוא  הנניא  האמה ה-20 

אליממו םיגלפומ  םיירוטסיה  םייוניש  ורבע  םיגיהנמ , לש  םתוהז  תעיבקב  רשועה  לש  ומוקמו  ינועו  רשוע  הליהקל , תוכיישה  תולובגו  וטגה 
.טבמה  תדוקנב  םייוניש  םג 

ריבגה יכ  : ' היבוט רשש  יפכו  חפטמ , אוהש  רשועה  תילשא  ךרד  לזרב  ףורגאב  הנטקה  ותרייע  תא  גיהנהל  לוכי  ריבגה  ןונגע , לש  רופיסב 
וגהנ הבש  ךרדה  תסנכה –  תיב  ילתוכ  ןיב  אלו  המויק , לע  תקבאנש  הריעצה  לארשי  תנידמ  ןונגע –  לש  ונמזו  ומוקממ  יַדְו .'! דימת –  קדוצ 

.ןניעב וראשנ  תונכסה  יכ  ףא  ןובשחב , דוע  האב  הניא  ורשועו , ריבגה  ינפב  םמצע  תא  ודבעשש  םייתולגה  םידוהיה 

: ארוקל הרהזאבו  לכשה  רסומב  רופיסה  תא  םייס  ןונגע 
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םיבר שי  המודמה  ורשוע  סיסב  לעו  ובשחיש , הצור  היה  אוהש  יפכ  רישע  הכ  וניא  ילואש  וננמז , ןב  רישע  ינקירמא  ריבג  לש  הסגה  ונושלבו 
(! losers  ) םינדיספמ םתא  ןבלה : תיבב  ובישוהלו  םלועה  לש  ריבגל  ותוא  ריתכהל  םינכומה 

___________________________________________________

.יבוט תאצוה  םעטמ  תילגנאב  ןונגע ' תיירפס   ' ךרועו ןונגע  תיבב  הצרמ  דיתע ,'  ' תתומע לש  דסיימו  להנמ  סקאס , ירפ ) ג'  ) ףסוי ברה 
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