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 הרשע-עשתה האמה לש זירפב םיינע תודליו םידלי יגוצייב הנכסו ןוכיס ,תונכוס לע :תנכוסמ תודלי

"Childhood is the greatest of all mysteries, being full of the unknown future, and containing 
the germ of all that will, or alas, will not, develop in us" (Ernest Legouvé).1 

 דחאש המ רבדל םיקתורמ םה .הרשע-עשתה האמה לש זירפב חנזומ בוחרב לגעמב םידמוע םינב השיש

 ילמסו יזיפ ,קמוע רויצל תנתונ ,הל תקחרתמ הדלי ,ןימימ .םהל הארמ ,והבוג יפל ראשהמ רגוב ,םידליה

 השיגפ ארקנה )Bashkirtseff( הבצריקשב הירמ לש הרויצב תרבעומ וז תירותסמ תושחרתה 2.דחאכ
 םירצקה הייח תיברמ תא הריבעהש תיטסילאיר תרייצ התייה ,הניארקוא תדילי ,הבצריקשב .)1 הנומת(

 לש הרויצמ םיבר ומכ ,יתראית התע הזש רויצה .הרשע-עשתה האמה לש הנתשמה זירפב )1858-1884(

 םירקוח לש הייטנה ףרח .םילעופה דמעממ םידלי – יפיצפס ןפואב וא ,םידלי וזכרמב דימעמ ,הבצריקשב

 ןירג הנא ,תינרדומה זירפ לע דומלל ןתינ ןכרדש תויומדכ הנוזב וא (Flaneur) רנאלפב דקמתהל תורקוחו

 ,ןכאו 3.הפוקת התואב הווהתמה תוינרדומה לע ונדמלל תודליו םידלי לש םיגוציי לש םחוכב םג יכ תנעוט

 .םהיניבש המ לעו תוינרדומ לע ,זירפ לע ,תודלי לע תובר תונבות וכותב םלגמ הבצריקשב לש הרויצ

 האמה לש זירפב תודלי לש תוסיפת עקר לע ,השיגפ ,הבצריקשב לש הרויצ תא חתנא הז רוביחב 

 חותינה תא ךופהיש ךבדנ ףיסוא קרפ לכב רשאכ ,םיקלח השולשל רוביחה תא קלחא .הרשע-עשתה

 לע השיגפב םידליה גוציי תא חתנא ,ןושארה קלחב .םיינעה ידלי לש גוצייה ינפואל רשאב רתוי בכרומל

 תודליה תסיפתב יונישמ קלחכ תונכוס ילעב םיימונוטוא םיטקייבוסל תודליו םידלי לש םתכיפה עקר

 תשוחתבו םילעופה דמעממ םידלי לש גוצייב יפיצפס ןפואב ןודא ,ינשה קלחב .הרשע-עשתה האמב

 תא שדחמ רגסמא ,ישילשה קלחב .תויטילופה ויתוכלשהל תוסחייתה ךות ,הז גוצייל התוולתהש ןוכיסה

 םילעופה דמעמ ידליב ואר אל הפוקתה ינגרוב ,וז טבמ תדוקנ יפל .תיתרוקיב טבמ תדוקנמ םידליה גוציי

 םידליכ ךכיפלו יתרבחה רדסה לע םייאל לאיצנטופ ילעב םימרוג םג אלא ,ןוכיסב םייוצמה תונברוק קר

 הרויצ לש בורק חותינו תורחא תוריציל האוושה ,ירוטסיה חותינ בלשא םיקרפהמ דחא לכב .םינכוסמ

 .הפוקתה חור תא םאות םידליה גוציי ןפוא דציכו םאה ןוחבל ידכ הבצריקשב לש

 םינכוסכ םידלי

 4.)וסור קא'ז ןא'ז( "םדאה לש וידי ןיב ןוונתמ לכה ,םלוע ארוב לש וידי תחתמ בוט אצוי לכה"

 רסוח ךוותמ ןכרדש תויתרבח תוינבה םה ,תאז תמועל ,םירוענו תודלי ;תיגולויב הדבוע אוה תורגב רסוח

 ,םייתרבח םייונישמ עפשוה ,הירוטסיהה ךרואל הנתשה תודליה דסומ ,תיתרבח הינבהכ .תורגבה

 .החפשמה דסומ םשארב ,םירחא םייתועמשמ תודסומ םע ןתמו אשמב ןותנ היהו םיילכלכו םייתוברת

 ינפ לע תורזופמש "תויודלי" לע אלא תיטילונומו תילסרבינוא ,תחא תודלי לע רבדל ןתינ אל ,ךכל יא

 פיליפ תודליה רקוח לש העפשהה תבר ותדובעל סחייל שי וזה הנבותל סיסבה תא .סובולגהו הירוטסיהה

 התייה אל ללכ תיתוברת הסיפתכ תודליה הרשע-ששה האמה דעש איה תיסיסבה ותנעט .(Ariès) סאירא

 אלל ,ךופהיש דע ןיתמהל שיש רוצי ;ידוחיי עבט אלל ,"ןטקומ רגובמ"כ וספתנ הדליה וא דליה .תמייק

 םידמלמש םידלי לש םיגוציי עיפוהל ולחה הרשע-ששה האמהמ לחה ,ותטישל .רגובמל ,םייניב יבלש םוש

  5.םדאה לש םייחב ידוחייו יאמצע קרפכ תודליה תפוקת לש תשדוחמ הנבה לע

                                                             
1 Cited in Anna Green, French Paintings of Childhood and Adolescence, 1848-1886 (Aldershot: Ashgate, 2007), 1. 

 דקמתא ,העיריה בחור לשב .רויצה זכרמבש םינבה תרובח תמועל תקחרתמה הדליה לע תירדגמ טבמ תדוקנמ םלש רוביח בותכל היה ןתינ 2
 התוחכונמ םלעתא השעמל ,ךכב .תקתרמה תירדגמה היגוסל סנכא אלו ,טרפב תידמעמה תודליהו ,ללככ תודליה תייגוסב קר אבה רוביחב
 .הלעמ איהש תויטילופהו תוילמסה תויועמשמהמו הדליה לש

3 Green, French Paintings of Childhood, 1. 
 .111 ,)2009 ,סנגאמ ש"ע םירפסה תאצוה :םילשורי( טיורלפא-ריט הזרא :םוגרת ,ךוניחה לע וא לימא ,וסור קא'ז ןא'ז 4

5 William A. Corsaro, The Sociology of Childhood, 4th ed. (Los Angeles: Sage, 2015), 66-67, 116-117. 
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 .הז םוחתב תובושח תונבותל ואיבהש תודלי לש תורקוחו םירקוחל ךרדה תא ללס סאירא

 .תורגבה לש ,"רחאה" ,ךפהה איה תודליה .תורגבהמ תודליה תא דירפהל ןתינ אלש הנעטה הלוע ,תישאר

 םאתהב תודליה תא םיננוכמ ךכיפלו ,םהלש םייחהמו םהמ םינושכ םידליה תא םיספות םירגובמ

 ידוחייו יאמצע בלשל הכפה םנמא תודליש איה תפסונ הבושח הנקסמ .םירגובמכ םמצע תא םתסיפתל

 םירגובמש ךכ ידי לע איה תאז תושעל ךרדהו םירגובמל ךופהל ודעונ םידלי .תיערא התוהמב איה ךא

 ,תורפסב – תודליו םידלי לש םיגוציי תניחב ,ךכ םא .םהיכרעל םאתהב םתוא םיכנחמו םיתרבחמ

 תאו םמצע תא ,םידלי וניימד םירגובמ ובש ןפואה תא תפשוח – תיכוניח תוגהב וא תוינידמב ,תונמואב

 הפוקת לכ לש תודרחהו תווקתה ,םיכרעה ,תומרונה ,תורחא םילימב .ויח םה הב תירוטסיהה הפוקתה

 6.תירוטסיהה הפוקתה לש רתוי הבוט הנבה תורשפאמ ךכיפלו םכוניח ינפואו םידליה יבג לע תונרקומ

 7.הלש םידליה עבטב הלגתמ הפוקת לכ לש יתימאה הייפואש ןעט סקרמ ידכב אל

 שחרתה יברעמה םלועב הרשע-שמחה האמהמ לחהש ןעוט םאהגנינאק וי ,תירוטסיה הניחבמ

 ,הרשע-עשתה האמב .דרפנו ידוחיי עבט לעב יאמצע דסומכ השבגתה תודליה ובש יתגרדה ךילהת

 וסור קא'ז ןא'ז לש ותנשממ העפשוהש תיטנמורה הסיפתה התייה םידליל עגונב תטלשה היגולואידיאה
(Rousseau) םירוהט ,םימימת םירוצי – "ליצא ארפ" רדגב םה םידליה ,וז הסיפת יפל .ליעל טטוצש 

 הכפה תודליה ,הז ןבומב .ותוא התיחשמ הרבחהש ינפל םדאה לש רתויב הבוטה הסרגה תא םיווהמש

 תיתבשחמ תוריח לש הפוקתכ הנייפוא איה .תורגבה ינפ לע תונוילע אטבמש בלשל יתועמשמ אל בלשמ

 הפיסומ ןירג 8.חופיטל ןהו הנגהל ןה םייואר וכפה םידלי ,ךכל םאתהב .בוטו שפוח ,עבטל הברק ,ןוימדו

 הנבהה :וז הסיפת לש המודיקל ופחד הרשע-עשתה האמב םייתועמשמ םייגולוכיספ םיכילהת השולשש

 ךותב יוצמש "ימצע"הו תויביטקייבוסה גשומ תוחתפתה ,ולשמ םידוחיי םינייפאמ לעב רוצי אוה דליהש

 אוה דליה" – (Wordsworth) 'תרווסדרוו םאיליו ררושמה לש ןושלה עבטמב תמלוגמש הסיפתהו םדאה

 תונבות ןתוהמב ןה וללה תונבותה ,הדידל .םדאה לש וייח ךשמה תא עבוק תודליה ביט היפל ,"שיאה יבא

 9.הפוקתה תונמואב תונודנו תוינרדומ

 םידלי לש שדח גוציי זירפב שבגתה 1880-1860 םינשה ןיב ,ורפסב ןעוט סאמות גרגש יפכ ,ןכאו

 תויזכרמה תונבותה תא וכותל זקנמ הזה גוצייה .תיטסינויסרפמיאה העונתה ינמא לש םלוחכמ תחת

 ,רהוט ,תומימת םילמסמ רשא םיימונוטוא םיטקייבוסכ םידלי רויצב אטבתמו תודלי לע ליעל ורכזוהש

 עבמה תא סופתל וסינ םייטסינויסרפמיאה םירייצה ,ךכיפל .ירסומ ךוניחו תיתחפשמ תומלש

 םיעצמא ךרד ןכו ,תויומדה לש םיטבמהו תודמעה ,תווחמה ךרד הדליה וא דליה לש יביטקייבוסה

 םרהוט תאו םידליה לש םתוכר תא שיגדהל וגאד םה ,ףסונב 10.תוברקתה וא שוטשט ומכ םייתונמוא

 (Bouguereau) ורגוב ףלודא םאיליו לש הליפת רויצה איה וז חורב רויצל תקהבומ אמגוד .יתרבחה

 וז תוזחוא תונטקה הידיו הרואתהמ תוגונ הינפ ,ןבלב השובל ,הדלי תדמוע הז רויצ זכרמב .)2 הנומת(

 אמגוד הווהמ )3 הנומת( ףוחב םידלי )Renoir( ראונר טסוגוא רייפ לש ורויצ םג .הכז הליפתל יוטיבכ וזב

 ,שפוח לש השוחת םיפוצל קינעמ ןמז ותואבו תויזכרמה תויומדכ םידליה תא ביצמ אוה ןכש ,תיסופיט

 .הדליה לש ךויחהו םיריהבה םיעבצה ,לוחכמה תוכישמ ךרד ידלי רשואו תוריח

 ררושמ ,(Baudelaire) רלדוב רייפ לראש לש ויבתכב םג היוצמ תודליה לש תיטנמורה הסיפתה 

 לש ויניעב ינרדומה םא .הרשע-עשתה האמה לש זירפב תוינרדומה תסיפת תא הבר הדימב בציעש יתפרצ

                                                             
6 Greg M. Thomas, Impressionist Children: Childhood, Family, and Modern Identity in French Art (New Haven: Yale 
University Press, 2010), ix, xiv. 
7 Cited in Green, French Paintings of Childhood, 1. 
8 Hugh Cunningham, Children and Childhood in Western Society Since 1500 (London: Longman, 1995), 41, 74-78, 160; 
Thomas, Impressionist Children, xvii. 
9 Green, French Paintings of Childhood, 2. 
10 Thomas, Impressionist Children, x, xvii; Green, French Paintings of Childhood, 2-3, 13. 
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 ןיאש ירה ,םיילאיווירטה םייחה לש תויאורהה תא ךירעמש ינשדחה ,הנתשמה ,ףלוחה אוה רלדוב

 םע ןמזה לכ המצע תא הקיסעמ ,רילדובד אבילא ,הדליה .ולא לכ תא גצייל הדליה וא דליהמ םיאתמ

 הארשה תלבקמ ,םהמ תנרקתסמ ,םהבש יפויה תא האור איה .רתויב םיטושפהו םיימוימויה םירבדה

 ןמואה ,ךכיפל .הנתשמ לכהו יערא לכה ,שדח לכה םידלי לצא .תוסנתהל תדחופ אלו עבצ וא הרוצ לכמ

 דמצב עלצל תכפוה תודליה ,וז תיטנמור הסיפת תחת .ןואגל רלדוב יניעב ךפוה ותודלי לא רוזחל חילצמש

 הנאמ ראודא לש ורויצ תא ךכל אמגודכ האיבמ ןירג 11."תוינרדומו תודלי" לש קוריפל ןתינ יתלב

 (Manet) קראפב םישנהו םירבגה תלומה ךותבש תוארל רשפא רויצב .)4 הנומת( ירליווט ינגב הקיזומ, 

 ןמצע ינפב תויומדכ תודלי לש הדמעהה םצע .לוחב תוקחשמה תודלי יתש תובצומ היציזופמוקה זכרמב

 הכ רבדב םהלש תויקחשמה ,הז הרקמב ךא .םיימונוטואכ םידלי לש השדחה הסיפתל תודע הווהמ

 12.ולוכ רויצל ףאש ןועטל ןתינו ,ןגוצייל ינרדומ ךפונ הקינעמש איה וילא םירוויע םירגובמש ילאיווירט

 אמגוד .הפוקתה ןמ םיבר תוינמאו םינמא לש םירויצ ברקב םייוצמ תודלי לש םייטנמור םיגוציי

 יתש לש טרטרופו )5 הנומת( היתודליו םא וירויצב .ראונר לש תודליהו םידליה ירויצ איה ךכל תטלוב
 םאב .הובגה ןדמעמ לע הדיעמש הלמשב יעשמל תושובל ,תודלי יתש רויצב תובככמ )6 הנומת( תודלי
 רגובמ"ל ךופהל ןהמ םיענומ ןרקסהו טטושמה ןטבמו ןהינפ תועבה ךא ןמיאל תומוד תודליה ,היתודליו

 הדליה לש הדיב הבובה ,ךכמ הרתי .םיילאודיבידניא םיטקייבוסכ תאז םוקמב ןתוא םיננוכמו "ןטקומ

 .תודליכ ידוחייה ןדמעמ תא ןמסמו )תונב לש טרפב( תודליה תפוקת תא למסמש טובירטאכ שמשמ ןימימ

 םירויצ ,הדידל .םידלי לש םיינרדומ םירויצב הרתיא ןירגש יונישל םג םידע ונא תודלי יתש לש טרטרופב

 טבמ תדוקנמ דליב הפוצש רגובמ החינמש תינציצמ טבמ תדוקנמ םידלי רייצל וטנ םיינרדומ-הרפ

 הנמזה תלבקמ אלא םידליה רחא תלגרמ אל הפוצה ,םידלי לש םיינרדומ םירויצב ,תאז תמועל .הנוילע

 קר אל תונבה תוזחוא ןהבש םירפסה הז רויצב ,יתעדל 13.םהלש תידוחייהו תידליה היווחל ףרטצהל

 תודליה תוכפוה ,ךכ .תודליה ןיבל םניב תילמס תוהז םירציימ אלא םידליה לש ןוימדה םלוע לע םיזמרמ

  .םידליה לש ןיימודמה םלועב טטושל םירגובמל רשפאמש רפס ןיעמל ןמצעב

 ןאזס לופ אוה םירענו םידלי לש יביטקייבוסה ימינפה םלועה תא ריבעהל ביטיהש ףסונ ןמא

(Cézanne). תוארל ןתינ .תויתרגש-אל תוחונתבו םיידוחיי םיטבמ ילעב םידלי תגצה ךרד תאז השע ןאזס 

 חנ דליב רענה לש ותחונתב וא )8-ו 7 הנומת( םודא טסוו םע דליב רענה לש םיזגורה ויטבמב ,לשמל ,תאז
 הלגמ אלש )10 הנומת( שק עבוכ םע דלי ותריציב דליה לש תיתדיחה ותעבה דחוימב תניינעמ .)9 הנומת(

 שרפל ןתינש גוציי – ימינפה ומלוע תא םיפוצה ינפב תמסוחו רויצה רוביג לש וביל רוגס תא תוטשפב

 .יטרפו ימונוטוא רוציל דליה לש ותכיפהמ קלחכ

 ןתינ ךכל אמגוד .הבצריקשב לש הירויצ לע חספ אל תודלי לש הז ינרדומו יטנמור גוציי ןפוא

 הדלי – םיכויח השולש טרטרופה אוה דחאה .תודליב קרו ךא םידקמתמש הלש םירויצ ינשב אוצמל
 וליאכ השוחת רויצל םיקינעמ עקרה לש שוטשטהו ליפורפה לש תיווזה ,הדליה לש ךויחה .)11 הנומת(

 הדלי ונב הטיבמ – )12 הנומת( הירטמה – ינשה רויצב .ונינפ לע תפלוח הדליה וליאכו ןמזב עגר ספות אוה

 רויצב םיכסונ היירטמב תזחוא איה ובש ןפואהו םיעבצה ,היציזופמוקה םע דחי הז טבמ .בקונ טבמב

 םלוע ילעב ,םיימונוטוא םיטקייבוסכ תוגצומ תודליה םירקמה ינשב ,ךכ םא .תושגר תרעס לש השוחת

 .רויצה לש םייתונמואה םיעצמאה ךרדו טבמה ךרד ,תושחרתהה ךרד תווחל ןתינש ימינפ

 .םהלשמ ידוחיי ימינפ םלוע ילעב םיימונוטוא םיטקייבוסכ םידלי גציימ השיגפ םג ,יתנעטל 

 לעו םתואמצע לע דיעמש רבד ,תורחא תויומד וא םירגובמ אלל ,םידלי לש הצובקב רבודמ ,הליחת

                                                             
11 Green, French Paintings of Childhood, 4, 27, 29, 31.  
12 Ibid, 28.  
13 Green, French Paintings of Childhood, 3. 
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 דעתמש "הנצס ירויצ" גוסמ אוה רויצה ,תינש .תונמוא תריציל סיסבו ןיינע קפסל םהלש תלוכיה

 רתוי רגובה דליה התרגסמבשו תידלי הלוכ איהש תושחרתהב רבודמ ,ונינפלש הרקמב .יהשלכ תושחרתה

 .תניינעמ איה רויצב טבמה תדוקנ לש םוקימה ,הז רשקהב .םתוא קתרמש המ רבד םידליה ראשל הארמ

 םג ונא ,תאז םע .תושחרתההמ קלח ונאש השוחת הקינעמש תיווז ,םידליה הבוגב םייוצמ ונא ,םיפוצכ

 קר אל ,ךכ םא .םיקסוע םידליה המב קוידב ןיבהלו לגעמה ךותב תויהל ונתיאמ ענומש קחרמב םיאצמנ

 תושחרתהב רבודמ םגש אלא ,תיאמצע תושחרתה םיקיפמש םיימונוטוא םיטקייבוסכ םיבצומ םידליהש

 ןירג לש התנעט תא תמלוה וז הדוקנ .הנממ קלח תויהל םילוכי אל םירגובמשו םידליל קרו ךא הרומשש

 םידמעומ אלו םידליה תייווחל הצצה םילבקמ םיפוצה םידלי לש םיינרדומ םירויצב היפלש ,ליעל הניוצש

 םינפ תועבה ,םינווגמ ףוג יחנמ הלגמ םינושה םידליב תודקמתה ,תישילש .תינציצמ טבמ תדוקנב

 זכרמבש דליה דחוימב טלוב .ידוחיי לאודיבידניאל םהמ דחא לכ םיכפוהש םינטק םיקוסיעו תוידוחיי

 םידלי וגצוי ובש ןפואה תא בטיה םימיגדמ ויפב יוצמש ץפחהו ינדשחהו ינוסכלאה וטבמ .היציזופמוקה

 ןפוא יכ רמולו םכסל ןתינ .ףוגה חנמ ךרדו ילאיווירטב קוסיעה ךרד ,טבמה ךרד – הפוקתב םיימונוטואכ

 .הרשע-עשתה האמה לש לש זירפב תודליו םידלי לש גוצייה ןפואל םאות השיגפ רויצב םידליה לש גוצייה

 םידרפנ ,םיימונוטוא ,םיילאודיבידניאכ הרויצ ירוביג תא גיצהל הגאד ,םירחא םינמא ומכ ,הבצריקשב

 .ידוחיי ידלי םלוע ילעבו םירגובמה םלועמ

 ןוכיסב םידלי

"A child is no Robinson Crusoe: children do not constitute a community cut off from 
everything else. They belong to the nation and the class they come from" (Walter 

Benjamin).14 

 םע .תיאמצעו תידוחיי הפוקתכ תודלי לש גוציי תניחבמ הפוקתה חור תא םאות הבצריקשב לש הרויצ

 דמעממ םידלי אלא ,םידלי םתס םניא רויצה זכרמב םידמועש םידליהש ריכזהל שי וז הדוקנב ,תאז

 םא – םידלי תורקוחו ירקוח רובע הרהזאכ תשמשמ ליעל ןימינב רטלוו לש ותרימא ,הז ןבומב .םילעופה

 .דליל דלימ ףאו םוקמל םוקממ ,תעל תעמ םינתשמ הלש ןיינבה ינבאש ירה ,תיתרבח היינבה איה תודליה

 םיגוציי חתנל ונאובב תויתועמשמ תונחבה םירציימש ןיינב ינבא ןלוכ םה ינתא אצומו עזג ,דמעמ ,רדגמ

 לש גוצייכ אל ותוא ןחבאו השיגפ רויצל עגונב טבמה תדוקנ תא ביחרא הז קלחב 15.תודליו םידלי לש

  .הרשע-עשתה האמה לש זירפב םילעופה דמעמ ידלי לש גוצייכ אלא ,ילסרבינוא ןפואב םידלי

 םרזב תודלי לש שדח לדומ לע סאמות לש תיתונמוא-תירוטסיהה ותנעטל רוזחל שי וז הדוקנב

 םידלי לש םיגוציי קר ללוכ אל לדומה ןכש ,יקלח ןפואב הגצוה וז הנעט םדוקה קרפב .יטסינויסרפמיאה

 ידי לע םידלי לש תובריתהו תורביחה יכילהת תא ילאוזיוו ןוידל דימעמ םג אלא םיימונוטוא םירוציכ

 ברקב הטשפתהש תינרדומה הדמעהמ העבנ היצזילאיצוסה יכילהתל תוסחייתהה .הפוקתה ירגובמ

 תימצעה היווחה ןיב הפוקתה ישנא וניחבה ,תאז תרגסמב .הרשע-עשתה האמב תיאזירפה תונגרובה

 אופא גיצהל וגאד םיינרדומ םירויצ .ולש תיתרבחהו תיבמופה תימדתה ןיבל םדאה לש תיביטקייבוסהו

 ןפואב ואשנ םישנא ובש ןפואה םע ,ונייהד ,יתרבח סנמרופרפ םע תויביטקייבוס תויצקלפר לש תובלטצה

 וגאד תורייצהו םירייצה ,תונמואב םידלי יגוצייל רשקהב .רוביצב םהלש תיתרבחה תוהזה תא עדומ

 ךילהת תא יטמתו ילאוזיוו ןפואב וגציי םג ךא ,ימינפ םלוע ילעבו םיימונוטוא םיטקייבוסכ םג םגיצהל

 ראונר לש ורויצ ,סאמות ןעוט ,לשמל ,ךכ .םהלש םייתוברתה םיכרעה תעמטהו תיתרבחה תוהזה תשיכר

                                                             
14 Cited in Green, French Paintings of Childhood, 1. 
15 Corsaro, The Sociology of Childhood, 117. 
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 יכילהת לע עיבצמ םג ליבקמב ךא ,םייאמצע םיטקייבוסכ תודלי יתש גיצמ )13 הנומת( לוחכו דורוו

 ףיקמש יטסמודה רשועה ,תושבול ןהש םידגבה ךרד םהלש םיידמעמהו םיירדגמה םינייפאמה תשיכר

 16.ןהינפ לע תוכוסנש תוולשהו תועוגרה תועבההו ןתוא

 וז – םהיניעב תילאידיאה תודליה תא אופא ורייצ םייטסינויסרפמיאה תורייצהו םירייצה

 ירוביצ בחרמב וא )ראונר לש תודלי יתש לש טרטרופבו לוחכו דורווב ומכ( יתיבה בחרמב תשחרתמש

 יפכ ,תאז םע .)ראונר לש היתודליו םאבו ףוחב םידליב ומכ( םיבהוא םירוה לש םתחגשה תחת חקופמ

 םא .דבלב תינגרובה הבכשה לש הקלח תנמ התייה וזה תילאידיאה הנומתה ,רוכזל ונב ריצפמ סאמותש

 "הניקת"כ םג אלא תילאידיאכ קר הגצוה אל םירויצב תינגרובה תוהזה תשיכר תשגדה ,ןכ

 רתוי בוט השעמלו ןחבומ ,הנושכ בצועמ אוה ןכש יטילופ ןעטמב ןעטנ הז גוציי ,ךכב ."תיביטמרונ"ו

 ,תודליו םידלי םרייצב ,תורחא םילימב .'וכו תויעזג ,תוירדגמ ,תוידמעמ – תורחא תויוהז לש םיגוציימ

 תויתרבח תומרונו החפשמ ,תודלי לש םהלש לאידיאה תא םהיבג לע ופקיש קר אל םיטסינויסרפמיאה

 תחת .ןוכיסב תודלי ,הניקת אל תודליל – םילעופה דמעמ לש וז – תרחאה תודליה תא וכפה םג אלא

 תודמעממ םידלי תפפואש ןוכיסה תשוחת השבגתהו "תודלי אלל םידלי" ומכ םייוטיב ודלונ וז תולכתסה

 םינוש הקיקח ידעצבו תומרופרב תויתרבחה תוטילאה וטקנ ,"תודליה תא םהל בישהל" ידכ .םיכומנ

 ךכל תקהבומ אמגוד .םינגרובה םידליה לש "ילאידיאה" םבצמ לא םיינעה םידליה תא איבהל ודעונש

 ,םות לש הפוקת איה תודלי ,זירפב םינגרובה לש םטבמ תדוקנמ .םידבועה םידליה תייגוסמ הגאדה איה

 תמגוד ,םידלי תדובע דגנ תיביסנטניא הקיקחל הליבוה וז הנבות .הז תא תדגונ הדובעו ,ןוימדו תוריח

  12.17 ליגל תחתמ םידליל הדובעה יאנתו הדובעה תועש תא ליבגהש 8741 תנשמ הקוסעתה קוח

 לש םגוציי ןפוא תא ןיבהל תנמ לע .יתרבח קירב השחרתה אל םיינעה ידליל הגאדה ,תאז םע

 תפרצב שחרתהש המל טבמה תדוקנ תא ביחרהל שי ,תינגרובה הטילאה לש הטבמ תדוקנמ םיינעה ידלי

 םירבשמלו רתוי תובחר תוימואל תויגוסל עגונב ןתמו אשמל רתא םג איה תודליה ןכש ,הפוקת התואב

 הסובתה רחאל .וזכש תירבשמ הפוקת קוידב םה זירפב הרשע-עשתה האמה לש םיעבשה תונש 18.םייכרע

 םדמ בוקעה היוכידו תיאזירפה הנומוקה לש הכיפההו 1871-1870-ב היסורפ לומ המחלמב תפרצ לש

 תא שדחמ ססבל תיטילופ תופיחד לש השוחת תישילשה הקילבופרה יגיהנמ ברקב הררועתה ,1871 ץרמב

 ,תופסונ תועפות וביל הרבחב החוורש תירסומה הדיריה תשוחת תא .םנוטלש לש תירסומה היצמיטיגלה

 םע דדומתהל ידכ .םיתפרצה לש הדוליה בצק תטאה רבדב לטלטמה יוליגהו האוג םזילוהוכלא ומכ

 הייסולכואלו יתחפשמה אתל עגונה לכב רקיעב ,תוינידמהו קוחה ימוחתב לעפ לשממה ,ירסומה רבשמה

 לע ןגהל ודעונש םיקוח השולש ורבעוה 1874 תנש ךרואל ,לשמל ,ךכ 19.תוכומנה תובכשה לש הריעצה

-1881 םינשה ןיב שחרתה ףסונ בושח דעצ .הדובע תומוקמבו םירוה לש השיטנ ,תוללעתה ינפמ ,םידלי

 .םניחב םיינוליח םיידוסי רפס יתב ומקוה םהיתובקעבשו תפרצב ךוניחה יקוח וקקחנ ובש 1882

 ךא ,הנגהל היוארש השיגר הפוקתל הכפהש תודליל סחיב יוניש םיאטבמ םנמא וללה םיקוחה 

 םיינע ידלי תא וכפהש םיטרקוטסיראה םיקקוחמה לש תוינורטפ תוסיפת תושחור םירבדה ינפל תחתמ

 אל ןוכיסו תוניירבעב התארש השדח תיגולונימירק הסיפת םג המרת ךכל .םדמעמ םצעמ ןוכיסב םידליל

 הרשע-עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב םא .היוקל לודיג תביבס לש האצות אלא תדלומ יפוא תנוכת

 ,האמה לש היינשה תיצחמב ,םתולהנתהב םימשאכ וספתנ זירפ תובוחרב םיבבותסמה תודליהו םידליה

 הסיפת םה םג ופקיש תוינידמהו הקירוטרה .םייארחא-יתלבה םהירוה לש רקיעב ,תונברוקל וכפה םה

                                                             
16 Thomas, Impressionist Children, x, xv, xvii, xx. 
17 Ibid, xvi, xx-xxi. 
18 Green, French Paintings of Childhood, 10. 
19 Sylvia Schafer, Children in Moral Danger and the Problem of Government in Third Republic France (Princeton: 
Princeton University Press, 2015), 8-10. 
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 וז המשאה .תירסומ הביבסב םהידלי תא לדגל ןולשיכב םילעופה דמעממ םירוהה תא המישאמש וז

 ואיצוהו "םיחנזומ" םידלי םתוא לע תוירחאה תא וחקלש הנמואו ץומיא ,החוור ינוגרא תמקהב התוול

 לש תודליהו םידליהמ ומלעתה אל תויתרבחה תוטילאה ,ךכ םא 20.םילשוכה םהירוה תושרמ םתוא

 םיניינועמ םהש םהלש הקירוטרהמו תוינידמהמ רכינ ,םלוא .םהל עייסל ולעפ ףאו םילעופה דמעמ

 ףואשל שיש לאידיאכ תינגרובה תודליה תבצומ םהיניע דגנל רשאכ ,םילעופה דמעמ תודלי תא "ןקתל"

 21.םיינעה ידלי ייחב ,ןיימודמ וא יתימא ,ןוכיס וערז םג ךא ,הלמח וניגפה םנמא םה ,ךכב .וילא

 יוטיב ידיל ואב םתוא הפפאש ןוכיסה תשוחתו םיינעה ידלי לע תיטסילנרטפה תולכתסהה

 םייטסינויסרפמיאה תורייצהו םירייצהמ םיבר ,ןעוט סאמותש יפכ ,הליחת .תונמואב תונוש םיכרדב

 תא ךכ וגגחו תונגרובה דמעממ םידלי תקילק התוא תא ורייצ ,תוכומנה תובכשהמ ומלעתה טושפ

 תואירב ,תידלי הימונוטוא ומכ םיכרעו ,"םייואר"ה תורביחה יכילהת תא ,"הניקתה" החפשמה

 ויה ,תאז דצל .ךכל םייניע תריאמ אמגוד םניה םדוקה קרפה ןמ ןאזסו ראונר לש םהירויצ 22.תומימתו

 ןויסינ ךותב .םילעופה דמעממ םידליה םייורש ויה םהבש תונכסמהו ןוכיסה תא תאז לכב ףקשל וסינש

 ורגוב לש הקדצ רויצה תניחב ,לשמל .םיינע ידלי גוצייל סחיב תויושיגר לש ןווגמ אוצמל רשפא הז יללכ

 ,םייקנ םידליה ,תיאזירפ הנניא רויצב הביבסה – ינוע לש תיטסילאיר אל הנומת הלעת ,)14 הנומת(

 יטסילאיר גוצייכ אלו הקדצו ינוע לש האידיאכ בצועמ ללככ רויצהו תודלי לש הכז היצזיטנמורב םיעוגנ

 רובע םתכירצ לע לקמ ,תואיצמהמ םיינעה תא קיחרמ הקדצ ,קדצבו תנייצמ ןירגש יפכ ,ךכ םא 23.םהלש

 אוצמל ןתינ ,דגנמ .םהילע םחרל ןוכיסב םיטקייבואכ ראשיהל םיינעה ידליל רשפאמו הפוקתה ינגרוב

 הנאמ לש ורויצב ומכ ,םיילובמיס םילכב שומיש ךות ןה ,םיינע ידלי לש רתוי םייתרוקיב םיגוציי

 היימוד הרונוא לש ורויצב ומכ ,תלטלטמו הרישי תויקסטורגב ןהו ,)15 הנומת( ןקזה יאקיזומה

)Daumier( תישילשה הקלחמה ןורק )24.)16 הנומת 

 .יטסילאירה םרזהמ עיגה ,הבצריקשב לש הרויצב ןוידל יטנוולרה ,םיינע ידלי גצייל ףסונ ןויסינ

 .םילעופה דמעמ ישנא לש םישקה םוימויה ייחב דקמתהו 1840 תנשב תפרצב חרפ הז יתונמא םרז

 ושקעתהו םהלש םייטסיצאלקה תוגלוקה לש תיטנמורה היצזילאידיאל ודגנתה םיטסילאירה םינמאה

 תויושיגר לש דענמ תוהז ןתינ תפסונ םעפ 25.רפכב וא ריעב ,ילושהו יוחדה תא המבה תמדקל איבהל

-ןאיטסאב לו'ז לש וירויצמ קלח ,ןירג לש התעדל ,לשמל .םייטסילאירה תונויסינה ךותב םג תויתרוקיב

 לש םשארב היחש םיינע ידלי לש תיטנמורה םתומדב םיעוגנ םיינע ידליב םיקסועש (Lepage) 'זאפל

 לש גוצייל הנוע )17 הנומת( םולכ השוע אל 'זאפל לש ורויצב דליהש המדנ ,אמגודל .הפוקתה ינב םינגרוב

 "םייחה יבולע"מ ינעה חחרפה ,(Gavroche) שורב'ג לש ותומד חורב ,ותוריחמ רשואמש ינעה דליה

 םידלי ןירג לש המעטל גיצמ )18 הנומת( קא'זו ןא'ז הבצריקשב לש הרויצ םג .)Hugo( וגוה רוטקיוול

  26.ידמ תדמעומו תיתוכאלמ הרוצב םיינע

 םיחילצמש ולאככ (Pelez) זלפ דננרפ לש םייטסילאירה וירויצ לע עיבצהל רשפא ,תאז תמועל

 הטילאה רובע םתוא תופייל ילבמ ,םילעופה דמעמ ידלי לש ינועה יאנת תא יתרוקיבו דח ןפואב ריבעהל

                                                             
20 Miranda Sachs, "'A Sad and... Odious Industry': The Problem of Child Begging in Late Nineteenth-Century Paris," The 
Journal of the History of Childhood and Youth 10.2 (2017): 188-189; Schafer, Children in Moral Danger, 4; Thomas, 
Impressionist Children, xx-xxi.  
21 Thomas, Impressionist Children, xx. 
22 Ibid, xxviii-xx, xxiii. 

 יטסילאיר-אלה גוצייהש ונעט םה .הז רויצב תומזגומה היצזילרטאיתהו היצזיטתסאה תא וחד זאד תונמואה ירקבממ םיבר םג 23
 Gal Ventura, "Intention, Interpretation and Reception: The וארו .ירסומהו יכוניחה וכרעמ רויצה תא טישפמו ינועה תא חיטשמ

Aestheticization of Poverty in William Bouguereau’s Indigent Family," Visual Resources, 33.3-4 (2017): 215-216. 
24 Green, French Paintings of Childhood, 53-55. 
25 Ross Finocchio, "Nineteenth-Century French Realism," Heilbrunn Timeline of Art History (New York: The 
Metropolitan Museum of Art, 2000). In http://www.metmuseum.org/toah/hd/rlsm/hd_rlsm.htm (October 2004), retrieved 
March 29, 2021. 
26 Green, French Paintings of Childhood, 50-51. 



7 
 

 וירויצמ המכב לכתסהל קיפסמ .םקלחב םיחמשה םיחחרפכ םהלש היצזילאידיא אללו תיתרבחה

 )20 הנומת( תוילגיסה רכומ :תיב רסח ,)19 הנומת( בוחר דליב ,לשמל .ךכמ םשרתהל ידכ בלה ירימכמ

 שגדה .המחנ םוש אלל ,הבולע הביבסבו דורי ינפוג בצמב ,םיינע םינב םיגצומ )21 הנומת(	 MisèrePetit-ו

 עבצא םינפמ תוילגיסה רכומ :תיב רסחב ריעזה ינברואה קוסיעה לש בולישהו םירויצה לכב תובוחרה לע

 טיבהלמ תענמנ ךא ,םנוכיסב השחו וללה םידליה לע תמחרמש תינברואה תיאזירפה הרבחה לא המישאמ

 גיצמ הז רויצ .)22 הנומת( תיב ירסוחמ אוה הז רשקהב יתעדל רתויב יביטקפאה רויצה .יתימאה םבצמב

 .תועוקשה היניעו הללמואה םאה לש ףדורה הטבמ םע הפוצה תא תמעמו םיינע לש המלש החפשמ

 )23 הנומת( ןטקה תובוראה הקנמ – 'זאפל לש רחא רויצ וז המישרל ףיסוהל ןתינ יכ רובס ינא ,ףסונב

 .וינפ תעבה ךרד ותקוצמ תא ריבעמו דליה לש םידוריה םייחה יאנת םע רישי ןפואב תמעתמש

 ינוע לש םייטסילאיר םירויצב איה םג התסנתה ,'זאפל הלש רוטנמה תארשהב ,הבצריקשב

 השיגפ תא םג הרייצ הבצריקשב ,ידמ יתוכאלמ ןויסינכ וגווסל ןתינש ,קא'זו ןא'ז דבלמ .ינברואה בחרמב
 םיבצומ םידליה ,ליעל םירויצל המודבו םירקמה תשולשב .)24 הנומת( רצחב םינב םשב ףסונ רויצו

 .הדובעה תישארב ונודנש םייטנמורה םידליה לש תחקופמה וא תיתיבה הביבסל קהבומ דוגינבו בוחרב

 .םיכומנה תודמעמה ידלי לעמ תפחרמש בוחרה תנכס תא םירכזאמ ,םכותב השיגפו ,וללה םירויצה ,ךכב

 םהידגב ךרד תירמוחה הביבסה תולד תשגדומ ,התע הז וניוצש הבצריקשב לש םירויצה ינשב ,ףסונב

 יעבצ ביבס הבוסנש ההכה םיעבצה תטלפו תובולעה תורדגה ,הפושחה הפצרה ,םידליה לש םיבולעה

 יטנמסה םלועל רז "השיגפ" חנומה .השיגפ – רויצה םש תא ריכזהל םג יואר וז הדוקנב .רופא ינווגו המדא

 םא .רויצב ראותמה ידליה שגפמל ולש המאתהה רסוח תא דהדהל רומא וב שומישה יכ המדנו םידלי לש

 אלל םידלי" לש תרכומה תרוקיבה תא ריבעהל התסינ הבצריקשבש ןכתיי ,רויצל הז םש תריחבב ,ךכ

 תוינמאהו םינמאהמ רתוי תיתרוקיב הדמע תטקונ הבצריקשב יכ רמול ןתינ ,ולא לכ עקר לע ."תודלי

 יוחדה ,חנזומה דצה ;הרשע-עשתה האמה לש תשדחתמה זירפ לש לפאה הדצ תא תפשוחו םייטנמורה

 המדנ ,םיינע ידלי לש םירחא םירויצל השיגפ תא םיוושמ רשאכ ,תאז םע .תודלי הנניא תודליה ובש

 .היימוד וא זלפ לש םיפירחהו בלה ירימכמ םירויצל רשאמ 'זאפל לש "יקנה" גוצייל רתוי בורק הז רויצש

 קרפב ואבוהש םירחאה םירויצב אוצמל ןתינ אלש ןוכיס לש םיטנמלא לע עיבצהל ינוצרב ,םלוא 

 םהש םירניסהמ הלועש יפכ ,רפס תיב ידליכ םינבה תרובח תא גצייל הגאד הבצריקשב ,תישאר .הז

 רחאל ,1884 תנשב ריוצ רויצהש ןייצל יואר ,הז רשקהב .הרובחב לודגה דליה לש לימרתהמו םישבול

 הירופואב היורש התייה הקילבופרה ,םיקוחה תקיקח רחאלש םינש םתואב .הבוח ךוניח קוח תקיקח

 היילע התייהש םגהש םיארמ הפוקתה ןמ םיאצממ ,תאז ףרח .םישלחה םידליל גואדל הלוכי הנידמהש

 הארמ םג סקאס 27.התלע אל רפסה יתבב םהלש תוחכונה ,ךוניחה תכרעמל ומשרנש םידליה תומכב

 תועשל הרבע איהש אלא ,רפס יתב תמקה םע המלענ אל םידלי ידי לע תובדנה ץוביק תעפותש הרקחמב

 תא שיגדהל ןויסינכ בוחרב רפסה תיב ידלי גיצהל הריחבה תא אורקל ןתינ ,ךכיפל 28.םידומילה רחאלש

 עגונב תוטלחה תלבקמש הטילאה יפלכ יתרוקיב טקאכו םיינע םידלי םתואל עייסל קוחה לש ןולשיכה

 רדגב טרפבו ,רויצב םיטקייבואה לש תויצרופורפב יתעדל תוהזל ןתינ ןוכיס לש ףסונ טנמלא .ולא םידליל

 ןובשחב םיחקול םא .םידליה תותיחנ לש השוחת הלעמ הז סחי .םידליה לעמ תמייאמו ההובג תדמועש

 אלא םידליה לע תמייאמ קר אל רדגהש ןועטל ףא ןתינ ,דירפמ טנמלאכ רדגה לש ילמסה דממה תא םג

 ןתינ .םדקתהל םהל תרשפאמ אלו הרבחה ראשמ םתוא הדירפמ ,תיתרבח הניחבמ םהילע תרגוס םג

 ןוכיסה תא שיגדמש םיינע ידלי לש יתרוקיב גוציי יתפוקתה ןוידה לא האיבמ הבצריקשבש ןועטלו םכסל

                                                             
27 Ibid, 70-71. 
28 Sachs, "'A Sad and... Odious Industry'," 197. 
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 םידלי רייצל הגהנ תיאזירפה תונגרובה ובש יטנמורה ןפואה תא תרגתאמ איה ,ךכב .םייוצמ ויה םה ובש

 .םילעופה דמעמ תודלי תא רייצל וגהנ ובש תיתרבח-םוטאהו יטנמורה ןפואה תא ףאו תודליו

 םינכוסמ םידלי

"They attempted to both to protect the children from the dangers of urban society and to 
protect society from dangerous children" (Steven Mintz).29  

 תויתרוקיבה תורמל יכ ןעטא .השיגפ רויצב םיינעה םידליה גוציי תא שדחמ רגסמל ינוצרב הז קלחב

 םיינע םידליל עגונב םייתדרחה םהיתונוימדמ ןוזינ ןיידע גוצייה ,תונגרובה דמעמ יפלכ רויצב תמייקש

 .םסיסבבש הדרחה תא ןיזהל ךישממו וללה תונויערה קותעשב קלח חקול הז רויצ ,ךכיפל .זירפ תובוחרב

 תעיבקל השיגר הפוקתכ תודליה תנבהו תורביחה ןויער לש הרשע-עשתה האמב היילעה ,רומאכ

 םהייח תוביסנ לש ןוכיסב תונברוקכ םיינעה ידליב התארש הסיפת ודילוה ,רגובכ םדאה לש ודיתע

 תיטסיאורטלא הנניא םיינעה ידליל וז הגאד ,אשונב תורפסב ןעטנש יפכ ,תאז םע .םהירוה לש רקיעבו

 ךופהל תודליו םידלי תצובק התוא לש תלוכיל סחיב תילכלכו תירסומ הדרח םג הכותב תמלגמו

 אל םיינעה ידלי ינוריא ןפואב ,חסנל הביטימ סקאסש יפכ ,ךכ םא .םייביטקודורפו םיירסומ םיחרזאל

 חוככ םירדגומ תויהל וכישמה םה ;םהילע תישהל וסינ םינגרובהש תילסרבינואה תודליה תסיפתמ ונהנ

 ןוכיסב םייוצמ ויה םה ,הז ןבומב 30.הפוקתהמ תוירסומ תודרח תונודינ ויבג לעש רתאכו ידיתע הדובע

 .תינמז וב הנכס וויהו

 .בוחרה היה םינכוסמ םגו ןוכיסב םג ויה םילעופה דמעממ תודליהו םידליה ובש יזכרמה בחרמה

 םחוקיפל לועפלו בוחרה תונכס תא םידליהמ עונמל ודעונ ןכל םדוק ורכזוהש ךוניחהו הקוסעתה יקוח

 תא ,ןכלו ,תוירלוקירוק-ץוח תורגסמ ןיידע ואצמוה אל וז הפוקתב ךא .םירומה וא םיקיסעמה תחת

 תוזחמה דחא ,ךכ םא .םיפופצה םהיתבמ טלפמ םישפחמ ,בוחרב ןיידע םיינעה ידלי וליב ישפוחה םנמז

 םיחקופמ םיירוביצ םיבחרמב וא םיקראפב ,תובוחרב םיצצורתמ םיינע םידלי היה זירפב םיצופנה

 דמעמ ברקב תונוש תויטמזטנפ תודרח הרצי וז ההובג תוארנ 31.תוימוי תוגצה וא עונלוק יתב ומכ הצחמל

-ה התייה ךכמ הדלונש תחא תומד .תונוש תוירויצו תוינוידב תויומדל םג ךשמהב ומגרתיהש םינגרובה

Gamin, לכ רסח ,ישפוח ,ולש התייה וליאכ ריעב בבותסמש חחרפה לש ותומדב רבודמ .דלי – תילולימ 

 אל וא "םייחה יבולע"מ שורב'ג – םדוקה קרפב האבוה ךכל אמגוד .וקלחב רשואמו תוגאד רסח םג ךא
 :הייפואב תילאוד התייה וזה תומדהש תונעוט תופסונ תורקוחו ןירג ,תאז םע 32.'זאפל לש םולכ השוע

 תוסיפת הבציע וזה תינוידבה תומדה ,הרותב .תנכוסמ םג ךא ,הבבושו המיסקמ ,תירויצ התייה איה

 בורל תוקיזמ-יתלבהו תובבושה תויוגהנתהה יכ תראתמ סקאס ,לשמל .הפוקתה ישנא ברקב תוישממ

 וא םיילאיצוס-אכ םישעמכ וספתנו הרבחה לע םויאכ ושרפתה זירפ תובוחרב םיצצורתמה םידליה לש

 ,הפוקתה ןמ הרטשמ תוחוד ךרד .ךומנ דמעמל םידליה לש םתוכייתשה לשב ,תוניירבעל קלקלח ןורדמכ

 לש הצחמל-תויניירבעה תויובבותשהה תא קיספהל הרטמל הל המש הרטשמה דציכ המיגדמ סקאס

 33,םילעופה דמעמ לש תונוכשב אקווד רדסה תא חיטבהל תונויסינב האטבתה וז הפיאש .םידלי םתוא

 .ישעמה היוטיב תאו םידלי םתואמ תויתרבחה תוטילאה ושחש הנכסה תשוחת תא םיגדמש רבד

                                                             
29 In Steven Mintz, Huck's Raft: A History of American Childhood (Cambridge, Mass: Belknap, 2004), 155. 
30 Sachs, "'A Sad and... Odious Industry'," 190, 201; Miranda Sachs, "'But the Child Is Flighty, Playful, Curious': 
Working-Class Boyhood and the Policing of Play in Belle Époque Paris," Historical Reflections 45.2 (2019):9. 
31 Sachs, "'But the Child Is Flighty, Playful, Curious'," 8, 10. 
32 Green, French Paintings of Childhood, 49-50. 
33 Sachs, "'But the Child Is Flighty, Playful, Curious'," 9-11. 
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 דמעממ םינב תובר םימעפ ,סקאס יפל .בוחרב םינבה תורובח ויה דחוימב הדרח תוררועמ

 ,וידחי ןהיללעמ תא ךורעל ידכ הרובח ידכל ושבגתה הנוכש התואב וא תובוחר םתואב ורגש םילעופה

 תסיפת לע שגדה תפסונ םעפ .תורחא םינב תורובח דגנ לועפל םג םיתיעלו םינגרוב םירגובמל קיצהל

 הז תא הז ותיחשי םינבש היה ששחה .וללה תורובחה יבגל הדרחה תא ףירחהש אוה היצזילאיצוסה

 תורביחל רתאכ ושמיש וללה תורובחה ןכש ,ךרפומ ששחב רבודמ אל ,הז הרקמב .ינשה תא דחא ורדרדיו

 ,םמצע תא חיכוהל םיכירצ ויה םה ובשו םיריעצה םינבה וכנחנ ובש ירבג סנמרופרפל בחרמ וויהו ירדגמ

 יתועמשמ דיקפת היה םירגבתמה םירענל ,הז רשקהב 34.תונוש תוינוכיס תויוגהנתהל לעופב ליבוהש רבד

-ה הרשע-עשתה האמה לש הנורחאה עברב ,תבתוכ ןירגש יפכ .םינגרובה דמעמ לש תינוימדה הדרחב

gamin השדחה הדרחה תא .רגבתמה רענה אלא ןטקה שורב'ג דוע היה אל םינגרובה ודחפ ונממש 

 םידלי 1885 תנש דע .םיטטושמ םירענ יפלכ רתוי החושקה תוינידמב ,לשמל ,רתאל רשפא ,םירענהמ

 תא רתאל היה ןתינ אל םאו ,סיפסוהל וחקלנ זירפ תובוחרב םיטטושמ וספתנש רשע-םינש ליגל תחתמ

 ולביק רשע-םינש ליג לעמ םירענ ,תאז תמועל .םיירפכה םירוזאב הנמוא תוחפשמל ורבעוה םה ,םהירוה

 35.םיניטקל אלכ יתבל וא ןישנוע תובשומ ןיעמל וחלשנו םיעשופ לשכ סחי

 ויה הבש ןוכיסה תשוחת דציכ הלגת הבצריקשב לש הרויצ לש תשדוחמ הניחב ,ולא לכ עקר לע

 םא .הפוקתה לש ינגרובה חורה ךלה תא הנייפאש תונכוסמ תשוחתב תלהמנ השיגפ-ב םידליה םייוצמ

 תא הנפמ הרבחהשו םתוא ליצהל הלשכנ ךוניחה תכרעמש םינכסמ םידלי תרובחב קר דוע רבודמ אל ,ךכ

 תובבותסמ תונכוסמ םירענ תורובח היפל תינגרובה היונרפה לש ילאוזיוו גוצייב הפ רבודמ ;םהמ הטבמ

 טבמה תדוקנ רוביחה תישארב םא ,לשמל .ימואלה ןסוחב תועגופו הירבח תא תותיחשמ ,תובוחרב

 עבצנ ןירותסמה תעכש ירה ,תעשעושמו תירותסמ ,תימונוטוא תידלי תושחרתהכ הספתנ תקחורמה

 ליבומש ימ רשאכ המכו המכ תחא לע ,תאז .רקובמ-יתלב ידלי בחרמו תילאיצנטופ הנכס לש םיעבצב

 לולעש ימכו ןכוסמכ רויצה תריצי לש הפוקתב ספתנ ,רומאכש ,םהינבמ רגובה דליה אוה תושחרתהה תא

 םיינע ידלי לע הבצריקשב לש םירחאה הירויצל האוושה ,ןכאו .תורביחה ןונגנמ ךרד םינטק םידלי רדרדל

 םידליב ,אמגודל .וז הדרחל למסכ ןכתיי ,םירגוב םידלי דצל םינטק םידלי גיצהל העובק הייטנ תפשוח
 לככ ,היינשה תומדהש ץפחה רבעל ודי תא טישומ ,הארמל ינעהו םיילגרה ףושח ,ןטקה דליה ,רצחב

 .היצאוטיסה תא ךוותמו השענה לע לכתסמ ,רתוי רגובה דליה טבינ דצה ןמ .ול האיבמ ,השיא הארנה

 ןוכיסל למסכ שמשמ הפוצה לא טיבמש ןטקה דליה :תילאוזיוו הדרפה תוהזל רשפא קא'זו ןא'זב םג

 יניירבעהו חוחזה עבמה ךרד הרבחל ףקשנש ןוכיסה תא םיגדמ לודגה דליהש דועב ,םידליל ףקשנש

  .הפב קיזחמ אוהש רבדהמו בקונה וטבממ ,ותכילה ןפואמ הלועש

 ,תלבגומ איה השיגפ רויצב הבצריקשב לש תיתרבחה תרוקיבה יכ ןועטלו םכסל ינוצרב ,ךכיפל

 םינכסמ – םיינעה ידלי תא תוארל ןיינועמ היה םייניבה דמעמ ובש ןפואה תא ןיזהל הכישממ איה ןכש

 ןנוכל ידכ בוחרה תורובח לש יומידבו ,רגובמהו ריעצה ,gamin-ה לש ותומדב שמתשמ רויצה .םינכוסמו

 הבצריקשבש הז רשקהב רוכזל בושח .םיילאיצנטופ םיניירבעכו םיירסומ-אלכ וידליו םילעופה דמעמ תא

 חילצה אוהש ךכ לע דיעמש המ 36,החלצהל הכזו 1884 לש ןולסב עיפוה הרויצשו תינגרוב התייה המצע

 תמאב אל אוה – רויצה לע ןירג לש התרוקיב םע םיכסמ ינא הז ןבומב .הפוקתה ינב לש תויושיגרל עולקל

 תא ריבעהל השקתמ ךכיפלו בוחרב םילעופה דמעמ ידלי לש השקהו תיתימאה תואיצמה ךותל ללוצ

 תא ןיימדל םינגרובה הירבחלו המצע הבצריקשבל רשפאמ םג אוה ,יניעב ,ךכמ הרתי 37.םהייח תקוצמ

                                                             
34 Ibid, 13-14. 
35 Green, French Paintings of Childhood, 60-61, 173. 
36 Un Meeting [A Meeting]," in https://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-
focus/search/commentaire/commentaire_id/un-meeting-21497.html?no_cache=1, retrieved 29.03.2021. 
37Green, French Paintings of Childhood, 71.  
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 .וילע םינוילעכ םמצע תא ןנוכלו וב טולשל ,ותוא גייתל םג ךכבו ,סבנקה ךרד ןכוסמהו תוחנה "רחא"ה

 וילעב רובע יגולוכיספ ךרע קר אל הקיפמ השיגפ ומכ םיינע ידלי ירויצ לש השיכר ,תנעוט הרוטנו לגש יפכ

 לש םיקפואה בחר יתונמואה שוחה לע הדיעמ תיבה תוריק לע הזכש רויצ תיילת .יגולויצוס ךרע םג אלא

 לע וחדנ זלפ לש ומכ םיטוב םירויצש העשב ,תאז םע .םיבידנ דסח ישנאכ םתוא תננוכמ דבב דבו וילעב

 ךורצל ונהנ הפוקתה ינגרוב יכ המדנ .םוחב וצמוא הבצריקשב לשכ םירויצ ,תונמוא ינכרצ ידי לע ףסה

 המוד היה גוצייהשכ קר הרשפאתה וז תוהדזהו ,םתיא תוהדזהל וחילצה םהשכ קר םיינע לש םיגוציי

 הפוקת התוא לש זירפב םינגרובה דצמ היתפמא .םיינע ידלי תודוא םהלש תיביטקלוקה היזטנפל קיפסמ

 38.םידלי םתוא לש תואיצמהמ ויהיש לככ םיקתונמ ,םהלש םיאנתב קר אופא עובנל התייה הלוכי

 םוכיס

 .השיגפב םידליה תרובחל ןימימ העוערה רדגה לע ריוצמש יולתה שיאל דעבמ רוביחה תא םכסל ןתינ
 םינכסמהו םיינעה םידליל תברואש הנכסה לע םיפוצה תא דמלל האב רויצב יולתה שיאה תבצה םאה

 יתודליה ויפוא אמש וא ?זירפב םיינעה יעבור לש םיכלכולמה תובוחרב םש יא ,רפסה תיב ילתוכל ץוחמ

 לאיצנטופה תא םיפוצל ריכזמ ךכבו ותוא ורציש םידלי ולאש אקווד דמלמ רויצה לש שקשוקמהו

 .תורתוס ןניא וללה טבמה תודוקנ יתש ,סרוג ינא ,הז רוביח לש ומוכיסב ?וזה הרובחה לש ןכוסמה

 לש רויצה תויצנבנוקלו תודליה תוסיפתל הנענ הבצריקשב לש הרויצש יתיארה ןושארה קלחב 

 אלל ,םיידוחיי םיילאודיבידניאכ תגצומ םידליה תרובח .הרשע-עשתה האמה לש זירפב תודליו םידלי

 רוביחה לש ינשה וקלחב .תיתפוקתה תודליה תסיפתל םאתהב ,תנרקסמו תיאמצע תושחרתהבו םירגובמ

 עקר לע .םילעופה דמעמ ברקב "המוגפ" תודלי ףיקע ןפואב ןנוכמ תודלי לש הז יטנמור גוצייש יתנעט

 ,תודליה תפוקתב התובישחו תורביחה תנבות לש התיילע בקע רקיעבו תושדח תויגולוכיספ תוסיפת

 חוקיפ ,הנגה םישרודש ןוכיסבו םינכסמ םירוצי ולא םידליב ואר הפוקתה לש תויתרבחה תוטילאה

 ,םיינעה ידלי תא םרייצב ,ךכיפל .םכוניחו םידליה תחוורל םיקוחה יובירב אטבתהש יפכ ,היצלוגרו

 ריבעהל ידכו םידלי םתואל םרגנש יתרבחה לוועה תא ףושחל ידכ ולעפ םיטסילאירה הירבחו הבצריקשב

 יתמייסו תמדוקה הנעטה תא שדחמ יתרגסמ ,ןורחאה קלחב .םייורש ויה םה הב הנכסה תשוחת תא

 תשוחת תא םג אלא ןוכיסה תשוחת תא ריבעמ קר אל השיגפש יתנעט .הבצריקשב לש הרויצ לע תרוקיבב

 םידלי םתואל עגונב הפוקתה ינב תודרח ,וז תיתרוקיב תולכתסה תחת .םידלי םתוא תא הנייפאש הנכסה

 ידלי לע ותשוהש – תוירדגמו תוירסומ ,תויתרבח ,תוימואל – תוימצע תודרח לש תופקתשה השעמל ויה

 הרואנ הצובקל םינגרובה תא וכפה ךכיפלו תיתייעב הצובקכ ,הנכס לש רוקמכ םתוא וננוכו םיינעה

  .רתוי הבוטו

 .הנכסו ןוכיס ,תונכוס – דחיב ליעל ונודינש םירבדה לכ תא אופא גציימ הבצריקשב לש הרויצ

 תרוקיב ריבעהל השיגפ לש לאיצנטופה ,ךכ לשב .הרזחב ןתוא ןיזמ םג ךא הפוקתה תוסיפתמ ןוזינ אוה

 םיפוצה תא לטלטל ,םייקה חישה תולובג תא ץורפל הלוכי טלחהב תונמא .לבגומ וניה תבקונ תיתרבח

 תוצובק לש תניימודמ תודרח רשאמ רתוי שורד ,ךכ םשל ךא ,יתסיפת יונישל ליבוהלו תופוצהו

 שמשל ךירצ הז רויצב ןוידה ,דועו תאז .ןתמשא תא תוככרמשו םתונוילע תא תורשאמש תויגליבירפ

 .םיינרתח םיגוצייל שפחתהל תולולע רחאה לש יוכידו חוכ יסחימ תונוזינש תודרח םויה םג – הרהזאכ

 םשבו םירבדמ ימ םשב ררבל תוסנלו דימת םייתרוקיב תויהל ונילע ,ךוניחלו םידליל עגונה לכב רקיעב

 הלא לכ ?םידחפמ תמאב ונחנא הממ ?םימלעתמ ונחנא יממ ?םידלי לע םינגמ ונחנא ימ ינפמ ?םילעופ ימ

  .2021 לארשיל םג ומכ זירפב הרשע-עשתה האמל םג תויטנוולרש תויטוקא תויטילופ תולאש ןה

                                                             
38 Ventura, "The Aestheticization of Poverty," 223-225.  
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Figure 1. Marie Bashkirtseff, A Meeting, 1884, oil on canvas, 193 
X 177 cm. Paris, Musée d'Orsay. 

Figure 2. William-Adolphe Bouguereau, Prayer, 
1878, oil on canvas, dimention unknowen, Private 
Collection. 
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Figure 3. Pierre-Auguste Renoir, Children on the Seashore, 
Guernsey, c. 1883, oil on canvas, 91.4 x 66.4 cm. Boston, 
Museum of Fine Arts. 

Figure 4. Édouard Manet, Music in the Tuileries, 1862, oil on 
canvas, 76 X 118 cm. Dublin, Hugh Lane Gallery. 
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Figure 5. Pierre-Auguste Renoir, Mother 
and Children, 1876, oil on canvas, 170.2 X 
108.3 cm. New York, The Frick Collection. 

Figure 6. Pierre-Auguste Renoir, Portraits of Two Children, 1895, oil on 
canvas, 82 X 65 cm. Private Collection. 
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Figure 7. Paul Cézanne, The Boy in the Red Vest, 
1889 or 1890, oil on canvas, 80 cm X 64.5 cm. Zürich, 
Foundation E.G. Bührle 

Figure 8. Paul Cézanne, Boy in the Red Vest, 1889 or 
1890, oil on canvas, 66 X 55 cm. Philadelphia, The 
Barnes Foundation. 
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Figure 9. Paul Cézanne, Boy Resting, c. 1887, oil on canvas, dimentions 
unknowen, Los Angeles, Hammer Museum. 

Figure 10. Paul Cézanne, Boy With a Straw Hat, 1896, 
oil on canvas, 68.9 X 58.1 cm. Los Angeles, County 
Museum of Art. 
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Figure 11. Marie Bashkirtseff, Three 
Smiles. Girl, 1883, dimentions unknowen. 

Figure 12. Marie Bashkirtseff, The Umbrella, 1883, oil on canvas, 
93 X 74 cm. St. Petersburg, The State Russian Museum. 
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Figure 13. Pierre-Auguste Renoir, Pink and Blue 
(Alice and Elisabeth Cahen d’Anvers), 1881, oil on 
canvas, 119 X 74 cm. São Paulo, São Paulo 
Museum of Art. 

 Figure 14. William-Adolphe Bouguereau, Charity (The Indigent 
Family), 1865, oil on canvas, 122 X 153 cm. Birmingham, Birmingham 
Museum and Art Gallery.  
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Figure 15. Édouard Manet, The Old Musician, 1862, oil on canvas, 187.4 X 248.2 cm. 
Washington, D.C., National Gallery of Art. 

Figure 16. Honoré Daumier, The Third-Class 
Carriage, c. 1863-1865, 65.4 X 90.2 cm. Ottawa, 
National Gallery of Canada. 
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Figure 17. Jules Bastien-Lepage, Pas Mèche 
(Nothing Doing), 1882, oil on canvas, 132.1 x 
89.5 cm. Edinburgh, Scottish National Gallery. 

Figure 18. Marie Bashkirtseff, Jean and Jacques, 1883, 
oil on canvas, dimention of original unknowen,  
London, Courtauld Institue of Art. 
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Figure 19. Fernand Pelez, Street Child, 1880, Oil on 
canvas, 95.3 x 79.1 cm. Montreal, Montreal Museum 
of Fine Arts. 

Figure 20. Fernand Pelez, Homelss: The Violet Seller, 1885, oil on canvas, 85 X 99 
cm. Paris, Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. 
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Figure 21. Fernand Pelez, Petit Misère, c. 
1886, oil on canvas, 156.2 X 78.7 cm. Private 
collection. 

Figure 22. Fernand Pelez, Sans Asile (Homeless), 1883, oil on canvas, 77.5 X 135.9 cm. Paris, 
Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 
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Figure 23. Jules Bastien-Lepage, The Little Chimney Sweep, 1883, 102 x 116 cm.  
Private collection. 

Figure 24. Marie Bashkirtseff, Boys in 
a Yard, year and dimentions are 
unknowen 
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