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יעל לוי

זוכרים את הסדרה „הא הא וו טאזונטה 3000
רי”? או.קיי, היא אולי מוכרת לכם יותר כ„הלב”.
ככה קוראים לזה ביפאנית. מעטים יודעים
שמסחטת הדמעות של הילד מרקו שמחפש את
אמו, היא למעשה אנימציה יפאנית ישנה,
שנוצרה בעקבות קומיקס יפאני המכונה מנגה.
מה שהחל כהבלחה קצרצרה למרקע הישראלי
בתחילת שנות השמונים, תפס תאוצה דווקא
בשנתיים האחרונות, בצורת סדרות כמו „דרגון

”, „יוגי הו” ו„אינואישה”.GTבול 
כדי לספק מאות אלפי ילדים ובניַײנוער
שהתמכרו לאנימציה היפאנית, נערכה בשבוע
שעבר, במסגרת פסטיבל תלַײאביב הבינלאומי
לסרטי ילדים ונוער בסינטמק תל אביב, סדנת
מנגה ביוזמת ערוץ הילדים, בה למדו
המשתתפים לצייר את הדמויות האהובות

עליהם, לכתוב את שמן ביפאנית וקצת
מההיסטוריה שמאחורי האנימציות.

בריחה מהמציאות

„אוטקו”, כך קוראים למי שתקוע חזק במנגה.
„מדובר באנשים שלא יוצאים מהבית וכל היום
קוראים מנגות וצופים בסרטי אנימציית מנגה,
המכונים אנימות”, מסבירה ורד פרבר, יועצת
עסקית ותרבותית לחברות המעוניינות לעבוד
עם השוק היפאני, ומי שהתגוררה בארץ הקימונו

והסושי במשך שבע שנים שלמות. 
„מדובר באנשים שכשהם הולכים לחנות
ספרים, הם קונים שלוש מנגות זהות. אחת כדי
לקרוא, השנייה לשים על המדף, והשלישית כדי
להכניס לאוסף. אנשים שמוותרים על תספורת או
על ארוחה טובה במסעדה כדי לראות עוד סרט או
לקנות עוד חוברות. ביפאן אפשר לראות הרבה
כאלו. שם זה כבר ממש מילת גנאי, אבל בארץ, אם

תגיד לילד שהוא 'אוטקו', הוא ממש יקרן מאושר”.
אלמוג דב, בן 19 מעכו, סטודנט להנדסת
חשמל בטכניון ומנהל פורום חובבי מנגה ואנימה
באתר האינטרנט של ערוץ הילדים, מכיר לפחות
אחת כזאת. „דרך הפורום הכרתי ילדה שעוד אין

לה 14 וכבר הספיקה לראות יותר מַײ30 אנימות
בשנה האחרונה; שכל אחת זה כמה פרקים
טובים”. ההספק שלו, לעומת זאת צנוע יותר.

„רק” שמונה אנימות בשנתיים האחרונות. 
גם תעשיית המרצ'נדייז סביב האנימציה
והקומיקס הולכת ותופסת תאותה. חברת ֵקֲקְר,
בעלת הזכויות הבלעדית על שיווק המרצ'נדייז
של שתיים מסדרות האנימה המצליחות בארץ,
„אינואישה” ו„דרגון בול”, מספקת לחנויות
מחברות או חבילות קלפים בשקלים בודדים,
בובות אקשן וילקוטים, שמחיריהם מגיעים
לעתים גם למאה שקלים ויותר. אפשר למצוא את
הדמויות השונות על חולצות, קלמרים, נעלי
בית, פופים, פאוצ'ים ומה לא. תחפושות לפורים
של „דרגון בול” יש מזמן, כשהשנה תצטרף

לחגיגה גם „אינואישה”.
אז מהו סוד הקסם? פרבר מתארת את המפגש
עם האנימציה היפאנית ככניסה ל„עולם דמיוני,
קסום ומלא רגש, שם נלחמים רובוטים, דמויות
שמיימיות מתאהבות וכוחות היקום נאבקים זה
בזה. זה פשוט מושך אנשים, מעין בריחה
מהמציאות לתוך עלילות שאפילו סרטים
הוליוודיים לא יגיעו לקרסוליים שלהן”. דב
מסכים: „האנימה משלבת כמה ז'אנרים יחד —

אקשן ודרמה, למשל. בסוף יוצא משהו ממש
מצחיק שכיף לראות”.

חוקים ברורים מאוד

המנגות התפתחו ביפאן במקביל לקומיקס
המערבי, אבל הן שונות ממנו במאפיינים רבים.
ראשית, מדובר בחוברות גדולות מאוד, בין 120
לַײ200 עמודים, המודפסות בשחורַײלבן, מה
שמוזיל את עלותן בצורה משמעותית. הבדל נוסף
הוא ביצירת הדמויות. במנגות הן מצוירות לפי
חוקים מאוד ברורים, כמו סנטר מחודד, אף ופה
קטנים ועיניים גדולות מאוד, שמשוות להן מראה

ילדותי.
הן נחלקות לכמה סוגים: סיפורי אהבה בין
בנים לבנות, כמו „פרוט בסקט” או „לאב הימה”;
רובוטים, כמו „מך” או „מקרון1”; פנטזיה ומדע
בדיוני ואפילו פורנוגרפיה. העלילה יכולה
להתחיל בקלות רבה כקומדיה, להמשיך כדרמה
רצינית, ולשלב גם איזו מלחמה טובה בין הטובים
לרעים. הסוף, בדרךַײכלל תלוי בגורל. יש גם מי
שיאמרו שכמה מעלילות המנגות והאנימות
כלַײכך סבוכות וביזאריות, שקשה לעקוב אחריהן.
„צפיתי בכמה סדרות שיכולות לדפוק לך את
המוח ממש. לא משנה כמה אתה רואה, אתה לא

מצליח להבין כלום”, צוחק דב. 
בארץ החלו לאהוב ולאמץ את הקומיקס
היפאני דווקא באמצעות האנימות, שהוקרנו
בטלוויזיה והופיעו במשחקי המחשב. האנימות גם
תפסו כאן חזק יותר מאחיותיהן הכתובות —
המנגות. אחת הסיבות היא המחיר. בעוד שחוברת

קומיקס משומשת ביפאן עולה בסביבות 4
וחצי שקלים, בארץ נמכרות רק חוברות
חדשות במחיר שנע בין 60 לַײ80 שקל (!). את
האנימות ניתן גם להוריד בקלות ובאופן
מיידי מאתרים שונים באינטרנט, ואילו את

ב”? מתברתמכרתם לעלילות מרקו מ„הלתם הגם א
מנגה — קומיקס יפאני שקורא תיגר על האיורם לם מכוריה

הם עוד √ יעל לוי יצאם רוציה — והמכוריפיפורנוגר

תבת גינתון, 20, חובשלומי
םבאימנגות: „מכעיס אותי שמיי

בל שמיועדראל רק זליש
ם אותו, בים, ועוד מדובלילדי

כןהסלנג נופל. לכך ש
ם,פים עלינו כמו מטורמסתכלי

רות טיפשיות”ם סדביאוהש

ת ליפאן:בר, מומחיורד פר
ם ם שקוני„מדובר באנשי

ם שלוש מנגותבחנות ספרי
החת כדי לקרוא, השנייזהות. א

ת ף, והשלישים על המדלשי
כניס לאוסף”הכדי ל

מימין: ציורים של שלומית גינתון.
צילום: מיכאל קרמר
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ם שממש נדלקו על העניין, וכיום ר שיש כמה מעריציר
ם ועדבות ומגוונות — מרובוטים √ העלילות רביים המעררי
בה יותר מסושירתה שיפאן זה המסע ציורי, וגילה ל

הקומיקס צריך לרכוש ולחכות למשלוח, וזה קצת
מקלקל את הפאן.

בעוד אנימות רבות כמו „פוקימון” ו„סאקורה”
מתורגמות או מדובבות בארץ לעברית ומשודרות
בטלוויזיה, המנגה פחות נגישה לנוער הישראלי.
עדיין אין מנגות שמתורגמות לעברית, ואת אלו
שמגיעות בגירסה היפאנית או באנגלית, ניתן
להשיג רק בחנויות ספורות בלבד. אפשרות נוספת

היא, כמובן, לקנות בחו”ל. 

פריט לאספנים

„אחת הבעיות עם הקריאה של החוברות האלו
היא מגבלת השפה”, אומרת פרבר. אלו
שמתורגמות לאנגלית, לא תמיד מעבירות את
הסיפור כמו שצריך, כי קשה מאוד לתרגם את
המילים כפשוטן, אבל גם מי שכבר קורא יפאנית
מתקשה, כי מדובר בסלנג מאוד מסוים השמור
לז'אנר הזה. נוצר מצב שהרבה אנשים בארץ קונים
מנגה לאו דווקא כדי לקרוא אותה, אלא כדי

ש'תהיה לי מנגה בבית'. זה פריט איסוף ממש”.
הבדל משמעותי נוסף בין המנגמניה המקורית
לגרסתה הישראלית, נטולת הקפאין, הוא קבוצת
היעד. ביפאן אין למנגה גיל, ואילו בארץ צופים
באנימות בעיקר ילדים, למורת רוחם של כמה
מחובביה. „יש סדרות שלא הייתי נותן לילד לראות,
כמו הסאגה של אקסל. בחורה שכבר בפרק הראשון
מתה שלוש פעמים, במיתות משונות”, מספר דב.
„גם סדרות כמו 'דרגון בול', לדעתי לא מיועדות
דווקא לילדים. מהגירסה המקורית שלה, שאפשר
להוריד מהאינטרנט, יכולים ליהנות גם מבוגרים.
כך אני נדבקתי בחיידק האנימה, לפני קצת יותר

משלוש שנים, כשהתחילו לשדר אותה בארץ”. 
גם שלומית גינתון, 20, סטודנטית למחול, לא
ממש מרוצה ממצבו של הז'אנר בארץ. „מכעיס
אותי שמייבאים לישראל רק זבל שמיועד לילדים,
ועוד מדובבים אותו, כך שכל הסלנג נופל.
מהסיבות האלו אנשים מסתכלים עלינו, חובבי
מנגות, כמו מטורפים, שאוהבים סדרות טיפשיות.
זה לא נכון, יש הרבה אנימות איכותיות למבוגרים,
כמו 'טריגן' למשל, או 'ברזרק', שמתרחשת
בתקופה שמזכירה את ימי

הביניים ומתעסקת בגורל”.
ַײפרבר, לעומתם, מס

ַײכימה שקצת קשה למכור לישראלי הממוצע אנימ
ציה בעטיפה של בידור איכותי לכל המשפחה.
„נכון, ביפאן אפשר לראות כמעט בכל תחנת
רכבת זקן בן 70 יושב וקורא מנגה, אבל בארץ זה
ַײבחיים לא יקרה”, היא אומרת. „אצלנו זה לא מוש

ַײרש מילדות. ביפאן כל ספרי הילדים הם בעצם מנ
גות. משתמשים בהן אפילו בביתַײהספר, במקום
ספרי היסטוריה, כדי להמחיש מאורעות לצעירים.
ַײ„אני מאוד מקווה ששיעורי העשרה בנושא התר

בות היפאנית יוכלו להיכנס לבתיַײהספר, אבל שזה
יהפוך לחלק מתוכנית הלימודים? אין סיכוי”. 

זיקה חזקה ליפאן

עם דבר אחד פרבר מסכימה בפה מלא: השלב
הבא לאחר מפגש עם פיסת תרבות כמו

האנימה או המנגה היא זיקה חזקה לארץ
האקזוטית. גינתון, מי שהיתה עד לא מזמן
תלמידה בשיעורי היפאנית שהעבירה
פרבר, היא דוגמה לכך. את הרומן שלה
עם התרבות היפאנית החלה לפני כחמש
שנים, כשחבר הציג בפניה אנימה. מאז
היא צופה קבועה של סדרות האנימציה
היפאניות, יוצרת מנגות מקוריות,

ואפילו דוברת יפאנית.
פרבר: „מעבר

ַײלאהבה של האני
מה, צפייה בסדרות

כאלו מושכת בניַײ
נוער וילדים רבים לשוני

התרבותי ביפאן. בכל זאת,
ַײמדובר בקלאסה של המז

ַײרחַײהרחוק. יש בה אנ
שים יצירתיים ומשכילים

ַײשהצליחו לשלב בהצלחה מסו
ַײרת בת אלפי שנים עם קדמה ומו

דרניזציה. אפשר לראות את זה
ברחובות טוקיו — בנייני הייַײטק
מרהיבים ולצידם מקדשים בני

3,000 שנה, או חליפות עסקים לצד
נשים בקימונו.

„בפרק זמן של כחמישים שנה הצליחו
היפאנים להפוך את המדינה שלהם
למעצמה מספר שתיים בעולם, וזה מאוד
סקסי בעיני הישראלים — השונה
והמוצלח. אין היום חברה רצינית שלא
מעוניינת להיכנס לשוק עם היפאנים,
ואין ילד בארץ שלא צופה לפחות
באנימה אחת, בין אם הוא מודע לכך או
לא. גם התיכוניסטים התחילו לשנות
את יעדי הטיסה שלהם, והיום מבקשים

לטייל ביפאן לפני הגיוס לצה”ל”.
„אני מתכננת את הנסיעה ליפאן
כבר הרבה זמן”, מסכימה גינתון. „אני
רוצה כבר לראות את התרבות מקרוב
ולא רק לשמוע עליה. להתקרב
למקור. יש שם גם אופנה מדליקה.

היפאנים האלו משוגעים לגמרי”.

ב מנגות:ב, 19, חובמוג דאל
תי נותן לילדרות שלא היי„יש סד
ראות, כמו הסאגה של ל

בר בפרקה שכאקסל. בחור
ם. גםראשון מתה שלוש פעמיה

גון בול' לאררות כמו 'דסד
ם”מיועדות דווקא לילדי
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