אמנים עכשויים מגיבים לאוסף הצילומים
של לני והרברט זוננפלד

תוכן

מעולם לא נראינו טוב יותר
אמנים עכשויים מגיבים לאוסף הצילומים
של לני והרברט זוננפלד
בית התפוצות תל אביב
נובמבר  - 2008יולי 2009

פתח דבר חסיה ישראלי ................................................................................................................................................................

5

מעולם לא נראינו טוב יותר גלית אילת ואייל דנון ................................................................................................................

7

רוחות הרפאים של ההיסטוריה עילית פרבר 19 ........................................................................................................................
תערוכה
אוצרים אורחים גלית אילת ,אייל דנון
אמנים יעל ברתנא ,איליה רבינוביץ ,יוחאי אברהמי ,מיכאל בלום ,יוסי עטיה ואיתמר רוז
מפיק אייל וקסלר
עיצוב חלל אורן שגיב
תיכנות ופיתוח טכנולוגי יאיר רשף ,רועי קרמר
קטלוג
עיצוב גרפי והפקה הליגה
תרגום לאנגלית דריה קוסובסקי
עריכת טקסט עברית אסף שור
הדפסה וכריכה ע.ר .הדפסות בע"מ
בית התפוצות
אוצרת אחראית גאולה גולדברג
ארכיון התצלומים ציפי רוזן ,אורית עוזיאל ,יעקב בריל
הפקה נח דקל
מנכ"ל בית התפוצות חסיה ישראלי
סמנכ"ל כספים ופיתוח שגיא בלשה
פיתוח משאבים וקשרי חוץ עיניה זאבי קופפר

קרן היסוד
Dan Hotels Israel

הקרן לזיכרון השואה
קרן ג'וזף אלכסנדר ,ארה"ב

אמת היופי ונכונות החן געגועים ביקורתיים לאסתטיקה של צדק אבי פיטשון 27 .....................................................
מעולם לא נראינו טוב יותר 40 ........................................................................................................................................................
מתוך אוסף הצילומים של לני והרברט זוננפלד 101 ...................................................................................................................

5

פת ח ד ב ר
חסיה ישראלי

אוסף התצלומים והתשלילים של לני והרברט זוננפלד ,השמור בשלמותו בבית התפוצות ,מספר
את סיפורו של העם היהודי במאה העשרים .עשרות אלפי התצלומים שצילמו בני הזוג במהלך
חייהם מקיפים עושר רב של חוויות מרחבי העולם היהודי ,החל בגרמניה ,שבה פעלו בראשית
דרכם ,דרך ארצות הברית ,שאליה היגרו ב– ,1939לצד ארץ ישראל וקהילות רבות שבהן סיירו
כדי לתעדן במצלמתם.
מבחר התצלומים הזה מציע מבט רענן על מעשיהם ופועלם של יהודים רבים מספור ,ועל
הנופים שבקרבם פעלו .הרעיון המוצג בתערוכה מ ע ו ל ם ל א נ ר א י נ ו ט ו ב י ו ת ר —
להציע פרשנות עכשווית ,מאת יוצרים בני זמננו ,על הראייה המיוחדת של לני והרברט זוננפלד
— מאפשר לקהל הישראלי אתגר של חקירה אל מבעד למעשה הצילום הפשוט .ההצעות של
האמנים והפרספקטיבות מעוררות המחשבה שהם מציגים מאפשרות לאוסף לקום לתחייה
ולהמשיך את המורשת החדשנית של מבטם המיוחד.
הפרשנות של האמנים יעל ברתנא ,מיכאל בלום ,איליה רבינוביץ’ ,יוחאי אברהמי,
יוסי עטיה ואיתמר רוז רעננה ומגוונת ,ומחזירה אותנו ,הצופים ,אל ההתרגשות של בני הזוג
זוננפלד כשהשתתפו במאורעות ההיסטוריים בשעת התרחשותם.
תרומת אוסף זוננפלד לבית התפוצות ,מאת מרגלית ויוסף אבראשי ,המוצאים לפועל של
עיזבון לני והרברט זוננפלד ,היא תרומה משמעותית ביותר לשימור המורשת היהודית .ברצוני
להודות לבינה סלע–צור ,אוצרת ראשית של בית התפוצות ,על הרעיון הראשוני של שילוב
פרשנות עכשווית לאוסף ההיסטורי; לאוצרים גלית אילת ואייל דנון על המחשבה המקורית;
ולאמנים על התערוכה שהוציאו תחת ידיהם.
רבים אחרים תרמו למימושה של התערוכה :צוות בית התפוצות ובמיוחד ציפי רוזן ,מנהלת
המרכז לתיעוד חזותי ע”ש ברנרד ה’ ומרים אוסטר; מועצת הפיס לתרבות ולאמנות ,אשר תמכה
במימון הקטלוג; הקרן לזיכרון השואה ,צרפת; ואגודת ידידי בית התפוצות ,ארצות הברית.
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בשנת  2007הזמינה אותנו האוצרת הראשית של בית התפוצות דאז ,בינה סלע–צור ,לאצור
תערוכה העוסקת באוסף זוננפלד ,שהגיע למוזיאון כשנתיים לפני כן .היא ביקשה שנאצור תערוכה
עכשווית ,כזו שתאתגר את האופן שהמוזיאון מתמודד עם תערוכות קבועות ומתחלפות.
האוסף הגיע לבית התפוצות ללא הכרטסת שהכילה את המידע הבסיסי לגבי התצלומים.
רבים מהפריטים באוסף חסרים נתונים כמו תאריך ,מקום הצילום ,שמות המצולמים וכדומה.
לפעמים משורבטים הפרטים האלה בגב התצלומים .בכמה מקרים היה המידע סותר או מוטעה.
מצב עניינים זה הפך את מלאכת הקטלוג והמיון של האוסף למסובכת וממושכת מהרגיל.
בעת פתיחת התערוכה ,כ– 4,000תצלומים בלבד נסרקו וקוטלגו; זאת מתוך אוסף שכולל ,לפי
ההערכות ,כ– 100,000תצלומים .את תנאי הפתיחה הללו הפכנו לחלק מהמהלך האוצרותי.
קבלת אוסף זוננפלד לארכיון בית התפוצות חשובה מכמה בחינות .ראשית ,זהו אוסף שניתן
למוזיאון כמעט בשלמותו ,ולכן מאפשר הצצה לגוף העבודות של הצלמים ובחינה שלו לאורך
כל שנות פעילותם .האוסף מכיל עבודות שצולמו מאז שנות השלושים ועד שנות השמונים
המאוחרות של המאה העשרים — שנים מרכזיות בהיסטוריה של התנועה הציונית ,ובהן
אירועים כמו מלחמת העולם השנייה והקמת מדינת ישראל ,תהליכים של הגירה והתיישבות,
מלחמות ,שינויים דמוגרפיים ,תהליכי תיעוש ועוד .נוסף לכך ,ואולי החשוב מכל ,אוסף זוננפלד
אינו אוסף של העתקים או של שחזורי מוצגים הנמצאים בבית התפוצות .מדובר באוסף של
תצלומים המגיעים עם התשלילים שלהם — אוסף של חומרי מקור ,לא של ידע .אוסף של ממש,
ולא ארכיון.

מ ע ו ל ם ל א נ ר א י נ ו ט ו ב י ו ת ר
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מבחינת בית התפוצות ,אם כן“ ,מעולם לא נראינו טוב יותר” היא גם בגדר הודעה לקהל

לאחר כמה שנים שבהן שהה הזוג באמריקה ניכר בעבודות סגנון אחר ,פתוח יותר .התצלומים

המבקרים בדבר קיומו של אוסף מיוחד במוזיאון .מעין הקדמה; הרי האוסף בשלמותו לא יוצג

מרוחקים יותר; האדם אינו בהכרח במרכזם .הוא חלק מסביבה .לצד זאת ,אל לנו לשכוח

הקטלוג והדיגיטציה.
עד שתסתיים מלאכת ִ

שהתצלומים ברובם היו תצלומים המיועדים לעיתונים ,לסוכנויות ידיעות או לקק"ל ולסוכנות
היהודית.
* * *

תצלומי סוכנות ותצלומי קק“ל היו עם השנים לשמות גנאי לצילום תעמולה ממסדי ,כזה
המציג את גבורות המפעל הציוני בפאתוס הרואי המכוון לעיניהם של היושבים מחוץ לישראל,

הרברט זוננפלד ( )1970-1906החל לצלם בגרמניה .לני זוננפלד ( )2004-1908השתלבה בעבודת

אך גם לעיני היושבים בתוכה .צילום ממין זה מילא תפקיד חשוב ביצירת הדימוי החיובי של

הצילום עוד לפני שהגיעו לארץ ישראל ,תחילה כעוזרת של הרברט ומאוחר יותר כצלמת

הגיבור הצבר ,ה"צבר המיתולוגי” ,אנטיתזה ליהודי הגלותי במראהו ובתכונותיו ,שנעשה

בזכות עצמה .בשנות השלושים ,במהלך ביקור בארץ ישראל ,ניסו בני הזוג זוננפלד לקבל

מושא להערצה ולתקווה בעיני דור המייסדים .צלמים יהודים שהחלו לפעול כאן בראשית

אשרת הגירה ,אך לשווא .הם נאלצו לחזור לגרמניה .עם התגברות השפעתה של התנועה

המאה העשרים צילמו בעיקר את הקהילות שמהן באו :איש העלייה השנייה יעקב בן דב צילם

הנאצית בגרמניה הם עקרו לארצות הברית ,אך המשיכו להסתובב בעולם ולצלם את חייהם

את היישוב הציוני החדש; צדוק באסאן ,דור שלישי בירושלים ,צילם את היישוב הישן ואת

של יהודים באירופה .בין היתר צילמו את יהודי אירופה של אחרי המלחמה ,ותיעדו אף את

העדה החרדית; צבי אורון ארושקס ,איש הגדודים העבריים ,עבד בשביל החוגים הציוניים ,אבל

ההתיישבות היהודית בארץ ישראל.

התפרנס מצילום לבריטים; ואברהם סוסקין תיעד את ימיה הראשונים של תל אביב.

תצלומים רבים מתוך האוסף הוצגו בתערוכות ברחבי העולם ,בעיקר בהקשר הציוני או
היהודי .כמה מהם ,בעיקר אלה של הרברט זוננפלד ,פורסמו במגזינים ועיתונים יהודיים

* * *

ולא יהודיים בעולם ,ובכלל זה ה"ניו יורק טיימס”“ ,לייף”“ ,דיילי ניוז” ו"ג'ואיש ויק” .קרן
היסוד ,קק"ל והסוכנות היהודית עשו שימוש רב בשירותיו של הרברט זוננפלד ,בעיקר בשנים

אוסף זוננפלד אינו אוסף שנחשף במפתיע .האסתטיקה הצילומית של בני הזוג אינה זרה

 ,1948-1933ואילו תצלומיה של לני זוננפלד נמצאים כיום באוספים של מוזיאונים חשובים,

לעיניו של הקהל הישראלי והבינלאומי .עובדה זו עמדה לנגד עינינו כאשר הוזמנו לאצור את

ובהם המוזיאון היהודי בברלין ,המוזיאון של העיר ניו יורק ,מוזיאון השואה בוושינגטון ,מוזיאון

התערוכה ,והעמידה בפנינו אתגר מיוחד באשר לדרך שבה יש להציג אוסף שרבים מתצלומיו

המורשת היהודית בניו יורק ומרכז ויזנטל בלוס אנג'לס.

היו זה מכבר לחלק מהקלאסיקה הוויזואלית של התנועה הציונית ולחלק מן ההיסטוריה
הצילומית של העם היהודי במאה העשרים .למעשה ,רבים מן היהודים הישראלים מזהים את

אוסף זוננפלד מכיל כאמור למעלה מ– 100,000תשלילים ,שקפים ,שקופיות והדפסות — ולא

התצלומים גם אם אינם זוכרים או אינם מכירים את שם הצלם .הם מזהים אותם כחלק מאוצר

נדרשת בחינה מעמיקה שלו כדי להבחין בשינויים שהתרחשו בשפה הצילומית של בני הזוג

הדימויים הקולקטיבי שלנו.

לאורך השנים.
היחס ההלניסטי ליופיו של גוף האדם בעבודתו של הרברט זוננפלד ,שצמח מתוך הצילום
הגרמני ,מרכוז האובייקט המצולם בפריים ,ההצללות הדרמטיות והקונטרסטים הברורים

עובדה זו איפשרה לנו נקודת מוצא ייחודית :עיסוק באוסף מוכר שמכיל דימויים המשתייכים
לאוצר הוויזואלי הקולקטיבי של החברה היהודית בישראל ,אוסף שהגיע ללא הכרטסת וללא
מידע בסיסי לגבי הצילומים ,ומצב ביניים שבו רק חלק מהאוסף קוטלג ומוין.

מובילים אותנו לזהות את העבודות כתצלומי תעמולה .בעבודותיו המוקדמות אפשר אף לזהות

את מגבלות הידע האלה הפכנו לנקודת הפתיחה של העבודה על התערוכה ,והשאלה

השפעות של תצלומי התעמולה הנאצית; סדרת תצלומי המתעמלים מהשנים  1934-5היא

הראשונה שהפנינו לאמנים המשתתפים בתערוכה נוסחה בהתאם :איך הייתם קוראים את

דוגמה מובהקת לכך.

הצילומים אילו הגעתם ממאדים? מכאן ,ואף שכמובן אי–אפשר להתבונן בצילומים בעיניים
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שיהיו נקיות לגמרי מידיעה מוקדמת ,התפתח תהליך עבודה שהופך את התערוכה לסדרה של
הצעות קריאה חדשות של התצלומים עצמם ושל האוסף כולו.
רצינו לנסות לקרוא מחדש את צילומי אוסף זוננפלד יחד עם המבקרים בבית התפוצות,
ולנסות לייצר שיח ביקורתי כלפיו וכלפי המבט הנוסטלגי שהוא מייצר .במקום להציג בפשטות
כמה מתצלומי האוסף — בחירה שלא ניתן לנמק ,בהתחשב באינפורמציה המעטה שיש בידינו
כיום ,ולכן בחירה שלא ניתן להציג באמצעותה עמדה אוצרותית — בחרנו לדון במשמעות
הקטלוג של בית התפוצות ,ולהזמין
הסימבולית של האוסף ובמשמעויות הפוליטיות של מערכת ִ
עבודות משישה אמנים עכשוויים .בכך ביקשנו לייצר קריאה רחבה של האוסף במקום קריאה
אחידה שלו דרך הנראטיב היהודי–ציוני בלבד.
תערוכת אמנות עכשווית במוזיאון כבית התפוצות ,תערוכה שמטרתה לאפשר מבט ביקורתי
וקריאה פוליטית של אוסף תצלומים מרכזי כאוסף זוננפלד ,מעלה מטבע הדברים שאלות באשר
לקשר שבין תכניה לבין החלל האידיאולוגי שבו היא מוצגת .כיצד יכולה תערוכה כזו לייצר
קריאה חדשה וביקורתית בתוך חלל דידקטי שמטרתו לחנך ולהטמיע נראטיב ציוני–לאומי? מה
קורה לצופה שמגיע עם ציפיות המוכתבות מהיכרותו הקודמת עם בית התפוצות? האם המפגש
בין התערוכה לחלל נותן סיכוי לקריאה של העבודות כהצעה של נראטיב נוסף או אחר? האם
הוא מאפשר קריאה שלהן כדיאלוג ביקורתי עם האידיאולוגיה שמקדם החלל המארח?
כמה קווים מנחים הובילו אותנו במהלך העבודה על התערוכה:
התערוכה ,החלטנו ,היא תערוכה של אמנות עכשווית ,שאוסף זוננפלד הוא נקודת המוצא
שלה — אך לא נקודת הסיום .העבודות שנוצרו עבור התערוכה עומדות בפני עצמן ,ואינן
זקוקות לנוכחות של תצלומי האוסף כדי להיות בעלות ערך .העובדה שתצלומים מאת הזוג
זוננפלד אינם נכללים בתערוכה כעבודות בפני עצמן ,אלא רק כחלק מהעבודות של האמנים,
מדגישה נקודה זו.
לצד זאת ,התערוכה עוצבה ללא נגיעה בקירות הקיימים של המוזיאון .העבודות תלויות
על הקירות הארעיים המחוברים למסד המוזיאון ,אך אינם נענים לארכיטקטורה של המבנה.
הם מעמידים צירי תנועה חדשים במבנה החדש שנוצר — מבנה שעיצב הארכיטקט אורן שגיב,
וניצב במרכזו של חלל התערוכה .המבנה נוגע/לא נוגע בקירות הקיימים ,ומנתק את התערוכה
מהמבנה של בית התפוצות .הניתוק הזה משקף את האמביוולנטיות שנוגעת לחיבור שבין
העמדה שמציגות העבודות בתערוכה לבין הצגתה בבית התפוצות.
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כמו כן ,כדי לאפשר השתהות מול העבודה והדימוי ,נמנענו מלספק את המידע הקיים לגבי

שני אגפיו ,מעלה שאלות באשר לקשר שבין התכנון האדריכלי ועיצוב הפנים של החלל לבין

צילומים מהאוסף שמשולבים בעבודות האמנים .ההשתהות מאפשרת מגוון כיווני קריאה

הפעילות המתרחשת בו .חללי מרכז הקניות בבית האופרה דומים דמיון רב לחללי האגף החדש

שהיו נמנעים אם המידע ההיסטורי לגבי הצילומים היה נמסר לצדם .זו גישה הפוכה לזו

של הכנסת הנוכחית .בשני המקרים מדובר בחללים שעוצבו במיוחד לצורך הפעילות בהם,

המוצגת בחללי התצוגה האחרים בבית התפוצות ,שהקריאה של הדימוי מוכפפת בהם למידע

ולא בחללים שהוסבו ,כמו בית פרומין .הדמיון בין חללי השלטון והכוח וחללי המסחר והשוק

הטקסטואלי הצמוד אליו.

החופשי בולט ביותר .המבט הריאליסטי של רבינוביץ' מאפשר צפייה בחללים ללא כל אפשרות

מ ע ו ל ם ל א נ ר א י נ ו ט ו ב י ו ת ר  ,אם כן ,היא ניסיון לשאול שאלות על תפקידם של
אוסף ושל ארכיון במוזיאון היסטורי.

של בריחה או ייפוי .הם מוצגים לנו במלוא הדרם או במלוא עליבותם ,ופרטים רבים מסגירים
את הנעשה בהם ,בין אם ברמת הכוח השלטוני ובין אם ברמת השימוש היומיומי כמקום מפגש

כיצד ניתן לקרוא בצורה שונה אוסף תצלומים כמו אוסף זוננפלד ,שנמצא בבעלות של

בין הפרט למערכת השלטון ,הכלכלה ועוד .העבודה מעלה לדיון גם את החשיבות שבשחזור

מוזיאון העוסק בתיעוד חיי הקהילות היהודיות ברחבי העולם ,ומתווה נראטיב הרמטי ,שלאחרים

ושימור היסטוריים .איזו השפעה יש לתהליכי ההריסה והבנייה מחדש של מבנים היסטוריים על

אין מקום בו? כיצד יכולה התערוכה לתמוך באוסף המוזיאון ולהפוך את תכניו לרלבנטיים יותר

הזיכרון הקולקטיבי שלנו? האם יש קשר בין התגברות המודעות לחשיבות השימור של מבנים

עבור הקהל העכשווי? כיצד היא יכולה לתפקד כגשר בין הקהל לבין התצלומים שבאוסף? איך

פיזיים לבין התערערות הזיכרון הקולקטיבי והמיתוס המאחד?

יכולים התצלומים לחזור להיות פרטים חיים ,בעלי משמעות בשדה התרבותי העכשווי?
האמנים איליה רבינוביץ' ,יוחאי אברהמי ,יעל ברתנא ,מייקל בלום ,יוסי עטיה ואיתמר רוז

יוסי עטיה ואיתמר רוז ביקשו לאתר את הדמויות שתועדו בחמישה מתצלומי אוסף זוננפלד .הם

הוזמנו להשתתף בתערוכה .בעבודתם הם משלבים שאלות לגבי הדרך שבה נבנים ומעוצבים

יצאו למסע בעקבות האינפורמציה החסרה בתצלומים ,וניסו למצוא אותה על ידי פנייה ל"אזרח

נראטיבים היסטוריים וזכרונות קולקטיביים ,לגבי קריאה של חומרים ארכיוניים כחלק מתהליך

ברחוב" .כל אחד או אחת מן המשתתפים בניסוי למציאת הדמויות המצולמות מעניק משמעות

העבודה .הם מציגים מבט ביקורתי לגבי מערכות כוח ושלטון ,ותוהים על השימוש בדימויים

לתמונה .משמעות זו מוענקת דרך ההיסטוריה המשפחתית האמיתית המושלכת על הצילום

ובשפה חזותית של מדיה ותעמולה.

יחד עם הביוגרפיה של המרואיין או המרואיינת ,ולחלופין ,יחד עם ביוגרפיה דמיונית ,בדויה.
וכל הספקולציות הללו מתכתבות עם האתוס הציוני ,ובכללן אלה שמנסות לפרום אותו .האשה

מוקד עבודתו של איליה רבינוביץ' ,המתגורר כיום בהולנד ,הוא תצלומי פנים וחלל של מוסדות

המתארת את משפחתה שעלתה ממרוקו ,ואמה שלא האמינה בציונות חזרה לארץ מוצאה,

ידע ,שלטון וכוח ,ובהם מוזיאונים ,בתי חולים ובתי ספר .בשנות התשעים ,לאחר שסיים את

מוצאת דרך להעביר את דעותיה ואת יחסה למציאות דרך הדימוי שמוצג לפניה .היא מאפשרת

לימודיו בבצלאל ,עבד בארץ והיה בין הצלמים הראשונים בה שהתמקדו באסתטיקה הפנימית

קריאה אישית של העבר .העבודה בכללותה מציעה מבט אנתרופולוגי ןמדגישה את הניסיון

של החללים הממסדיים .ב– 1999הזמין אותו בית התפוצות לצלם במקסיקו סיטי בתי כנסת

שנעשה בתערוכה לפרוץ מעבר לזיכרון הקולקטיבי הפופולרי ,ואולי מעבר לזיכרון הקולקטיבי

ורכוש אחר השייך לקהילה היהודית שם.
בעקבות תצלומים מאוסף זוננפלד שבהם מופיעה הכנסת במיקומה העכשווי ,ולצדה
האתרים שבהם שכנה לפני שנבנה משכנה הקבוע — בית האופרה בתל אביב ובית פרומין

הפוליטי ,ולאפשר קריאה אישית ויצירת זיכרון אישי ,שאינו תמיד מנוגד לזיכרון הקולקטיבי
הפופולרי או הפוליטי .מהלך זה יכול לאפשר את שכינתם בכפיפה אחת של זכרונות רבים,
שאולי לא יחפפו זה את זה ,ויפרקו את הנראטיב האחד שמביא בית התפוצות.

בירושלים — יצא רבינוביץ לצלם שוב את האתרים האלה ואת מה שקיים בהם כיום .מגדל
האופרה בפינת הרחובות אלנבי והירקון בתל אביב הוא היום מרכז קניות שכבר ראה ימים

עבודתו של יוחאי אברהמי ,ק ב י נ ט  ,מנסה לגעת בנקודה שבין החיזיון לקול .בין מה שנפרש

טובים יותר .בית פרומין בירושלים ,שבו שכנה הכנסת בשנים  ,1966-1950משמש היום משכנו

לעינינו לבין מציאות שאינה נמצאת בספקטרום של מה גלוי וידוע ,אלא מחייבת הקשבה .היא

של בית הדין הרבני .בחינה של תצלומי המבנים הללו ,ולצדם תצלומי מבנה הכנסת הנוכחי על

מפגישה שני סיפורי חיים שחלקים משמעותיים מהם מוטמעים ,ללא יד מכוונת ,באוסף זוננפלד.
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ק ב י נ ט מציגה את עדותו של ארווין דורון — שהגיע מגרמניה במסגרת עליית הנוער לבית

המתבונן בתצלומים המשוחזרים לא יוכל להצביע על דתם או על מוצאם האתני של

הספר המקצועי על שם לודוויג טיץ ,התגייס להגנה ,היה אלוף בצבא ,כיהן כמנכ"ל בית התפוצות

המצולמים .הם כולם יפים ,ומביטים כולם אל העתיד שאולי נוכל לבנות יחד על חורבות העבר

ושימש בתפקידים שונים באוניברסיטת תל אביב ,במגבית ובסוכנות היהודית — ולצדה את עדותו

העקוב מדם.

של עידו גל ,בנו של ממציא תת–המקלע המפורסם עוזי ונכדו של אריך גלאס ,שהיה טייס וצלם
אווירי במלחמת העולם הראשונה ,סטודנט לאמנות בבאוהאוס ,צלם עיתונות ,אמן ומורה לאמנות

מייקל בלום מציג בתערוכה לוח שנה ובו תצלומים שבחר מתוך האוסף .פורמט לוח השנה

בקיבוץ יגור .לצד אלה מוצגות עדויותיהם של אחרים הקשורים לביוגרפיות של שניהם ,ונפגשו

המצולם מקובל בכל העולם כמתנה וכאמצעי פרסום ושיווק של בתי עסק ,חברות ומוזיאונים.

בקיבוץ יגור בשנות השלושים של המאה הקודמת .דרך סיפור המצאת העוזי אנו לומדים להכיר

בלום נצמד לפורמט המקובל של הלוחות הללו ,ומציג סדרה של תריסר תצלומים ,אחד לכל

מעט מהדמויות שפעלו בישראל עם הקמתה ,ולומדים כיצד הן רואות את עברן כיום .בתוך

חודש .דף אחר דף ,התמונות מצטברות לכדי סיפור בהמשכים.

העלילה נשזר חוט המקשר בין היצירתיות של המצאת כלי נשק לבין היצירה האמנותית .בנקודות

בתצלום הראשון :עולה חדש מרומניה מצחצח את נעליו של בדואי .הוא צולם בבאר

שונות בסרט מפגיש אברהמי את זכרונותיהם של המרואיינים עם בית הספר לאמנות ,שעל פי

שבע בשנות החמישים .בתצלום השני ניצב כתב חדשות מול מפת העולם הערבי .בשלישי —

אמונתם המשיך את מסורת הבאוהאוס ,ועם העיסוק בפיתוח הנשק והסליקים של קיבוץ יגור.

שייח'ים בדואים עומדים בחזית בניין המפקדה הצבאית הישראלית בבאר שבע ב– ,1948סמל

התייחסות לצורת התצוגה המקובלת במוזיאונים דידקטיים — שילוב של מוצגים ,וידיאו,

המדינה מתנוסס מעל ראשם .תצלום אחר מציג בדואים צופים בחגיגות יום העצמאות הישראלי

סאונד ,ויצירת נראטיב במרחב — מאפשרת לאברהמי לערער על עצם היכולת לספר סיפור

בבאר שבע ב– .1949לוח השנה מציג את התצלומים הצפויים–פחות מתוך אוסף עבודותיהם

היסטורי מהודק .העבודה בונה רצף נראטיבי ושוברת אותו ,וכוללת עדויות ממקורות שונים —

של צלמים שעזרו ליצור את הדימוי של היהודי החדש .ואף על פי כן ,אולי אלה התצלומים

עדויות סותרות ,שברי סיפורים וזכרונות .אף לפני הסיפור הספציפי המובא בעבודה ,כל אלה

החשובים באוסף .אלה המתעדים את הרגע בהיסטוריה של ישראל שבו נוצרו אזרחים בעלי

מעמידים במרכז את עצם ההיתכנות של הצגת נראטיב ושל חינוך על פיו.

זכויות מועדפות ואזרחים שזכויותיהם מוגבלות.

יעל ברתנא ,בעבודתה ה ת ש ל י ל י ם ה נ ע ל מ י ם ש ל א ו ס ף ז ו נ נ פ ל ד  ,בחרה מתוך

* * *

האוסף המקורי תצלומי דיוקן של פועלים ,חקלאים וחיילים .כדי לשחזר את תהליך יצירת
הדימוי של היהודי החדש ,הציוני ,כפי שנבנה בעבודתם של בני הזוג זוננפלד ,שיחזרה ברתנא

לצד העבודות מוצג בתערוכה חלקו המקוטלג של האוסף כפי שהוא מופיע בארכיון בית

כמה תצלומים מתוך האוסף .את אלה היא יצרה מחדש בשיתוף צעירים פלסטינים ויהודים החיים

התפוצות .הוספנו עליו מילות חיפוש שלא היו בארכיון קודם לכן .צורת התצוגה של הארכיון

היום בישראל ,והעמידו מחדש את הצילומים ההיסטוריים תוך שימוש באביזרים ובתלבושות.

נבנתה ברמת נגישות גבוהה ,והחיפוש ויזואלי ואינטואיטיבי; לא ניתן להכניס מילת חיפוש

התוצאה היא גילום מחדש של דימויים שנחרטו בתודעה ובזיכרון הקולקטיביים הישראליים.

במאגר הדיגיטלי ,אלא יש לבחור דימוי ולראות את מילות החיפוש הצמודות אליו .אז יכול

המהלך ושם העבודה מרמזים על קיומה של קהילה מעורבת ,של חלוציות שלא התבססה על

המשתמש לבחור דימוי אחרי או ללחוץ על אחת ממילות המפתח ולראות מה היא מעלה.

עיקרון אתני ,שהתקיימה בשנים שלפני קום מדינת ישראל ונעלמה מאוסף זוננפלד כמו גם

חיפוש כזה מציע אינטרקציה קרובה עם מאגר התמונות ,ומכונן דרכים שונות וחדשות

מהזיכרון הקולקטיבי הישראלי .צילומיה של ברתנא מחזירים לאוסף — ולא רק לו ,אלא גם

לקטלוג עבודתם
לקריאת התצלומים .קטגוריות וחלוקות קיימות מוצגות לצד אפשרות שונה ִ

לנראטיב שבית התפוצות שוקד עליו — את הסיפור שנמחק .שחזור התצלומים מחזיר לסיפור

הצילומית של בני הזוג זוננפלד ,ומאפשרות מבט אחר הן על מכלול יצירתם והן על האופן שבו

ההיסטורי של הקמת המדינה את סיפור חלקם של הפלסטינים בהקמת המדינה ,ואת הפלסטינים

לקחו חלק בתעמולה הציונית והשתתפו בייצור ובעיצוב הזיכרון הוויזואלי של המקום כחלק

תושבי מדינת ישראל ,שסיפוריהם נפקדים מן הנראטיב ששוזר בית התפוצות.

מהזיכרון הקולקטיבי הישראלי.
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מ ע ו ל ם ל א נ ר א י נ ו ט ו ב י ו ת ר

מ ע ו ל ם ל א נ ר א י נ ו ט ו ב י ו ת ר היא ניסיון לעבוד בתוך המרכז של הממסד הציוני.
לעבוד מתוך בית הייצור של הנראטיב היהודי ולבדוק אם ניתן ,דווקא ממנו ,להציע נתיבים
חדשים ודרכים חדשות לקריאה של העבר ולהתמודדות עם המשמעויות הקולקטיביות של
המיתוס היהודי.
באמצעות חומרי הגלם התעמולתיים של הנראטיב הציוני ובאמצעות חללי התצוגה
האידיאולוגיים של בית התפוצות ניסינו לשאול שאלות לא רק לגבי אוסף זוננפלד ,אלא גם

רוחות הרפאים של ההיסטוריה

לגבי התפקיד שלו בבניית המיתוס הציוני — ולא פחות מכך ,לגבי ההשפעה והכוח שיש למיתוס
הזה בימינו.

עילית פרבר

לא רצינו ולא יכולנו להתחמק מן האלמנט הנוסטלגי בתערוכה ,ולדעתנו יש לו השפעה
רבה על הקריאה של העבודות העכשוויות .במרכז חוויית ההתבוננות בתערוכה ,אם כן ,ניצבת
נוכחותם של תצלומי זוננפלד; לא הם גופם ,אלא עצם הימצאותם ברקע ,עצם היותם המקור
שמאפשר לנו להשקיף על עבר הזכור כיפה יותר ,טוב יותר.

עיון בהיסטוריה כרוך תמיד בחשיבה על אובדן .חקר המחשבה ההיסטורית הוא ,במובן זה,

תגובות המבקרים בתערוכה מלמדות אותנו שהניסיון להציע קריאה אחרת הולך לאיבוד.

תמיד פנייה אינהרנטית ומהותית והתמודדות עם אובדן ועם השלכותיו .הדרך הטובה ביותר

האם הדבר קשור לקסם שמהלכת עלינו דמותנו מהעבר? האם הוא קשור לתצוגה בבית

לגשת לסוגיית האובדן היא דווקא באמצעות בחינת הווריאנט הפתולוגי שלו ,ובמיוחד היחס

התפוצות? האם הוא קשור לחוסר הרצון שלנו להתעורר מהמיתוס הציוני שעדיין מספק לנו

הפתולוגי שבין פתולוגיה לבין אובדן .לשם כך ,אחת החקירות המאתגרות והמעשירות ביותר

בית חם ,מפלט מפני פרצופנו העכשווי?

של נושא זה מוצגת בדיונו המפורסם של פרויד על המלנכוליה.

בסופו של דבר ,האם התערוכה משכנעת אותנו שפעם באמת נראינו טוב יותר?

צביונה הפתולוגי של המלנכוליה טמון בעיקר בסירובה העיקש לקבל את האובדן שנקרה
בדרכה .בשל מאבקים פנימיים ושניות עזה כלפי אובייקט האהבה האבוד ,המלנכולי מסרב

כדי לאפשר מימד נוסף בקריאת התערוכה ,האוסף והפעולה במוזיאון ,ביצירת הקטלוג
השתתפו הכותב ,עורך הספרות והמוזיקאי אבי פיטשון ,ועילית פרבר ,דוקטור לפילוסופיה
באוניברסיטת תל אביב.
אנו מודים להם ולכל מי שהשתתף ביצירת התערוכה :האמנים; הארכיטקט אורן שגיב,
שיצר את חלל התערוכה; ציפי רוזן ,מנהלת הארכיון; איל וקסלר ,שהפיק את התערוכה; וכל
אנשי בית התפוצות ,שתמכו והיו סקרנים לגבי התהליך והתוצאה.

פשוט לשחרר את אחיזתו (וזהו אכן סירוב “פשוט” ,כיוון שלמלנכולי אין כל אפשרות אחרת;
ואף–על–פי–כן ,אין בכך כדי להפחית מסבלו) .פרויד רואה בבלימת האובדן ,ואפילו בהכחשה
שלו מאבק שמנהל המלנכולי עם בריאות האני שלו ועם החיים עצמם .מבלי לקבל את האובדן
(כפי שעושה המתאבל) לא ניתן להמשיך בחיים — ובפרט בחיים הליבידינליים.
בלימה מסוכנת זו נובעת מהשתבשות כמה מן האינטואיציות הבסיסיות ביותר שלנו:
הגבולות הברורים ,המפרידים בין חיים למוות ,בין עבר להווה ,בין המלנכולי לבין אובייקט
האהבה שאבד לו .על ידי הפנמתו במה שנדמה כמחווה של אהבה ושל אלימות בעת ובעונה
אחת ,המלנכולי הופך את האובייקט האבוד לחלק מן האני (אגו) שלו .עתה הוא מכיל את
האובדן בתוכו .מבנה פתולוגי זה מבהיר מדוע החיים והמוות ,העבר וההווה ,אינם מהווים עוד
קטגוריות בנות קיימא עבור המלנכולי .הסובייקט החי של ההווה מכיל בתוכו את הסובייקט
המת או האבוד של העבר.
1

1

אני משתמשת כאן בקטגוריות החיים והמוות ,ובכך מתייחסת לאובדן כסופי ומוגשם .אולם פרויד במאמרו
מתאר אובדנים מסוגים שונים המזמנים מלנכוליה ,חלקם עניינם מוות ממשי של אהוב ,בעוד אחרים נוגעים
לאובדנים במובן של נטישה ,אובדן של רעיון ,כדומה.
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בתיאור הפתולוגיה של המלנכולי פרויד בונה את טיעוניו ביחס למלנכוליה תוך שימוש

“מוצאו של מחזה–התוגה הגרמני” 2.מחזה התוגה מציג כמות נכבדה של דמויות רפאים ,המופיעות

הא ֵבל ,החווה אובדן נורא ,עובר תקופה ראשונית שבה הוא
בפיגורת המתאבל כדמות ראי .האדם ָ

ברוב רובם של מחזות אלה ,לעתים כרוחותיהם של מתים השבות לפקוד את החיים ,ולעתים

מפגין דפוסי התנהגות הדומים לאלו של המלנכולי .אולם תקופה זו חולפת עד מהרה ,ומפנה את

אפילו כרוחות של אנשים חיים המצויים על הבמה .בהקשר זה ,יחסו של מחזה התוגה אל המוות

מקומה למה שפרויד מכנה החלטה “בריאה” ו”נורמטיבית” ,להרפות מן האובדן ולשחרר את

מהותי להבנת התפקיד החשוב שממלאת בהם רוח הרפאים .במחזות אלה המוות אינו מציין

הליבידו לתור אחר אובייקט אהבה חדש .במילים אחרות ,המתאבל קיבל את ההחלטה ה“נכונה”

את קץ החיים ,ולמעשה החיים אינם כה מרוחקים מן המוות; שני המצבים מתקיימים בצמוד,

— הוא הניח לעבר ולאובדניו ,ופתח את עצמו מחדש לחיים .הוא ציית ל“עקרון המציאות” .כבר

וצמידות זו באה לידי ביטוי בדמות רוח הרפאים .ההכרה העומדת ביסוד מחזה התוגה ,היא שלא

בשלב זה ניתן לראות להיכן חותר פרויד :התודעה המלנכולית גורמת לסובייקט שלה להיות

קיים רגע מסוים ומוגדר של סגירה ( ;)closureאלא ,מתקיים תהליך של הסתיימות אשר נפתח

המום נוכח האובדן ,ואפילו מקובע לאובדן .מתרחשת הפסקת תנועה — תנועת החיים .במונחים

או ,במילים אחרות ,ישנה התחלה של עבודה החותרת לעבר התרה ( ,)denouementהיפרדות

פרוידיאניים ,זה מה שהופך אותו לפתולוגי .אין תנועה קדימה ,לא נעשית כל מחווה המכוונת

והרפיית האחיזה .במחזות ,עבודה זו אינה מתקיימת ,והיא נותרת בבחינת הנכחה גרידא של

דֹוממּות ( ,)stillnessאפילו שיתוק ,בתוך רגע האובדן.
לחיים; תחת זאת ,ישנה ְ
ובכל זאת ,מה קורה ברגע קפוא זה ,באותה לקונה בתנועת החיים? האם ניתן לזהות

3

חזרה נצחית של עונש ושל חוב הנמסרים בירושה .המוות הוא חוזר ונשנה ,בלתי מסתיים .הרגע
המוחלט ביותר הופך במחזה התוגה להתרחשות בלתי פוסקת ,שאינה באה אל קצה.

כאן דבר–מה נוסף פרט לתודעה ההרסנית של המלנכולי? ברצוני לטעון כי חלל קפוא זה

דמויות הרפאים במחזות התוגה כה ריתקו את בנימין דווקא משום שהן מגלות סובלנות

של דוממות מעלה מספר שאלות הרות עניין ביחס לחשיבה ההיסטורית שלנו בכלל ,וביחס

כלפי אי היכולת הפתולוגית להבחין בחיים ובמוות ולהבדיל ביניהם ,ובכך הן מפרות את מה

לתודעה ההיסטורית שלנו בפרט .התודעה ההיסטורית משחזרת ,אם כן ,את הטיפול הפרוידיאני

שנראה כגבול מוחלט .בנימין מוצא כי ההגדרה השלילית של הרפאי כפתולוגי אינה אופרטיבית

בפתולוגיה ,ומעלה כמה מן התהיות העמוקות ביותר שיש לנו ,או שצריכות להיות לנו ,בנוגע

ביחס למחזה התוגה הבארוקי; למעשה ,באותה תקופה נהנתה דמות הרפאים מלגיטימיות

ליחסים בין העבר להווה ובין החיים למתים .חשוב מכול ,היא מעוררת את סוגיית המבנה

חברתית וספרותית ,מה שמסביר ,באופן חלקי ,את התעניינותו בה .בנימין מפרש את מחזה

המיוחד של מה שאבקש לכנות בשם החובה או המחויבות של ההווה לעבר ולאובדניו.

התוגה כסוגה ,שבה המוות ,תמצית הסופיות ,מתגלה כסופי וכמקרי .המוות אינו מספק עוד
פתרון במחזות ,אלא מאתגר את מראית–העין ההחלטית באמצעות אי–מּוגדרּות.

4

על מנת לפתח סוגיות אלו ברצוני לפנות לוולטר בנימין ( )Benjaminולזיקתו המיוחדת

קיומה של רוח הרפאים תלוי ,למעשה ,בדיוק במה שפרויד מכנה “פתולוגיה” .מבנה

למלנכוליה (בכך אין כוונתי למלנכוליה האישית שלו ,אלא לראייה סטרוקטורלית יותר

הווייתה מושתת על הטשטוש בין חיים למוות ,בין עבר להווה .בפיגורה של רוח הרפאים גלומות

בפילוסופיה שלו) .בעיקר ברצוני לבחון את אחת הפיגורות המרתקות ,שבהן עוסק בנימין,

תזכורות מתמידות לעבר שבהווה ,ויתרה מזאת — להווה שבעבר .זהו חלק מן ההיגיון הפנימי

פיגורה שלדעתי מדגימה את העמדה המלנכולית כלפי האובדן וכלפי ההיסטוריה ואת תצורתה

של פיגורה זו והסיבה להתעניינותו של בנימין בה .היגיון פנימי זה הוא ההיגיון של המלנכוליה.

הפנימית — הפיגורה של רוח הרפאים.
הופעות רפאים או “המרחב הווירטואלי של הספקטרליות” ,כפי שמכנה זאת ז’אק דרידה
( ,)Derridaנחשבות ,בדרך כלל (לכל הפחות בתרבות המערבית) ,כפרי הדמיון; לעתים הן

2

שיניתי את תרגום המונח  Trauerspielמ"דרמה טרגית" ל"מחזה תוגה" (שהוא התרגום המילולי של
המונח) ,כיוון שטרגדיה היא בדיוק מה שבנימין רואה כסוגה ההפוכה לזו של ה .Trauerspiel -ראו:
Walter Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, trans. John Osborne (London: Verso,
)1998

3

כך ,למשל ,רוח הרפאים של אולימפיה החיה–עדיין; ראוAndreas Gryphius, Cardenio und Celinde :
 .(Stuttgart: Reclam, 1968), pp. 64-65גם קרדניו וגם אולימפיה מתוודים על פשעיהם ומתקנים את
דרכיהם .המפגש הוא ,אם כן ,אירוע טרנספורמטיבי ורפורמטיבי .רוחו של הגיבור מלווה אותו בחייו;
רוח הרפאים או דמות–הגופה (או השלד ,במקרה של אולימפיה) מלווה את הפרט החי ,וכך מפרה את
הסף המוגדר בין חיים ומוות .הדמויות המתות (דוגמת אביו של המלט) ממשיכות בתפקידיהן במחזות
לאחר הפסקת החיים ,וסופן המושלם נותר דחוי לעד.

4

התייחסות נוספת לטבעה הלימינלי של רוח הרפאים טמונה בחשדנותה או בכך שאינה מאפשרת
היכרות עמה .דרידה מפתח תפישה זו כאשר הוא דן במרקסיזם כרפאי .הוא כותב" :אין יודעים :לא
מחמת בורות ,אלא משום שאל–אובייקט זה ,הווה לא הווה זה ,היות–כאן זה של נעדר או נעלם שוב אינו

נתפשות כדימויים המציינים נקודת מבט פתולוגית — בלתי הגיונית .הופעות רפאים אלו סודקות
ומערטלות את החלוקה ה“הגיונית” הנחרצת בין חיים למוות או בין הממשי לבלתי ממשי.
בנימין מתעניין בפיגורה של רוח הרפאים ,במיוחד בעבודתו על מחזות התוגה הגרמניים
( ,)Trauerspielסוגה תיאטרלית מן המאה ה 17-שלה הקדיש את ספרו היחיד באורך מלא,
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פיגורת רוח הרפאים מגלמת בחובה את העובדה שהמוות אינו ממומש ,כלומר כי פרידתם

יש ללפות את העבר באמצעות קריאה זו “המבזיקה ברגע שניתן להכירה ונעלמת לבלי

המוחלטת של המתאבלים מן האובדן היא ,למעשה ,התגובה ה“חריגה” .קיומה של הרוח נשלט

שוב” .הופעה זו “חולפת ביעף”“ ,תמונת–עבר שלא תחזור ,המאיימת להיעלם עם כל הווה

על ידי ההיגיון המלנכולי :היא נותרת מרחפת בחלל שבין חיים למוות; נוכחות בעבר שהטיל

שלא זיהה עצמו כתכלית שאליה מכוונת התמונה” .דמות הרפאים אוצרת בחובה איום :אם

את צלו על ההווה ומספק עתה דרך לחבר את מה–שחלף עם מה–שהנו מבלי ליפול לפתולוגיות

לא תאוחזר ותומר למרחב של עבודה ,הרי היא תיעלם לפני ההווה ,שאינו מכיר את עצמו

פסיכולוגיות .גם אילו היינו טוענים שפיגורה זו אינה “אלא” פרסונה ספרותית ,אין להתעלם

ככזה שאליו מכוון הדימוי .פוטנציאל היעלמות זה נתפש על ידי בנימין כרגע של סכנה ,שהוא

מן הצורה המופלאה שהיא עוטה ביחס לאובדן ,לזמניות ,ולמלנכוליה.

אינהרנטי ,לתפישתו ,לחשיבה ההיסטורית“ :לנסח כהיסטוריה את מה שחלף ...פירושו ניכוס

אולם לא זו בלבד שרוח הרפאים מבססת זיקה בין העבר להווה ,אלא היא אף עושה

7

זיכרון כפי שהוא מבזיק ברגע של סכנה”.

8

זאת באורח פעיל ביותר .קרי ,רוח הרפאים במחזות מתקופת הבארוק (ואפילו בסרטי אימה

בנימין מדגיש את הסכנה שבהחמצת ההזדמנות להגיב ולהתמודד עם קריאה הטבועה

הוליוודיים מן המאה העשרים) מופיעה ,בדרך כלל ,בגלל “עניין לא גמור” כלשהו ,המחייב

תמיד במפגש זה .המטרה אינה לגרש את הרוח ,אלא דווקא לחשוב באמצעותה ,להפוך את

אותה לפקוד את ההווה .במילים אחרות ,תפישת הרוח כאל–מתה ( )undeadאו כמצויה על

המפגש עמה למפגש בעל משמעות אתית .זאת ועוד ,קריאה זו יוזמת שיחה ותובעת את

הסף שבין חיים למוות ,בין עבר להווה ,מרמזת על היעדר פיוס או השלמה ()reconciliation

האחריות ליטול בה חלק 11.לעתים התחייבות מעין זו עניינה לזהות את רוח הרפאים או להעיד

אצל הרוח .ניתן לטעון כי המוות מביא לידי מיצוי את ההשלמה בכך שהוא מייצג את האירוע

עליה ,ותו לא .ניתן ,אם כן ,להבין את הופעת רוח הרפאים כמה שהופך את העבר ,כקטיגוריה

המכונן של דבר–מה המממש את עצמו .אולם הוויית רוח הרפאים היא תמיד בלתי מיושבת.

זמנית גרידא ,להיסטוריה .כלומר ,המפגש עם רוח הרפאים מציע הזדמנות ,או אולי תנאי,

טבע בלתי פתור זה הוא בעל איכות רודפנית ( )hauntingמהותית ,המחברת את הרוח לאדם

לפתיחת סיפורו של מהלך ההיסטוריה.

9

10

או לאובייקטים–אנושיים או לאובייקטים שהיא רודפת .מעניין לציין כי לתפישתו של דרידה,

יתרה מזאת ,הספציפיות של רגע ההווה קשורה לקריאה ,כך שההתמודדות עמה מתאפשרת

מתארך” 5,דהיינו לא זו בלבד שהיא מגלה את עצמה בנסיבות
“הדיבוק הוא היסטורי... ,אך לא ַ

אך ורק באותו רגע .הכרת הקריאה והאחריות האתית שהיא תובעת כרוכים ,אם כן ,ביחס

מסוימות ,אלא שהתגלותה מסמנת את עצם הווייתו של הדבר שעמו היא מתעמתת .הרוח

ספציפי ,אישי כמעט ,כלפיה .הופעת הרפאים קשורה תמיד לאדם הנתקל בה .רגע אפשרות

מופיעה תמיד לפני הגיבור ,החייב להיתקל בה .הופעתה היא תמיד בעלת פוטנציאל להפוך על

ההכרה ,הניתנות לזיהוי ,מתרחש ברגע הווה מסוים ,ולפיכך קריאת הרוח לעולם אינה נשלחת

פיהם את מציאות המחזה ואת חיי גיבוריו .במובן זה ,הרוח נושאת באחריות לדמות מסוימת

באופן אקראי ,אלא היא תמיד מכוונת כלפי משהו או מישהו .רק בתנאים מעין אלה יכול
12

או לנסיבות מסוימות.

6

לדידו של בנימין ,נקודת חיבור זו בין רוחות הרפאים לבין החיים ,בין העבר להווה ,היא

בנימין ,השבים לרדוף אותנו מרגע שאנו מפנים להם את גבנו .בקיצור ,הם בחזקת רוחות רפאים" (Gerhard
Richter, "Introduction: Benjamin’s Ghosts," Benjamin’s Ghosts: Interventions in Contemporary
 .)Literary and Cultural Theory, ed. Gerhard Richter (Stanford: Stanford UP, 2002, p. 3אולם ,בדיון ברוח
הרפאים כוונתי שונה במעט .היא אינה נעוצה באופי הספקטרלי של כתביו של בנימין עצמו ומורשתם ,אלא
בתפקיד שממלאת הפיגורה של רוח הרפאים לדידו של בנימין ,ובמשמעות שיש לה עבורו.

מהותית בשל היחסים המיוחדים ,המצטלבים שהיא אוצרת בחובה .רגע המפגש תובע זיהוי או
הכרה בשני מובנים :ראשית ,הכרת ההווה בקריאתו של העבר ,ושנית — המחויבות הנובעת
מקריאה שכזו ,כלומר ,הכרת המחויבות הנובעת מן התגובה לקריאה.
כרוך בידיעה .למצער לא במה שסבורים שיודעים בשם ידיעה .אין יודעים אם זה חי או מת .הנה כאן — או
שם ,דבר שאינו בר–כינוי ,או כמעט :משהו ,בין משהו למישהו ,מי או מה שלא יהיה ,משהו ,הדבר הזהthis ,
 ,thingאך הדבר הזה ולא אחר ,הדבר הזה המביט בנו/הנוגע לנו  ,]qui nous regarde[ -עומד להתריס נגד
הסמנטיקה כמו גם נגד האונטולוגיה ,הפסיכואנליזה כמו גם הפילוסופיה" .ז'אק דרידה" ,המלט — צוויו
של מרקס" ,דרידה קורא שייקספיר ,מצרפתית :מיכל בן-נפתלי (תל אביב :הוצאת הקיבוץ המאוחד,)2007 ,
עמ' .86
5

שם ,עמ' .83

6

במבוא לחיבורו של בנימין ,שכותרתו  ,Benjamin’s Ghostsעומד גרהארד ריכטר על בנימין ועל פיגורת רוח
הרפאים על ידי קריאת מורשת בנימין עצמה כרפאית .הוא מפרש את השפעתו של בנימין על מגוון כה רחב
של תחומים ואת ההתנגדות הבסיסית של כתביו להיטמע כמאפיין רודפני של הגותו .ריכטר כותב כי "האמת
שביסוד כתביו [של בנימין] טמונה במקום אחר"" :לא ניתן להבין במלואם את מושגיו ואת אמירותיו של

7

ולטר בנימין" ,על מושג ההיסטוריה" ,מבחר כתבים ,כרך ב' :הרהורים ,תרגום :דוד זינגר (תל אביב :הקיבוץ
המאוחד ,)1996 ,עמ' .311

8

שם ,עמ'  .312טיעון זה מופיע גם במשפט המפורסם של בנימין מפרויקט הפסאז'ים" ,למשוך בבלם
החירום" ,ובדימוי הירייה אל שעוני המגדלים שהוא מתאר ב"על מושג ההיסטוריה" (עמ' .)317

9

במקום אחר עומד בנימין על ההבדל בין סליחה ( )forgivenessלהשלמה ( .)reconciliationבחיבורו
" "Meaning of Time in the Moral Universeהוא דן בהיבט הזמני של הסליחה (ו"סערת הסליחה")
המובחנת לחלוטין מהשלמה ,ויכולה להתרחש ללא סליחה .צמד המונחים מתואר שם ביחס לפרידה מן
המתים .ראו Benjamin, Selected Writings, vol. I, pp. 286-87

10

ריכטר ,לעיל הערה  ,6שם עמ› .5

11

תנו דעתכם לזיקה האטימולוגית בין "( "responsibilityאחריות) לבין "( "responseתגובה).

ר ו ח ו ת ה ר פ א י ם ש ל ה ה י ס ט ו ר י ה
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25

עילית פרבר

להתאפשר רגע של השלמה .חשיבה על קריאה זו באמצעות פיגורת רוח הרפאי הופכת אותה

פעולה הקשורה באופן אינהרנטי לקיומה ,ואף על פי כן יכולה לעטות את צורתה היאה אך

לקריאה אישית ,ובכך טמונה חשיבותה המכרעת של הרוח.

ורק בהווה.

בטקסט קצר שראה אור בשנת  13 ,1930כותב בנימין כי ההווה“ ,היום” ,עשוי להיראות קטן

הגותו ההיסטורית של בנימין נקראה ,לא אחת ,במונחים ויזואליים .כאן ברצוני להציע,

או עלוב ,אולם“ ,תהא צורתו אשר תהא [ 14,]Aber es mag sein wie es willמשימתנו היא

כי יהיה זה יעיל לחשוב עליה באופן ספציפי במונחים של צליל ושל קול“ .האם לא מוטב

לתפוס אותו בקרניו למען נוכל לחקור [ ]befragenאת העבר .זהו השור שדמו חייב למלא

לדבר על אירועים הפוקדים אותנו כמו הד ,אשר הצליל שעורר אותו גווע אי–אז באפלת

את הקבר ,אם אנו רוצים שרוחות המתים [ ]Geister der Abgeschiedenenיופיעו על

החיים שחלפו?” ,כותב בנימין בחיבורו “ילדות בברלין סמוך ל .”1900-צליל זה מן העבר חודר

ִס ּפו” 15.דמו של השור הממלא את הקבר מתאחד עם רוחותיהם של המתים האבודים המתכנסות

להכרתנו כהד ,ומכה בנו כאילו היה קול מוכר לנו משכבר ,כאילו כבר חיינו אותו .באמצעות

סביבו .זהו רגע של מפגש בין עבר להווה ,רגע שיש ללפות אותו במלוא הכוח .מפגש זה יוכל

צליל זה של הקריאה אנו נכנסים “אל מערת–הקבורה הקרירה של העבר ,אשר מקמרונה חוזר

להפוך להיות בן–קריאה ולהניב פירות אך ורק אם ינוכס ברגע הנכון .המחויבות כלפי הרוחות

ומצטלצל אלינו ההווה כהד בלבד” בנימין מתאר קריאה זו או צליל זה כהד ,בדיוק משום

המקיפות את הקבר המדמם היא מחויבות לעבודה ,למימוש העבר ( ,)exercisingולא לגירושו

שקריאה זו אינה מהדהדת בכיוון אחד בלבד .היא מהדהדת ,רוצה לומר שברגע שהקריאה

( .)exorcisingבמובן זה ,המשמעות ההיסטורית נעוצה בנו ,גלומה ב"תיאוריות” שלנו ,וצריכה

19

מושמעת ,להדהודיה ולהשלכותיה יש דינמיקה משל עצמם ,הלוך–ושוב בין העבר להווה.

לשמש כחומר לעבודה ההגותית שתחשוף אותה .אולם חשיפה זו לא תשיב את העבר ,כי אם

במובן זה ,ההשלכות הטרנספורמטיביות של הקריאה הרפאית מתרחשות הן בהווה והן בעבר.

תפרוס אותו מתוך ההווה של קריאתו ,מתוך ה"היום” שלו.
הכרת העבר כאן ,בדמות "תפיסתו בקרניו” ,נוגעת לא רק לרוחות המתים ולעבר ככזה.

16

17

18

ההיסטוריה קוראת שוב ומציגה מחדש לא רק את משמעות העבר ,כי אם גם ,ובאופן אינהרנטי,
את משמעותה שלה ברגע ההתחייבות.

רוחות אלו עצמן לעולם אינן יכולות לעמוד בתור עבר ,אלא הן שזורות תמיד בהווה .לפיכך

מכאן ,רוח הרפאים אינה זרה לנו במובן זה שהיא מהדהדת משהו שכבר קיים שם ,אם כי

קריאתן להווה לא רק מזוהה ,אלא אף מוכרת; הכרה כאן פירושה האופן שבו העבר חוקק

נסתר ,דבר–מה שמזהים אותו ,ואין ממציאים אותו .זהו ,באופן ספציפי ,המאפיין האינהרנטי

את עצמו בהווה ומשתנה בעצמו כתוצאה מחקיקה זו .במובן זה ,רוח הרפאים תובעת מאתנו

רב העוצמה של רוח הרפאים — קריאתה מהדהדת בנו כקולו המוכר של זר .אנו מביטים ברוח
20

הרפאים ,ובעצם היותנו עדים לה ,אנו מאשרים את מחויבותנו לחובה של התגלות רפאים
12

רוחו של המלך המת בהמלט היא דוגמה מעניינת בהקשר זה .הוא נגלה לראשונה פעמיים לזקיפים ופעם
אחת להורציו – בדממה ,ואינו מגלה מאומה על משמעות התגלותו .הוא מדבר אך ורק כאשר המלט נוכח
לאחר שזומן על ידי חבריו .הורציו אומר להם" :נפסיק ,אפוא / ,את המשמר .שמעו בעצתי / :נלך עכשיו אל
המלט הצעיר  /ונגלה לו את מראות הלילה;  /כי ,חי נפשי ,חזון–הבעותים  /הזה אשר קפץ את פיו מולנו/ ,
אל המלט ידבר" (ויליאם שקספיר ,המלט ,תרגום :ט .כרמי [תל אביב :דביר ,]1981 ,מערכה ראשונה ,תמונה
ראשונה ,עמ'  .)25גם אז הרוח מסכים לדבר רק אל המלט ,במקום שבו אחרים אינם יכולים לקחת חלק
בחילופי הדברים ביניהם .הוא תובע נקמה על הירצחו ומסביר כי נגזר עליו לשוטט בממלכת המתים עד אשר
המלט ינקום את מותו" :אביך אנוכי  /ועל רוחי נגזר עד בוא מועד / ,לנוע ולנוד בליל ,לצום  /יומם בתוך סוגר-
הלהבות  /עד ימורקו באש העוונות  /המתועבים אשר עוויתי בחיי" (מערכה ראשונה ,תמונה חמישית ,שם
עמ’  .)51במכתב לבנימין מאוגוסט  ,1935אדורנו כותב כי "הדרמה הבארוקית מצאה את מימושה בהמלט"
Adorno and Benjamin: The Complete Correspondence, 1928-1940 (Cambridge, MA: Harvard UP,
 .1999), 108המלט הוא ,ללא ספק ,מופת לעניינים רבים שבהם דן בנימין בספרו על מחזה התוגה .רק המלט,
כותב בנימין ,עורר את הפיגורה המקבילה לדיכוטומיה בין ה"נאו-עתיק לבין האור הימיביניימי שעל-פיו
ראה הבארוק את המלנכולי" (.)TS, 157

13

Walter Benjamin, "Against a Masterpiece" (critique of Max Kommerell’s Der Dichter als Führer in
der deutschen Klassik), in: Walter Benjamin, Selected Writings, vol. II, pp. 378-85

14

בטקסט הגרמני המקורי ביטוי זה מעניק תפקיד פעיל יותר לעבר ה"מחליט" בשביל עצמו או זה שאינו תלוי
בצורה שהוא מעז לעטות .בתרגום האנגלי ,משהו מן האקטיביות או העצמאות הזו הולך לאיבוד.

15

Walter Benjamin, Selected Writings, vol. II, p. 383

16

ראו ,למשלEduardo Cadava, Words of Light: Theses on the Photography of History (Princeton: :
 ;)Princeton UP, 1997אריאלה אזולאי ,היה היה פעם :צילום בעקבות ולטר בנימין (הוצאת אוניברסיטת
בר אילן .)2006 ,ברוחות הרפאים של מרקס דרידה מזכיר מרכיב ויזואלי מעניין של רוח הרפאים..." :רוח
הרפאים קודם כול רואה אותנו .מן הצד האחר של העין ,תוצא המצחה ,היא מתבוננת בנו עוד בטרם אנו
רואים אותה או אף בטרם אנו רואים כלל .אנו חשים שאנו נצפים על ידה ,לעתים תחת מעקב ,עוד בטרם
מתרחשת התגלות כלשהי"; (Jacques Derrida, Specters of Marx, trans. P. Kamuf (London: Routledge,
p. 101 ,)1994

17

כאן ,במחווה שונה משהו מזו שבפרויקט הפסאז'ים ,בנימין מתאר מפגש זה בין העבר להווה במונחים
של קול ולא של דמות .בנימין מתחיל את הפסקה (שכותרתה "בשורת מוות") בכך שהוא מעמת את מושג
ה"דז'ה'וו" ( ,)déjà-vuהשייך לתחום הוויזואלי ,עם מושגי הצליל וההד .אני רואה את מודל הרוח כקרוב יותר
למודל זה של הצליל וההד (וה"קריאה") מאשר לזה של דימוי .ולטר בנימין" ,ילדות בברלין סמוך ל,"1900-
מבחר כתבים ,כרך א' :המשוטט ,מגרמנית :דוד זינגר (תל אביב :הקיבוץ המאוחד ,)1992 ,עמ' .20-19

18

שם ,עמ’ .20

19

בתארו את המלט ,דרידה מדגיש גם את האופי הנשמע של רוח הרפאים ,ולאו דווקא את המראה שלה .הוא
כותב" :השריון אינו מניח לראות דבר מגוף הרפאים זולתי בגובה הראש ,ותחת המצחה הוא מאפשר לאב-
לכאורה לראות ולדבר .החריצים מותקנים בתוכו ומותאמים למען יאפשרו לו לראות מבלי להיראות ,אך
לדבר כדי להישמע" (דרידה" ,המלט — צוויו של מרקס" לעיל הערה  ,4עמ' .)89

,
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עילית פרבר

זו .בנימין קורא תיגר על המיקום הזמני הבין–רקמתי של יחסים ספקטרליים אלו .הוא מגיע

וה“קיפאון” הנחווים על ידי המלנכולי (יותר מן האנרגיות ההרסניות) משמשים כתנאים שבהם

למסקנה כי פעולתו נובעת אך ורק מכורח הצטלבותו עמנו .חשיבותה של הצטלבות זו טמונה

המשמעות ההיסטורית מוצגת ומיושבת .קריאת הרוח אשר מוכרת על ידי ההווה היא נקודת

בהשלכותיה הטרנספורמטיביות לגבי ההווה כמו לגבי העבר .חשיפת משמעותו של העבר

המוצא ליוזמה משותפת ,שבה העבר וההווה מתמזגים באחת .תביעה מן העבר פוגשת בתגובה

בהכרח פותחת מחדש את ההווה ,ולהפך .במובן זה ,המתים לעולם אינם מתים לגמרי ,והעבר

להתחייבות (אולי אפילו אחריות) של ההווה .קיפאון ,אם כן ,משמש גם כתגובה ,שבה מתרחש

לעולם אינו יכול להיסגר באופן מוחלט.

21

רגע של השלמה .ב“השלמה” אין כוונתי למחילה על טעות או על עוול היסטורי מסוים; אלא
לתגובה לקריאה הנשלחת על ידי רוחות העבר ,התובעת תגובה מן ההווה .תגובה מעין זו יכולה

ברצוני להסיט את הדיון ברוח הרפאים כפיגורה תיאטרלית לתחום הפילוסופיה של ההיסטוריה,

לעטות צורות שונות ,כולן נוגעות ,בדרך זו או אחרת ,לביטויו של העבר ולהנכחתו מחדש.

ולטעון כי חשיבותו של דימוי זה מעלה את השאלה כיצד ניתן לתפוש את טבעו הרודפני של

עיון בהיסטוריה תובע מאתנו תמיד דין וחשבון על הייצוג ועל מנגנוני הכוח הכרוכים בו.

הרפאי כבסיס לעבודה היסטורית–פילוסופית ,שבה המפגש עם הספקטרלי משמש כנקודת מוצא

בד בבד ,הוא כרוך גם בעבודה יסודית של חשיפה ( ,)disclosureולא רק של הדרכים שבהן

או השקה למפעל הפילוסופיה של ההיסטוריה של בנימין .במובן זה ,יש לקשור את האיכות

מנגנוני ההווה מטשטשים את העבר .ישנו גם הגילוי כי ההווה עצמו הוא קורבן של אותם

הרודפנית של רוח הרפאים לא רק לרבדיו האתיים ,אלא יש לראות בה גם איכות מסוימת

מנגנונים ממש ,בה במידה ,אם לא במידה עמוקה יותר .בהמרת העבר כקטגוריה זמנית לעבר

האפופה משמעות בטרם היא עצמה באה לידי מימוש .פיוס מופעיה החוזרים ונשנים של הרוח

כהיסטוריה ,יש לזכור כי במעשה ההיסטוריזציה טמון פוטנציאל טרנספורמטיבי לא רק לגבי

ו“השקטתם” מזמנים רגיעה ,שבמסגרתה המשמעות ההיסטורית מונכחת ,והרוח “מונחת” (put

העבר ,אלא גם — ובמידה רבה יותר — לגבי ההווה ,שמתוכו הוא נכתב .במובן זה ,רגע המפגש,

“/)to restמובאת למנוחות”.

ולא התוכן שהוא מחזיק באופן שאינו תלוי בעבר או בהווה ,הוא החשוב .ייצוג העבר הוא תמיד,

אם נחזור לפרויד ,נמצא שחיבורו אבל ומלנכוליה מציע את הרמיזה מאירת העיניים כי

באופן אינהרנטי ,ייצוג של ההווה שממנו מכוון המבט.

האובייקט האבוד של המלנכולי הנו חי–למחצה; זהו אובייקט שכבר אבד ,ולפיכך אינו חי,
אך עדיין הוא גם אינו לגמרי מת ,שכן הוא עודנו מתקיים בדרך זו או אחרת בתוך התודעה

התזות של בנימין על מושג ההיסטוריה זוכות ,מתוך כך ,להד חדש .הן קוראות לפתיחת יחסים

המלנכולית .ניתן להבין ישות חיה–למחצה או קבורה בחיים זו כרפאית .הפתולוגיה של המלנכולי

עם העבר ,המושתתים על ההכרה כי ,כדברי בנימין“ ,רק אותו היסטוריון החדור כולו הכרה זו

טמונה בחוסר יכולת להרפות ,באי יכולתו או באי רצונו להיפרד ולהניח .אולם המנוחה נעדרת

מסוגל להצית את ניצוץ התקווה במה שחלף :גם המתים לא יהיו בטוחים מפני האויב אם ינצח.

גם מן האובייקט עצמו ,המרחף בין חיים ומוות ,חסר ישע לנוכח האנרגיה המלנכולית ההרסנית

ואויב זה מוסיף לנצח” .העובדה שהמתים אינם בטוחים ,פירושה שהעבר עדיין אינו פתור

הנאחזת בו .הסטת הסברו של פרויד לתחום המשמעות ההיסטורית ,לאור התמורה שמציג

ומיושב ,ולא ייפתר עד שקריאתו התובענית תיענה או ,לכל הפחות ,תהודהד על ידי ההווה.

בנימין לגבי הפתולוגיה של האובייקט האבוד ,הטרמינולוגיה של הדֹוממּות ,המנוחה ,עשויה

ההווה חייב להוסיף להתעסק במה שהיה ,במתים שטרם “הובאו למנוחות” .עליו להבין לחלוטין

לזכות במשמעות נוספת .יש להרפות מרוחות העבר ,להניח להן ,ומנוחה מעין זו ניתן להשיג אך

את הסכנה הכרוכה באי תפיסה בקרניו של העבר ברגע קריאתו .עבודתו של ההיסטוריון חייבת

ורק על ידי השבה לקריאת העבר ,אותו עבר המגיע אלינו בדמות רוח רפאים.

להתבצע ,במובן זה ,כאילו היא מזומנת כל העת על ידי רוחות רפאים .הזיהוי וההכרה בקריאה

22

אם נחזור לתיאור האיכות הקפואה של התודעה המלנכולית ביחס לאובדן שלה ,ברצוני

חוזרת ומתמדת זו הופכים את מלאכת התמרת העבר להיסטוריה לעבודה בעלת חשיבות אתית.

לשוב ולפתוח כאן את הסוגיה .מתוך בחינה מחודשת של מבנה המפגש הרפאי והאופן שבו

מכאן ,המפגש עם רוח הרפאים מגלם את המבנה ההיסטורי של קריאה זו ואת השלכותיה:

הוא פותח מרחב לפעילות שבה העבר וההווה נפגשים ,ברצוני לטעון כאן כי “חוסר התנועה”

קבלת חובה עמוקה ומחויבות אתית כלפי קולה של רוח הרפאים; הכרה בממד האישי של
המפגש; הבאת הרוח למנוחות אגב היענות לקריאה ,השלמה עמה ,והכרה בסכנה הטמונה באי

20

"...הופיעה בו רוח–רפאים .את המקום שבו שוטטה יקשה עלי לתאר ,אך הוא דמה למקום אחד שהיה מוכר
לי ,אם כי נמצא מחוץ להישג–ידי" (ולטר בנימין" ,רוח-רפאים" ,בתוך "ילדות בברלין סמוך ל– , "1900לעיל
הערה  ,17שם עמ'  .)40הטקסט של בנימין על ילדותו הוא דוגמה מרתקת לאופן שבו הממד האישי של
האוטוביוגרפיה פוגש בהיסטוריה ככזו .הדיון של בנימין בילדותו הוא ,למעשה ,במובנים רבים ,דיון בעיר
ברלין סביב מפנה המאה.

21

טענה זו קשורה באופן הדוק לזיקתו של בנימין למיסטיקה יהודית .ראו ,למשל ,את דיונו של בנימין בנושא זה
בחיבורו "על מושג ההיסטוריה".

היענות לקריאה.
22

בנימין" ,על מושג ההיסטוריה" ,לעיל הערה  ,7שם עמ' ( 312ההדגשות במקור).
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אמת היופי ונכונות החן
געגועים ביקורתיים לאסתטיקה של צדק
אבי פיטשון

“העולם הוא גדול ופתוח ,בו כל–כך מעניין לבלות .לא כדאי בו לנוח ,אך כדאי בו לנוע
ודברים נפלאים לגלות .דני–דינה הולכים בצדי הדרכים ,ולפתע שמעה מטוס קל–כנף!
עננים במרום ,וחיוך של חלום ,ופתאום כל דקה נגלה הרפתקה”

1

1
אור שמש על נמשים של קיץ .רוח חמה מלטפת את גופי השזוף ,אני כבן ארבע .העיניים
מצטמצמות ,השמש יורה פלרים שמתנוצצים משני צדי החוט שעליו תלויים הדגלונים
המשולשים שבמרפסת ,צהוב–לבן מעוור ותכלת אינסופית וקלסתרי–קומיקס בצבעי פופ חצופים,
עליזים ,של מצביאינו ומנהיגינו ,על דגלוני הנייר העבה ,משולבים לסירוגין עם דגל ישראל
וסמלי צה”ל והחילות השונים .המנהיגים–כוכבים שלנו ,נישאים ברוח השרבית על רקע התכלת
העזה המקפיצה את הלב בתוך חזה צעיר .השכנים נאספים במרפסת של אמא ואבא לצפות
במטוסי הקרב מסמנים שובלי לובן בקול רעם מרעיד אמות ספים .כחול ולבן במפגש הטבע עם
המכונה ,שניהם שלנו ,שלנו! קולות צחוק ושיחה ערה נבלעים ברעם ובתכלת ,ממשיכים זה
את זה בזרימה בלתי מופרעת ,מולידים ומחיים זה את זה .אחר כך אני מדווש באופניים עם
גלגלי העזר ,מביט בדגלים המחוברים לשני צדי הכידון ,הפלסטיק משקשק ברוח .חול ים
מתרסק בין השיניים ,והלשון עוד צהובה מקרטיב לימון .מדווש מהר יותר ,כדי שיתנשאו זקוף.
אני הוא זה שמפיח רוח בדגל.
1

שלמה ארצי ,שיר הנושא מתוך סדרת הבטיחות בדרכים ד נ י ד י נ ה  ,שנות השבעים.
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אבי פיטשון

מעצבים את שיני המפתח ואת הסלסולים שעל ידית השער .שינוי האדרת מנכיח את הגברת.
שינוי האדרת :איך שאנו נראים .מעולם לא נראינו טוב יותר ,אבל זה לא היה בעבר ואין מה

בבסיסה של עמדה ביקורתית ניצב לב שבור .או ,ליתר דיוק ,עמדה ביקורתית שאין בבסיסה

לשחזר ,צומת העבר דרוש אך ורק כגל נושא מכוונן ,בפנים אנחנו עדיין נראים במיטבנו ,צריך

לב שבור אינה יכולה לייצר שינוי והיא נידונה לקיקיוניות .זה לא משנה אם העמדה מכחישה

רק להתכוונן לתדר המהותי והשאר ייפול למקום כי הוא שם כל הזמן ,לנצח .צריך להעיר משהו

את השבר ,את הגירוש ,או אם פשוט שכחה כי הקרע נקרע וכי המזבח בוקע — כי ההכחשה

כדי לקלוט את התדר שמשדר ללא הפסקה .הביקורתיות היא תגובה מערכתית פסיכו–פיזית,

והשכחה לא מבטלות את מה שאכן אירע .השאיפה האוטופית לגן–עדן עלי אדמות חייבת
ִ

פסיכוסומטית ,הוליסטית ,לתרדמת המכאיבה של השורש הקסום .המסע אל פרח לב הזהב ,אל

להיוולד לא על בסיס התנגדות רציונלית ,אלא בראש ובראשונה על בסיס של זיכרון — זכרון

המפתח לשער הגן ,הוא לפיכך מסע שורשים .לא בזמן ,לא במרחב ,אלא בתודעה .הביקורת

הגירוש מגן–עדן .גן–עדן לעולם לא יתממש אם איננו יותר ממודל נשאף ומופשט ,ולא משנה

היא התגובה ,הצעד הראשון .הגיע הזמן לקחת עוד צעד.

כמה בוני המודל משוכנעים בדטרמיניזם ההיסטורי–מדעי שלו .גן–העדן יתממש רק כשנגרי–
לה חמקמקה שאליה אנו שבים .חמקמקה אך קונקרטית ,ושוב — קונקרטית לחלוטין ,אך

3

לא כלוקיישן גיאוגרפי ולא כתוצר של תכנון אנליטי מרכסיסטי (או מודרניסטי או פשיסטי,

2

ואפילו לא דתי) ,אלא כפרח לב הזהב :המקום שממנו גורשנו נמצא בבית — בלב ,בזיכרון,

הרצון לבחון איך נראים צילומים ציוניים ממלכתיים למישהו שנחת מהמאדים — מצביעים

בילדות המחבקת נראטיבים כאקט של קסם (נראטיבים ומיתוסים של צדק אמת ויופי הם אכן

שניהם על השיח המורכב ,הכאוטי ,שמדינת ישראל שרויה בו ,ועל ההכרח והאחריות ,גם

קסומים ,מכשפים ,מהפנטים — ולא כאופיום להמונים בעגה מרכסיסטית קרה ושוללת ,אלא

של מוסד ממלכתי כמו בית התפוצות ,לשאול שאלות יסוד בזמן אמיתי של דקדנס ,בעידן

בעגה פיטר–פנית ניו–אייג’ית :רק אם תאמין באבקת הקסמים תוכל באמת לעוף) .גן–עדן איננו

מתמשך של אווירת ימי פומפיי אחרונים ,ואם לא במובן הפיזי–הישרדותי ,הרי שבוודאי ברמה

מודל ,הצעה או אידיאולוגיה אוטופית אופוזיציונית :גן–עדן הוא זיכרון ,סטייט–אוף–מיינד,

הערכית ,האידיאולוגית .אם נדמה לפעמים שהדיון על פוסט–ציונות או הטענות על התפוררות

אוטו–סוגסטיה ניאו–נאיבית ,ברוא–תפישה .גן–עדן איננו מקום ואיננו רעיון ,אלא מצב הכרתי,

הסולידריות — הדבק הציוני שהחזיק ,לטוב ולרע ,את החברה הישראלית — הוא דיון אקדמי

וככזה הוא מוחשי יותר משניהם .גן–עדן הוא צומת נוירונים ,החסרת פעימה .לא יכולנו לשאוף

השרוי בשוליים ,הרי שעצם התאפשרותה של כותרת אירונית שמקופלת בה הפנמה של מה

אליו אם לא עמדנו בצומת הזה בעבר ,אם לא הרגשנו את דפיקות הלב .גן–העדן הוא גן נעול,

שאכן השתנה מוכיחה שללא קשר לעמדה פוליטית ,אנחנו עובדתית חיים בתקופה של פוסט,

אולי ,אבל הוא כאן ,בפנים .והמפתח? מציאת המפתח היא תהליך של הבנה .אם נבין שפרח לב

כלומר ,תקופה שאחרי תקיפותו החובקת ,הטוטאלית ,של המיתוס שכונן את מדינת ישראל.

הזהב איננו אי–שם בחוץ אלא כאן בבית ,שיש בית ,שהיה בית ,ושהבית ניתן להנכחה מחודשת

וכדי להבהיר מיד — מיתוס איננו כינוי נרדף לשקר ,בדיה או פנטזיה .מיתוס ,או נראטיב–

כמו המקדש ההיידגריאני — 2צריך להקימו כדי שהאלוהות תואיל להתגלות ולטרוח לשכון בו.

על ,בלשון פוסט–מודרנית ,או תחושת צדק פנימי עמוקה וקולקטיבית ,הם מרכיבים בסיסיים

וההנכחה המחודשת היא בידינו ובשליטתנו ,והיא אפילו לא נעדרת ,היא פשוט רדומה .חשוב

בחוויה האנושית ,ולפי השקפת המתבונן הם לחלופין הכרחיים ,חיוניים ,בלתי נמנעים או

להיזהר מהמוקש המתעתע של הזמן .הדבר היחיד שסטטי כאן הוא אש התמיד ,הוא פרח לב

מסוכנים .בזמן שמוסד ממלכתי מסוגל או מאפשר מבט מהצד על הערכים לשמם הוא קם ,זה

הזהב .רק הנצח סטטי .העבר דינמי .אנחנו חייבים להתחקות אחר צומת הנוירונים המסוים

סימן מעודד לכך שיש גופים בישראל שלא נצמדים בפחד ובנוקשות לעבר ,ומבקשים לשמור

שעמדנו בו בעבר ,אבל כשנעמוד בו שוב הוא יהיה שונה .אלף שערים בחדר ההמתנה לגן–עדן,

על דינמיות ועל מרחב להתפתחות ושידוד מערכות אל מול הברוטליות של המאבק בין מקדשי

לא אחד .המהות נצחית וסטטית ,הצורה משתנה כל הזמן ,אי–אפשר לטבול פעמיים באותו

פרות לשוחטיהם ,מאבק בעל מקדם אכזריות שמתעצם באורח בלתי נמנע ברגע שאנו מבינים

ריזום .גן–עדן הוא אזור אוטונומי ארעי ,רק המהות קבועה .ולכן זו לא התחדשות ,זו אותה גברת

שמדובר בהתכתשות לרגלי מזבח מבוקע .התחזקות ליברמן והימין הקיצוני אינה מעידה על

בשינוי אדרת ,אבל שינוי האדרת הוא קריטי ,כי איך שהשער נראה הוא הדבר שבידינו ,ואנחנו

חזרה לערכיות ולציונות ,אלא על פאניקה של חברה סקטוריאלית שכל קבוצה בה איננה מוכנה

מרטין היידגר ,מ ק ו ר ו ש ל מ ע ש ה ה א מ נ ו ת  ,הוצאת דביר ,שנה?
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עוד לשאת בעול משותף ,אלא מבקשת רק לגרוף כמה שיותר על חשבון האחר באווירה של

הנראטיבים במרכזן — ולהציע מודלים למה יכול למלא את החלל ,פרקטיקה שבהכרח מובילה

ספינה ללא קברניט/על שרטון/שוקעת .ההגזמה של הלינקג’ בין נאמנות לאזרחות מעידה ,כמו

גם לניסיון אמיץ להבין מה מהותם של החלל ושל מה שמילא אותו עד לא מזמן .נבחן ראשית

כותרת התערוכה ,על כך שערכי היסוד אינם מובנים מאליהם עוד ,שאין דבק ,שאין מיתוס.

את מהות המהלך שמציעה התערוכה ,ובהמשך נייחס אותו למהלכים קודמים בהגות הפוסט–

ההבדל בין הסיסמה לכותרת התערוכה הוא ההבדל שבין פחד קצר רואי לבין פרספקטיבה

מודרנית ולפרויקטים שמימשו מהלכים אלה בשדה התרבותי–אמנותי בעולם המערבי ,כמו גם

שמאפשרת ניסיון להבין מה השתנה .המוכנות של בית התפוצות לדיון פוסטי מעיקרו ,הכניסה

לניצני מגמות משיקות בעולם האמנות הישראלי.

שלו בשתי רגליים למרחב פוסט–נראטיבי ללא תגובת רפלקס תוקפנית ,היא קריאה לדיון

עוד לפני שניגע בתכני התערוכה ,יש כאמור מקום לדבר על כותרתה .האירוניה שבהצהרה

מעמיק ומורכב גם לאופוזיציונרים ,רדיקלים ואיקונוקלסטיקנים מושבעים .חשבון הנפש הוא

מיידית — וזאת ללא שום צורך לרמוז על כך .הצהרה חותכת כזו במרחב השיח העכשווי אינה

של שני הצדדים ,ובכך טמונה החשיבות העמוקה של התערוכה הזאת .התשוקה הפוסט–מודרנית

יכולה להתקבל כפשוטה ,וכבר כאן המהלך מציע מורכבות — מכיוון שהוא מניח מראש ,ובצדק,

לשבור את המיתוס מתוך הסברה כי מיתוס מעצם הגדרתו הוא סוג של אופיום להמונים יורה

שהדבק הדיסקורסיבי המאחד את אוצרי התערוכה ,את המציגים העכשוויים בה ,את המוסד

לעצמה ברגל .קלוד לוי–שטראוס ,להבדיל ,הצהיר לפני עשורים מספר כי אי–אפשר לבער

המארח ואת המבקרים הוא ההבנה הקולקטיבית שאין יותר דבק .שאין לאף אחד כיום מנדט

גזענות אלא רק להכילה ,לבלום אותה ,לווסת אותה ,מאחר שהיא תוצר–לוואי הכרחי של

לומר מ ע ו ל ם ל א נ ר א י נ ו ט ו ב י ו ת ר ולהתכוון לכך ,ולזכות בהסכמה או בהזדהות ללא

האתוס הלאומי המודרני 3.מה שנרמז בדבריו הוא שהחיים לאור מיתוס אינם נטולי סיכונים,

ספק וללא תנאי .לפיכך ,מכיוון שברור לכל כי מדובר בקלישאה וכי אין מקום להחילה על

אבל הכחשה או התקוממות נגד עצם נחיצותו ,או טענה רציונליסטית–מרכסיסטית כי המיתוס

ההווה ,מתווסף לכותרת אספקט טרגי ,או לכל הפחות מלנכולי ,על גבול הנוסטלגי .וכאן מונחת

הוא בהכרח מנגנון ציני של אחיזת עיניים ,מנתקת את המתקוממים ,ולא משנה כמה טהורות

החשיבות הקונספטואלית כפי שהיא מתבטאת גם בתוכן התערוכה .מכיוון שהכותרת מביטה

כוונותיהם ,מעמוד השדרה של כל חוויה אנושית קולקטיבית .הבעיטה במיתוס באשר הוא לא

לאחור .והיא אומרת שני דברים בעת ובעונה אחת .מצד אחד ,פיכחון ציני — מבט הנע בין בוז

רק שאיננה נכונה אינטלקטואלית ,אלא שהיא גם ,בעגה יומיומית ,מנתקת את המתקוממים

לחמלה על התקופה שבה אכן חשבנו שאנחנו נראים במיטבנו ,שחשנו שאנו בשיאנו .מצד שני,

מהעם — היא נסוגה מרצון משדה השיח החשוב ביותר ומשאירה אותו לכוחות שהם אכן ציניים

יש כאן התרפקות אמביוולנטית ,מסוכסכת .הכותרת כאילו אומרת ,אכן ,מעולם לא נראינו

וחורשי רעה ,ובכך מייצרים נבואה המגשימה את עצמה — העבודה עם מיתוסים נותרת בידי

טוב יותר מכפי שנראינו בתמונות של הזוג זוננפלד .למה נראינו כל–כך טוב? כי האמנו בצדקת

אדריכלי הקפיטליזם הברוטלי ובידי אנשי “צריך מנהיג חזק שיעשה סדר” למיניהם .בכל

דרכנו .כי היה לנו נראטיב .כלומר ,הדגש הפוסט–מודרני על נראות ומראית עין ,על הצורה,

עידן של משבר ערכי בתולדות המאה העשרים ,החלל מתמלא על ידי כוחות עריצות — וחלק

מביט לאחור ומגלה עידן אינטגרלי ,בניגוד לפרגמנטרי :הנראות לא היתה מראית עין ,אלא

מכריע מהאחריות לכך הוא של הכוחות הדמוקרטיים המגיבים תגובה אלרגית ומושכים ידיהם

המשך אסתטי רצוף של מהות .נראינו טוב כי היינו שלמים .נראינו טוב כי היינו טובים .במבט

ממשחק המיתוסים ,וכך נכנעים מראש בקרב החשוב ביותר — הקרב על ההכרה ,התודעה והלב

לאחור ,מחוץ לגן–העדן הנראטיבי שממנו גורשנו וגירשנו את עצמנו בתהליך בלתי נמנע,

של הבריות.
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אי–אפשר להתכחש לקסם של הזמן שבו נראינו במיטבנו .התכחשות או התכחשות לכאורה

חשיבותו של השיח שפותחת התערוכה היא בהתוויית דרך שלישית שבה יכולים להיפגש

יכולות להתרחש אך ורק אחרי הגירוש ,במרחב הרציונלי האכזרי ,הזרוע גוויותיהן של פרות

אנשים שלקחו חלק בהקמת האתוס הציוני ,ודור מפוכח שמבין שאי–אפשר לבקר ללא שום

קדושות .הנגיסה בעץ הדעת של ההכרה במה שלא צדק ,הכרה ברוע ,היא הכרחית ,אבל היא

בסיס משותף .הבסיס המשותף הוא התנאי והתקווה לשינוי וחיוניות ,בניגוד לציניות ,פסיביות

מובילה לטרגדיה אם מתווספת עליה הכחשה של הקסם .היא מובילה לכאוס אינדיווידואליסטי

או כניעה מראש לכוחנות .חשוב גם לציין שהתערוכה איננה עובדת בוואקום דיסקורסיבי.

ותעייה אל פי הפחת של צרכנות ממכרת או של כמיהה לטוטליטריזם .אבל צרכנות לעולם לא

באופן שנע בין אינטואיטיבי למודע ,היא מהדהדת אגפים עכשוויים של השיח הפוסט–מודרני,

תשביע רעב רוחני ,וטוטליטריזם הוא תחליף הרה אסון לטוטליות .ומיתוסי החופש ,השלום

שמנסים לעבוד עם המסקנות המכריעות והקריטיות שבבסיס השיח הזה — ההכרזה על מות

והצדק הם כעלים נידפים ברוח ללא מיתוס השייכות .כותרת התערוכה ,לסיכום ,מצביעה בעת

קלוד לוי–שטראוס ,ג ז ע  ,ה י ס ט ו ר י ה  ,ת ר ב ו ת  ,הוצאת רסלינג ,שנה?

א מ ת ה י ו פ י ו נ כ ו נ ו ת ה ח ן
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ובעונה אחת על השבר הנראטיבי ועל עבר אינטגרלי שהנראות היתה בו במיטבה מכיוון שהיא

המתנוססים בהוד אירופי זר לנוף המדברי .הטרגיות של ההתנגשות בין ערבים ליהודים מוצגת

קרנה באור היקרות של הצדק הפנימי.

אפוא ללא התכחשות או טשטוש ,אבל גם ללא התרסה או אג’נדה פוליטית חד–משמעית .בקצה

התרגיל הקונספטואלי של התערוכה ,השאלה שהופנתה לאמנים המשתתפים“ :איך הייתם

השני של הסקאלה החייזרית ניצב איליה רבינוביץ’ ,שההיפר–אובייקטיביות הרדיקלית ,חסרת

קוראים את התצלומים אילו הגעתם ממאדים?” ,ההזמנה לקריאת גוף העבודות הממלכתי,

הרחמים של צילומי המוסדות הממלכתיים וציבוריים שלו היא מומחיות ואובססיה רבת שנים,

המפואר ,של הזוננפלדים על בסיס של לוח חלק ,איננה טריק סטודנטיאלי א–פוליטי .היא

יכולת ייחודית והכרחית לחלוטין לתערוכה הזאת .רבינוביץ’ לא צריך לדמיין שנחת ממאדים,

מאפשרת מצב פרשני נקודתי ומדויק .קודם כל ,ברור לכל שאין לוח חלק ,ושהבקשה לעשות

כי הוא מצלם כמו מיסטר ספוק מאז ומתמיד .האפקט שהוא משיג בצילומיו גאוני בפשטותו.

כאילו יש היא אבסורדית ולפיכך באה על בסיס ציפייה לגלות בדיוק את המטען הסובייקטיבי

הוא מתייצב באותן זוויות רשמיות ,כוללות ,כלליות ,פונקציונליות ,ביורוקרטיות של תיעוד

המשותף או שאינו משותף לאמנים ישראלים עכשוויים .המאמץ לדמיין מרחק מהאסתטיקה

ממלכתי ,אבל בניגוד לצלם מטעם ,הוא לא מתערב בשום צורה בחלל שמול העדשה .לא מתקן

הציונית מאפשר בירור נקי יותר של המורשת הסימבולית והרגשית שלה .דבר שני וחשוב אף

דבר ,לא מייפה דבר ,לא משאיר שום צרימה מחוץ לפריים .וכך משמשים צילומיו העדויות

יותר ,ההזמנה ללוח חלק מנטרלת את תגובות המותן והרפלקסים האופוזיציוניים–ביקורתיים,

החותכות ביותר לדעיכת הנראטיב שאותם מוסדות פעם הנכיחו .המוסדות אצל רבינוביץ’ הם

וממש כופה מבט חקרני ,מעמיק ,אמביוולנטי — עין סערה של התבוננות מחודשת .במודע או

תמיד מוסדות רפאים ריקים מאדם ,ומערכות היחסים שבפריים נרקמות תמיד בין המבנה

שלא במודע מובלעת בהזמנה הזאת הכרה בכך שהנראטיב ,בעצם ,איננו מה שנעלם ועבר מן

“נטו” לבין סדרות של פלישות ,התערבויות והשחתות סביבתיות מאוחרות יותר ,אם מפאת

העולם .אנחנו נעלמנו — אנחנו גורשנו מהמקום הזה .כל מה שדרוש כדי להיווכח בנכונות

הזנחה והסתאבות ואם מפאת כיבוש המרחב הממלכתי על ידי המרחב הצרכני .בצילום של

היפוך היוצרות הזה הוא הזמנה למבט “ממאדים” .ההסרה הזאת של הררי הסחות דעת של

בית האופרה שבו מופיע החיוך הפסיכוטי של בלון ההליום ,הפלישה מסומלת באורח שבעת

צייטגייסטים למיניהם מובילה לעבודות שמהדהדות אל חלל בית התפוצות משהו מסוים מאוד.

ובעונה אחת מנכיח אמת עכשווית מטרידה ,טרגית ,מאיימת ,ומעורר צחוק רם שמהדהד בחלל

הן מהדהדות המשכיות נשכחת ,נזנחת .הן מהדהדות עוצמה אסתטית גדולה מהחיים שנקברה

התערוכה.

תחת בנאליות החיים ,כמו הדים של חלום מצמית ,שגם אם איננו זוכרים את פרטיו ,הוא מלווה

עבודת הווידיאו של יוסי עטיה ואיתמר רוז שתיעדו את ה”אזרח הקטן ברחוב” מדמיין בקול

אותנו זמן רב אל תוך הערּות ,ואם אנו מניחים לזה לקרות ,הוא משאיר טביעת אצבע פלאית,

רם מה עומד מאחורי כמה תמונות נבחרות מאוסף זוננפלד היא ההדגמה הפשוטה והבהירה ביותר

שלא מן העולם הזה ,במעשינו .זה הפירוש המיסטי ,הסימבולי ,ההיידגריאני–ניטשיאני העמוק

בתערוכה של השלכה של מטען אישי על צילומים בעלי נופך ומשקל סימבוליים–היסטוריים.

ביותר שניתן לייצר ,עם טיפה התלהמות ,לכותרת התערוכה .מעולם לא נראינו טוב יותר,

טווח התגובות מייצג את זמננו נאמנה — מפרגמנטציה אינדיווידואליסטית למהדרין ,דרך

כלומר — הד מעולם שבו נראינו במיטבנו .העלאה באוב של זכרון חלום מיטשטש .גן–עדן:

השלכה של סיפור אישי כמייצג תודעה לאומית ,ועד לנסיונות חיקוי ואמולציה של הדי הנראטיב

היינו שם פעם.

עצמו ,שאינם מודעים לכל המוקשים הקטנים בשפה ,בניסוח ובטון שמסגירים כי מעולם לא

ברשותכם ארד לרגע חזרה ממאדים לכדור הארץ .חמשת הפרויקטים הפרשניים שהוצגו

נראינו בנאליים יותר (כמובן שאסתטיקת הווידיאו הביתי רק מחזקת את ההרגשה זאת .כלומר,

בתערוכה מנכיחים פנים שונות של אותה עמידת דמדומים בין העבר להווה .לוח השנה של

היא באמת מחזקת אותה — הצורה ,המראה והתחושה של טכנולוגיה נגישה לכל אינדיווידואל

מייקל בלום מייצג את הקצה הפחות “מאדימי” של התערוכה ,הוא נגוע בנגיסה מפרי עץ–

מייצרים פרגמנטציה ומשדרים אותה בו בזמן .הווידיאו הורג את המיתוס שאותו משננים

הדעת ,אבל עם זאת ,הוא עושה זאת בריסון פואטי ,במבט–על כמעט סטואי ,שמכיר בסבל

האזרחים המתועדים בסרט ברגע ששרידיו יוצאים מפיותיהם) .עבודתו של יוחאי אברהמי היא

שנגרם לאחר (המקומי הערבי אבל גם המהגר היהודי) בתהליך הקמת מדינת ישראל ,אבל

מודל מאלף של גישה אינטגרטיבית .הוא מחלץ ביוגרפיות אישיות ,אינדיווידואליות ,מתוך

ללא התכחשות ללגיטימיות של לפחות כמה מהמניעים של הציונים .לוח השנה של בלום

אוסף זוננפלד ,כשתוכן הסיפורים עצמם משולב במורכבות מרגשת בנראטיב שבתוכו פעלו

מציג כמעט בקומיות (דקה מאוד) מין השתאות דוממת של הערבים אל מול הסמלים הציוניים

אותן דמויות — וההעמדה של הסיפורים בחלל עצמו היא מיצב שכולו מחווה לממלכתיות
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במובנה האצילי ,סמכותי–מוזיאלי ,מקדש .רק שהפעם ההגשה רבת ההוד מוקדשת לא למפעל,
אלא לפרטים בודדים שפעלו בתוכו :אקט מהפנט ,סנטימנטלי וביקורתי כאחד ,של שיווי משקל

ההוגה הסלובני סלבוי ז’יז’ק ,בהתייחסו לפרויקטים שונים של הקולקטיב “אמנות סלובנית

קונספטואלי .גם השולחן הממוחשב המציע לצופה גריד מיון אינטראקטיבי של אוסף זוננפלד

חדשה” ( )NSKהגדיר את צורת העבודה שנוקטים גם אברהמי וגם ברתנא כ”הזדהות יתר”.

לוקח את חומר הגלם הממלכתי ומגיש אותו באורח דמוקרטי ,מותאם לכל צופה יחיד ,ובכך

הוא טען שביקורת ישירה על ערכי המרכז ההגמוני אינה אפקטיבית כמו אקט התחפשות

מאזן באלגנטיות בין העבר להווה .יעל ברתנא ביימה וצילמה מחדש צילומי פועלים ,חקלאים

שמקצין את אותם ערכים ובעת ובעונה אחת שותל בתוכם מוקשים אסתטיים ואידיאולוגיים.

וחיילים מתקופת היישוב במה שבמבט שטחי יכול להיראות כהפקת אופנה ריקנית בעולם

ז’יז’ק טוען ש”להיות יותר מדינתי מהמדינה” (או ,אם תרצו ,להעמיד חיקוי כמו–נאיבי של

בידור קפריזי שכל צורה נחמסת ונאנסת בו למטרת סיפוק רגעי — ברתנא לכאורה מוכיחה

אסתטיקה מדינתית ,כאילו הרגע נחתת ממאדים) הוא האקט החתרני האפקטיבי ,מכיוון

יותר מכל אמן אחר בתערוכה את מות הנראטיב .אבל זו אינה הפקת אופנה ,מאחר שמלאכת

שההקצנה הקומיקסית חושפת את “ההופכי הנסתר” ,כלומר ,את הכוונה העירומה העומדת

השחזור נאמנה ומדויקת מספיק כדי לבלבל .במבט שאיננו שטחי אבל עודו ראשוני ,עם הכניסה

מאחורי הכסות האידיאולוגית–אסתטית.

4,

לחלל וטרם התוודעות לפרטים ,הצופה לא בטוח אם הצילומים חדשים או ישנים .הם בעיקר

אגף המעצבים של ( NSKשנקרא “נובי קולקטיביזם”) היה הראשון שנקט ביעילות את

נראים כמו צילומים מהתקופה שנבחרו מחדש בקפידה — כאילו מישהו אסף צילומים שבמקרה

טקטיקת הזדהות היתר .כרזה שעיצבו זכתה בפרס הראשון בתחרות מטעם המדינה לכרזה

ובטעות מדגישים את היחיד המצולם בדרך שאיננו מורגלים בה מצילומים תקופתיים .הצצה אל

שתפרסם את “יום הנוער הלאומי” ביוגוסלביה הקומוניסטית עדיין .הסקנדל התעורר ברגע

הקרדיטים הצמודים לצילומים מגלה לא רק כי אלה שחזורים עכשוויים ,אלא גם כי חלק מיפי

שהתברר כי הדימוי שבחרו בו נלקח אחד על אחד מכרזה נאצית .כך חשפו מעצבי  NSKאת

הבלורית ,הקוקו והסרפן הם ערבים .אבל ברתנא ,כמו בלום ואברהמי ,חומקת גם כן ממלכודת

האימפולס הטוטליטרי המשותף למשטר הקומוניסטי ולמשטר הנאצי ,שהניצחון עליו היה אחד

ההתרסה האוטומטית .במקום זאת ,היא לוכדת את הנראטיב עצמו לטובתה ,ומצפינה את עצמה

המיתוסים המכוננים של הקומוניזם המתפשט .במקביל ,היתה זו החטיבה המוזיקלית של NSK

בתוכו כמו האקר המצפין וירוס בתוך מסר המבטיח זכייה כספית או תמונות עירום .כשמתגלה

(לאיבאך) שמשכה אש .הופעות לאיבאך נאסרו בתחום מולדתם עד ל– .1987לאיבאך עירבבו

התוכן האמיתי ,כבר מאוחר מדי .אבל כמובן שבשני המקרים — זה של אברהמי וזה של ברתנא

ללא הפסק מוטיבים קומוניסטיים ,פשיסטיים ונאציים ,כמו גם מוטיבים מתנועות האמנות

— מדובר בהרבה יותר מסוס טרויאני בחלל בית התפוצות .הדיוק האסתטי של שני הפרויקטים

המודרניסטיות ,ובעיקר הסופרמטיזם והפוטוריזם ,בתוספת קמצוץ של אלמנטים עממיים

חייב לבוא מעמדה מינימלית של הזדהות והיקסמות .של הכרה במהות היופי של הנראטיב

וולקיסטיים .האסתטיקה הזו עטפה מוזיקה בומבסטית ואגרסיבית המאופיינת בביטים צבאיים

שעם ממצאיו ושרידיו הם עובדים .הביקורת שלהם או החותם האישי שלהם אפקטיביים בדיוק

ובתזמורים ואגנריסטיים .יחד עם זאת ,כל אלה יושמו למשל בביצועי כיסוי ללהיטי פופ ורוק

משום שהם מוגשים באסתטיקה ציונית ,ולא בלעג פרודי ,אלא בחרדת קודש ובתשומת לב

של להקות מערביות מצליחות כמו הביטלס ,הרולינג סטונס וקווין .האלמנט האבסורדי–קברטי–

מתענגת על הפרטים .הציונים המוקדמים הרבו להצטלם בלבוש ערבי מקומי ,באקט מערבי

פרודי שבעבודתם אכן נעלם מעיני השלטונות ,שנחרדו מהמראה הטוטליטרית שלאיבאך

5

של רומנטיזציה אקזוטית ,נאיבית ,פרה–קולוניאליסטית ,לפני שחריפות הסכסוך העלימה

הציבו מולם.

את המרחב האסתטי שאיפשר זאת .כעת יכולה ברתנא להציג ערבים מחופשים לציונים במין

חשוב להצביע על הבדל מהותי בין הזדהות היתר החתרנית של ז’יז’ק ולאיבאך לבין הזדהות

ניאו–נאיביות שמעידה גם היא על כך שאנו בתקופת ביניים שמאפשרת זאת .צומת דרכים

היתר העדינה ,המורכבת יותר ,של העבודות של אברהמי וברתנא (אפשר גם לסמן את

פרדיגמטי .שביל אחד מוביל לגן–עדן ,השני לגיהנום.

רבינוביץ’ על סקאלת הזדהות היתר ולהעניק לו מקום כבוד ייחודי כיצרן של “אובייקטיביות
יתר” ,שבמבטו הקר חושף את הסדקים הליטרליים והסמליים שבארכיטקטורה הממסדית
עצמה ,באורח שכאמור יכול להיות מצחיק או מטריד ,באופן שקצת מזכיר את הדרך שבה
דייוויד לינץ’ מחלץ אימה מהחלל עצמו בפריימים של סרטיו) .הזדהות יתר במודל הז’יז’קי
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החתרני–אגרסיבי התקיימה ומתקיימת בעולם האמנות הישראלי .המונומנטליזם הממלכתי של

טוב — ההתחקות שאינה מהססת להפגין אהבה אליהן — אלה מכניסים אותנו לתדר הכרתי

מיצבי שנות התשעים של ארז חרודי וניר נאדר תוכנן ועוצב במטרה לבקר את המרכז באמצעות

(כזה שמזהה מהויות קבועות ,חורי תולעת המחברים בין זמן ליניארי חילוני לזמן חלום מקודש,

שכפול מנגנוני הסמכות האסתטיים שלו .קבוצת המיצג תנועה ציבורית היא הדוגמה המובהקת

בין מימוש יומיומי לצורה מכוננת ,בוראת) שייקח אותנו אל המודל שיירש את הזדהות היתר:

והקולנית ביותר כרגע לטקטיקה של הזדהות יתר .השימוש שלהם באסתטיקות טקסיות מבית

הזדהות–מחדש ,שינוי העבר וזכירת העתיד ,לקיחת בעלות מחודשת על הצורות שנוכסו על ידי

היוצר של תנועות הנוער ,צה”ל ומנגנוני מדינה שונים ,כשכל אלה מגויסים למען ואקום

הטוטליטריזם ואחריו הקפיטליזם ,כניסה מחודשת ,רעננה ואמיצה לשדה הקרב החשוב ביותר

שבמרכזו דגל שמייצג אך ורק את עצמו ,את הרעיון של דגל ,וכשבעת ובעונה אחת מופרעים

בנוף החוויה של קולקטיבים אנושיים — שדה הקרב המיתי והאסתטיקה העוצמתית שלו.

הטקסים שוב ושוב על ידי מוקשים מטרידים ומלהיבים של מין ואלימות ,וכשלרשימת החוויות
האסתטיות הקולקטיביות מבית היוצר הציוני מתווספות החוויות העכשוויות היחידות שמייצרות
תחושת יחד — פיגועים ותאונות — כל אלה מייצרים מנגנון הזדהות יתר מתעתע ,פרוע ומורכב,
שמקונן על הרוע שבליבת המנגנון ,אבל גם על אובדן היכולת להשתתף בטקסיו מתוך אהבה
והזדהות .ואכן ,למרות הסבריו של ז’יז’ק ,לא יהיה קשה לזהות את אותה כמיהה (הגובלת
בפטישיזם) בעבודה של לאיבאך ,שתמיד מקפידים להדגיש ,בתוככי ההפצצה הקונספטואלית
שלהם ,מלאת הסתירות והמוקשים ,כי הם אינם איקונוקלסטים ותו לא ,וכי ישנה מהות חיובית,
נוכחת ונצחית ,ערטילאית ומסתורית ככל שתהיה ,שהם מאמינים בה.
ההוד של הזדהות היתר קורא שהמלך עירום (או שלגברת אין אדרת) ,והטקטיקה של
הזדהות יתר אפשרית אך ורק בזמן של דעיכת הנראטיב ,כי רק אז ניתן לייצר עותק מלהיב
ויפה שנראה טוב יותר מהמקור (מעולם לא נראינו טוב יותר — כאן אולי מתייחסת הכותרת
בכל זאת להווה .השחזור המחבק אך המודע יפה יותר מהמנגנון הבנאלי הנאחז נואשות
בסממני העוצמה האסתטית שכבר אינה קורנת ברציפות מתוך אש התמיד של הצדק הפנימי).
ואכן ,לתערוכה שאנו דנים בה ולפעילות של  NSKמשותפת העמידה על תקופות צומת דרכים
דרמטיות בתולדות האומות שאליהן משתייכת כל קבוצה NSK .החלו לפעול בשנה שבה נפטר
מנהיג יוגוסלביה טיטו .עובדה זו מספקת כדי לבסס את הטענה שההשוואה לעשייה בישראל
ובתערוכה זו חשובה לא רק לשם דיון אינטלקטואלי ,אלא גם כדי לשאול :איזה פירוק דרמטי
מבשרים ניצני טקטיקת הזדהות היתר בישראל? וחשוב יותר ,אילו רמזים לסינתזה חדשה
מסתתרים בעבודות של אברהמי ושל ברתנא? כפי שנרמז בחלק הראשון ,הפסיכדלי יותר,
של הטקסט שלפניכם ,ביקורת היא הצעד הראשון ,ונוסיף כי גם בצורתה הטהורה–ישירה וגם
במלבוש הזדהות היתר היא אופיינית לדמדומי העתים ,למחשכי הקאלי–יוגה שלפני לידתו של
גלגל חדש .הגשרים שנבנים בתערוכה זו בין עבר והווה ,הדיאלוג בין חלום ושברו ,ההתחקות
שאינה מהססת להפגין התרפקות על הצורות שאיפשרו לנו להיראות טוב ,להרגיש טוב ,להיות
4

 ,A Film From Sloveniaבבימוי דניאל לנדין ופיטר וזיאק1993 ,

5

www.nskstate.com/nk/poster_scandal.php

יעל ברתנא בחרה מתוך האוסף תצלומים שלרוב מוצגים

יעל ברתנא

 כדי לשחזר את תהליך יצירת. חקלאים וחיילים,בהם פועלים
 כפי שנבנה בעבודתם של בני, הציוני,הדימוי של היהודי החדש
 יצרה: שיחזרה ברתנא את התצלומים האלה עצמם,הזוג זוננפלד

התשלילים החסרים של
אוסף זוננפלד

אותם מחדש בשיתוף צעירים ששבו והעמידו את התצלומים
 התוצאה. תוך שימוש באביזרים ובתלבושות,ההיסטוריים

2008 ,תצלומים

היא גילום מחדש של דימויים שנחרתו בתודעה ובזיכרון
.הקולקטיביים הישראליים
, גיא כוכבי, מנאל חשיבון, הילאל זהר, מייסלון דלאשה, יזיד ברגותי:מצולמים

 נועה שובל:הפקה

 נועה שובל, רועי צעדי, איבתיסאם מראענה, צח מדר,דורד לידאווי

 עמית ישראלי:צילום
 נירית הירשמן:עיצוב שיער ואיפור
 רונה דורון:עיצוב תלבושות
 רואי דניאל:עיצוב שיער
 יאיר שרון:עוזר הפקה
 עמנואל טורטי:עוזר צלם
 ניו יורק,iprint–inc :הדפסה
 עמיר אזולאי:מסגור

Yael Bartana reconstruct the image of the ‘New Jew’

Yael Bartana

— the Zionist Jew — as it was created in the works of
the Sonnenfelds, with young people who, with the

The missing negatives

use of period costumes and suitable props, recreate

of the Sonnenfeld

the historic photographs. The end result is a series of

Collection

new representations that echo images rooted in the
collective Israeli memory.

Photographs, 2008

Models: Yazeed Barghouthy, Maisalon Dallashi, Hilal Zaher,

Producer: Noa Shuval

Manal Khshaiboun, Guy Cohavi, Doraid Liddawi, Tsach Madar,

Photographer: Amit Israeli

Ibtisam Mara’ana, Roei Tsaadi, Noa Shuval

Hair (hairstyling) and Make–Up:
Nirit Hirschmann
Costume designer: Rona Doron
Hairstyling: Roy Daniel
Production Assistant: Yair Sharon
Assistant photographer: Emanuele Torti
Printed by: iprint–inc, New York
Framing: Amir Azulay
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מייקל בלום מציג בתערוכה לוח שנה ובו תצלומים שבחר

מייקל בלום

 פורמט לוח השנה המצולם מקובל בכל העולם.מתוך האוסף
.כמתנה וכאמצעי פרסום ושיווק של חברות ושל מוזיאונים
 ומציג סדרה,בלום נצמד לפורמט המקובל של הלוחות הללו

 גברת אחרת,בשינוי אדרת

 התמונות, דף אחרי דף. תצלום לכל חודש,של תריסר תצלומים
.מצטברות לכדי סיפור בהמשכים

 עמודים14 ,לוח–שנה
2008 , ס"מ48.5×30
:עיצוב גרפי והפקה
 אביגיל ריינר,)מיכל סהר וקובי לוי (הליגה

Michael Blum presents a calendar that

Michael Blum

incorporates photographs selected from the collection.
Calendars are an accepted form of photography

Beshinui Aderet,

given as gifts by companies or museums or used for

Gveret Akheret

advertising the world over. Blum uses this accepted
format and presents a series of twelve photographs,

Calendar, 14 pages

one for each month, that together form a story that

30×48.5 cm, 2008

gradually unfolds as the pages are turned.

Graphic design and production:
Michal Sahar and Kobi Levy
(The League), Avigail Reiner
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מאי

כתב חדשות מול מפת העולם בערבית ,מרכז

שייחים בדואים עומדים בחזית בניין המפקדה הצבאית

בדואים צופים בחגיגות יום העצמאות הישראלי.

ערבים על חוף ימת החולה .גליל עליון | 1946 ,שומרים

חיילים ישראלים בודקים מסמכים של ערבי הנוהג

שידורי הטלוויזיה הערבית .ירושלים ,תאריך לא ידוע.

הישראלית .באר–שבע .1948 ,צילום :לני זוננפלד

באר–שבע .1949 ,צילום :לני זוננפלד

יהודים בקיבוץ סמוך לימת החולה .גליל עליון.1946 ,

בעגלה .רמלה .1948–1949 ,צילום :לני זוננפלד

צילום :לני זוננפלד
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יוני

מקום לא ידוע .1960 .צילום :הרברט זוננפלד

צילום :הרברט זוננפלד
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אוגוסט

חורבות בחיפה | 1948 .אמבטיות המיועדות להתקנה

במכון ויצמן .רחובות ,תאריך לא ידוע.

בהתיישבות חדשה סמוך לחיפה .שנות ה–.30–40

צילום :הרברט זוננפלד

צילום :הרברט זוננפלד
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ספטמבר

חגיגות שבועות .שנות ה– .60–70צילום :לני זוננפלד
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מבט על ירדן דרך ביצורי ההגנה .ירושלים.1948 ,

גדר מחנה המעצר פורט אונטריו (סמוך לאוסווגו).

צילום :לני זוננפלד

אפ–סטייט ניו–יורק .1944 ,צילום :לני זוננפלד
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דצמבר

אם טרודה .ברלין .1933 ,צילום :הרברט זוננפלד

עולה חדש מרומניה מצחצח את נעליו של בדואי .באר–שבע ,שנות ה– .50צילום :לני זוננפלד
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עבודתו של יוחאי אברהמי מפגישה שני סיפורי חיים שחלקים

יוחאי אברהמי

 בעבודה.משמעותיים מהם הוטמעו שלא במכוון באוסף זוננפלד
מוצגות עדותו של ארווין דורון (שהגיע מגרמניה במסגרת עליית

קבינט

 היה, התגייס להגנה,הנוער לבית הספר המקצועי על שם לודוויג טיץ
 כיהן כמנכ"ל בית התפוצות ושימש בתפקידים שונים,אלוף בצבא

2008 , דקות29 ,הצבה אור קולית

 במגבית ובסוכנות היהודית) ועדותו של עידו,באוניברסיטת תל אביב
,גל (בנו של ממציא תת–המקלע המפורסם עוזי ונכדו של אריך גלאס

 יאיר רשף:תכנות

 סטודנט לאמנות,שהיה טייס וצלם אווירי במלחמת העולם הראשונה

 דניאל מאיר:עריכת סאונד

 לצד אלה מוצגות.) אמן ומורה לאמנות, צלם עיתונות,בבאוהאוס
,עדויותיהן של דמויות אחרות הקשורות לביוגרפיות של שניהם
.שנפגשו בקיבוץ יגור בשנות השלושים של המאה הקודמת

 ארכיון, משה גורן, רות רפפורט, בתיה גיא, ארוין דורון, עדו גל, קארין אליהו:תודות
, יאיר לכיש, דניאל מאיר, מוזיאון בתי האוסף של צה"ל, מתי חמד, שמרי סלומון,ההגנה
,) פרנק מוץ — גלריה אצצ (ויימאר, אלעד רוזן, גבי קרדוש, ארכיון יגור,עדנה מושנזון
 אהובה ישראל,) המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית (חולון,)משפחת טיפלט (ויימאר
 ציפי רוזן — ארכיון בית התפוצות,ועמנואלה קאלו — מוזיאון תל–אביב לאמנות
הצגת העבודה התאפשרה הודות לקרן ליאונרד לזרוס שך ז"ל

The work of Yochai Avrahami brings together two life

Yochai Avrahami

stories that have unintentionally become a substantial
part of the Sonnenfeld collection. The work includes the

Cabinet

testimony of Erwin Doron (who began studying in the
Ludwig Tietz professional school, enlisted to the Haganah,

Audio Visual Installation,

became a General in the IDF, and served as Director of Beth

29 min, 2008

Hatefutsoth), and the testimony of Iddo Gal (son of Uziel Gal,
the inventor of the UZI submachine gun and grandson of
Erich Glas, who was a fighter pilot and army photo–grapher

Programming: Yair Reshef

in World War I and a student of Bauhaus art). The work

Sound Editing: Daniel Meir

includes the testimonies of several other people connected to
the biography of these two men, who met in kibbutz Yagur
in the 1930s.

Thanks to: Karin Eliyahu, Iddo Gal, Erwin Doron, Batya Guy, Ruth Rapaport,
Moshe Goren, the Hagana Archive, Shimri Solomon, Mati Hemed,
“Batey Ha’Osef” Museum of the I.D.F, Daniel Meir, Yair Lachish, Edna
Moshenzon, Yagur Archive, Gabi Kardosh, Elad Rozen, Frank Motz — ACC
Gallery (Weimar), Tiplet family (Weimar), The Israeli Center for Digital Art
(Holon), Ahuva Israel and Imanuela Kalo — Tel Aviv Museum of Art,
Zippi Rozen — Beit Hatfutzot Archive
The work was made possible thanks to the support
of the Leonard Lazarus Shach Fund

גלית אילת ואייל דנון

ברוכים הבאים לארכיון זוננפלד .כאן תוכלו לצפות ולהדפיס תמונות
מן הארכיון .רק צילומים ודימויים שנסרקו ומוינו בארכיון יוצגו כאן .אנחנו

תכנות :רועי קרמר
פיקוח טכני :יאיר רשף

הוספנו מערך נוסף של מילות מפתח לשיטת המיון של בית התפוצות.
ניתן לערוך חיפוש בארכיון באמצעות שתי השיטות .להלן הסבר על אופן
השימוש במסך המגע האינטראקטיבי.
ראשית עליכם לבחור תמונה שברצונכם לצפות בה מתוך מבחר
הדימויים המופיעים על המסך .התמונה שבחרתם תוגדל ומילות המפתח
הקשורות לה יופיעו מתחת לתמונה .נגיעה במילת המפתח תעלה את כל
הדימויים הקשורים לאותה מילה לקדמת המסך .מכאן תוכלו להמשיך
ולצפות בתמונות .עוד על המסך — "ענני מילים" המכילים את מילות
המפתח .ניתן לדפדף ביניהן בעזרת האצבע עד שתמצאו מילה המעניינת
אתכם .געו בה — מידע אודותיה יופיע על המסך .הרימו את האצבע
והמילה תגדל ותתרחב למקבץ של תמונות .ניתן להחליף בין שפות על
ידי נגיעה באות  Eלאנגלית או האות ע' לעברית.
בעת צפייה בתמונה מוגדלת ניתן למשוך אותה בחזרה למקבץ (שימו
לב שבינתיים הצטמצם "ענן המילים" והוא ממתין להמשך המשחק
בפינת המסך) .כשתמצאו תמונה המסקרנת אתכם גררו אותה לדופן
השולחן אליו היא תדבק ותמתין להמשך פעולה .הדופן מהווה מעין
סלסלת בטחון ותמונות שתדביקו אליה יישארו שם כל עוד תמשיכו
במשחק.
ישנן מספר אפשרויות מעניינות של פעולה עם תמונה שנבחרה על
ידכם .ניתן להדפיס את התמונה ולראות מילות מפתח נוספות הקשורות
בה .ניתן לזרוק את המילים חזרה לקצה המסך כשסיימתם איתן או
להשאיר אותן על השולחן והן ייעלמו עם הופעת המקבץ.
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Galit Eilat and Eyal Danon

Welcome to the Sonnenfeld Archive. Here you can watch
and print images from the collection. Only the scanned and

Programming: Roee Kremer
Technial Supervisor: Yair Reshef

categorized images are on show here. We added another layer
of keywords to the categorizing system of Beth Hatefutsoth. A
search through the archive is possible using both categorizing
systems. Following is an explanation of this touch table
interaction.
First you select a single image to watch out of the cluster of
images on the screen. The image will be enlarged and the
keywords attached to it will appear underneath it. Touching
a keyword will bring all the thumbnails of images connected
to this keyword to the forefront of the screen. You can then
continue watching images. Also on the screen are the keywords
cloud - roll your finger over the cloud until you find a word you
would like to know more about. Lift your finger and that word
will expand into a cluster of pictures. You can switch between
languages by touching the big E for English and the big  עfor
Hebrew.
When watching an enlarged image you can drag and shuffle it in
the cluster (notice the keyword cloud has shrunk and is waiting
for you at the corner for further play).
When you see a picture you find interesting, drag it to the table’s
edge. It will stick to it and wait for you there. Consider this
your safe bin. Pictures stuck to the edge will stay there for the
remainder of your stay.
A selected picture will acquire some interesting attributes,
including a possibility of printing it and seeing further keywords
connected to that picture. When you are done with one of those
you can throw them back to the edge or leave them on the table
and they will disappear when the next cluster arrives.

יוסי עטיה ואיתמר רוז ביקשו לאתר את הדמויות שתועדו

יוסי עטיה ואתמר רוז

 הם יצאו למסע בעקבות.בחמישה מתצלומי אוסף זוננפלד
 וניסו לבחון,האינפורמציה החסרה לגבי התצלומים האלה

התמונות שלנו

את הסיפור האישי העומד מאחורי תמונות שכמה מהן הפכו
 שנעשו,לאיקונה ישראלית — סיפור אישי או דמות של ממש

וידיאו ערוץ אחד

.לחלק מן הסיפור של הקולקטיב

2008 , דקות4:30

 בני ברונר ואלון שריד:צלמים
 שירי בורכרד:עורכת
 תומר סלוצקי:מקליט

Itamar Rose and Yossi Atia, chose to look for

Rose Itamar & Atia Yosi

the photographed subjects in five of the Sonnenfeld
images. They researched background information

Our Pictures

about the photographs, searching for the real story
behind images that have become Israeli icons—

Single Channel video

a personal account or a real living person whose life

4:30 min, 2008

story has been entwined with that of the greater
Israeli collective.
Cameramen: Benny Bruner and
Alon Sarid
Editor: Shiri Borchard
Soundman: Tomer Slotchki

איליה רבינוביץ'
כנסת משולשת
תצלומים2008 ,

מאז הקמתה של מדינת ישראל עברה כנסת ישראל בין שתי
ערים :מבית האופרה בתל אביב לבית פרומין בירושלים ,שממנו עברה
למשכנה הקבוע.
מגדל האופרה ,הממוקם בקרן הרחובות אלנבי והרברט סמואל בתל
אביב ,עומד על חורבותיו של בניין האופרה ,שעוצב על ידי יוסף נויפלד
בשנת  1925והוקם בשנת  .1945בשלוש שנותיו הראשונות פעל בו קולנוע

עוזר צלם :ניסן אלמוג

קסם ,בזמן מלחמת העצמאות שכן בו מטה חיל הים ,ומועצת המדינה

תודה לגלריה אקינצ'י ,אמסטרדם

השתכנה בו מ– 15בדצמבר  1948ועד דצמבר  ;1949שמה של הכיכר,
שנקראה קודם לכן על שם הרברט סמואל ,הוחלף ל"כיכר הכנסת".
ב– ,1950לאחר שעברה הכנסת לירושלים ,עבר הבניין לרשות
עיריית תל אביב ,שערכה בו במשך זמן מה את ישיבות המועצה שלה.
בשנת  1988נחנך במקום מגדל האופרה :מגדל המגורים שנטל את שמו
ואת חזיתו של בניין האופרה .תחת המגדל פועל קניון ובו חניון ,אולם
קולנוע ,משרדים ,חנויות ומסעדות .עם עלייתה של הכנסת לירושלים,
נבחר למשכנה בית פרומין שברח' המלך ג'ורג'  :24מבנה משרדים בן
שלוש קומות ,שבנייתו החלה ב– 1947ולא הושלמה .ישיבות הכנסת
התקיימו בבניין ,שאמור היה לשמש סניף בנק ,מ– 13במרץ  1950ועד 30
באוגוסט  ,1966בעת כהונת הכנסת השישית ,שהמשיכה את פעולתה
במשכנה החדש.
בית פרומין נמסר למשרד התיירות ,ששכן בו עד שנת  .2004הקרקע,
שבמקור היתה שייכת למינהל מקרקעי ישראל ,נמכרה אז תמורת 10
מיליון שקל ליזם פרטי ,שהתעתד להרוס כליל את המבנה ולהקים תחתיו
מבנה בן  16קומות למגורים ,למלונאות ולמסחר .באותה שנה
הוגשה הצעת חוק ,שלפיה הבניין ישומר ,חלקו הפנימי ישוחזר ויוקם בו
מוזיאון הכנסת .הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ב– .2005כיום עדיין
שוכנים בבניין בתי הדין הרבניים של מחוז ירושלים ובית הדין הגדול
לערעורים.
אבן הפינה למשכן הכנסת הנוכחי ,שתוכנן על ידי האדריכל יוסף
קלרווין וממוקם בגבעת רם בירושלים ,הונחה בשנת  .1958בשנת 1966
נחנך המבנה המכיל את אולם המליאה ,את חדרי הוועדות ואת לשכות
חברי הכנסת והממשלה.
בשנת  2008נחנך בצדו המזרחי אגף חדש.

Ilya Rabinovich

Since the establishment of the State of Israel the Knesset
premises have been in two cities — the Opera House in Tel Aviv

Three Knessets

and Beit Frumin in Jerusalem. Then it was finally moved to its
permanent home.The Opera Tower, located on the corner of

Photographs, 2008

Allenby St.
and Herbert Samuel boardwalk in Tel Aviv, stands on the ruins

Assistant: Nissan Almog

of the Opera House designed by Josef Neufeld in 1925 and

Thanks to Akinci gallery, Amsterdam

built in 1945. In the first three years it housed the Kessem
Cinema, during the War of Independence it housed the navy
headquarters and from December 15th 1948 to December of
1949 it also housed the Provisional State Council. The name
of the plaza, formerly called the Herbert Samuel plaza, was
then changed to “Knesset Plaza”.In 1950 after the Knesset was
moved to Jerusalem the building was then given over to the
Tel Aviv Municipality that held their meeting there for many
years. In 1988 the site became the Opera Tower, a residential
building that still had the name and the façade of the original
opera house.
The bottom floors of the tower contain a shopping mall and
parking lot, offices, shops and restaurants. Beit Frumin on 24
King George St. was chosen as the suitable premises for the
Knesset in Jerusalem. Construction on this three–floor office
building had begun in 1947 but it was never completed.
Knesset sessions were held in the building. It had been
designed to be a branch of a bank but from March 13th
1950 to August 30th 1966 it was the official residence of
the Knesset until the sixth Knesset which then moved to its
permanent premises. Beit Frumin was then given over to the
Ministry of Tourism until 2004. The land, originally owned
by the Israel Land Administration, was sold for 10 million
shekels to a private investor who intended to demolish it and
build a 16 story building that held residential units, a hotel
and commercial offices. That same year a bill was passed that
included a grade listing of the building, ensuring it would
be preserved, its internal structure repaired and a Knesset
museum established there. The law was enacted in 2005 and
today the building holds the rabbinical courts of Jerusalem and
the Supreme Rabbinical Court. The cornerstone of the current
Knesset building, planned by architect Joseph Klarwein and
situated in Givat Ram in Jerusalem, was laid down in 1958.
In 1966 the building that holds the plenary hall, the
assembly rooms and chambers of the Knesset members was
first opened.
In 2008 a new east wing was built and is now being used.
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אוסף הצילומים
של לני והרברט זוננפלד

,נער ונערה מול בית ספר חדש
 הרברט זוננפלד, לערך1950 ישראל

A boy and girl look at a new school,
Israel 1950s, Herbert Sonnenfeld

,השקיית מטע צעיר
 לני זוננפלד,1960-50 קיבוץ האון

ילדי מעון יהודי שרים עם המדריך
 הרברט זוננפלד,1934/5  גרמניה,ברלין

Watering a new orchard
Kibbutz Haon 1950-60,
Leni Sonnenfeld

Jewish children singing with
their tutor, Berlin, 1934/5, Herbert
Sonnenfeld

 שנים למותו של הרצל25 יום ספורט לציון
 הרברט זוננפלד,1929  גרמניה,ברלין

Sports field day on the 25th anniversary of Herzl's death
Berlin, Germany 1929, Herbert Sonnenfeld

נכי מלחמת השחרור ליד קולנוע מוגרבי
 לני זוננפלד,1950  שנות,תל אביב

Independence War veterans at the entrance
to the Mugrabi movie theater
Tel Aviv 1950s, Leni Sonnenfeld

"האניה "יהודה הלוי
 לני זוננפלד,1950  שנות,נמל חיפה

The ship Yehuda Halevi
Haifa port, 1950s, Leni Sonnenfeld

1935/6  תל אביב, פ ו ע ל ב נ י י ן י ה ו ד י
הרברט זוננפלד

Jewish builder, Tel Aviv 1935/36
Herbert Sonnenfeld

היכל הספר
 לני זוננפלד,מוזיאון ישראל ירושלים

כיכר צינה דיזנגוף
 הרברט זוננפלד,1960 תל אביב שנות

The Shrine of the Book
Israel Museum Jerusalem, Leni Sonnenfeld

Zina Dizengoff square
Tel Aviv 1960s, Herbert Sonnenfeld

 לני זוננפלד, ח י י ל ע ם ח ב י ש ה ע ל ר א ש ו

A soldier with a bandage, Leni Sonnenfeld

ילד עם ספר תורה
 לני זוננפלד,1938 מרסיי

A boy with a Torah scroll
Marseille 1938, Leni Sonnenfeld

בית העלמין הצבאי בהר הרצל
 לני זוננפלד, לערך1950

The military cemetery on Mount Herzl
1950s, Leni Sonnenfeld

צעירות ליד ערימת חציר
 לני זוננפלד,1950  שנות,ישראל

Young women near a haystack
1950s, Leni Sonnenfeld

חורבות בחיפה אחרי מלחמת העצמאות
 לני זוננפלד,1949/50

Ruins in Haifa after the War of Independence
Leni Sonnenfeld ,1949/50

ילדי קיבוץ על גג מקלט
לני זוננפלד

Kibbutz children on roof of shelter
Leni Sonnenfeld

 לני זוננפלד, ח נ ו כ י ה מ ת י ל ל י ד ק י ב ו ץ

A H a n u k k a h l a m p m a d e o f w i r e , Leni Sonnenfeld

מבט על חיפה מהר הכרמל
לני זוננפלד

View of Haifa from Mount Carmel
Leni Sonnenfeld

מקלט בשדרות רוטשילד
 לני זוננפלד,תל אביב

Bomb Shelter on Rothschild
Boulevard, Tel Aviv
Leni Sonnenfeld

"חוף ת"א ליד מלון "דן
 לני זוננפלד,1970 שנות

Tel Aviv beach near the Dan Hotel
1970s, Leni Sonnenfeld

איכר יהודי ניצול שואה
 הרברט זוננפלד,1945-50 אוסטריה

A Jewish farmer, survivor of the Holocaust
Austria 1945-50, Herbert Sonnenfeld

הקמת צריך במעברה
 הרברט זוננפלד,1950 שנות

Erecting hut in a Ma'abara
1950s, Herbert Sonnenfeld

חומה בלב העיר
1950  שנות,ירושלים
לני זוננפלד

A wall in Jerusalem
1950s, Leni Sonnenfeld

קיבוץ גלויות
 לני זוננפלד,1960 באר שבע שנות

New immigrants, Beer Sheba
1960s, Leni Sonnenfeld

 הרברט זוננפלד,1934  גרמניה, ב ה כ ש ר ה ח ק ל א י ת

Agricultural training, Germany 1934 Herbert Sonnenfeld

 לני זוננפלד,1950  שנות, ח ק ל א י ם ב ש ד ה

Farmers in the field, 1950s, Leni Sonnenfeld

ילד בשדה
 לני זוננפלד,1950 שנות

A boy in the field
1950s, Leni Sonnenfeld

 לני זוננפלד,1960  שנות, ח י י ל י נ ח " ל ב מ ס ד ר

Nahal soldiers on parade, 1960s, Leni Sonnenfeld

בני עליית
הנוער ברכבת
1934 ,ברלין
הרברט זוננפלד

Youth Aliyah
on the train
Berlin 1934
Herbert
Sonnenfeld

עולים חדשים מצפון אפריקה
 לני זוננפלד,1951  ישראל,נמל חיפה

New Immigrants from North
Africa Arriving at Haifa Port
Israel 1951, Leni Sonnenfeld

חפירות בהר הבית
 לני זוננפלד,1967-77 ירושלים

Archaeological excavations
at the Temple Mount
Jerusalem 1967-77, Leni Sonnenfeld

 לני זוננפלד,1960 , מושב לכיש, ז ו ג צ ע י ר ע ם ב ת ם

Young parents with their baby
Moshav Lachish 1960, Leni Sonnenfeld

חקלאי מרסס עצים במטע
 לני זוננפלד,1960 שנות

A farmer sprays trees in the grove
1960s, Leni Sonnenfeld

צעירים במטווח
 לני זוננפלד,1950/60 שנות

Young people learn shooting, Israel
1950/60, Leni Sonnenfeld

1950/60  שנות, ע ב ו ד ה ב מ ט ע
לני זוננפלד

 ניצול שואה,אכר יהודי
 הרברט זוננפלד,1946 אוסטריה

Working in the plantation
1950/60s, Leni Sonnenfeld

A Jewish farmer, survivor of
the Holocaust, Austria 1945-50,
Herbert Sonnenfeld

צעירות ליד ערימת חציר
 לני זוננפלד,1950 שנות

Young women near a haystack
Leni Sonnenfeld

שלושה דורות בקיבוץ דגניה
 לני זוננפלד,1948

Three generations in Deganya
Leni Sonnenfeld, 1948

חבר קיבוץ על מקצרה בשדות
 לני זוננפלד,1950-60 קיבוץ שלהבים

A kibbutz member on a grain
harvester in the fields
Kibbutz Shalhavim 1950-60
Leni Sonnenfeld

