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 לטייטשב היידוהי הנקז ,לטיג לש הייחב רקוב יקסבוחינרשט לואש ראתמ 1"תוביבל" הילידיאב

 ייחבו הייחב תונוש תופוקתב תרכזנו הניבג תואלוממ תוביבל הניכמ איהש תעב ,הניארקוא תוברעב

 םרוגה ,ןורכיז ןכוסכ דקפתמ תוביבלה לושיב ךילהת וב ןפואה תא ראתא יתדובעב .ה'לזיר ,התדכנ

 ףוסבל ליבוהש ,םירוענ דרמל ה'לזיר העלקנ התורגבתה תונשב .הבוהאה התדכנב רכזיהל לטיגל

 תוביבלה תנכהש ןוויכמ ה'לזירב אקווד תרכזנ לטיג יכ ןועטל הצרא .םירוסאה תיבב האילכל

 .הדכנה לש םירוענה דרמ תא דהדהמ רשא רבד ,תומכסומב דרמכ היניעב תספתנ

 הילידיאה .תוביבלה תנכה ךילהתב הילידיאה לכ ךרואל םירוזש לטיג לש היתונורכז 

 תפקתנו דחא רקוב הרועינ ,הפגב הנטק הרייעב תררוגתמה היידוהי הנמלא ,לטיג דציכ תראתמ

 הָיּוׂשֲע הָניִבְגִּב תֹואָּלֻמְמ תֹוביִבְל" – םינוסיכ ןה תורבודמה תוביבלה .תוביבלב ימואתפ קשח

 הרהמב ,תונווגמו תויביטאיצוסא לטיג לש היתובשחמ ךילהתה תליחתבש דועב .2."הָּדְבִזְּב תֹוצֲחֹורְו

 תנכה ךילהת תא םיוולמה תונורכיזה לכ הילידיאה ראש ךשמלו ,ה'לזיר התדכנב תרכזנ איה

 דֶגֶנְו" :הילידיאב ןושארה קלחה לש ומויסב תאז שיגדמ יקסבוחינרשט .הב םידקוממ תוביבלה

 רשאכ ,ה'לזיר לש התורגבתה ךילהתל ליבקמ לושיבה ךילהת 3."הֶיְחִּת הֶל’ֶזיֵר ּהָתָּדְכֶנ תֶקֶחַצְמ ָהיֶניֵע

 תשיל ,חמקה יופינ - תוביבלה תנכה לש םיטרפ-יטרפל טרופמ רואית ןיב בושו ךולה ענ רפסמה

 ה'לזיר לש םינושה התורגבתה יבלשל רשאב לטיג לש תונורכזה ןיבל - ילוכו םילוגיעה תצירח ,קצבה

 דהדהמ תווהתמו תוכלוהה תוביבלה ךילהת ,ךכ .הריעצ השיא ףוסבלו היסנמיגב הדימלת ,הדלי –

 .הילידיאה לכ ךרואל הזב הז םירוזש םיינשהו ,ה'לזיר לש התורגבתה ךילהת תא

 ?ה'לזיר ןיבל תוביבלה ןיב קודה הכ רשק רוציל יקסבוחינרשט רחב עודמ ,הלאשה תלאשנ 

 תצרוק ןכמ רחאלו ,קצבה תא "העינכמ"ו תדדרמ לטיג וב ןפואה רואית יכ םינעוטה םינשרפ םנשי

 הבצעל הסינ ה'לזיר התכז ול השקונה ךוניחה ,םדידל .הירוגלא ונה ,םלדוגב םיווש םילוגיע ונממ

 הצרא ,תירשפא תונשרפ יהוזש דועב 4.הלש םירוענה דרמל םרג ןכ לעו ,תמלשומה הרענה תומדב

 ןיעמכ לטיג יניעב םיספתנ ןניכהל הריחבהו תוביבלל ימואתפה קשחה ,ידידל .תפסונ תונשרפ עיצהל

 תימינפה הריתסה תובקעב .רדגמו לושיב ,לכואל רשאב התפוקת לש תויתרבחה תומכסומב דרמ

 ףחדב דומעל החילצמ הניא ןכ יפ לע ףאו ,המשאו השוב השח איה ,תומכסומה ןיבל קשחה ןיב ,וזה

 אל ןפואב ,היניעב תספתנ וז הריחבש רחאמ .תקשחנה הנמה תא המצעל ןיכהל תאז לכב תרחובו
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 תנכה ךלהמב הב אקווד תרכזנ ןכלו – ה'לזיר לש דרמה םע ההדזמ איה ,תומכסומב דרמכ ,עדומ

 .תוביבלה

 ּהָלּותֲח לְטיִג הָתֲאָר" :הלותחל בלח תגזומ איה רשאכ תררועתמ תוביבלל לטיג לש התקושת

 תובקעב 5."תֹוביִבְל לֶׁש ַחיֵר ּהָּפַאְבּו ,לֶכֹאָה-תַוֲאַּת איִה םַג הָׁשְפַנְּב םֹאְתִּפ הָׁשיִּגְרִהְו בָלָחֶה קֵקֹוּלַה

 .ּהָמְצַע לַע ּהָּבִלְב הָקֲחָצ יִּכ ,הָנֵקְּזַה יֵתְפִׂש לַע קֹוחְצ-תַּב" :המצעל לטיג תקחוצ הקושתה תוררועתה

 וניא התשוחתלש רחאמ ,היניעב הומת הזה קשחה יכ הריהבמ וזה הבוגתה 6."?ןִיָּנִמ קֶׁשֵחַה ֹותֹוא

 תרפסמ איה וב ןפואהמ םג תאז ןיבהל ןתינ .הילידיאה תראתמש תימוימויה היצאוטיסל םיאתמ

 תֹוביִבְל ַחיֵר אָּב …עַדֵא לַּב יִׁשְפַנ" :ּהָּתַנָע לְטיִג הָׁשֹוּב ?הָּדְבִּזַהְו הָניִבְּגַה gָּל הַמּו" :התנכשל רבדה לע

 םייתרגש-אלה םילכאמה הארמל ההמת הנכשה םג יכ רכינ 7."יִחּורְּב לֹוׁשְמִל יִּתְלֹכָי ֹאל gָכְו ,יִּפַאְּב

 תגצוימה ,הרבחה תסיפתש קיסהל ןתינ ךכמ .המשא תשוחתב הביגמ לטיג יכ ןכו ,לטיג תזחואש

 ןכ ומכ .הומת השעמ לוח םוי לש ומוציעב תורישע תוביבל תנכהב האור ,הנכשה ידי-לע הילידיאב

 .הזה ינוציחה טבמה לומ לא השובו המשא השח לטיגש תוהזל ןתינ

 ךכל ?השובו המשא תושוחת ררועל רומאה השעמכ תוביבלה תנכה תספתנ עודמ ,ןכ םא 

 השוחת לטיגב ררועמ םיוסמ לכאמל אקווד ימואתפה קשחהש ןועטל ןתינ ,תישאר .םימעט רפסמ

 ןביטס רקוחה ."יחורב לושמל יתלוכי אל" יוטיבב שומישהמ רכינש יפכ ,תימצע הטילש רדעיה לש

 ףחד ונה בער .לטיגב תררועתמה "לכוא-תואת" התוא – ןובאית ןיבל בער ןיב ורמאמב ןיחבמ לנמ

 הקושתמ םא יכ ,ינפוג ךרוצמ קר ענומ וניא ןובאית ךא ,הנזהב יסיסבה יתייחה ךרוצהמ עבונה ינפוג

 תועצמאב ןוסירל ןתינ ןובאיתה ,ילטנמ ףחד ותויה ףקותמ .םיוסמ הקשמ וא לכאמל תיגולוכיספ

 טולשל ונתלוכיב שי ,םיוסמ לכאמל הקושת ונב תררועתמ רשאכ ,תורחא םילימב .תימצע הטילש

 טולשל םדאה לש ותלוכי ןיב קודה רשק ונשי יכ ןעוט לנמ .אל וא השממל םאה רוחבלו וזה הקושתב

 שרפל ןתינ ,וז הירואיתל םאתהב 8.הרבחב ספתנ אוה ובש ןפואה ןכו ,ימצעה ויומיד ןיבל ונובאיתב

  .הקושתב טולשל התלוכי רסוחל תרשוקמכ לטיג השחש המשאה תא

 הילא הרבחה לש ילכלכ-יתרבחה בצמב הרוקמ וזה המשאה תשוחתש ןכתיי ,ךכ לע ףסונ 

 הדובע לע וססבתהו ,דואמ תוינע בורל ויה םירפכב תוידוהיה תוליהקהש רחאמ .לטיג תכייש

 .האמחו בלח ןכש לכ אל ,םחל תפ וליפא גישהל תנמ-לע תצמואמ הדובע השורד התיה ,תיאלקח

 תורתומל ובשחנש םילכאמ תנכהו ,דואמ העונצו תמצמוצמ הנוזתב קובדל םידוהיה תא ץליא רבדה
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8 Stephen Mennell, "On the Civilizing of Appetite", in Food and Culture: A reader, eds. Carol  
Couniham and Penny Van Esteric (New York and London, 1997), 316. 



 תא םג ומכ ,הנכשה לש התהימת תא שרפל ןתינ הזה עקרה לע 9.גחו תבש ימיב קר תלבוקמ התייה

 .םצמוצמה טירפתהמ האצותכ רצונש יתרבח טופישמ תועבונכ ,ךכ תובקעב לטיגב תזחואש השובה

 הדובע לש "זובזב" ןיעמ ,גח םויב אלו ,םימיה לככ םויב תנמשו האמח ,הניבג תליכאב האור הרבחה

  .דרמכ לטיג יניעב תספתנ יתרבחה טופישה ףא לע תוביבלה תנכה ,ןכל .השק

 תורקוחה תועבוקש יפכ .יתד ביכרמ ונה לטיג לש דרמה לש ףסונ ביכרמש ןכתיי ,ךכ לע ףסונ 

 תא םימלוה ןכלו ,"םירתומ" םיבשחנה םילכאמ ןיב םיתיעל תוניחבמ תונוש תותד ,'גא'גנו טסרופ

 10.תירסומ תותיחש לע הדיעמ םתליכאש ,"םירוסא" םילכאמ ןיבל ,ותדב קודאה םדאה שפנ

 הכלהו שדוק ירפס התיבב הקיזחמ איה – הקודא היידוהי איה לטיג יכ ריהבמ יקסבוחינרשט

 ןכתיי ,ךכ םושמ 11.תדהמ התוקחרתה לע תרעטצמו ללפתהל התדכנ תא דמלל הדיפקמ ,תידוהי

 האורה ,תדה תומכסומב דרמכ היניעב תספתנ לוח םוי לש ומוציעב תבשו גח ילכאמל התקושתש

 .תירסומ תותיחשל יוטיב וז הקושתב

 ילכאמ ןיבל םוימוי ילכאמ ןיב דחה לדבהה םג ומכ ,םינוש םילכאמ לש תיתדה תועמשמה 

 הכרדב איה יכ לטיגל תרפסמ החמוד .החמוד ,תירצונה התנכש ןיבל לטיג ןיב החישב םג שגדומ ,גח

 איה 12."גָחֶּב יִליִּסַב אָּבַאְל יִתאֵבֵה ,םֶחֶּלַה-רַּכִכְו דַּכַּב בָלָח םַּג הֵּנִהְו ,יִכֹנָא הָּלִפְּתַה-תיֵּב לֶא" :הייסנכל

 םולכ[ אָתְרְטּוז אָתְּלִמ ּוטָא ,לְטיִּג ,gַה ּונְיַה :םירצונל גח םוי והז יכ החכשש לע לטיג תא החיכומ

 גולונומב תחצופ איה ,וז התרימא רחאל 13."?ְּתַחַכָׁש !”ןָטָּקַה ּהַלֹוקיִמ“ םֹוּיַה ?םֹוּיַה ]טועפ ןיינע

 ,םידוהיה ברקב ןהו םירצונה ברקב ןה ,ריעצה רודה ןהב תונושה םיכרדה תא הנומ איה וכלהמב

 םיריעצה םע ,הקודאה הנקזה ,לטיג תא אקווד ההזמ ךכבו – שדוק ללחמו תדה ןמ קחרתמ

 שגדומ ,ךכ לע ףסונ .תירצונה תדה תוכלה לע םידיפקמש ימכ היבא תאו המצע תא וליאו ,םיזחופה

 לטיגש ךכ לע האלפתמ החמוד ,רומאכ .תוזחוא ןהש םילכאמה תועצמאב לטיג ןיבל הניב לדבהה

 יפכ .ירקמ וניא םחלה לש ורוכזאש הרובס ינא .םחלו בלח תאשונ איה דועב ,תנמשו הניבג תאשונ

 ,דחוימב תירצונה וזבו ,תונוש תויוברתב אשונה לכאמ ונה םחלה ,ןלפק ןביטס רקוחה ריהבמש

 תדבו ,יתנוזת ןוחטיבל סיסבה ,םויקל יחרכהכ ספתנ םחלה .תוירסומו תויתד ,תויתרבח תויועמשמ

 ףסונ 14.תויסנכב םייתדה םיסקטהמ דרפנ-יתלב קלח הווהמו ,שודק לכאמל בשחנ ףא אוה תירצונה

                                                
9 Jeffrey Veidlinger, In the Shadow of the Shtetl: Small-Town Jewish Life in Soviet 
Ukraine (Indiana: Indiana University Press, 2013), 134. 
10 Beth Marrie Forrest & April J. Najjaj, "Is Sipping Sin Breaking Fast? The Catholic Chocolate 
Controversy and the Changing World of Early Modern Spain", Food and Foodways Vol. 15, 
No. 1-2 (2007): 37. 
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14 Steven Laurence Kaplan, "Breadways", Food and Foodways, Vol. 7, No. 1 (1997): 2. 



 ,רתוי םיימוימויו םיעונצ םילכאמל םיבשחנ בלחו םחל החמודו לטיג יניעבש רעשל ןתינ ,ךכ לע

 לש ותוגירח תא רתוי ףא תדדחמ ,ןכ םא ,םישנה יתש ןיב האוושהה .תנמשו האמחל האוושהב

 טושפו עונצ םחל תלכוא ,התוקידאב הילע הלענה ,היירצונה התנכשש דועב – לטיג לש השעמה

 ןיב הזה תומיעה .לוח םויב םיתחשומ םילכאמ תליכאב "תאטוח" המצע לטיג ,הגח םויב וליפא

 .תויתרבחה תומכסומה ןיבל תוביבלל הקושתה ןיב ,הילידיאב גצומש חתמה תא ,דדחמ םייתשה

 יתרוסמה ירדגמה הדיקפתל רושקכ םג לטיג לש עדומ-אלה דרמה תא שרפל ןתינ ,ףוסבל 

 ןדיקפת ןיבל לושיבו לכוא ןיב רשקה תא ורמאמב ןחוב סמאיליווקמ קראמ רקוחה .השיאכ

 יפ-לע .תוירסומה ןהיתולעמ תא םג ךכמ האצותכו ,יתחפשמה אתב םישנ לש יתרוסמה

 הזכ רמולכ – טושפו אירב ,ןיזמ לכוא התחפשמל קפסל ונה השיאה לש הדיקפת ,סמאיליווקמ

 טושפ לכוא לושיב לש תירסומה ותועמשמ תא שיגדמ סמאיליווקמ 15.הרבחה יניעב ירסומכ ספתנש

 יתרבחה דיקפתה תא תשמממ וז השיא .תוירסומ תולעמ תלעב תיב תרקע לע דיעמה רבדכ ,דחוימב

 תירסומה תואירבל םג  ךכמ בושח תוחפ אל ךא ,החפשמה ינב לש םתנוזתל גואדל אוהש ,הלש

 תא שיגדמ ,לטייטשב םידוהיה לש םייחה חרואב קסועה ורפסב ,רגנילדיוו ירפ'ג םג 16.םהלש

 תומכסומה יפל .ןהלש לושיבה ךרד ףקתשמכ תיבה קשמב תוידוהיה םישנה לש ןתויזכרמ

 הנומתה 17."םידליב הלפיטו תיבב הראשנ ,הלשיב" תיסופיט הידוהי השיא ,גיצמ אוהש תוירדגמה

 תיטסיאורטלאכ תילאידיאה השיאה לש תיתרבח הסיפת הגיצמ וללה םירמאמה ינשמ תרייטצמה

 רחאמ ,ךכב יזכרמ קלח ונה לושיבה .התחפשמ תא ןיזהלו הידליב לפטל ,תיבל גואדל אוה הדיקפת –

 תנכה תא שרפל ןתינ ,וזה הסיפתה עקר לע .תויתואירבו תוירסומ ,תויתרבח תויועמשמ ול שיש

 ימכו ,היידוהי תיב תרקעכ לטיג לש יתרוסמה הדיקפתל דגונמש ,יטסיאוגא השעמכ תוביבלה

 רישע ,תחשומ לכאמ ןיכהל תרחוב איה ,תעכ .םירחאל גואדל םירגובה הייח לכ ךלהמב הלגרוהש

 לכ .לוח םויב אקווד הדי-לע ךרצנ ךא םידחוימ םיעוריא םע ההוזמש ,םירקיו םירידנ םיכרצמב

 טולשל לטיג לש תלוכיה רסוח .תומכסומב דרמ ןיעמל תוביבלה תנכה תא םיכפוה הלאה םינייפאמה

 הילידיאה .יתרבחה הדיקפת שומימב איה ףא הלשכנש ,ה'לזיר תא אקווד התעדב הלעמ הזה ףחדב

 רבד לש ופוסב התאצותש הדירמ ,הל קנעוהש השקונה ךוניחה דגנכ הדרמתה ה'לזיר יכ השיגדמ

 .הדכנה ןיבל אתבסה ןיב הלבקה ,ןכ םא ,הנשי .רטשמ ידגנתמל דעוימה םירוסאה תיבב האילכ הנה

 םייטרפה תונוצרהו תוקושתה ןיבל הרבחה לש תושקונה תושירדה ןיבש הריתסב תוקבאנ ןהיתש

                                                
15 Mark McWilliams, "Good Women Bake Good Biscuits", Food, Culture & Society,Vol. 
10, No. 3 (2007): 394. 
16 Ibid, 392. 
17 Veidlinger, "In the Shadow", 135. 



 ןיב לטיג לש התעדותב עדומ-אלה רושיקל תמרוג רשא וזה הלבקהה וז ,ידידל .ןהלש םיקומעהו

  .תוביבלה תנכה ךילהת ןיבל ה'לזיר

 לש הרסאמ לע הרושבה תא תלבקמ איה רשאכ – לשכנ לטיג לש דרמה םג ,רבד לש ופוסב

 הרושבהש רשפא .תחאב תמלענ תוביבלל הקושתה םגו ,הילגר לע דומעל תלגוסמ הניא איה ,ה'לזיר

 המליש הבוהאה התדכנ יכ התוארב .הרבחה לש החוכל תרוכזתכ הל שמשמ ה'לזיר לש רסאמה לע

 הצור הניאש ןכתיי .תמלענ תוביבלל התקושת תא שממל הלש ןוצרה ,התונדרמ לע רקי ריחמ

 ,דואמ תיגרט המינב תמייתסמ הילידיאה .התדכנל הרקש יפכ ,תירסומה הכרד ןדבואב ןכתסהל

 וניא ,היהיש לככ םיעטו קותמ ,דרמהש אוה ריבעהל יקסבוחינרשט הסנמש רסמהש ןכתייו

 .םלתשמ

 ןכוסכ דקפתמ הילידיאב תוביבלה לושיב ךילהת ובש ןפואה תא יתגצה יתדובעב ,םוכיסל

 ןובאיתו בער ןיב לנמ לש ותנחבה לע יתטריפ .ה'לזיר התדכנ תא לטיג לש התעדב הלעמ רשא ,ןורכיז

 תראותמ דציכ יתרבסהו ,ימצע יומיד ןיבל ןובאיתב הטילשה תלוכי ןיב השוע אוהש רושיקה לעו

 עקרה לש תועמשמה תא יתגצה ,ןכמ רחאל .הב טולשל תלוכיה רסוחו לכואל הקושתה הילידיאב

 לע יתדמע ,ףסונב .תירסומ הבוחכ עונצ טירפתב הקיבד ביתכמה ,הילידיאה לש ילכלכ-יתרבחה

 הנכשה לש התומד ןיבל לטיג לש התומד ןיב האוושהה לעו ,םינוש םילכאמ לש תיתדה תועמשמה

 ,ףוסבל .םייתד םיביתכת ןיבל תויטרפ תוקושת ןיב הילידיאב גצומה חתמה תא השיגדמכ החמוד

 הלא דציכ יתקמינו ,יתחפשמה אתב םישנ לש ןדיקפתל תורושקה תוירדגמה תוסיפתה תא יתגצה

 יכ הנקסמל יתעגה ,וללה םיטביהה לכ תניחב תועצמאב .המצעל גואדל לטיג לש התריחבל תורושק

 לש התסיפתמ עבונ ה'לזיר התדכנ ןיבל תוביבלה תנכה ןיב לטיג לש התעדותב השענש קודהה רשקה

 .תויתרבח תומכסומב הדירמכ תוביבלה תנכה תא לטיג
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