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 לזכרו של אד� ברו�
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 פרס� האוצר וחוקר האמנות גדעו! עפרת מאמר בכתב העת 2003באוקטובר 

בקרב מה " אמני� משמעותיי�"שבו שלל את אפשרות קיומ� של , כיווני�כיווני�כיווני�כיווני�

שמור לו "אליבא דעפרת הוא כזה ה" משמעותי"אמ! ". הימי! הישראלי"שכינה 

ניסח עפרת שתי ,  בדרכו1".מקו� של כבוד בזיכרו! של האמנות הישראלית

, חופש, ביקורת, אוניברסליות, אני(קוטביות של השמאל הפוליטי ' גנטיקות'

 : טענתו). אחדות, דטרמינז�, מסורת, אר(, ע�(לעומת הימי! הפוליטי ) ריבוי

תורה סותרת את כל עקרונות האמנות *אר(*! ע�דגילה בברית בי

בהיות האר( שלילתה של אמירה , בהיות הע� קוד� לאני, הטובה

ומסורת על אוניברסלית ובהיות התורה אישוש עליונות� של חוק 

*אר(*השילוש הימני הקדוש של ע�. רפני חירות ואנרכיז� יוצ

יא אחת ה, אחת תורתנו,  אחד אלוהינו–תורה מניח את האחד 

אלו ה! אחדות ואחידות . הוא עמנו) ונבחר(אחד , ארצנו

  
 אקדמיה לאמנות ועיצוב השלהמקוו! כתב העת , "פרוטוקולי�ה"ראה אור בהמאמר *     

  )2008וקטובר א( 10גיליו! , ירושלי�, 'בצלאל'

1220527665/he/home/zope/il.co.secured.bezalel://http 
מיסודו של התעשיי! מאיר ', אודיס'כתיבת המאמר התאפשרה הודות למלגה של קר! 

 .אלי
שא	 (חזנובי( *תמר בוקסבוי�, הורובי(*ר דנה אריאלי"ד, חגי סרי:        אני מודה לידידיי

על קריאת המאמר ועל הערותיה� , חמא*אבנר בר, דוד שפרבר, ) את המאמרערכה
 . תודה ג� לעורכי כתב העת על הערותיה� הבונות.המחכימות

אוקטובר  (9, כיווני� חדשי�כיווני� חדשי�כיווני� חדשי�כיווני� חדשי�, "?הא� תיתכ! אצלנו אמנות של הימי!", פרתגדעו! ע  1
 .150*139' עמ, )2003
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לעומת , השמאל. מנהיג*רב*אב*המחייבות צנטרליז� של אלוה

א� זוכה בהומניז� של המרד , מסתכ! באנרכיה ובהפקרות, זאת

כל אלה ה! ערכי� של אמנות . ובאותנטיות של הספק והחיפוש

 ). ושל חיי� המבקשי� להפו� לאמנות(טובה 

שכ! א� כדבריו , דבריו של עפרת אינ� מחזיקי� את עצמ�, קריאה ראשונהעוד ב

הא� יוצריה� של ספרי . הרי שרוב התרבות האנושית לא הייתה באה לעול�

הא� יוצרי התלמוד או מנגד ו? "תורה*אר(*ברית בי! ע�"� לא דגלו ב"התנ

' רהזוה'הא� אמונתו של מחבר ספר ? "אמירה אוניברסאלית"מדרש רבה שללו 

אישוש עליונות� של חוק ומסורת על פני חירות "בבחינת  שהיא ,בתורה

 מנעה ממנו את חירות היצירה של אחד המיתוסי� המופלאי� ,"ואנרכיז� יוצר

מניח את "הא� המונותיאיז� ה? של המי! האנושי באלפיי� השני� האחרונות

? פרתכאמירתו של ע" שילוש ימני" הוא –אר( וע� נבחר ,  אלהי�–" האחד

 מונח בעייתי כשלעצמו כפי –מנהיג *רב*אב*הא� צנטרליז� של אלוה, ובכלל

בהומניז� של המרד " אינו מזכה את האוחזי� בו –מפיו של עפרת   יוצאשהוא

כיצד יסביר עפרת את דמויותיה� , א� כדבריו? "ובאותנטיות של הספק והחיפוש

שלמה אב! ' ר,  מימו!משה מ!' ר, שמעו! בר יוחאי' ר, עקיבא' ר, של ירמיהו

אברה� יצחק ' ר, משה מנדלסו!' ר, דו! יצחק אברבנאל, יהודה הלוי' ר, גבירול

ועוד רבי� וטובי� , ישעיהו ליבובי(, )'חזו! איש'ה(ישעיהו קרלי( ' ר, קוק

 ? בהיסטוריה הדתית של התרבות היהודית

ת שכ! דבריו של עפר, מאמר זה אינו מתכוו! לעסוק באפולוגטיקה עקרה

 ואכאוצר וכהיסטוריו! של האמנות רק בשל תפקידו לא , ראויי� להתייחסות

 .כפיגורה מרכזית בשיח האמנות הישראלי בעשורי� האחרוני�בשל מעמדו 

משקפי� דעה רווחת בזר� ההגמוני משו� שה� , בעיקר יש לדו! בדבריו

 . העכשווי של האמנות והממסד האמנותי הישראלי

* 

עוד באמצע שנות ,  לכ!שלושי� שנה קוד� כי מסתבר, באופ! אירוני

  כלשונו של'רדיפת�' קבל על השב' מושג 'חוברת פרס� עפרת מאמר ב,השבעי�

 שאל עפרת,  למאמרו דאזבתגובה .לאומי*אמני� המזוהי� ע� הקו הציוני

חרדיי� ' ומתנחלות' מתנחלי�' בז� מחמת ]נפתלי [הא� נדחה" :במאמר הנוכחי

מהמוזיאוני� [...] כלו� נדחה אופק [...] השמוני� שצייר בראשית שנות 
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: וענה" ?בשנות השבעי�' שיבת ציו!'הראשיי� שלנו מחמת חטא ציורי 

לא היו : אני קובע בביטחו!, מנקודת התצפית והידע של גילי וניסיוני המופלגי�"

הציור 'את אמני ) ודוחי�(אוצרי המוזיאוני� הראשיי� שלנו דחו . דברי� מעול�

זו הסיבה .  הערכית משפת� האמנותית�א� ורק משו� הסתייגות' ניהציו

 .להל! תיבדקנה קביעותיו של עפרת ".היחידה

 

 

 ב
 

, שבו, חמא*הורובי( ריאיו! ע� האמ! אבנר בר* פרסמה דנה אריאלי2006בינואר 

.  מבמות התצוגה הקנוניות'ימני�'� של אמני� קבל האמ! על הדרת, בי! השאר

 שהתראיינה ,אל! גינתו!, אביב*יר את אוצרת מוזיאו! תלהוא הזכ, כדוגמה

בנושא אמנות והתנתקות ואמרה שהיא לא מכירה אמ! ימני דתי רציני ולכ! אינה 

 . כזה אצלה במוזיאו!אמ!  מציגה

לעול� אינה מדברת על אמנות כי טענה גינתו! , חמא* לדבריו של ברבתגובה

הטלת חר� על אמני� וש, ימנית או אמנות שמאלנית אלא על אמנות

לצור� , או, זהות� המינית, הזדהות� הפוליטית, אמנות�, מסריה�, שהשקפת�"

לא נוחי� לנו מסיבה זו או אחרת היא צדקנית ומגוחכת , העניי! מקו� מגוריה�

 2".בעיני

 בריאיו! ליונת! ,כשנה קוד� לכ!. בלשו! המעטה, שגינתו! לא דייקה, אלא

מעול� לא נתקלתי : "אמרה גינתו!, כל העירכל העירכל העירכל העירלמי שפורס� בעיתו! הירוש, אמיר

למתנחלי� [...] באמנות שנוצרת מעבר לקו הירוק ומצדיקה כניסה למוזיאו! 

 אבל ה� עסוקי� בהרג – תנאי� מצויני� ליצירה –אמנ� יש בתי� גדולי� וכס	 

 3".ובדיכוי של האוכלוסייה הערבית

 שוני� על הנו	 אצרת השנה תערוכה שמציגה מבטי�: "המראיי!לשאלת 

הא� בתערוכה כזו לא מתבקש להציג ג� את זווית הראייה . באמנות הישראלית

אותי יותר מעניי! להציג את נקודת המבט של  ":תה גינתו!ענ "?של הצד השני

  
 .84' עמ, )2006ינואר  (108, נתיבנתיבנתיבנתיב     2
המאמר זמי! ג� ). 22.10.2004 (כל העירכל העירכל העירכל העיר, "אל תתנו לה� מכחולי�", יונת! אמיר  3

מומל( לקרוא את התגובות למאמר " (הירוק היו� ירוק מאוד"נט תחת הכותרת באינטר
 ).באינטרנט
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מחסומי� , למשל, ומה ע� אמני� מתנחלי� שמציירי�" ".אמני� פלסטיני�

השאלה א� : " גינתו!שיבההעל כ� . להקשותהמראיי! וסי	 ה, "?בשטחי�

האמ! המתנחל היחיד . השטחי� ה� חלק ממדינת ישראל היא עניי! של הגדרה

אי! כרגע כל שיתו	 פעולה בי! , בכל מקרה. גר בגילה, למשל, שאני מכירה

 ".אמני� תושבי ההתנחלויות לבי! המוזיאו!

הורובי( את האמ! גרי * דנה אריאליראיינה, יוצרי� בעומס יתריוצרי� בעומס יתריוצרי� בעומס יתריוצרי� בעומס יתרבספרה 

  4:לנושא הנדו! כא!טיי! וחילצה ממנו תובנות משמעותיות ביחס גולדש

אמנותי ההממסד . עול� האמנות על פי רוב שמאלני מאוד מאוד

השיח [...] הייתי אומר רדיקלי שמאלני , עוד יותר שמאלני

אופקי� 'האמנותי בישראל מאז שנות הארבעי� והחמישי� של 

נטול , נטול מקו�, רכלומר נטול ִמגד', אני'היה נטול ' חודשי�

ל תופעה של העשר ו זה הכ–הפֹה , היהדות, האני. לוקאליות

 .זה חדש באמנות הישראלית. חמש עשרה שני� אחרונות

פקדו ה! ִת.  זה המצב–באוניברסיטאות , ברוב האקדמיות בעול�

ובהמש� כמעוז של השיח , כמאחז של שמאל ושל מרכסיז�

יש ש� . תקינות הפוליטיתושל ה, מודרניז�*הביקורתי של הפוסט

סוג מסוי� של שליטת מוחות שהוא קצת כמו ריאליז� 

גישה שעל פיה הפוליטיקה היא יצירת אמנות שיש , סוציאליסטי

 . הדברי� קשורי� זה לזה. לפענח אותה

אביב *שמוצגת כעת במוזיאו! תל, יש תערוכה של דוד וקשטיי!

קו� ש� זה מוצג מכל מ. אני לא יודע א� ראית, ]2003', פיצו('[

ובלמטית רפ, זו תערוכה מצוינת בכל המובני�. בצורה מרתקת

היא מקבלת את הטיעוני� של הקריקטורות , בכל המובני�

היא מעניינת ג� ברמה . תכני� אנטישמיי�, האנטישמיות

, כי הוא מדבר על הדברי� בצורה החיצונית, הפסיכואנליטית

. העצמי של היהודיאבל מה שעולה מש� זה התיעוב , הפוליטית

אני חושב שהתערוכה הזאת ראויה בכל המובני� להיות מוצגת 

לעבודה כזאת לעבודה כזאת לעבודה כזאת לעבודה כזאת , , , , זה ברורזה ברורזה ברורזה ברור: : : : אבל לעניי! הממסדאבל לעניי! הממסדאבל לעניי! הממסדאבל לעניי! הממסד. במוזיאו! ישראלי

  
, מאגנס, אמנות ופוליטיקהאמנות ופוליטיקהאמנות ופוליטיקהאמנות ופוליטיקה, , , , רצח רבי!רצח רבי!רצח רבי!רצח רבי!: : : : יוצרי� בעומס יתריוצרי� בעומס יתריוצרי� בעומס יתריוצרי� בעומס יתר, הורובי(*דנה אריאלי  4

 .)א"ד. הדגשי� ה� שלי (214 *213' עמ, ו"ירושלי� תשס
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יש סיכויי� הרבה יותר גדולי� להיות מוצגת מאשר עבודה ימנית יש סיכויי� הרבה יותר גדולי� להיות מוצגת מאשר עבודה ימנית יש סיכויי� הרבה יותר גדולי� להיות מוצגת מאשר עבודה ימנית יש סיכויי� הרבה יותר גדולי� להיות מוצגת מאשר עבודה ימנית 

 5.שמתקיפה את העמדות של השמאלשמתקיפה את העמדות של השמאלשמתקיפה את העמדות של השמאלשמתקיפה את העמדות של השמאל

. התרבות בישראל ובמערב בשיח  היטב המעורה!אמפי אמירות נוקבות מ, אכ!

 .הייתה אל! גינתו!שדיבר עליה גולדשטיי! לא ציי! כי אוצרת התערוכה 

 6:בי גבעיצ  האמ!מתו� ריאיו! שלה ע�, הורובי(*ועוד מספרה של אריאלי

היה לי רעיו! בזמנו ולא [...] אני בכלל לא מכיר אמני� ימני� 

ה של חשבתי לפני שנתיי� שלוש לאצור תערוכ. ביצעתי אותו

. אפילו היה לי ש� לתערוכה. לאומי*אמני� ימניי� מהמגזר הדתי

. רק לעתי� נדירות של אמני� צעירי�, אני הרי לא אוצר תערוכות

אלא לעשות , לא להלעיג, בכל הרצינות. רציתי להקדיש לזה זמ!

. 'האחר האחר'רציתי לקרוא לזה . לבחור אנשי�, מחקר שטח

]. 'סטודיו'לשעבר עורכת [מל ס*סיפרתי את זה לשרה ברייטברג

ה היה חשוב לי לא כדי ז. ניסיתי להסביר לה למה זה חשוב לי

אלא מכיוו! שזה אג	 מסוי� בתוכי שהוא אלא מכיוו! שזה אג	 מסוי� בתוכי שהוא אלא מכיוו! שזה אג	 מסוי� בתוכי שהוא אלא מכיוו! שזה אג	 מסוי� בתוכי שהוא , לתת לה� מיקרופו!

ורציתי לבדוק את , אני מנוכר אליו לגמריאני מנוכר אליו לגמריאני מנוכר אליו לגמריאני מנוכר אליו לגמרי. . . . לא קיי�לא קיי�לא קיי�לא קיי�, , , , מוכחשמוכחשמוכחשמוכחש

וא� יש אז , יש לנו הנחה שאי! ש� אמנות[...] האופוזיציה הזאת 

זו הנחה שקיימת באליטה . 'פולקלורית וכו, טיתהיא פלק

ולכ! רציתי לחפש אמנות ימנית בצורה , התרבותית הישראלית

לא להגיע . תו� הפעלת כללי משחק הוגני�, הכי הוגנת שנית!

לא להגיד . למסקנה המבוקשת שאומרת שאי! או יש דבר כזה

אלא לראות מה יש וכ� לבצע תהלי� , שהיא נראית כ� או כ�

 .אני לא רוצה לקבל את ההנחות של מישהו אחר. דהלמי

        ????ומה קרהומה קרהומה קרהומה קרה

היה לי אז קשר ע� . לא עשיתי את זה משו� שזה מצרי� התגייסות

וג� , בחורה דתייה שעבדה לפרנסתה בצילו� חתונות של חרדי�

  
פתאומית הזאת לנושאי� הפתיחות ה: "ועוד מדבריו של גולדשטיי! בריאיו! ההוא  5

אחרי כל הדחייה של המוטיבי� ', אופקי� חדשי�'אחרי כל האוניברסליז� של , יהודיי�
 –מכיוו! שבסו	 היו� לא משנה מה קורה , כל זה בעיניי תולדה של המצב, היהודיי�

 .ש�". 'יהודו!'בעול� אתה 
 .)א"ד. הדגשי� ה� שלי (225*224' עמ, ש�  6
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היא סיפרה לי על ביקורות מאוד לא הוגנות . 'בצלאל'למדה ב

לא אהבתי [...] לה שקיבלה מהמורי� שלה כשעסקה בנושאי� הא

ואז חשבתי . וחשבתי שיש בה משהו גזעני מאוד, את ההתנכרות

אבל היה . חבריי אולי היו מאשפזי� אותי על זה. על הרעיו! הזה

 .וזה לא יצא, נסיעות וכדומה, צרי� להקדיש הרבה אנרגיה

 , מבקרי� שללהמשי� ולמנות כרוכל התבטאויות נוספות של אמני� וג�נית! 

 שקביעתו הנחרצת להראותכדי את הסצנה האמנותית הישראלית היטב המכירי� 

עקרו! הברירה האמנותי בשיח האמנות הישראלי נמדד  לפיה * של גדעו! עפרת

 . ואפילו מיתממתבעייתיתהיא  * ה האמנותי של היצירהרק על פי איכות

 

 

 ג
 

 עפרת התעל� מ! העובדה שג� הסתייגות משפה אמנותית אחת ותמיכה באחרת

ומשו� כ� אי , קשורה בעבותות אל השיח התרבותי והפוליטי שמוליד שפה כזו

כ� יש . אלית כהתייחסות לשפה אמנותית בלבדיאפשר לפטור מדיניות ניהול מוז

', המופשט הלירי'את הוויכוח והמאבק בי! אנשי  ,בי! השאר, לראות

) טימצקייחזקאל שטרייכמ! ואביגדור ס(בראשות יוס	 זריצקי ' אוניברסלי'ה

 על ידי ,למשל,  שיוצג'מיסטי'', לאומי', 'היהודי'ותומכיו לבי! אנשי הציור 

  .אמני� כמרדכי ארדו! או שמואל בק

כניעה לאופנות "ב' הציור הציוני'עפרת ניסה לתר( את דחיית� של אמני 

בתקופה ": וביתר פירוט". אלה אמני� כריזמטיי� המושלי� בכיפה*הזמ! ולאי

 קשה היה לה� לאשר –או המושגיות ', פופ'ה, רינו ההפשטהשבה קסמו לאוצ

לא בצנזורה ", הוא קובע, "דבר אחד ברור". "פיגורטיביות ֶא7ִית וסמלי�

 ".פוליטית עסקינ!

, אד� ברו�) בי! עיסוקיו הרבי�(האוצר ומבקר האמנות ראה , שלא כעפרת

פועל כ את דחיקת� של שמואל בק ומרדכי ארדו! ממרחב האמנות הישראלי

בעיקר כשהוא מגיע מהצד השמאלי של , יוצא של הפוליטיזציה של האסתטי

 : המפה

טבול , עתיר סמלי� ורמזי�, הציור של ארדו! היה בעיקרו מתאר
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, נוסח ארדו! ונוסח זריצקי היו מקוטבי�. בחוויות יסוד יהודיות

ועל קו המתח ביניה�  נוהלו ג� מסעות יצריי� וג� מסעות 

 . זריצקי כִקדמה, ארדו! כריאקציה. אינטלקטואליי�

, מבחינתו, שנשלטה, לימי� הגלה עצמו ארדו! המבוגר מישראל

שנהפ� לקנו! , "המופשט הלירי"יקי� של 'על ידי האפראטצ

בגלריות , ושלט במוזיאוני�, נקמני וחסר סובלנות, מחייב

שנעשה , סיפורו הקווי של מודרניז� שנעשה קנו!. ובביקורת

 [...]ארגו! כוחני 

מופשט "שמואל בק פעל כא! כאשר כבר מלאו כעשרי� שנה ל

היה " המופשט הלירי" של דבר מלאמתוומה שנותר , "הלירי

הפוליטיקה והפובליציסטיקה שלעול� ] כלומר[המשטרה שלו 

, מתקיימות לאחר שהפנומ! סיי� את חייו הטבעיי� והאמיתיי�

� צור� לחנוק מתו, והוא עדיי! משתרר על הסביבה מתו� אינרציה

 . כוחות חדשי�

בעלי גלריות פלוס , אמני�, מבקרי�, אוצרי�(משטרה זו 

האספסו	 האוטומטי הנצבר בעקבות הופעת הכוח של הקנו! 

לא  (יהודי בי! ישראלי�יהודי בי! ישראלי�יהודי בי! ישראלי�יהודי בי! ישראלי�[..]  בידלה את שמואל בק) המחייב

  7").יהודי"אלא " סוריאליסט"

הציור 'דחתה את אמני עפרת טוע! שלא צנזורה פוליטית : ועוד הערה עקרונית

 בעוד ,סמלי�באלא העובדה שה� השתמשו בפיגורטיביות אפית ו' הציוני

ג� כא!  .או המושגיות' פופ'ה, שלאוצרי� באותה תקופה קסמו יותר ההפשטה

 והסמליות בשדה האמנות הפלסטית המאבק נגד הפיגורטיביות: יש היתממות

יהודה , ז�נת! (' לקראת'מאבק מקביל בשדה הספרות בי! חבורת דמה מאוד ל

ג� ש� . אלתרמ!*דור שלונסקיבי! ל)  ועודדוד אביד! , רביקובי(דליה , עמיחי

, נטענו טענות חריפות נגד הפיגורטיביות והסמליות המרובות בשירי אלתרמ!

 .מאבק פוליטי לכל דבר ועניי!  אבל מתחת לפני השטח התקיי� 8,למשל

  
 81*77' עמ, 2002ירושלי� , כתר, חיינוחיינוחיינוחיינובספרו , ד� ברו� בשמואל בקראו דיונו של א   7

 .  )א"ד. הדגשי� ה� שלי(
, עכשיועכשיועכשיועכשיו, "הרהורי� על שירת נת! אלתרמ!", מאמרו המפורס� של נת! ז�, למשל, ראו  8

זמ! וריתמוס אצל ברגזו! ובשירה זמ! וריתמוס אצל ברגזו! ובשירה זמ! וריתמוס אצל ברגזו! ובשירה זמ! וריתמוס אצל ברגזו! ובשירה , וראו ג� ספרו. 122*109' עמ, )1959 (4*3חוברות 
 .1966אביב *לת, אל	, המודרניתהמודרניתהמודרניתהמודרנית
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אני רוצה למות על "ודה עמיחי שירו של יה, למשל, בולט, ממרחק השני�

 ,ח"תזה להרואיות המלחמתית והציבורית של דור תש*כאנטילא רק  9"מיטתי

אפוס הגדול שחיבר אלתרמ! למלחמת השחרור בספרו לאלא כאופציה מורדת 

לשפה בניגוד , די� היסטוריי�ב הויכוח על השפה הגדושה ר).1957 (היונההיונההיונההיונה עירעירעירעיר

על אופי ; ח על מעמדו של היחיד מול הכללהויכו; 'ישראלית'ה, המינימליסטית

הויכוח הגדול : בקיצור, הדיאלוג ע� מכמניה של התרבות היהודית הדתית ועוד

לא , כלומר נת! ז� וחוגו, לבי! דור המדינה, ח"ואפילו דור תש, בי! אלתרמ! ודורו

 . ועניי!שורשיו היו פוליטיי� לכל דבר ; היה ויכוח אסתטי או פילוסופי בלבד

, קיבל את ביטויו החרי	 ביותר מייד לאחר מלחמת ששת הימי�כוח זה ווי

עת ק� כמעט כל דור הנפילי� של הספרות העברית דאז והצטר	 לתנועה למע! 

מול דור .  שאלתרמ! היה אחד ממנסחיה ומעצבי זהותה,אר( ישראל השלמה

ואחז במשנה , הנפילי� הזה ניצב כעת דור חדש שלא ידע את מלחמת השחרור

למע! אר( אנשי התנועה כמעט כל נעלמו תו� כמה שני� . וליטית הפוכה לגמריפ

ושמאל ישראלי , י ההיסטורית ושלוחותיה" הגיע ממפא�שרוב, ישראל השלמה

ג� ,  ממרחק השני�.חדש תפס את ההנהגה התרבותית ואת ההגמוניה הפוליטית

ר תחומי הרי שבשא, ה� בזירה המפלגתית והשלטוניתשא� התרחשו מהפכי� כל

בתרבות ובתקשורת , במערכות המשפט והביטחו!, בכלכלה, באקדמיה: החברה

,  וכפועל יוצא מכ�הוסי	 השמאל הישראלי לשמור על ההגמוניה, לשלוחותיה

 .  ג� על השליטה בקנוניזציה של האמנות הישראלית,בי! השאר

כי ' הציור הציוני'כאשר עפרת קובע ביחס לדחיית� של אנשי , מבחינה זאת

 לוועדה מטע� הבוחנת את התאמת! א� כוונתוה, "לא בצנזורה פוליטית עסקינ!"

במקרה ? בנוסח המשטרי� הטוטליטאריי�, של היצירות לקו המפלגה השלטת

אבל לצנזורה פוליטית יש דרכי� משונות . ברור שלא הייתה צנזורה כזאת, הזה

לא ' פוליטי'הבהגדרת , אולי כא! שורש הדבר. לומר שהיא לא אוהבתמשלה 

הא� . כוויכוח בי! מפלגות אלא בי! השקפות עול� שיש לה! ג� ביטוי פוליטי

מקרה הוא שאות� אוצרי� או אוצרות במוזיאוני� השוני� מחזיקי� בעמדות 

או (תמיכת� ע�  ות עמדותיה� הפוליטיות קשורכיצדו? פוליטיות דומות

 ?בשפה אמנותית זו או אחרת) הסתייגות�

  
השיר הופיע . 83*82' עמ, ג"ירושלי� תשכ, שוק!, 1962196219621962****1948194819481948  שירי�שירי�שירי�שירי�, יהודה עמיחי  9

 .ח"תל אביב תשי, הקיבו( המאוחד, שירי�שירי�שירי�שירי�: : : : במרחק שתי תקוותבמרחק שתי תקוותבמרחק שתי תקוותבמרחק שתי תקוותלראשונה בקוב( 
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האמנות הישראלית מדירה דר� קבע אמני� בעלי כי , היאמרהאמת ניתנת ל

', לאומית', 'שמרנית', 'מסורתית', 'יהודית'השקפת עול� שנית! לכנותה בהכללה 

משטרת 'ו' אפקי� חדשי�'נזכיר רק את אנשי . לעניי! זה שורשי� רבי�. 'ימנית'

במסגרתה נדחקו לצד אמני� , )כהגדרתו של אד� ברו� ( שהקימו'האמנות

 ג� אמני� המתגוררי� מהדרה זו סובלי�  .שמואל בק ועוד, כמרדכי ארדו!

 . לא רק ה�אבל, בהתנחלויות או שמזוהי� את!

 

 

 ד
 

ראשית ההתגבשות הלאומית אל  תכדי להבי! את שורש ההדרה יש להרחיק עד;

 10.עשרה ולאחריה* בעיקר במהל� המאה התשעהחדשה של הע� היהודי

ע אחד הניסיונות המרתקי� והבעייתיי� ביותר בוצבתקופה הרת גורל זו 

האליטה המובילה של הע� סילקה את מה שהיה מש� : בהיסטוריה של העמי�

: יובהר כא!. האלהי�: דורות ארוכי� עילת הקיו� של הקולקטיב היהודי

,  כפי שנתפס במסורת הדתית ובתודעה היהודיתהאלהי� המדובר כא! הוא

' רליגיוזי'או ה', הנשגב'וג� לא , ֵדאיסטי, פשט לא אל מו–כלומר אלהי ישראל 

 . ושלל ביטויי תחלי	 חלולי�' מטאפיזי'או ה

סולקו אלמנטי� מכריעי� נוספי� בתודעה הרוחנית ע� האלהי� היהודי יחד 

כ� התמסמסו . קרו! המכונ! הראשוניי שלכול� היה קשר הדוק ע� הע,של הע�

וכ! מושגי� תרבותיי� עתיקי� , אדמה ומשפחה, מושגי� קמאיי� כמו קשר ד�

עשור אחר עשור הל� הקולקטיב . ספרות דתית ועוד, משפט עברי, כמו הלכה

היהודי והתנתק מכל מה שסומ! אצלו כאש� העיקרי במצבו המדיני והחברתי 

, ההוויה הדתית של הע� היהודי על מסמניה המובהקי� ובראש�: העלוב

  .ט מאז ומתמיד בראש המשפחהאותו אב קדמו! שניצב כמע,  האלהי�,כאמור

מה שאירע בספרות ובתרבות היהודית במאה , תורת הנפשבמונחיה של 

, העברית החדשההתרבות זהו השורש ממנו צמחה . 'רצח אב' היה עשרה*תשעה

  
על הדחקתו של : א� כל ההתנתקויות"כמה פסקאות כא! נדונות בהרחבה רבה במסתי   10

כא , אקדמותאקדמותאקדמותאקדמות, "ה של השלו� בשיח התרבותי בישראלהמטאפיזי ועל האסתטיזצי
 ).בדפוס(
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. ראשיתה ה! א� פועל יוצא מאירוע קולוסאלי זההגרסאות ביחס לוכל שאר 

על ספרותו , הונהג הע� היהודי, אולי אלפי שני�, לראשונה זה זמ! רב מאוד

*כמש� אלפי שני� בידי אליטה שהתכחשה למה שנחשב , ומורשתו התרבותית

raison d'êtreשלו .  

ובכלל לא נדע מקו� מנוחה וא	 לא ', רק באלהי�'מקו� מנוחתנו אינו "

את  במסה אחרת כר� כדרכו 11.ח ברנר באחת ממסותיו"כתב אז י, "נבקשהו

שאלת חיינו היהודית היא לא : "שאלה הדתיתע� הע� תנאיו החומריי� של ה

 ]... [אי! לנו וליהדות כלו�,  אנחנו היהודי� החופשי�]... [שאלת הדת היהודית

 את 12".שאלת חיינו היא שאלת מקו� עבודה פרודוקטיבי בשבילנו היהודי�

 הבה נגבר חיילי� *אי! משיח לישראל "מסתו זו סיי� ברנר במשפט המפורס� 

שכ! , "אי! אלוהי�"היה תרגומו הפוליטי של " אי! משיח". "בלי משיחלחיות 

  .מאז הגלות האחרונה דבקו שני המושגי� זה לזה כשני פניו של יאנוס

בעקבו של רצח האב האדיפלי שביצעה האליטה התרבותית המובילה של 

נית! להסביר אירועי� רבי� במאתיי� השני� , הע� כלפי אביה הקדמו!

אי! כא! , ויובהר היטב. עיקר בעשרות השני� מאז הקמת המדינההאחרונות וב

אבל עובדה היסטורית היא שכ� התנהל הע� הזה ע� , ניסיו! לדבר תיאולוגיה

, שהיה המקור לכל הכיסופי� האישיי� והקולקטיביי�, אלהי� בראשו

אל המרחב שמעבר , לשאיפה לחרוג אל המטאפיזי, התרבותיי� והפוליטיי�

כלומר הקמתה של , בכל הקשור לאב! הראשה, אכ!. חשי הרציונלילניסיו! המו

הזה הניסיו! ההיסטורי חסר התקדי� לומר שאפשר , מדינה יהודית באר( ישראל

קולקטיב הניסיו! המרתק הזה הוליד יחד ע� זאת ; הצליח מעל לכל שיעור

סתו שכני, )ראש*בלי*גו	 (corpus sine capiteמעי! , מודרני נכה מבחינה נפשית

אל ההיסטוריה הנורמלית כאומה בי! אומות חיפתה על האנומליה העקרונית 

  .שארבה כל העת לפתחו בנסותו להצמיח ראש תחליפי

את התהלי� ר תאאפשר לתרג� את הדברי� הללו לסימני� ומסומני� לא� 

בי! , 'יהודי' ל'עברי'בי! ה, 'יהודי היש!' ל'יהודי החדש'מאבק בי! ההמדובר כ

  
 – 14' עמ, )ד"ג כסלו תרע"י (9' גיל, שנה חמישית, האחדותהאחדותהאחדותהאחדות, "ביבליוגרפיה", ח ברנר"י    11

הקבו( , כר� שני, ברנרברנרברנרברנר. . . . חחחח....כל כתבי יכל כתבי יכל כתבי יכל כתבי יכונס ב). 'ב! שלמה'הופיע תחת הפסיבדוני� . (16
 .395*396' עמ, א"אביב תשכ*תל, דביר*המאוחד

ב חשוו! "כ (3, שנה רביעית, הפועל הצעירהפועל הצעירהפועל הצעירהפועל הצעיר, )חיי� ברנר(יוס	 חבר , "בעתונות ובספרות   12
 .6*8' עמ, )א"תרע
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המאבק הזה מתחולל בי! קבוצות . 'יהודי' ל'ישראלי'ובי! ה, 'יהודי' ל'צבר'ה

, יהודי בחברה הישראליתאבל פעמי� רבות הוא מתחולל בתו� כל , בחברה

 לדת, לאר(, בי! הרצו! להשתיי� לקולקטיבהנפשי והאידיאי המתקיי� במתח 

, �לעול, ל ולצאת למרחבולמסורת ובי! השאיפה האינדיבידואליסטית לפרק הכו

, המתח שבי! ערכי� לוקליי� וזה. לי וכותוכולאד� שב, לתת ביטוי לאישי

המתח שבי! היהודי כלומר . לבי! ערכי� אוניברסליי�, שבטיי�, פטריוטי�

כול! דפוס לש, אופוזיציות חברתיות ונפשיות נוספותנית! למנות  .לאוניברסלי

 . עומק דומה

 עניי�עניי�עניי�עניי� שמחתשמחתשמחתשמחת החשובה תונת! אלתרמ! התייחס לסוגיה כבדה זאת ביציר

הציג , מרדכי שלומבקר הספרות על פי פרשנותו המבריקה של , שבה 13)1940(

שהיא ג� , ציונית*ובמרכזו הא� הישראלית, את מיתוס הלידה הנועז של הצבר

האונס אותה , הלא הוא המת החי היהודי, האחות והכלה של אביה, הרעיה, הבת

� ג, לפי הרגשתה כמוב!,  אותה לאנוסוממשי�, בחמת רצח ובאהבה אי! ק(

לכל מקו� . הבת אינה מצליחה להימלט מצלו המאיי� של אביה המת. היו�

  14.הוא רוד	 אחריה, שהיא הולכת

האמיתי של ' אחר'זה ה . שבוהישראלי אינו מצליח להשתחרר מ! היהודי

: הצד האחר של פניה של האר( הזאת,  הסטרא אחרא*החברה הישראלית 

דת ועוד , קולקטיב, אדמה, על שאר מרכיביו הקשורי� במסורתהאלהי� שסולק 

הסיבה העמוקה ג� זאת  .כל מי שנתפס כנציגו או כנושא חלק מהערכי� הללו  –

 ג� הלרשימנוס	 היו� (שמר! *הנאו, המתנחל, הימני, להדרה של היהודי הדתי

נדה 'מוחלטת של אנשי� בעלי אג הכמעטזו ג� הסיבה לנוכחות ). 'ציוני'ה

בוועדות ובביקורת , בגלריות, במוזיאוני�, להבהיל באמנות פוליטית זהה

 רק באטמוספירה כזאת יכול היה גדעו! עפרת לשחרר את . למיניה!הפרסי�

שכ! ה! נחו על מצע ר� להפליא של אחדות דעי� פוליטית במסווה , אמירותיו

 . של שיפוט אמנותי

, שאלתה של המראיינתל. הנה התבטאות מעניינת של האמנית מיכל נאמ!

למרות , �"אני לא פנימית לתנ: "עונה נאמ!, �"מניי! ההיכרות שלה ע� התנ

  
 .1972אביב *תל, הקיבו( המאוחד, שירי� משכברשירי� משכברשירי� משכברשירי� משכברראו בתו�  13
שמחת 'נבה דר� ' מאוסלו עד ז–הולדת הטרגדיה מתו� רוח המוזיקה ", מרדכי שלו  14

, , , , אמנותאמנותאמנותאמנות, , , ,  כתב עת לספרות כתב עת לספרות כתב עת לספרות כתב עת לספרות–––– דימוידימוידימוידימוי, "' אהבה וחוש�סיפור על'ו' שיר לשלו�', 'עניי�
  . 10*34' עמ, )ד"חור	 תשס (23גיליו! , ביקורת ותרבות יהודיתביקורת ותרבות יהודיתביקורת ותרבות יהודיתביקורת ותרבות יהודית
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א� הוא , הוא ביטוי שאני משתמשת בו' גדי בחלב אמו'. �"שאבי היה חוקר תנ

ואולי ,  ג� א� מדובר בפליטת פה15".זה הזר מבפני�. הזר הזה הוא פנימי. זר לי

 . ו! כא!דבריה קשורי� לדי, דווקא בשל כ�

 

 ה
 

על האנדרטה לזכר בראשית שנות השבעי� סביר אד� ברו� את המאבק הכ� 

  16:יפו*אביב*השואה של יגאל תומרקי! מול עיריית תל

מתו� . האנדרטה נולדה מתו� פוליטיקת כוח של מודרניז� מקומי

מתו� התנגדותו . תאוות מודרניז� להנכיח עצמו במרחב הציבורי

מתו� אימפריאליז� . מרחב הציבוריב, שונה, לנוכחות אחרת

מתו� כמיהה נואלת לאירופה . קרתני וההכרח להבטיח הגמוניה

האנדרטה ייצגה [...] נתינית , מתו� מנטליות ילידית). ולמערב(

, קריאה מודרניסטית מקומית". זיכרו! השואה"קריאה אחת של 

, "המסורתית"ת והקריא. אגב ניסיו! להכתיב סדר ישראלי חדש

    [...]נדחו וגורשו" הסיפורית"ו" היהודית", "מיתהלאו"

, כלומר ללא עבר, שנולדו מהי�" ישראלי� חדשי�"? מי היינו

שהמליכו על עצמ� " ישראלי� חדשי�"? ללא היסטוריה

שלא הבינו עד הסו	 את ? מבלי לרדת לעומקו, מודרניז� מערבי

שלא הבינו שלא כל ? המתח שבי! אוניברסליז� ללאומיות

שמודרניז� כפוי בכוח סותר את עצ� ? יות הינה לאומנותלאומ

" ?שמודרניז� כפוי כמוהו כלאומנות כפויה? רוחו של המודרניז�

שאוניברסליז� מודרניסטי בכל מחיר הוא סוג של אדיקות סותרת 

שאמנ� " ישראלי� חדשי�[...] "? טיפשה, כוחנית סת�, נאורות

י� והכפיפו בכוח א� שיבשו את הדבר, בחרו להנציח את השואה

כל סממ! תו� סילוק , ת מודרניסטית מופשטת למתכונאת ההנצחה

 .רגשי, עלילתי, סיפורי, פיגורטיבי, ריאליסטי

  
 .243' עמ, ש�, הורובי(*אריאלי  15
, חיינוחיינוחיינוחיינו, אד� ברו�, "חיינו השוממי� ע� אנדרטת השואה והתקומה: אחרי אושווי("  16

. 258, 256' טטות כא! נמצאות בעמהמובאות המצו. 269*255' עמ, 2002ירושלי� , כתר
 .עיינו בהרחבה בפרק כולו
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תופעת האנדרטה הייתה חלק בלתי נפרד מתקנו! הכוח 

ששאפה , 70* וה60*של אליטה תל אביבית בשנות ה) והפעלתו(

עול� האמנות גורשו אז מ" �היהודי. "אביב*למערב אירופה בתל

 [...]המקומי 

. הוצבה בכיכר העירייה) תומרקי!(האנדרטה לשואה ולתקומה 

) מיקו�" (המקו�"המלחמה על . אביב*המקו� המרכזי ביותר בתל

אי! לאמנות הישגי� רבי� . הינה ער� בפוליטיקה של האמנות

. כיכר העירייה: לאנדרטת תומרקי! היה הישג שיא. במלחמה זו

באמצעות , י הנכיח עצמו בכיכר המרכזיתהמודרניז� המקומ

בידי , בידי השמרני�, הכיכר לא נפלה בידי הריאקציה. האנדרטה

 ". היהודי�"בידי , בידי הלאומני�, בידי הלאומיי�, הימי!

אלא , כיבוש כיכר העירייהב רק י�עוסקאינ� דבריו של אד� ברו� ש, דומה

,  ובכללו מוזיאוני�,מאלידי השבבישראל הממסד האמנותי  שטחירוב כיבוש ב

מקו� , והדרת� של כל מי שהשקפת עולמו, ועדות פרסי� למיניה! ועוד, מבקרי�

אינ� עולי� בקנה אחד , "יהודית"מגוריו ולעתי� קרובות א	 חזותו החיצונית ה

 . ע� סדר היו� השליט במערכת הרמטית זו

ניי� יכולי� בעלי ממו! ימ: "כ� הוא מסתיי�. בחזרה למאמרו של עפרת

, בר�, שבה� תקוד� מחשבת הימי!', של�'ומרכזי ' תכלת'ליזו� ולממ! בימות 

 ". שו� כס	 ושו� יזמה לא יצמיחו אמ! ימני איכותי

הדברי� דומי� ברוח� לאלה של אל! גינתו! על הבתי� הגדולי� והכס	 שיש 

כדאי להחלי	 את , של עפרת ושל גינתו!, בשני הטיעוני� הללו. למתנחלי�

ולקבל משפטי� שהיו עשויי� " יהודי�"ב" ימניי�"ו" מתנחלי�"המילה 

בחירתו של , בכל אופ!. הסוחר מוונציההסוחר מוונציההסוחר מוונציההסוחר מוונציהלהשתב( בקלות במחזהו של שייקספיר 

 מעידה על מה שלא  לאלו של גינתו!עפרת לסיי� את מאמרו בדברי� דומי�

כלומר על המוטיבציה הפוליטית שניצבה בתשתית דבריו של , נאמר במאמר

ומשיבה ,  בדבר חירות וחופששתית הסותרת לחלוטי! את כל טיעוניות, עפרת

, זו פוליטיזציה .לזירה את הדיו! בדבר הפוליטיזציה של האמנות הישראלית

 במסגרתה מושתקי� בשיח האמנותי ,שעפרת אחראי לה לא פחות מאחרי�

ומנגד מועצמי� קולות , הישראלי קולות איכותיי� המזוהי� ע� היריב הפוליטי

  .'מחנה הנכו!'לשי� עד גרועי� מבחינה איכותית המשתייכי� לח
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 עצמו את אחת הסתירות הזועקות ביותר נגד עפרתהעלה ,  כא!הנאמרמ בדל

והיו� " (מסורתי", "יהודי", "שמרני", "ימני"טיעוניו והיא העובדה שבקוטב ה

 נמצאי� הסופרי� והמשוררי� העבריי� החשובי� ביותר במאה") ציוני"ג� 

  ועודמשה שמיר, חיי� הזז, אורי צבי גרינברג, נת! אלתרמ!, י עגנו!"ש: העשרי�

או , או ימי! לאומי"כיצד מתיישב הדבר ע� קביעתו . )ו במאמר149*148' עמ(

 ?"אמנות טובה

ליטרריה של *לכ� נדרש עפרת ללוליינות לשונית בחלקו את הביוגרפיה

הפרק היצירתי והמכריע "הוא ש" ימני*הפרק הקד�: "היוצרי� הללו לשניי�

אל מול הפרק הימני שבחייה� , של יוצרי� אלו" באיכותו ובמשקלו בתולדותיה�

 . )ש� (שפגע קשות באיכות יצירת�

במחי קולמוס ביטל עפרת מחקרי� שלמי� בספרות המראי� כיצד שכנו 

זו שעפרת מכנה , האמתות הפוליטיות של היוצרי� הללו עוד בביכורי כתיבת�

שלא . לא התקיי� מעול� אלא רק בדמיונו שלוואשר " ימני*ק הקד�הפר"

התייצבות� של בכירי סופרי ומשוררי ישראל בתנועה למע! אר( ישראל , וכדברי

השלמה לא הייתה גחמה אלא המש� יציב ורצי	 לעמדות ברורות שבוטאו לא 

  17.רק במאמרי� ובמסות אלא ג� בי! דפי היצירות עצמ!

אחד מאנשי הספרות והתרבות , אהר! אמירעולמו רק לאחרונה הל� ל

היותו עור� אמ! מ לבד .המזהירי� שידעה החברה הישראלית מאז הקמת המדינה

משורר מצוי! אמיר היה , שטיפח כמה דורות של סופרי� ומשוררי� עבריי�

שבמש� חמישי� שנה ניצב בצמתי תרבות , איש ימי!, וכמה מוזר, וסופר מוכשר

 . השפיע השפעה מכריעה על התפתחותה הרוחנית של ישראלוחברה מרכזיי� ו

הוסי	 לדבר על הדרתו הפוליטית ,  שנה85והוא כמעט ב! , ממש לפני מותו

והקי� את רבעו! הספרות החשוב , שלולא ק� ועשה מעשה, מהמרכז ההגמוני

 צנזורה פוליטית במסווה של שיפוט 18.לא הייתה לו תקומה בקריית ספר', קשת'

 . אכ! ואכ!? ו אמנותיאיכותי א

  
פרחי פרחי פרחי פרחי ''''אורבניות ומיתוס בשירי אורבניות ומיתוס בשירי אורבניות ומיתוס בשירי אורבניות ומיתוס בשירי : : : : תל אביבתל אביבתל אביבתל אביב****פריספריספריספריס, , , , בודלרבודלרבודלרבודלר****אלתרמ!אלתרמ!אלתרמ!אלתרמ!, דרור ֵאיָדר: ראו ג�  17

 .229*203' עמ, 2003ירושלי� , כרמל, ''''כוכבי� בחו(כוכבי� בחו(כוכבי� בחו(כוכבי� בחו(''''וווו' ' ' ' הרעהרעהרעהרע
וע בדיוק שב, 21.2.2008הדברי� נמצאי� בריאיו! מצול� שערכתי ע� אמיר בתארי�   18

 .א"ד. לפני פטירתו
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כלומר נוכחות� של גדולי הספרות העברית ג� בצד , הטענה האחרונה

 מתחת לטיעוניו של בסיסשל המפה הפוליטית בישראל שומטת את ה" ימני"ה

אבל מותירה את שאלת האטמוספרה החברתית והתרבותית שבחללה , עפרת

 .האללטעו! טענות כהמבקר וההיסטוריו! החשוב הזה יכול היה 

כלל ל ביחס סימ! שאלה משמעותי ציבטיעוניו של עפרת עשויי� לה, למעשה

 בו –דבר שעפרת ניסה לברוח ממנו לאור� כל המאמר בשכ! , מפעלו הביקורתי

מסתבר כי הפריזמה שדרכה בח! עפרת את עול� האמנות הישראלי . הוא נכשל

א� יש מושג ', מדעית'ובטח שלא ', אקדמית'או ', טהורה'לא הייתה אמנותית 

אלא , ולא פוליטית ביקורתית; אלא פריזמה פוליטית, כזה בתחו� האמנות

 . מפלגתית צרה

 

 ז
 

בשני� נשמעו ) 'ימניי�'אלו המכוני� (אמני� דתיי� אי אלו מכיוונ� של 

חמש שני� לאחר , והנה. קולות כאילו חזר בו עפרת מקביעותיו אלההאחרונות 

ס	 שבו חזר ואישר את טענותיו פרס� עפרת מאמר נו, פרסו� מאמרו

 19.הראשונות

לא ממש (לקח עפרת צֶבר נתוני� הנראי� עובדתיי� ,  כמו במאמרו הקוד�

ביחס לציבור ) מסתובבי� בחללה של החברה הישראליתהאבל כאלה , אמפיריי�

כר לקבוע י להישאר בתחו� הביקורת העובדתית הוא בבמקו�אול� , הדתי

להיכלל :  אחת דינוקביעותיוכל החורג מו,  טובהבמסמרות כיצד יוצרי� אמנות

 .'נאיבית'או למצער ה' בינונית'ה', נמוכה'בתחו� האמנות ה

ג� אלה שאי! ,  את כל תחומי האמנותביקורתומלבד רצונו של עפרת לכלול ב

הוא מציג קביעות , במוזיקה, כמו למשל, בחלק מהתחומי�(הוא מומחה לה� 

, נותית של הציבור הדתי כדטרמיניסטית כמעטולהציג את נכותו האמ) תמוהות

 : עיקר טענתו מתמקד בדיכוטומיה הטהרנית שהופיעה כבר במאמרו הקוד�

להפריד בי! אמונתו לבי! ] הרמ! שטרוק[הא� ההפרדה שהצליח 

וכלו� לא זו הנוסחה הגואלת את ? אמנותו הצילה את יצירתו

  
הכיפות "אמנותית בקרב חובשי ' מהפכת תרבות'הא� מתחוללת ", גדעו! עפרת  19

 .176*164' עמ, )2008 (17, כיווני� חדשי�כיווני� חדשי�כיווני� חדשי�כיווני� חדשי�, "הסרוגות
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רושלמי ציוריו הריאליסטיי� המרשימי� של ישראל הרשברג הי

נו	 אורבאני נטול כל , 1991*ראו את ציור ירושלי� שלו מ(

שהאמנות , והא� לא נכו! להכיר בעובדה? )קורטוב של קודש

" השכלה"הוא רגע ה, היהודית החדשה נולדה ברגע הסרת הכיפה

 שו� עניי! בהסרת – חלילה –אי! לי , לא? 19*במחצית המאה ה

, ל; הזמנית ול; החלקיתו, אלא רק בהסרה המושגית, כיפה בפועל

של כיפת� מעל ראש� כי : בבחינת. ברגע בו אתה נכנס לסטודיו

 20!המקו� אשר אתה עומד עליו לא אדמת קודש הוא

 מודרניסטית הפרדהבכא! אוחז עפרת , כמו ג� במקומות נוספי� במאמרו

: או בגרסתו(בינארית על פיה נחלקת המציאות למאמיני� וללא מאמיני� 

שקו ההפרדה העמוק יותר נמצא , אבל בעיקר דומה, )ונה ולשולליהלמאשרי אמ

פי עפרת בחלוקה הפוליטית המדומה שהאליטה הישראלית בתחומיה *על

*כלומר הימני, שלה' אחר'היא וה: השוני� מחלקת את החברה הישראלית

כ� מזכה עפרת את בני חוגו ). לא תמיד בסדר הזה(מתנחל *חרדי*דתי*מזרחי

בעוד השאר , תחכו� ומורכבות אידיאית, ביקורת, ספק, ל סקרנותבתשעה קבי! ש

, איור("באשר האמנות שלה� מתעניינת רק באישור ,  בפשטנות� הנלעגתי�נותר

המושאי� , הדימויי�, החומרי�, התכני�) ליוכו" קילוס, שידול, אנלוגיה, ייצוג

 . יהודיי�*והצורות הדתיי�

י� שבצל� מסתופ	 עפרת החלוקה הזאת משקפת את דעת הרוב בחוג

.הישירה שלו' הקהילה המפרשת'על חברי  נמני�וה
21

 משו� כ� הקלות הבלתי 

*נסבלת של הפרחת השקפותיו של; היה מחיל! על התרבות הערבית או האפרו

 .אמריקאית היה מואש� בגזענות

הסוציולוג הפרויקט הטהרני של עפרת מאשר בדרכו את התזה שהציג 

,  על פי לאטור22.מעול� לא היינו מודרניי�מעול� לא היינו מודרניי�מעול� לא היינו מודרניי�מעול� לא היינו מודרניי�לאטור בספרו ברונו והאנתרופולוג 

  
 .172' עמ, ש�  20
, כל אלה שיש לה� אות! אסטרטגיות פרשניות"מורכבת מ' הקהילה המפרשת'  21

סטרטגיות אלה קיימות עוד לפני פעולת הקריאה א[...] המשמשות בסיס לכתיבה 
 Stanley Fish, Is there A Text: ראו". ומשו� כ� ה! קובעות את צורתו של מה שנקרא

in This Class?, Harvard University Press, Cambridge, Mass 1980, p. 171. 
22  Bruno Latour, We have never been Modern, Harvard University Press, 

Cambridge 1993 . !26, תיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתראו תרגו� מבחר פרקי� מספרו זה בגיליו 
 .73*43' עמ, )2005אביב (
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 23) הבחנתו של יהודה שנהבפי*על, ובי! דת לחילו!(ההבחנה בי! טבע לתרבות 

. היא הבחנה מודרניסטית מובהקת בעוד שבפועל המציאות נחווית כהיברידית

, בי! דת לחילו!, בני האד� נעי� על סקאלה תרבותית המערבת בי! טבע ותרבות

קיי� , דתיי�*אפילו במחוזות הנראי� אולטרה, ג� בישראל. ! מסורת למודרנהבי

 .בי! ספק לאמת מוחלטת, רוב מתמיד בי! קודש לחוליע

האד� המודרני יכול היה להיות אתיאיסט ולהישאר ", אומר לאטור, ו� כ�מש

ליצור מחדש באופ! , הוא יכול היה לפלוש אל העול� החומרי. דתי בו בזמ!

כל *בלי לחוות את עצמו בשל כ� כיתו� בורא, חופשי את העול� החברתי

כל , בלתי אפשריכ ג� א� נדמה הפרדוכס שלאטור מציג 24".שכול� נטשוהו

. עשוי לאשר הבחנה זו, חרדית*מכיר הכרות בלתי אמצעית את החברה הדתיתה

  .לא כ� אצל עפרת

מדוע ציור ", )כלשונו" שאלה מטרידה("הנה למשל שאלה שמעלה עפרת 

 כל התשובות 25"?ב לא ייתלה בבית דתי יהודי"משה גרשוני וכיו, של רפי לביא

התרבותי שלו לפיה יהודי רק מחזקות את מגמת הטיהור לשאלה זו שעפרת נות! 

עפרת . של האמנות והתרבות) מודרניז�*וג� לפוסט(דתי אינו שיי� למודרניז� 

עבורו ה� . אינו מייחס למושאי חקירתו יכולת שיפוט כלשהי ביחס ליצירות אלה

 . סטטיסטי� בלבד אל מול ערכיה המוחלטי� של האמנות כפי שהוא רואה אות�

 נמצאות בדר� כלל בבתי� !יא וגרשוני אינייתכ! שיצירותיה� של לב, אבל

 לא נחשפו לתיווכ� של דיירי בתי� אלהדתיי� בשל העובדה הפרוזאית ש

 שעה תרבותיותה יה�חופשיי� מהטבעותמבקרי� מסוגו של עפרת ולכ! ה� 

הא� ייתכ! שהדתי , בקצרה. שה� שופטי� את האמנות של לביא וגרשוני

במוב! הרע  (ציורי� ילדותיי�: !י כפי שהלביא וגרשוניצירות הממוצע רואה את 

 אמירה שמרכיב הא;מנות שבה� אבד לטובת ,חסרי תחכו�, )של המילה

 ?מעורפלת הזקוקה לגדוד מתווכי�

 המציאות של החברה הישראלית המקיימת הכלאה קבועה בי! דת על רקע

בולט הניסיו! של עפרת לטהר את המציאות ולהציג אופוזיציות , לחילו!

עפרת מסמ! את . יות שההיגיו! היחיד לקיומ! הוא החלוקה הפוליטיתבינאר

  
על הכלאה וטיהור ): וחילונית(מעול� לא היתה הלאומיות מודרנית ", יהודה שנהב  23

 .88*75' עמ, ש�, "אצל ברונו לאטור
 .59' עמ, ש�  24
 .ש�  25
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 ואילו את בני דמותו כמתקדמי�, פרמורדיאלי, מתנחל כלא מודרני*ימני*הדתי

עבודתו של לאטור מראה כיצד חלוקתו של עפרת מתקיימת רק . י�יסטואוונגרד

 .מאמריוב

* 

 שצוי! כא! דרהדרהדרהדרהההההשכ! אל מול מנגנו! ה, הדברי� הללו דורשי� עוד הרחבה

אל . שתשתיתו משותפת למנגנו! הראשו!, האדרההאדרההאדרההאדרהו! הנמנג, פועל מנגנו! הפו�

) ה בעגה התקשורתית השטוח'ימניי�'(שמרניי� *מול ההדרה של אמני� ניאו

 שזכות� , של אמני� בינוניי� עד גרועי�מתקיימת האדרה, טובי� ומצויני�

זה נושא ,  כאמור .מסוי�ממסד החברתית ל*היחידה היא השתייכות� הפוליטית

 .למאמר אחר

 

 ח
 

. השוואה בי! שני אמני� בעלי תמות דומות ואולי ג� סגנו! דומהתיער� להל! 

, האחד הוא חת! פרס ישראל. והאחר הוא אהר! שבו, האחד הוא דוד טרטקובר

והאחר נמצא בשולי התודעה , אישיות מרכזית בסצנה האמנותית הישראלית

 . הדתית, המתנחלית, דפיה של ישראל השנייהומככב רק ב, הישראלית

שכ! , 'טבעי'הזהו סדר הדברי� , פי כלל הזהב שטבע גדעו! עפרת*על

ולכ! אמנותו ראויה להיקרא טרטקובר הוא בשר מבשרו של השמאל הפוליטי 

אהר! שבו לימי! משתיי� , לעומתו.  ומשובחת לעילא'הומנית', 'פורצת דר�'

 הוא שאמנותו לא הצליחה להבקיע אל לב 'טבעי'א� , ואשר על כ!, הפוליטי

לא כל שכ! להיות מסוקרת באחד המוספי� הנחשבי� או , הממסד האמנותי

אלא מכיוו! , לא בשל השתייכותו למחנה הלא נכו!, להציג במוזיאו! כלשהו

עקרונות האמנות "אמ! שהשקפת עולמו הדתית סותרת את כל שמדובר ב

הא� קביעתו ביחס לאמנות מ! ,  מעניי! לבדוק, ואכ!.כלשונו של עפרת" הטובה

 .תהיה תקפה ג� ביחס לזו של אהר! שבו, המחנה היריב לו

 הוא .'בצלאל'אהר! שבו הוא בוגר . מני� מעניי! א	 הואא בי! שני ההדמיו!

 שנת לימודיו האחרונה הייתה שנת לימודיו .1964* ל1961למד במוסד בי! 

 *עוד שטרטקובר השתל� לאחר לימודיו בב. הראשונה של דוד טרטקובר במוסד

London College of Printing ,ביורק *השתל� ְשב= בניו*School of Visual Arts. 

ההשוואה בי! היצירות של שני האמני� תיעשה על בסיס התייחסות� 
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 "לא נשכח ולא נסלח: "דוד טרטקובר

כאלה ע� טראומות של אמני� בחינת אופ! ההתמודדות . לטראומות לאומיות

פת השפה האמנותית ועמה קשת שלמה של עשויה לספק חר� שדרכו נחש

לא לחינ� סובלת המילה  .תפיסות חברתיות ופוליטיות ועולמות תרבותיי�

ידה והתחלה חדשה ֵל, התפרקות והתמוטטות מחד גיסא, דבר והיפוכו" משבר"

 מעלה תנועה לבחור בי! עלינושעת המשבר היא שעת הניסיו! שבו . מאיד� גיסא

שעת המשבר היא שעת! של ".  יצא סוד–נכנס יי! "בחינת ,  מנוסה מטהלבי!

; של ההתנשאות והגזענות ושאר מרעי! בישי!, הדעות הקדומות לצאת ממחבוא!

לעתי� ג� במחיר עמידה , ההיכנעות לזר�*של אי, אבל ג� של העמידה בפר(

 .מול קבוצת ההשתייכות של� עצמ�

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרס� דוד טרטקובר כרזה , שלה יצחק רבי!ביו� השנה הראשו! לרצח ראש הממ

, "לא נשכח"בחלקה העליו! תמונתו של יצחק רבי! מתחת לכותרת . בינארית
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ובחלק התחתו! תמונתו של ראש הממשלה המכה! בנימי! נתניהו מתחת לכותרת 

. תארי� הרצח, "1995 בנובמבר 4"את הכרזה כולה חותמת הכותרת ". לא נסלח"

שיצר טרטקובר ערב , "המנצחי�"מת בש� ודזה קהכרזה הייתה המש� לכר

ובחציה , שבה הופיעו בחציה האחד יצחק רבי! ושמעו! פרס', 96*הבחירות ב

 26.השני בנימי! נתניהו ויגאל עמיר

ועליה , צבעי הדגל הלאומי, חלקה העליו! צבוע בכחול לב!: ובכ! מה בכרזה

, רכו בביישנותמחיי� כד) בצילו� של אלכס ליבק(תמונתו של יצחק רבי! 

על רקע , מתחתיו. הקמטי� בזוויות העיניי� והפה משוות לו מראה ַסָ?ִאי משהו

וצדודיתו מצולמת מלמטה כלפי , )בצילו� של ח! מיקא(שחור מופיע נתניהו 

. העור	 הקצר, השפתיי� הקפוצות, בולט בצילו� נחיר הא	 המורחב. מעלה

 27".בסגנו! מוסוליני"ונות טרטקובר אמר כי בחר בתמונה עקב דמיונה לתמ

התקווה הדמוקרטית לשלו� הוצגה כא! מול הדיקטטור שתפס את כס השלטו! 

  . במרמה והשחיר את חזו! השלו�

לצור� האופוזיציה  מגלה שהצבעי� שטרטקובר בחר כרזהעיו! נוס	 ב

מעמתי� בי! תפיסות פוליטיות ולמעשה בי! , הבינארית שלו בי! האישי�

המייצגי� בצד צבעי הלאו� ג� תקווה (לב! * מול הכחולאל: השקפות עול�

הציב טרטקובר שלושה ) ורוחניות יתרה ושאר אסוציאציות הנקשרות בה�

שהוחל	 ,  הריי� השניצבעיו של דגל –! שחור ולב, אדו�: � בחלק התחתו!צבעי

והוחזר כדגלה הרשמי של , בי! מלחמות העול�ליקת ויימאר בובדגל אחר ברפ

צדודיתו של לו ה ָ;Aַבמבט נוס	 ְמ, ואכ!. 1945*צית עד לנפילתה בגרמניה הנא

 .נתניהו מראה ארי טיפוסי

 ואוצרת בחובה ארסנל של� של סטיגמות ההיררכיה שבתמונה ברורה

ג! עד! מול , עול� עליו! מול עול� תחתו!, מלא� מול שט!: וסטריאוטיפי�

רוחניות מול , צרי� חייתיי�אינטלקט אנושי מול י, אגו מול איד*סופר, גיהינו�

 . מחנה השלו� והתקווה מול מחנה הד� והמלחמה, תפגאניו

לגרמניה אבל כיוו! בהחלט , סטיתיטרטקובר דיבר אמנ� על איטליה הפש

) בגלל: ושמא(זו שבחרה בנתניהו למרות , ישראל השנייה, הנה כי כ!. הנאצית

נצבעה , ל טרטקוברולא זכתה ליהנות מחסדיו ש, מסע השיסוי וההסתה נגדו

  
 .http://www.tartakover.co.il: תיו של טרטקובר באתרונית! לראות את כרזו  26
 .148' עמ, ש�, הורובי(*ראו ריאיו! עמו בספרה של דנה אריאלי  27
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הותיר , למחנהו שלו. כולה בצבעי הדגל הנאצי ומנהיגה הוכתר כפיהרר יהודי

 28.שמי� וטוהר נצחי, דגלי הלאו�, לב!וכחול : טקובר את כבשת הרשרט

אבל מה היה , תשפוט ההיסטוריה –א� הייתה אמת בהאשמתו של טרטקובר 

 ? יזו שפת שיח נכחה בהא, בכרזתו של טרטקובר במונחי� היסטוריי� תרבותיי�

ל העבר הקרוב ביותר א טרטקובר הבשעת המשבר החריפה הזאת פנ

אל גרמניה , אל אירופה הפשיסטית, זה של המאה העשרי�, במושגי� היסטוריי�

, השפה שבה רצה האמ! להוכיח את חברתו הייתה שפה אוניברסלית. הנאצית

האזהרה נגד : ובכל חברת לאו� אחרת, כזו שיכלה להופיע בכל מדינה

 . הטוטליטריז�

 שכמותה יצר שפה חדשה אלא קלישאהבמונחי� ישראלי� טרטקובר לא 

שנועדה לחזק את המחנה הפוליטי ו, נית! לשמוע בכל הפגנת שמאל מצויה

הדבקת תו הקלו! הפשיסטי על היריב , יתרה מזו .נכו! לאותה שעה, המובס

ומשו� , נה מיוחדת לישראל לשמאל האירופי באשר הוא ואיאופייניתהפוליטי 

 התייחסות למורכבות השונה והייחודית של ישראל אלא שימוש כרזהכ� אי! ב

ל ש נציגה, נתניהו :במקרה זה – האחר הפוליטישל לגיטימציה *פשטני בדה

  ,הימנית, הליכודניקית, המזרחית,  היהודית,ישראל השנייה

 

 ט
 

לת ישראל לפנות את כל  החלה ממש,2005באוגוסט , עשר שני� מאוחר יותר

 יישובי� הוחרבו ותושביה� פונו ליישובי 32. רצועת עזה מנוכחות יהודית

  
, בהערה ממוסגרת כדאי להתייחס ג� אל בת דמותה ההפוכה של כרזתו של טרטקובר  28

 'היה זה פוטומונטאז. .S.Sהלא היא הכרזה המפורסמת שבה הופיע יצחק רבי! במדי 
ס "שהיה בי! השאר מפקד הס, שבו שובצו פניו של רבי! בדמותו של היינרי� הימלר

קיתונות של רותחי! נשפכו ועדיי! מוסיפי� להישפ� על יריביו הפוליטיי� של . הנאצי
נא� , שבהיותו מנהיג אופוזיציה, לא מעט פעמי� הואש� בנימי! נתניהו בהסתה, רבי!

אנשי� בהמו! מתחת מנופפי� בכרזה האיומה בהפגנה בכיכר ציו! בירושלי� בעוד 
, כעת נית! להשוות בי! הכרזה ההיא של רבי!. הג� שנתניהו כלל לא ידע עליה, הזאת

לבי! הכרזה של טרטקובר שזכתה להבלטה בעיתונות , שהודפסה על ידי שני קטיני�
לא . ובמקומות ציבוריי� נוספי� והציבה א	 היא מנהיג פוליטי כפאשיסט וכנאצי

למותר לציי! . אלא ההד השונה שכל אחת מה! ייצרה, השוואה חשובה כא!ה
שטרטקובר זכה לכבוד רב בקרב אלה שבנשימה אחת הוסיפו להאשי� את נתניהו 

 . בכרזה שלא היה שות	 לה
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הפינוי שכונה שנלוו למעשה הלאומיות האמוציות . ארעיי� עד ליישוב� מחדש

העלו בזיכרו! את השנה הראשונה לאחר רצח , גירוש ועקירהבפי המתנחלי� 

 . רבי!

על לוחות המודעות ובמקומות  שבו  של אהר!הכרזערב הפינוי הודבקה 

רק ו, בתחילה הופיעה הכרזה בעילו� ש�. נוספי� באלפי עותקי� ברחבי האר(

 .   שמו בגלויאתעליה הוסי	 האמ! ולאחר זמ! שב 

בחלקה העליו! מופיע התבליט המפורס� משער טיטוס , הכרזה מחולקת לשניי�

 הניצחו! לאחר חורב! שבו נראי� השבויי� היהודי� מובלי� בתהלוכת, ברומא

כשה� נושאי� כמה מכלי המקדש ובראש� , ירושלי� ודיכוי המרד הגדול

מחתות לפינוי האפר וכ! את חצוצרות , נית! ג� לראות את מזבח הזהב(המנורה 

שמונה (ל "בחלק התחתו! של התמונה מופיעי� רגליי� של חיילי צה). התרועה

 .  הנשק מבצב(אצל כמה נית! ג� לראות את, )כ"חיילי� בסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ה"באב תשס' ט: "אהר! שבו

 

, המעבר בי! החלק העליו! לתחתו! של התמונה אינו חלק כמו אצל טרטקובר

מוצג , ההיסטורי, החלק העליו!. ואי! כא! השוואה פשוטה של שני חצאי�

העולה וחוש	 תחתיו את המציאות הפוליטית , או שמא מס�, כיריעה מתכתית

כ� יוצר המס� הנגלל אירוניה היסטורית . 2005*תה בעיני האמ! בכפי שנרא
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, פי Aְב=*שכ! על, קיצונית לא פחות מזו שבכרזתו של טרטקובר, חריפה

 .  רק הדמויות משתנות, ההיסטוריה חוזרת על עצמה במי! מצעד איוולת מתמיד

: היא כוללת רבדי� מספר .אינה חד משמעיתהבינרית שבכרזה ההשוואה 

 היו נציגיו של שחורבנ� הונצח בתבליט משער טיטוסהשבויי� היהודי�  ,יתראש

 בשיא עוצמתה אל מול יהודה  אזהייתה אשר ,ידי רומאב הע� היהודי שנוצח

הע� היהודי  ג� את תהלי� פרידתו של  לפיכ� התבליט הרומי מסמ!.החרבה

הופעת� של חיילי צבא ההגנה לישראל על בימת , מבחינה זאת .צומאר

 שבויי� יהודיי� :ההיסטוריה מוצגת כא! כתשובה ניצחת להשפלה ההיסטורית

אלפיי� שנה כ, וכנגד�, לפני ההמו! בקולוסיאו�אולי  להיות מושלכי� עתידי�ה

השוואה מעלה את  ;חיילי� ישראלי� במדינה יהודית חופשית, מאוחר יותר

  ?יהודיהיכ! הע� הוכעת האימפריה הרומית היכ! , התהייה הבלתי נמנעת

הכותרת . אבל אז מגיעה הכתובת בתחתית הכרזה והופכת את העניי! על פיו

מעשה : ממקמת את הכרזה בהקשר הפוליטי האקטואלי" ה"תשעה באב תשס"

 המקביל להגליית כמעשה גירוש והגליהכא! פינוי היישובי� מחבל עזה נתפס 

 יהודיות ויות התארי� העברי טעו! במשמע.יהודי� ממולדת� אלפיי� שנה קוד�

ספק . בשיח הישראלימאליו עצ� השימוש בתארי� עברי אינו מוב! : מובהקות

תשעה באב ,  על כ�וס	נ.  היו�א� רוב הישראלי� יודעי� מהו התארי� העברי

אבל , משקעי� היסטוריי� כבדי�בעל   על חורב! בית המקדש יו� אבל יהודיאהו

  .)ת שונותמסיבו(ציבור הישראלי בלא התקבל כמעט ושכזה 

 את הדיכוטומיה הידועה  אפוא מציגהתארי� העברי ככותרת הכרזה

 זו שהציבה זה מול זה במסגרת שיח שלילת הגלות את היהודי – לעיל הזכרושה

 .ע� הקמת המדינה היה לישראלי, ומאוחר יותר' צבר'שהפ� ל, מול העברי

והפוליטיקה היהודי והישראלי מסמני� שתי אידיאות מרכזיות בתולדות הרוח 

 . האידיאה הדתית והאידיאה הלאומית: של הע� היהודי מאז המקרא ועד היו�

המרכזי הביא לסילוק המסמני� הישראלי סילוק האידיאה הדתית מהשיח 

 כ� אפשר לראות את .ביניה� ג� בשיח האמנות, היהודיי� במקומות רבי�

רדכי ארדו! באמני� כמ' המופשט הלירי'ו' אפקי� חדשי�'המאבק של קבוצת 

את הוויכוח המפורס� על אפשר להוסי	 ג� ; יהודיי� מדייכושמואל בק שנתפסו 

הקי� תומרקי! בשנות השבעי� בכיכר מלכי ישראל שלזכר השואה האנדרטה 

  .או מתנחלי� כיו�, ג� הדרת� של אמני� ימני�, וכ!, שהיו� היא כיכר רבי!
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 של אלתרמ!' מחת עניי�ש'פרשנותו של מרדכי שלו לאת ג� כ� נית! להבי! 

 אינה –הישראליות של היו� , המייצגת את הציונות –הבת על פיה , )לעיל(

בכרזתו  .והיא מרגישה נאנסת על ידו', יהודי'ה, החי*יכולה לברוח מאביה המת

 לעזוב את 'יהודי�'האת  'י�אונס' 'ישראלי�'ה: שבו מתהפכת התמונהשל 

   29.ומחזירי� אות� למצב של גלות  �יהתב

דוגמה מרתקת לשימוש בה . מטאפורת האונס הייתה נפוצה בשיח ההתנתקות

ר מנהלת ההתנתקות בזמ! הפינוי "שהיה יו, נת! לא אחר מאשר יונת! בשיא

 : ארי שביטעיתונאי בריאיו! שהעניק ל, ולאחריו

אבל . יש הרבה רצו! טוב. יש הרבה גילויי� של אהדה ואמפטיה

קוממה אותי במיוחד אמירה . רותמצד שני יש ביטויי� של התנכ

הרי . של עיתונאי בכיר שכתב שהוא לא מבי! מה כל העניי! הגדול

ל מדובר על מעבר דירה והוא עצמו כבר עבר דירה וס� הכ

 ".שלוש וזה לא נורא*פעמיי�

    ????מדוע דווקא האמירה הזאת כל כ� קוממה אות�מדוע דווקא האמירה הזאת כל כ� קוממה אות�מדוע דווקא האמירה הזאת כל כ� קוממה אות�מדוע דווקא האמירה הזאת כל כ� קוממה אות�

אקט ה. מפני שזה כמו לא להבי! את ההבדל בי! נישואי� לאונס"

א� הוא , אבל א� הוא מרצו! משמעותו אחת. הוא אותו אקט

לא להבי! שפינוי גוש קטי	 שונה . בכפייה משמעותו הפוכה

. לחלוטי! ממעבר דירה בתל אביב זה לגלות חוסר רגישות נורא

כשקראתי את הדברי� בעיתו! . חוסר הרגישות הזה מקומ� אותי

 ".ה� ממש הוציאו אותי מדעתי

    ....במשל של� עצמ� אתה האנסבמשל של� עצמ� אתה האנסבמשל של� עצמ� אתה האנסבמשל של� עצמ� אתה האנס. . . . לא ל� להתקומ�לא ל� להתקומ�לא ל� להתקומ�לא ל� להתקומ�

, כנסת ישראל. האנס הוא ע� ישראל. בשו� פני� ואופ! לא. לא"

התפקיד שלי הוא להיות העובד הסוציאלי . ממשלת ישראל

. הנמצא ליד הנאנסת ביו� שאחרי ובשנה שאחרי עד שתתאושש

, והתפקיד שלי הוא לזכור שלמרות שהמהל� הוא נכו! והכרחי

ה� הקורבנות של ההחלטות . רבנותיותושבי גוש קטי	 ה� קו

 ."הסותרות של ממשלת ישראל בשנות השבעי� ובשנות האלפיי�

למסורת המדרשית שראתה ביהודי� רומז בסמוי  ב=Aְ, לבד ממטאפורת האונס

  
 ).8.7.2005(האר( האר( האר( האר( , " באוגוסט תשתרר דממה גדולה16*ב", ארי שביט  29
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 "קמצא*קמצא ובר"ל כמו "חזאגדות . עצמ� אשמי� בחורב! הבית הלאומי

קבו! המוסרי והחברתי של התולי� את סיבת החורב! ברי, ספי�נווסיפורי� 

מפקד , נבוזראד!שכאשר נכנס , מספר התלמוד, למשל, כ�. החברה היהודית

יצאה בת קול . זחה עליו דעתו,  והצית את ההיכללבית המקדש, הצבא הבבלי

  30".! טחנתקמח טח;, 	 שרפתהיכל שר;, ג הרגתע� הר;"ואמרה לו 

המאשימה א� ורק את , הנה כיוו! פרשני שלא נמצא בכרזתו של טרטקובר

אצל אהר! . המחנה האידיאולוגי היריב בעוד שמחנהו שלו יוצא ח	 מאשמה

ג� , להשקפתו –נמצאת בכרזה ג� ביקורת כלפי המחנה שלו , לעומת זאת, שבו

 ג� הוא אש� בחורב! יישוביו,  החברה הישראלית אליוההוא אש� במצב שהגיע

 כל רובדי החברה באחריות שכ! המסורת היהודית שיתפה מאז ומתמיד את

ג� חכמי הדור שבזמ! חורב! הבית הואשמו . להצלחות ולאסונות ההיסטוריי�

במדרש ובספרות הפרשנית שלאחריו באחריות למצבה הרוחני הירוד של 

שבו הול� בעקבותיה� ומכוו! חלק מחיצי הביקורת ג� כלפי . החברה היהודית

 .מחנהו שלו

מו  ולא בדיעבד כ,פורסמה לפני הפינויהכרזה מטבע הדברי� , זאת ועוד

קש להזהיר את י בב=Aְ:  שלא יכול היה לחזות את הרצח טרטקוברבמקרה של

: ריות של המעשה שה� עומדי� לעשות מפני ההשלכות ההיסטול"צהחיילי 

ג� כא! בולט . קהילות יהודיות פורחותולהגלות חיילי� יהודי� עומדי� להחריב 

טרטקובר לעומת : מני� ביחס לשאלת התיקו! החברתיהבדל מכריע בי! שני הא

 שהרוש� שהתקבל מכרזתו היה הטלת בו( והכתמת מחנה של� בציבור היהודי

הפעולה הפוליטית של מחנהו הקצנת בעוד שהתיקו! היחיד שכרזתו ביקשה היה 

 של המחנה היריב באמצעות להביא לתיקו!א	 ביקש שבו להזהיר ואולי , שלו

 .ההיסטורית הטראגית של מעשיוהמחשת המשמעות 

 

 י
 

את דוד טרטקובר שילב שבה  ,"אני כא!"בש�  סדרהעבודה נוספת לקוחה מ

,  בכמה אירועי� היסטוריי�'אמ!'ועליו הכיתוב זוהר אפוד דמותו לובשת 

  
, היכלא קליא קלית, עמא קטילא קטלת: הנפקא בת קלא ואמרה לי. קא זיחא דעתיה"  30

 . ב ובמקומות נוספי�"ו ע"סנהדרי! צ, בבלי ."קימחא טחינא טחינת
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. ידי יגאל עמירבוביניה� רצח אמיל גרינצוייג וכ! שחזור הרצח של יצחק רבי! 

לחברה   כאמ! הוא להיות עד ראייה למה שקורהותפקידש ,לכ� אמרבהתייחסו 

 ג� ביקורת עצמית שבכרזה זו ישייתכ! ,  שלא כבכרזה הקודמת31.הישראלית

 . שלא מנעו אותו, עליו ועל מחנהו הפוליטי שלא היו ש� בעת האירוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "I'm here 041195" :דוד טרטקובר

 

 הכיתוב באנגלית ,ראשית ."I'm here 041195": הוא מעניי!על העבודה הכיתוב 

הא� . טרטקובר מודע היטב לבחירותיו. לועזיוא ושנית התארי� ה, ולא בעברית

או שמא בתו� , מבטו מופנה אל העול� ולא אל הקהילייה המיידית שלו

הקהילייה המפרשת שלו הול� וגובר יותר מעמדה של האנגלית על פני זו של 

בשל , את מעברה מעברית לאנגלית !נאממיכל  למשל הסבירה,  כ�.העברית

  32:שפתו של יגאל עמיר, פה משיחיתאת העברית כשראייתה 

, , , ,  את העברית את העברית את העברית את העברית––––מה פירקת קוד� מה פירקת קוד� מה פירקת קוד� מה פירקת קוד� , , , , בתהלי� היצירה של�בתהלי� היצירה של�בתהלי� היצירה של�בתהלי� היצירה של�

    ????האנגלית או את שתיה!האנגלית או את שתיה!האנגלית או את שתיה!האנגלית או את שתיה!

יש עבודה מוקדמת שלי .  התחלתי באמת בהקשבה לעברית

  
 .149' עמ, ש�, הורובי(*אריאלי  31
 .240' עמ, ש�  32
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, y, שלוש אנחות. 'א=*אי*ויי'שנמצאת אצל רפי לביא ששמה 

eו *o .ש וזה נשמע כמו מילות "את מוסיפה רק את הרי

 .לא פחות', ויהי אור, 'הבריאה

    ????הייתה סיבה לכ� שהתחלת לפרק אנגליתהייתה סיבה לכ� שהתחלת לפרק אנגליתהייתה סיבה לכ� שהתחלת לפרק אנגליתהייתה סיבה לכ� שהתחלת לפרק אנגלית

המאמר שכתב עירד קמחי על האמנות שלי מדבר בדיוק על 

העברית , לטענתו. יש לו ש� טיעו! מעניי!. המעבר לאנגלית

צ� עד שבע, היא שפה שהחולי! והקדושה כל כ� קרובי� בה

, ולכ! עובדי� לחיות את האנגלית, אי! אפשרות לדבר עברית

, הוא מדבר בעברית בלי בעיות. אלא א� אתה יגאל עמיר

השפה הזאת חשובה . מכיוו! שזאת השפה שבה יבוא המשיח

אבל היה , אני מקשיבה לשפה הזאת. לי באופ! בלתי רגיל

איזה שלב שהפירוק עבר לאנגלית על מנת להתרחק 

 .מהעברית

 הרצח בספרות המזכירות מספר בתעודת  תארי�מופיעלצד הכיתוב הלועזי 

 האבל הרשמי תארי�,  כידוע.תעודת הזהות של החברהכמו היה תארי� זה  .זהות

, וד לתארי� העבריצמלרצח ראש הממשלה יצחק רבי! שקבעה מדינת ישראל 

ה החברה עדמדי שנה . יו� הקדיש עליו, של אד� יהודילמותו  יו� הזיכרו! שהוא

ומצד , א חשוו!"מצד אחד הטקס הרשמי בי: זה  למחלוקת סביב עניי!הישראלית

הנה בתמצית המתח שבי! .  בנובמבר4*שעור� השמאל הישראלי בשני הטקס 

! זמ! ו התארי� שטרטקובר מציי! בגו	 עבודתו אינו אפוא צי.היהודי לישראלי

 לאמירה פוליטית ו אות�כי הופוסביבוהתרבותיי�  י� החברתיי� ההקשר; בלבד

 . לכל דבר ועניי!

טרטקובר הוא עד ראייה מיידי נית! לומר ש, ג� כא!, כמו בכרזה הקודמת

היסטורית הפרספקטיבה ה. בחברה הישראלית, עכשיו, למה שמתרחש ברגע זה

ניסיו! להראות את מורכבות  היא קצרת ימי� ומוותרת על הלדברי�הניתנת 

הלוויות ה! , ]Qalqilya 170502 [י� בלי סיבההמחסומי� מוצג(הסיטואציה 

.' וכו]Beer Sheva 020904 [לוויות ללא ציו! הרוצחי� המבט הזה על  33)

 הצגתו בדר�בעיקר , המציאות הישראלית משות	 לרוב העול� המערבי

  
 .http://www.tartakover.co.ilראו באתרו של טרטקובר , לכרזות אלו ונוספות  33
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הלוויות ה! , המחסומי� נולדו משרירות לב השלטו!: בתקשורת העולמית

התשוקה "המדבר על , וליא! בנדה'גיו של זבמוש. באשמת הישראלי� וכ� הלאה

והציב ,  שהפוליטי השתלט כא! על מרחב התודעה,נית! לומר 34,"אל הפוליטי

אבל כזה שראייתו היא חיצונית לסיטואציה , את טרטקובר כעד ראייה אמנ�

: או שמא(דוחה אוניברסלית הֵעד המגויס לטובת השקפת עול� , האקטואלית

   .ריתפרטיקול מנקודת מבט המציאותאת לבחו!  לכל ניסיו! )בזה

 

 יא
 

 על אחד הכלי� או שמא השלטי� , השמאלי העליו!הבצד, בכרזה של שבו

. הנראה אינטגרלי לכלי� עצמ�, כיתוב כלשהומצוי! , י�שנשאו השבוי

כתובת  שלא, כמוב!מתברר  .'ש'*ו' א'האותיות התעכבות על הכיתוב מגלה את 

 . אהר! שבו, ות של ש� האמ!בי ראשי התאלא,  כא!מקורית

אבל מבטו מבקש להתבונ! על הוויכוח , עד ראייהאפוא ג� אהר! שבו הוא 

. הדתי וההיסטורי,  התרבותיהישראלי כעל וויכוח פנימי של היהודי� ע� עבר�

 את שמו לא באקטואליה הבוערת אלא שב(בחר אהר! שבו ל, לעומת טרטקובר

תהלוכת השבויי� היהודי� ברומא ע� ו, בסיפור ההיסטורי של חורב! יהודה

 עדות הראייה של שבו מבקשת מהצופה להתבונ! על .מטענ� המקודש

פיה *על, בפרספקטיבה היסטורית ארוכת טווחהסיטואציה האקטואלית 

, הימצאות� של היהודי� בחלק זה של העול� היא סיבוב גלגל הזמ! לאחור

 . ונה בחזרה הביתההמאה הראשמ! גולי� השבויי� הוהשבת� הסמלית של 

אחד הצילומי� הזכורי� ביותר מאירועי ההתנתקות היה פינוי בית הכנסת 

שעה שהמפוני� נשאו על גב� את מנורת בית הכנסת באותו האופ! , בנצרי�

הא� הייתה .  שנה קוד� לכ! את מנורת המקדש2,000שנשאו השבויי� מיהודה 

ח שהמקור ההיסטורי סביר להני? זאת כרזתו של שבו שהשפיעה על המהל�

 . ג� יחד אמ!היה משות	 למפוני� ולשהדהד 

  
34  Julien Benda, The Treason of the Intellectuals ("La trahison des Clercs," 

1927), translated by Richard Aldington; William Morrow & Company, 

New York; 1928 .שואהשואהשואהשואה****פוסטפוסטפוסטפוסט, , , , ציונותציונותציונותציונות****פוסטפוסטפוסטפוסט, ראו ג� ספרו של אלחנ! יקירה : : : :
' עמ, 2006אביב *תל, ע� עובד, השכחה ושלילת ישראלהשכחה ושלילת ישראלהשכחה ושלילת ישראלהשכחה ושלילת ישראל, , , , שלושה פרקי� על הכחשהשלושה פרקי� על הכחשהשלושה פרקי� על הכחשהשלושה פרקי� על הכחשה

184*190. 
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בכרזה אחרת שתל שבו בדגל המדינה בניי! ָחֵרב בצורת מג! , אגב פינוי בית כנסת

' ימית'כלל ישיבת הסדר שנקראה , נווה דקלי�,  היישוב המרכזי בגוש קטי	.דוד

 היא בעקבות הסכ� השלו� ע� שהוחרבה א	, ונשאה את ש� העיר ההיא מסיני

אירועי גוש קטי	 . עברה לנווה דקלי�, ישיבת ההסדר ששכנה בימית. מצרי�

מבנה הישיבה בנווה דקלי� עוצב . הביאו לפינויה השני תו� פחות מחצי יובל

שימשה הישיבה מוקד תרבותי וחינוכי מרכזי , לאור� שנותיה. בצורת מג! דוד

חורב! בית . ה לסמל שתייה של פינוי היישובי�וחורבנה הי, ליישובי גוש קטי	

הכנסת בידי באי כוחה של המדינה הוצג בידי שבו כמאבקה של ישראל 

הכרזה מצהירה אפוא כי חורבנו של נווה דקלי� הוא . החילונית בישראל הדתית

 .מבוא לחורבנה של מדינת ישראל ושל החזו! הציוני

של " לא נסלח, לא נשכח"� כדאי להזכיר כרזה נוספת של שבו המתכתבת ע

מעוצבת בסגנו! בול רשמי של מדינת ישראל  הכרזה. טרטקובר שנדונה לעיל

 בחלק העליו! מופיע דימוי דומה לתהלוכת פינוי ).שבו במקצועו מעצב בולי�(

 בצירו	' ש'בעוד קני המנורה הנישאת  משמשי� כאות , בית הכנסת בנצרי�

היישובי� הכרזה מופיעי� שמות בחלק התחתו! של ". לא נשכח "המילי�

בי! שני חלקי הכרזה ". ולא נסלח"היהודיי� שפונו ונחרבו ועליה� הכיתוב 

 מדינת ישראל, בית הכנסת וישיבת  ההסדר בנווה דקלי�, ה"באב התשס' ט: אהר! שבו
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 ב=ביטא Aְ, מעבר לאזכור ההפו� של טרטקובר". 2005ישראל "מופיע הכיתוב 

דעה רווחת בקרב המפוני� שהחרבת היישובי� היהודיי� בחבל עזה הייתה גמול 

על רצח יצחק , ובעיקר לחלק המתנחלי שבו, יששיל� השמאל לימי! הישראל

 . רבי!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלו רק דוגמאות קטנות לכר ההשוואתי הפורה שנית! לקיי� בי! אמני� משני 

: או שמא, כמו ג� לאפשרות ההיחשפות, עברי המתרס הפוליטי בישראל

חר של הממסד האמנותי בישראל לאמני� בעלי סדר יו� פוליטי א, הפתיחות

 . אצלונחשב למקובל הה זלגמרי מ

שהתעלמות הממסד טוע! מאמר זה , לבד משלל הטענות הפולמוסיות

ה של גורמי� לדלדולוהדרת� האמנותי הישראלי מאמני� מ! המחנה היריב 

. הומוגניהנותר , עצמוההגמוני  הממסד בתו�ולדרדורה של האמנות ג�  הרוח

רית ללא הכוחות היצירתיי� כדי להבי! זאת צרי� לתאר את הספרות העב

 2005ישראל , לא נשכח ולא נסלח: אהר! שבו



 31  הפוליטיזציה של האסתטי:שומרי הס	

 

 כיצד היה עול� הרוח הישראלי :המנוגדי� הנאבקי� בתוכה מש� שנות דור

מצליח להכתיב את סדר יומו ג� בתחו� רק צד פוליטי אחד היה נראה לו 

  ?הספרות

מפתיחות ישרה עשויה להיוולד ג� האמנות הטובה , שלא כטענתו של עפרת

מדיאלוג בוגר ו, ות השונות של עול� הרוחכלפי האפשרויות הרוחניות הלגיטימי

 . בי! אוונגרד לשמרנות, בי! מסורת למודרנה, 'ישראלי' ל'יהודי'בי! ה

 

 

 יב
  

אל בתו החובקת בסודרה , החי* המת–מדבר האב ', שמחת עניי�'בסיומה של 

: ומעודד אותה, מגילוי העריות הנורא, את הב! שנולד מליל האהבי� האכזר

ב! שהצליחה מבחי! ב אבה". יBִִ?, הָע;Aה ְיָלד=י CִDְ[...] י Bִִ?, יִקְזִח, יִרע;, יִרע;"

 ְ�ִיAִFְַ?. / יBִִ?, יַחת ַהֶא, ְ�ֵר;ת Dֶא: "הא� להציל למרות הקטסטרופה ואומר לה

זה הצבר שאמור להיוולד מהזיווג , ואז הוא פונה אל הב!". ינ;FֵַעHְ ִמBְְטGִַמ

, הדתי והלאומי: פשרי שבי! שתי האופוזיציות הנצחיות שבע� היהודיהבלתי א

 במונחי� קבליי� אפשר להוסי	 ג� – המסורת והמודרנה, הלוקלי והאוניברסלי

� ק;: " קורא האב המת,תקוות הדורות, אל הב! הזה; את האלהי� וכנסת ישראל

 ."ינ;יֵנֵע ְלָ�ְתָרה ה=ָתְיְוָח / !יBִא ִאָרְק! תHֵ! ַה ֶ?יַחַה

 

 


