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 ? הילכו יחדיוהומור ומוות 

 *עליזה רות פלורנטל

 

 תקציר

 

  ;הומור בעיקר בייצוגים הויזואליים שלולמוות בין דן בקשרים , שנבע מאוסף צילומים ,המחקר

רופאים  ,בתופעות של הומור שחור בקרב אנשי מקצוע שוניםדן  אמרהמ. מודעות אבל ומצבות

, כגוןההומור מהווה דרך התמודדות עם קשיים  .ומטפלים ובקרב מטופלים פוסט טראומטיים

שררו ושוררות מלחמות קיימת נטייה לבדיחות שחורות  ןבארצות בה. ומוות טראומה , חולי

הרי שבשיח , ואובייקטיביתרצינית חה היתה צתופעת ההנעד המאה העשרים שבעוד . ולשיח ציני

  .שיריםלבתי קברות ול, מודעותלחודר הומור זה , נטייה לשחרור קומי באמצעות הומור קיימת

השימוש בהומור נפוץ בחוץ לארץ מזה שנים רבות ובשנים האחרנות ניתן לראותו גם בבתי 

המאמר . זו תופעה חדשה יחסית שמלמדת שגם המוות לא יוצא נקי מהומור. הקברות בארץ

 .  גנה ועודהומור כמנגנון ה, הומור תוקפני: מחלק את ההומור על מצבות לסוגות שונות כגון

 

 .ציניות , הומור  שחור, מנגנוני הגנה, התמודדות, פורקן  :מילות מפתח

 

 ...כמו נהר והים שהם אחד, כי החיים והמוות חד הם"

 "?להמס אל תוך השמש, אם לא להיות עירום ברוח, ומהו למות

 . הנביא, ובראן'חליל ג

 

, נרצה לא אך נרצה או, ניהםק מפריד ביקו חזכביכול , הומור ומוות מצויים בשני קטבים ,לכאורה

רבים מפחדים נושא המוות ב. מתחצףאף ובשנים האחרונות , המוותתחומי למפעפע ההומור 

לעתים , נים או לאיבין אם אנחנו מאמ .שמא נדבר עליו ונגרום לו להגיח, אמונה טפלה, להתעסק

ושא מהמודע שלנו ניכר הרצון לדחוק את הנ .חולף לידםשחתול שחור כ יש מי מאיתנו שיורקים

להקיש את מספר תעודת , אילו היה מספר טלפון שניתן להתקשר אליו": היטב בציטוט הבא

אני מעדיף לא . אני לא? םהאם הייתם מתקשרי, הזהות שלכם ולקבל את תאריך המוות שלכם

התופעה הזאת נקראת העדפת . ככה אני יכול לחשוב שיש לי עוד המון שנים לחיות. לדעת

 . העדפת העמימות נובעת מהפחד (.48, 0202 ,יסעור) "מותעמי

 ,צחוק, מודעות המחברות עצב כוללאוסף ה, להחריד ותקורימ מצבותצילומי  שלאוסף יש בידי 

אוסף זה שימש אותי להתחיל בעבודת החקר . עיתוניםמודעות ווגם טעויות משעשעות מתוך 

 :להלן מקבץ דוגמאות .הנוכחית

 

לטיפול באמצעות  'משאבים'מנהלת את סטודיו , מרצה במכללת לוינסקי להוראה פלורנטל עליזהר "ד* 
 .0200יצא בהוצאת עקד ' עפרון חרום'ספרה  .מחברת ספרים ,צלמת, רב תחומית אמנית .אמנות

 



 עליזה רות פלורנטל| ? הומור ומוות  הילכו יחדיו  

 

 2102ינואר |  2' גיליון מס –הומור מקוון 

 

07 

 

 בית עלמין בארצות הבריתשלט בכניסה ל

 

 בית עלמין
 סע לאט

 אנחנו יכולים לחכות
 

 שלט על מכונית

 ? האם רק בארצנו צריך השוטר לגייס חמלה

 פקח/שוטר

 אני מנחם אלמנה

* 
אצלי שנוכחתי לדעת ו, נשמתי עמוקות, מיששתי את עצמי, מיודעת אבל ובה צוין שמגיליתי פעם 

 : הנה המודעה.  בסדרהרוב 

 אנו מודיעים על פטירתה שלבצער רב 
 אמנו וסבתנו היקרה, אשתי

 .עליזה קלבנוב
 
 

 . ששמי הוחלף לפני שנים רבות וידע הקרובים מזל שחברי -זה הוא שם נעורי 

 . יש מבצעים והנחות מצבותגם על 

 

 מצבות אבן ושיש
 צוקים אבואלעפיא

 אל תפספס את מבצעי קיץ
0228 

 מצבות מעוצבות
 .פייסבוקפרטים ב

 

 

* 

 

 אל תפספס את ההזדמנות לקבל את כספך בחזרה
 לכההיולי מצבה ותוכל להשתתף בהגרלה שבמ-הזמן ביוני

  .לקוחות יקבלו כספם בחזרה שלושה
 .מצבות אבן ושישאיתן צוק 

 

 



 עליזה רות פלורנטל| ? הומור ומוות  הילכו יחדיו  

 

 2102ינואר |  2' גיליון מס –הומור מקוון 

 

07 

 רופא המוות -הומור שחור 

הוא אינו מפר קדושה הוא מאפשר להיות , אט לתחומי החיים השונים, הומור מתגנב ונכנס אט

ועוסקים בסוגיית , בעין בלתי מזוינת, כשאנו מתבוננים במוות .(Corrigan, 1997, p.64) אנושי

 . הקרויה הומור שחור, אנחנו דנים בסוגה של הומור, המוות 

 קומדיהסוגה של -היא תת, הידועה גם כהומור שחור או קומדיה אפלה, קומדיה שחורה

, טרור, שיגעון, חולי, רצח המוני, מוות -העוסקת בנושאים ואירועים רציניים ביותר , סאטירהו

בתחומי הבידור , המטופלים באופן הומוריסטי או סאטירי -' וכו מלחמה, אונס, סמיםשימוש ב

כיצד . פאטאליזםאו אפילו  אירוניהכלל אלמנטים של בקומדיה שחורה ישנם בדרך . השונים

 ? הומור שחור מאפשר התמודדות

נכבדה האשה ה', 'נפלה עטרת ראשנו'בקרב האוכלוסייה השמרנית הדתית נשמרים נוסחים כגון 

במודעות אך  .נוסחים קבועים כ"בד נמצא באנדרטאות ,דת השכולולמ ,בארצנו. ועוד' חסודהה

ם בעיקר בקרב ניכרת פתיחות בהתיחסות לנוסחיבקרב האוכלוסייה החילונית האבל ובמצבות 

 רתועידן התקש ההתפתחות המואצת שלעם , בעשרים השנים האחרונות. הדור הנוכחי

באים לידי ביטוי על ניסוחים והשפעות זרות של  ,נפקחות עינינו לעולם הרחב, האלקטרונית

, יצירתיותנפתחו אפשרויות בחירה הנוגעות ב ,מצבות מגוונות של צורותנוצרו  .המצבות בארצנו

  .ואף בהומור שחורהומור 

אפשר לראות בהומור השחור מעין ( "0848)ען אבנר זיו וט 'שחורההומור 'סוגיית הבדיונים ב

' השם המפורש'עצם הזכרת : לקריאת תגר זו מספר מסרים . קריאת תגר על התופעות המפחידות

ב שפוף שאין האדם ניצ, יותר מזה. של התופעה מלמדת על כך שיש בכוחו של האדם לעמוד מולה

הצחוק . ואפילו די מצחיקה, בעצם, אלא שהוא אף טוען שהיא לא כל כך מפחידה אותו, וכנוע

 ". מעיד על תחושת הניצחון והשליטה במצב

האחת , שתי מגמות קוטביות בטבעו של האדםבפרויד דן  , Freud ,1975))' האגו והאיד' ,בספרו

בין שני . טאנטוס -ת באינסטינקט המוות השנייה המתמקדואילו , ארוס -השואפת להמשך קיומו 

 . קטבים אלו נע טבע האדם

ען וט, "הבדיחה וזיקתה ללא מודע"  בספרובדיחות  וחקר את ההומור באמצעות פרויד עצמו אהב

כמו )ולשם כך , הבדיחה מנסה להעלות על פני השטח תכנים לא מודעים אסורים, חלוםבדומה לש

 .(0821פרויד ) ואההיא משתמשת במנגנוני הסו( החלום

המייצג את , צלב, היעדר האורב' הפסיכולוגיה של הלא מודע'בספרו דן , בן דורו של פרויד, יונג

 ,ההומור השחור בעיקרו, וההומור , קיימת היצירה, כנגד אותו אופל. י ההרסנילהשלי, האפל

בכוחו של ההומור .  (0891יונג ). וניצב בין היצירה והיצר לבין האפלה ,קורא תגר על הקוטביותה

טיין מוסיף על ששרפ.  כאביה מצוקותיה, לעזור לאדם להתרומם מעל שגרת היום יום על לחציה

מרידה בטוחה אך יעילה כנגד כל מה שאין ( לאדם)ההומור מאפשר לו "ש יתרונות ההומור באמרו 

 (. 0890שרפשטיין " )הוא חפץ לסבלו

, מלחמות, זוועה, מוות, אבדן; קשיי החייםעם  באמצעות ההומור השחור מנסה האדם להתמודד

ההומור השחור יוצר מעין פרספקטיבה המחסנת את . היורדת עליו, את עננת העצבהפיג לבמטרה 

 . האדם

, גילויי ההומור בשירים מעידים על כך"שירי מלחמת לבנון  הדגישה את  חקרה אשר, שנהר

וקא ההבלטה וד. .. נפש-ניגוד לאדם חולהב. שהחברה אשר יצרה אותם היא ביסודה חברה בריאה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%92%D7%A2%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
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. ההגזמה והסילוף מדגישים את הקווים המהותיים של אותה מציאות שאליה מתייחס ההומור

שמקורה  ,לא יוצר עמדה של התרסהא, חהיברוחפר בעמדה של הגנה תאינו מ( ההומור)הוא 

 .(0848שנהר ) . קורתיתיבגישה ב, בתבונה, דעת -בשיקול

יום בו בידעו שכל אדם וכל יצור חי ייפגש , משחק איתו, השחור מתריס במוות ההומור , ואכן

לא רק להדחיק  ,מעז להתמודד עם המוות, עג והל .ואין לדעת מתי מפגש גורלי זה יתרחש, אחד

, מקס פון סידוב, אני זוכרת היטב את סרטו של ברגמן בו מגיע המוות. אותו אלא להרחיק אותו

  1.פחד מוות. דמפחי, אוחז בידו מגל
 

ההנאה על עצם , ההנאה שבבדיחה עצמה, ה יתרונותשוהתבדחות על המוות שללמייקס טען ש' ורג'ג

) אילופואו בניסיון התיידדות עם המוות ול בכיבוההנאה כ ,הלגלוג על המוות
2
 .(Mikes, 1971  

 

 מודעות אבל עם קריצה

 

ר פרטים של מודעות אשנה מספ, ובקרוביהם, על מנת לא לפגוע בכבוד המתים

אם . חלק ממפרסמי המודעות מעוניים בהנצחת המת באמצעות אתרים.  האבל

מאמר זה נכתב מתוך כבוד למתים וקרוביהם אשר , אני מתנצלת, פגעתי בקרובים

 .בחרו בדרך הנצחה מקורית

, מאכליםמורכבים משמות של מתים ששמותיהם  ,סיווגים של מודעות אבלמכיל שלי אוסף ה

שמות הדומים  ,שמות הקשורים אפריורית למוות, שמות המביעים אושר, שמות ארוכים, חיות

 . ים מוזרים ועודחניסו, שם-ידועיאנשים ל

                                                 
1

, שכניו, אחותו, לאחר שהבין שהוריו, הפך ביום אחד ליתום מלחמה, ל"יחזקאל קלבנוב ז, אבי 

מיהודי  88%נרצחו ביער יחד עם , בה גדל, וכל תושביה היהודים  של העיירה הליטאית הקטנה

אך ידע לספר בדיחות וכך חרף , לומר דברלא היה מסוגל , המשפחה, על המלחמה. ליטא שנספו

, כך יכול היה לשרוד את הטראומה שחווה. לשמש מוקד חברתי,  לדבר בלי להיחשף, שתיקתו

הגדרה שלא היתה קיימת ), אנשי הדור הראשון לשואה.  להתרומם ולעתים להשתחרר מהמצוקות

אך התאמצו קשות   ,הם לא פנו למטפלים, לא הגדירו את סבלם כטראומה( עם קום המדינה

לא , בשנות הארבעים.   אחת הדרכים היא דרך הבדיחה? איך שורדים. לשרוד במדינה תובענית

המתיישבים ששבו מאירופה לא יכלו להרשות לעצמם את , ניתן היה עדיין לקלוט מה זו טראומה

ר בני הדו. ובעיקר היה צורך בפרספקטיבה, להתאקלם, היה צורך לשרוד, הטיפול" פינוק"

ולא . בני לאומים שונים, צברים, שכנים, קשיי פרנסה, שפה, הראשון התמודדו עם מדינה חדשה

שאיש לא טיפל , בתל אביב של אותם הימים הילכו מיני משוגעים. התפנו למה שמתרחש בנפשם

 . בהם

 

 
2
  אך אתה יכול למנוע מהן לבנות קן  ,אינך יכול למנוע מציפורי העצב לחוג מעל ראשך" 

 (.פתגם סיני) ".ותיךשער
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כל יום בכי לא ), בהתרגשותתחילה אספתי אותה ואז משספרתי עליה . נתחיל במודעה מיוחדת

שדני ,  (במדינה קטנה אנחנו גרים, הרי), הסתבר לי, (ספנית כמוניאנופלת מודעה כזו לידי 

שלחתי למשפחה . שנון ומצחיק ,כםחשהיה  ספרוחבריו , ה של גיסתיתגולדשמיד היה בן כית

זו  .מודעה זו נטולת פרטי המשפחה. שלי דרג האוסףובזכות מודעה מצחיקה זו ש ,תנחומים מכתב

 . המודעה היחידה אשר המנוח ניסח אותה בניגוד לאחרות שניסחו קרובי המנוח

 
 

 
השאיר , לכן. מדויק ותכנן דברים מראש, על אביה שהיה מסודר הספדבתו של המנוח פתחה ב

מי שהכיר אותו . שבתו הקריאה, כתב הספד על עצמוהוא . הוראות בנוגע לסדרי הלוויה והאבל

כל . אישלא עושה חשבון לאומר את מה שהוא חושב ו, שנון, שופע הומור שחור, מצחיק: דע שדניי

אפיינו אותו גם בשלוש השנים , אהבת החיים והבילויים, יחד עם החוזק הנפשי שלו, אלה

 . את המשפחה ואת החברים, חיזקו אותו, האחרונות לחייו

 

 :מתוך כבוד רב לזכרו ,מובא כאן הנה ההספד

 

 . שנכתב על ידי המנוח לפני שנהיה מנוח, ספד למנוח דני גולדשמידה
 . תודה לכל המשתתפים בהלווייתי, ראשית

 . לא אוכל לבצע ביקור גומלין, מסיבות ברורות, למרות זאת
 ? היכן ניתן לאתר אותי במידת הצורך, שנית

 . לי את גן עדןוהוא מציע , םלגיהינופנה אלי אלוהים ואמר שזכותי לבחור בין גן עדן 
כאן . ומבקש לראות את הסחורה בעצמי, אני לא סומך עליו, הסברתי לו שלאור ההיסטוריה שלו

. בעיקר מאופייה המאמין של האוכלוסייה המקומית, שנובעים, מגיע פירוט הליקויים בגן עדן
 . הלכנו להסתכל על הגהנום, כך הוא כותב, בהמשך

, לובסטרים, (פירות ים כמובן)פירות , בין השאר, בומזנון ענקי ו. נכנסתי וקיבלתי הלם
. וההגשה על ידי בחורות צעירות בלבוש חסכוני. יותר מכך לא עניין אותי. וסטיקים, שרימפס
 . סובל מקור, כידוע, ואני! יש חימום: והעיקר. וחומר קריאה. ומוזיקה

 .תי שמור לכולכםמיד תפסתי מקומות פנויים וסימנ. שולחן ובו כל חברי, והחשוב מכל
 . יש מקום לכולם!! ככה שאין לכם מה למהר

 ...לא בקרוב, ולהתראות, תודה שהגעתם, ושוב
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חלקן , האמן גדעון גכטמן אשר פיזר מודעת אבל של עצמויחס מיוחד למוות גילה גם 

 ".יום אחד יגלו שפעל פה אמן רציני"....צבעוניות

, מצמיתה, מופתית, גכטמן צוואה במעריבכתב , תבמשך שלושה עשורים וחצי של יצירה מקומי

ניהל מולו , עשה ממנו מטעמים אמנותיים, ניסה להתל בו, שבה פלרטט עם המוות והתעמת איתו

התערטל בתערוכות שעסקו במצבו הוא . וה אותו באופן הטרגי ביותר שישמאבקים אימתניים וחו

או כששכל , עות אבל שבישרו את מותומוד 92-כשפרסם באמצע שנות הוכך גם , הבריאותי הרופף

  (00.0.0228 ,יניב יהודה אייגר, תרבות, מעריב) .את בנו הבכור יותם

  .שידע לשלב רצינות והומור ,הרצינינפטר האמן , 0224בשנת  .גכטמן עשה למוות את המוות

 
 

 

 

 .גם חיוכים, זכרונות וכן, טקסטים כתובים מעלים אסוציאציות
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יהי זכרו , נות ברוך בכרשל אספן האומעל מותו דיווחה  ,ןבעיתוהתפרסמה ש, זואבל -תמודע

סיפר  בנו .'בצער רב וביגון קודר'את הנוסח הקבוע שנות החליט ל ,בעקבות ילדיו, בנו היחיד .ברוך

יחד עם  ,כינוי שנתן לו, "הטיארותסבא בונה ", כי שקל לציין במודעה יוצאת הדופן ניסוח נוסף

 .למודעות האבל סשינוי ביחמודעה זו מראה את ה. על שם העפיפונים שבנה להם בילדותם ,בנו

, בדה שמודעות אבל ניתן לקבל במיילוחשוב לציין את שינוי הגישה למודעות האבל תוך ציון הע

 . בפייסבוק ובטויטר, בסלולרי

 

 .םיהתומודעות האבל הבאות שיניתי מטעמים של כבוד המתים ובני משפחהשמות באת 

 

 

 משתתפים בצערכם הכבד במות אם המשפחה

 מזל ברוקס

 -

 נפרדים בצער מיקירתנו

 חנה חנס

 -

 

 שם המנוח מרמז על סופו בהןאבל מודעות 

 

 במלאות עשור למותה של

 דינה פוס

 נעלה לקברה

 -

 מודיעים בצער רב על מותו של

 ל "קדיש אהרן ז

 -

 בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של סבתנו החשובה

 ה"זיסר ע( מחלה)מרת מלה 

 -
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 מותו הפתאומי של צר לנו על

 ל"שווץ לב ז

 יושבים שבעה בבית המנוח

 -

 הלכה לעולמה היקרה לנו

 ל"חיה סתם ז

 

 חיות של מודעות אבל עם שמות

 אבלים על מותו של

 דב טורף

 -
 לבצער רב מודיעים על פטירתה ש

 חיה שרץ

 -

 ל"חולדה שור ז
 .בחיפהבבית העלמין ההלוויה תתקיים 

 פרטים נוספים בפייסבוק ובטוייטר 

 

 מודעות אבל עם שמות ברי מזל  -דבר והיפוכו 

 
 יהחאלמוג במות א-ה של גברת נצחרמשתתפים בצע

 ל"חיים נצח ז

 ברוך דיין אמת

 -

 מותה הפתאומי של מודיעים בעצב על 

 גיל-תקווה רון

 שהלכה לעולמה 

 יושבים שבעה בבית משפחת גיל

 -

 יקרהבצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של סבתנו ה

http://goo.gl/MBduY
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 ל"ויוה חי ז

 לבית שעשוע

 -

 עפרה טרם

 הלכה לעולמה

 
 או כפולי משמעות מודעות אבל עם שמות כפולים

 

 יוסי חתן ודיצה חתן אבלים על מותו של

 ל"חתן חתן ז

 -

 לברק דינור 
 אתך באבלך על

 

 ל"דינור ז( מנחם)יאיר 

 ר ודינור ימאיר ומשפחות מא
 -
 
 

 שמות המנחמים מעלים חיוך ןת אבל בהומודע

 
 

 ב "לחברתנו שולה כרמל וב
 אתכם באבלכם על מות

 ל"נעימה שמחה ששון ז

 שלא תדעו צער
 

 ת "ות/ג"ל מל"מנכ, ת"ר ות"יו, ג"ר מל"יו
 וסגל העובדים, ת "חברי ות, ג"חברי מל

 -
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 ליעקב משה
 משתתפים באבלך על מות יקירך

 דלית המנכ״ליתמנשה 
 המפ״מרית של אמהריתחגית 

 
 
 
 
 

 ויש גם מודעות כאלו

 
 בצער רב אנו מודיעים על פטירתו

 הפתאומית של
 

 נתנאל ברזילי

 תוכי מהוואי הונולולו

 ... הובא למנוחות אתמול
 ....השבעה בבית ההורים

 לההמשפחה האב
 

 

 עיצוב וכיתוב על מצבות בבתי קברות צבאיים 

 

 0888 -ב. מאוד עיקשעיצוב מצבות והכיתוב  עליהן היוו לעיתים מקור לפולמוס חברתי ולעיתים 

על  של משפחות הנפטרים מאבקהתפתח , עם השנים. בסגנון אחיד ל יהיו"נקבע שמצבות חללי צה

נוספו תאריכים לועזיים  0811 -ב .נפטרשל ההזכות לחרוט טקסט ייחודי ולהציב תמונות 

-דות הקרן הקיימת לישראל באוניברסיטת ברליוסי כץ ראש הקתדרה ללימודי תו' פרופ,  למצבות

אלא , בית הקברות לא מבטא את רצון הנופל"  ,(08.8.0200הארץ , כתבתו של גילי כהן)אילן אומר 

השתקפות של : וכך הוא' בית חיים' ל שקורא לבית הקברות"יש ביטוי של חז. את רצון המנציח

התגמשות אנחנו רואים כיום  " .רצונות ותפיסות של האנשים החיים, של מוטיבציות, החיים

 .מצבות הצבאיותהבנוסחים של 

 

 

   .ומיוחדות בצורות שונותומעוצבות  מנוסחות נעבור למצבות

 

מצבה , הבה לבן הזוגא, חיים ארוכיםמצבות המסמלות . שיח החיים משתקף על גבי המצבות

מצבה וירטואלית , מצבה עם מסך טלוויזיה, מצבה עם שעון שמש,  או מכונית, בצורת אופנוע

האחרונות בדרום , צבעונייםציורים  ,מצבות עם צילומים, 01שנפטר בגיל , קיצה, לחתול סיאמי

 . אמריקה

 



 עליזה רות פלורנטל| ? הומור ומוות  הילכו יחדיו  

 

 2102ינואר |  2' גיליון מס –הומור מקוון 

 

06 

 .ונעצב על מר גורלו 01המשורר האנגלי קיטס נפטר ממחלת שחפת בגיל 

 :הכתובת על המצבה של קיטס שביקש שלא לחקוק את שמו עליה

 

Here lies one whose name was written in water 

 (0228שפירא )  כאן שוכב אחד אשר שמו נחקק על מים

 

 

 מתכונים הכוללותשימושיות מצבות 

  ,נכדיה של אידה קליינמן מרחובות מצאו דרך מקורית להנציח את זכרה

 . מתכון עוגיות האגוזים שלהאת חרטו על קברה 

 

 סבתא אידה לא נשכח אותך לעד

 מתכון העוגיות של סבתא אידה

 

 
 

שצריך לעשות משהו מיוחד לקבר , החליטו הנכדים, כשאשתו מינה נפטרה. 81לה נפטר בגיל 'יענק

זה רעיון שבא "נכדו אמר . הסבא, לה'הם רצו להעביר את מורשת האפייה של יענק. המשותף

 "  כי הוא מעביר את הפשטות והצניעות שלו, ןמהבט

לא היו לו אף פעם מתכונים "מצטרף נכד אחר , "לה אפה כל החיים שלו בשביל הקיבוץ'יענק"

גם כשאיבד את . הוא המשיך לאפות עד הרגע האחרון. הכל הוא היה עושה מהראש, מסודרים

 ". זה היה הכיף שלו. הקיבוץ הוא מישש את החומרים והמשיך לחלק עוגות לאנשי, הראייה שלו
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לה כמתכון שיככב על 'החליטו השלושה לבחור במתכון עוגת השמרים המפורסמת של יענק

שממנו , בעצם מדובר במתכון להכנת בצק. "הם מספרים, "זאת הייתה עוגת הדגל שלו. "המצבה

ה אותו אבל אמא לא גילת, תמיד ניסו להוציא מאיתנו את המתכון. אפשר לעשות גם רולדות

 ". אפילו לחברות הכי טובות שלה

אבל התגובות לכיתוב המוזר לא איחרו , הסתת שהכין את המצבה לא שאל שאלות מיותרות

, "רשמו את המתכון והכינו בבית, קיבלנו טלפונים מכל מיני אנשים שעברו בבית הקברות. "לבוא

פר לי שהוא הכין את העוגה ביקשו מאיתנו עוד מתכונים ומישהו אפילו התקשר לס. "אומר הנכד

צילמנו את הקבר כדי לשלוח לקרובים שלא יכלו להגיע . עם ממרח שוקולד נוטלה וזה יצא מצוין

 " ?זה אמיתי, מה, 'הרבה אנשים שואלים אותי כל הזמן. לשלושים

 

 
 

. לה האופה ואשתו מינה הוא לא מוקד ההתעניינות היחיד בבית הקברות של נען'הקבר של יענק

שאת מצבתו מעטר הברווז , דודו גבע, והסטיריקןלאחרונה נקבר שם גם הקריקטוריסט 

וזה גרם גם , מרגשת ומצחיקה, מגניבה גבע המצבה של" הנכד של יענקלהמספר  .המפורסם שלו

סבא המתכון הפשוט והמוצלח הזה הוא כמו אנלוגיה לחיים של . נו לשאוף לעשות משהו אמיתיל

 ".עוד כשחי בעוני נורא בפולין ועד שהפך לאופה של נען, סבבו סביב המאפיםש
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 :על אחת המצבות מצאתי כיתוב

Laugh don't cry 

It feels better 

 

, הקטבים של החיים המוות. על חיים שנקטפו בטרם עת, מצבות מספרות על מוות בשיבה טובה

 מבקשותאינו בארץ בעוד המצבות שר. המצבותחרוטים על גבי , אמון ובגידה, אהבה ושנאה

בנימת  ם אמרי שפריחרוטעל חלק מהמצבות הבאות להנציח את הצד החיובי של המת הרי 

יש המקימים  .מה ומוות הלכו ביחדקנ, מאז ומתמיד קנאה. הזהרהואף , טינה, קנאה, התחשבנות

 . תאריאלי טוען שהדחף להעניש קיים אצל כולנו ואף אצל חיו, מצבות המעידות על קנאה והענשה

נקמה ואמון . עם מישהו" לסגור חשבון"אבל יש יותר בנקמה מאשר רצון לספק תשוקה אישית "

אנחנו מוכנים לבזבז ( של הפרת אמון)במצבים האלה ...הם בסופו של דבר שני צדדים של המטבע

כדי להעניש את מי שהפר את , ולעמים אפילו לקחת סיכונים פיזיים , את הזמן והכסף שלנו

 .(019, 0200אריאלי )  ." ההאמון הז

מבקשים את סליחתו של הנפטר שמא אנחנו  ,טומנים את המת, הקרובים הנוכחים ,כשאנחנו

פים זכרונו צדיק ירוצים בעילוי נשמתו ומוס, השאנחנו מוחלים לו על העוולות שע ,ו בונפגע

אים בבתי את המצבות הבאות לא רו .הוא עולה השמיימה מטוהר, לו יםנמחל חטאיםה, לברכה

 .קברות בארצנו
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 טובים או גרועיםמצבות של בעלי מקצוע 

 

 האחד חשמלאי גרוע והשני גנב טוב

כאן נח בשלום על 

משכבו

 חובנאלס חובנאלספנקרסיופנקרסיו

1968-1993

היה בעל טוב

אב טוב

( ביתי)אבל חשמלאי 

גרוע
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 ני משפחה נוקמים הקימו במצבות ש

 

כאן נחה אשתי 

,היקרה

ברוחילדהברוחילדה

חלאמונטהחלאמונטה

1973-1997

קבל אותה ', ה"

באותה שמחה בה 

אני שולח אותה 

"אליך
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  מצבה מחייכת

 

 

 

בעלת חוש  ,ברברה מאניר חברה שידידתהמקבלתי את התצלום : ספרהאחיין של המנוחה מ

אחיין בצע את ה. תםזמנך  עליו שיהיה כתוב ,מצבהכ חןדמתרצה , בבוא יומהשנהגה לומר הומור 

.  מחייכיםוהמדחן -ליד מצבתאנשים רבים  יםנעצר 08.8.0221ואכן לאחר מותה ב , מבוקשה

 .באוקלהומה, המצבה ניצבת בבית הקברות במדינת אוקפוסקי

 

 המעידה על אליפות מיוחדת במינהמחויכת מצבה 

 
-ה והיא אלופת ןמוסיקה ותיאטרו, אוהבת ספר, שמחה בחלקהגברת מיוחדת נולדה בוורשה "

scrable( "כך כתוב על המצבה.) 
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 0811בשנת . מצוי בית קברות שאין כדוגמתו בעולם, ספינצה על גבול רומניה ואוקראינהבכפר 

ציור צבעוני המאפיין את הנפטר ודברי הספד משעשעים מעץ ועליה  נגר העיירה מצבבנה 

 ההתקבל מצבהה   .להתייחס אליו בהומור ישו, המוות הוא חלק ממחזור החייםלדעתו . בחרוזים

חלק . מצבות 422-מאז הוקמו במקום כ .ו לעצמם מצבות דומותרבים ביקש בהתלהבות

הציורים בסגנון נאיבי . מהציורים מתארים את אורח חייו של הנפטר ואחרים את סיבת המוות

של המאה הקודמת התפרסם  92-מאז שנות ה. מלווים בדברי הספד חרוזים ומשעשעים, וצבעוני

 .בעונית זו מפייסת בין בני הזוג לאחר מותםמצבה צ .תיירות תרוהפך לא, המקום בכל העולם

  

 
 סיכום

 .טבעותוכנו ו, שמומעצם  מתריס ,דן בנושאים קוטביים של הומור ומוות, מאמר זה

. להיחשב כזלזולהיתה לפני שני דורות  עלולהד של מוות בנושא רציני ומפחי, קונפורמיות-נון

. עד תחילת המאה העשרים היו רציניים ומכובדיםתיעוד וההנצחה ה  .מתוך כבוד למת ולהנצחתו

מגיעים לשולחננו ובעיקר , בעיקר בעידן התקשורת המהירה, בחמישים השנים האחרונות

איש לא היה מעז לדון בהם שלא  למחשבינו טקסטים וצילומים משעשעים בנושאים שעד אז

אין פלא שלתחום הרציני של המוות נכנסו גם מצבות צבעוניות ומצחיקות ומודעות . בכובד ראש

אף ולעתים  ותציניב, לעתים המוות בהומורנושק , מסיבות רציניות ועצובות אלו. אבל משעשעות

 .תמקאבריוב

 

 :בבדיחותבסיפורים ו, במצבות, מודעותב, טקסטים שוניםראינו ב

 הן על ידי קרוביווהן על ידי האדם עצמו , ניסיונות הנצחה שונים. 

 משעשעות, נקמניות, מוזרות, שימושיות, צורות הנצחה מקוריות ; 

 .מצבות המנציחות שנאה ונקמה, מצבות המנציחות אישים דרך מתכונים     

 המבדח יכולת למצוא את ; שחור המנסה להתמודד עם המוות, נושך, הומור חריף

 .גם באלו שנוהגים בהן כובד ראש, בסיטואציות שונות
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התבונן בהיפוך , כלומר' פרדוקסיתהכוונה ה' שיטת טיפל ב הפסיכוטרפיסט הנודע נקלויקטור פר

הרי אם היית אתה מת 'את מות אשתו שאל אותו פרנקל , בו טיפל, כאשר ביכה גבר. של מצבים

האין התייחסות קלילה לחיים מובילה . ' כן מוטב שכךל. היתה היא סובלת, לפני אשתך האהובה

 ? להתייחסות נינוחה למוות

 חיוך המעלות, מצבות בלתי נשכחות, מודעות שונות מצחיקות, אבל משעשעות-התחלתי במודעות

מאמר להרי , אם דליתם רעיונות חדשים למודעות אבל ומצבות, אם חייכתם.  צחוק או  השתאות

-אבל בגיל ששים ולמות בגיל מאה ועשרים ואולי שר-לתכנן מודעת אפשר. תרומה הייתהזה 

 . המוות יפסח עליכם כשיראה שיש לכם חוש הומור כה טוב

להתמודד יעיל ומאתגר המאפשר עזר כלי אלא , הוא לא רק עניין מבדר ,הומור שחור אם כן

 .הקצרים השראה לחיינו שחור והומור בכלל מעורר הומור. צבים קשיםולטפל ברגשות ובמ
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  . על העידוד למנף את אוסף המודעות לכתבה זו, אבשלום אליצור' לפרופ

 .עריכההסיוע בו דעל העידו ,ר אריה סובר"לד


