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הו, שומר

התערוכה "הו, שומר" מציבה בחזית את השינוי הגדול שחל בדימוי החייל מאז קום 
המדינה ועד היום. לנוכח דמות החייל, המופיעה באנדרטה להנצחת חללי תש"ח 
בכפר יהושע, מוצגות בתערוכה עבודות אמנים מהעת האחרונה, המתייחסות 

לאנדרטה עצמה ולדימויים שונים של החייל היום.

האנדרטה, שיצרה הפסלת בתיה לישנסקי, נחנכה בשנת 1953, ומוצבת בשדרה 
המרכזית של כפר יהושע. האנדרטה מתארת את היציאה לקרב של בני הכפר, 

דור שני לחלוצים בני העלייה השלישית ובני חברות נוער שהתחנכו בכפר. 

יותר משישים שנה חלפו, והדרישה לזנוח באחת ילדות, לעטות מדים וחזות שאולה 
ולהתייצב לשירות המדינה, נשארה כשהייתה. במדינה שבעת קרבות וקורבנות, 
הפך החייל למרכיב משמעותי בעיצוב הזהות הישראלית והתודעה האישית 
והקולקטיבית. לאורך השנים,  במקביל לשינויים פוליטיים וחברתיים, השתנה 
בתכלית אף ייצוג החייל באמנות. דמות החייל משתנה מדמות הרואית, קאנונית, 

לדמות רבת פנים המייצגת מציאות מורכבת. 

לצד דגם האנדרטה שיצרה בתיה לישנסקי וחומרים ארכיונים, מוצגות בתערוכה 
תגובות עכשוויות של אמנים לאנדרטה, לצד עבודות העוסקות בדימוי החייל בעת 
האחרונה. עבודות, המבטאות חוויות סובייקטיביות של האמנים - כחיילים, כהורים, 
כבנים, כחברים או כאזרחי המדינה. החיילים המתוארים בתערוכה שונים בתכלית 
מהדמויות ההרואיות המופיעות באנדרטה, אשר לרגע נראות כמשתחררות מן 

האבן, ולרגע כעקודות על המזבח. 
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מתוך ארכיון כפר יהושע

בתיה לישנסקי )1992-1900(
כלת פרס ישראל על מפעל חיים בפיסול ארץ-ישראלי 

תקציר קורות חייה
בתיה לישנסקי נולדה ב-1900 באוקראינה )האימפריה הרוסית דאז( בעיירה מלין. 
בהיותה בת עשר עלתה עם משפחתה ארצה, לירושלים. בשנת 1919 החלה ללמוד 
ב"בצלאל", ולאחר כשנה, נסעה ללמוד באקדמיה לאמנויות יפות ברומא. בעקבות 
מאורעות 1921 חזרה לארץ, ויחד עם חבריה מגדוד העבודה עברה לקיבוץ עין חרוד. 
לאחר עזיבת הקיבוץ עברה ללמוד בברלין )1925-1923(, ולאחר מכן - בפאריז 
)1929-1925(. בשנת 1929, לאחר חזרתה לארץ, הציגה תערוכת יחיד ראשונה 

והחלה בהקמת האנדרטה "עבודה והגנה" בחולדה. 

לאורך השנים הרבתה לישנסקי ליצור דיוקנאות של אנשי היישוב והמדינה וכן 
אנדרטאות. יצירותיה, המייצגות את רוח התקופה ואת הנרטיב הציוני דאז, הפכו 

לחלק בלתי נפרד מתולדות המדינה ומנופיה. 
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האנדרטה
אלי שמיר

מתוך המאמר “כל הדרכים מובילות לכפר יהושע”, שפורסם ב”קתדרה” 111,  ניסן תשס”ד

עם תום מלחמת העצמאות וחזרתם הביתה של מרבית מגויסי הפלמ"ח וצה"ל, 
צל כבד הוטל על הכפר על חסרונם של אלו שלא חזרו")1(. הוקמה וועדה שמנתה 
את נציגי המשפחות השכולות, אליעזר שולמי )1902-1989( ויהודית אנקורי  
)1902-1972( ונציגי הכפר אליעזר שמחוני )1900-1969( והמורה מנחם זהרוני 
)1912-1979( שהיה, לדברי עמיצור, הרוח החיה ביוזמה. כל ארבעת חברי הועדה 
היו אנשי הדור הראשון בכפר יהושע.  לאחר סיורים במפעלי הנצחה בארץ הוחלט 
להקים אנדרטה מפוסלת באבן. לביצוע היצירה נבחרה הפסלת בתיה לישנסקי 
)1900-1992( שלימים, ב-1985, זכתה בפרס ישראל )2(. לישנסקי התבקשה 
להציג את תכניתה  וזו נבחרה לאחר שהפסלת הראתה לחברי הועדה מספר 
סקיצות ודגם מוקטן מגבס. האבן לאנדרטה, אבן גיר גדולת מימדים במשקל 35 
טון נחצבה ליד דיר אל אסד  על ידי עבדאל חמיד זועבי אבו רנם )1876-1969( 

והאבן נמסרה לפסלת בתחילת  1950. )2(

העמסת האבן והובלתה נתרמו על ידי סולל בונה, אך אנשי הכפר, בשנים של 
עוני, לקחו על עצמם את מימונו של רוב הפרויקט. הכן שעליו הועמדה האנדרטה, 
צופה בלוחות שיש ועליהן נחקקו, באותיות סת"ם, שמות הנופלים, בני הכפר וחניכי 
תנועות הנוער, סמלי הפלמ"ח והמדינה וההקדשה. אליהו עמיצור ששכל את בנו 
עמיהוד במלחמת השחרור, הסתייג בתחילה מהקמת האנדרטה, עם זאת, לדבריו, 

חילוקי הדעות לא פגעו ברגשי האהבה והכבוד בינו לבין זהרוני. 

עמיצור אף נעתר לבקשתו וניסח את ההקדשה החקוקה בצידו הצפוני של בסיס 
האנדרטה: "יד הקימוה העושים במלאכה לזכר בנים שנחלצו לקראת צר במאבק 

על תקומת ישראל ". את השמות והמילים חצב באבן האמן אברהם גיאת. 

זלמן לורבר )1911-2001(, אחיה של אסתר אוריָן מכפר יהושע, חצב ועיצב את 
האותיות בתוספת לאנדרטה, שהוקמה גם היא על ידי בתיה לישנסקי ונחנכה 

בשנת 1979, מצפון ליצירה הראשונה, ועליה שמות נופלים נוספים.

הפסלת, בעזרתו של אברהם גיאת, עבדה על הפסל כ 14 חדשים והאנדרטה 
נחנכה ברוב-עם ביום זיכרון לחללי צה"ל בשנת תשי"ג , 1953, בנוכחותם של 

הנשיא יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית, אחותה של הפסלת. 
בתיה לישנסקי, כמו כל אמן, לא יכלה ובוודאי גם לא רצתה לברוא את הפסל 
יש מאין. התקדימים מתולדות הפיסול בכלל ופסלי זיכרון בפרט היו מוכרים לה 

והיא השכילה לשאוב מהם ליצירתה האישית  שעוצבה בהקשר הזמן והמקום.

בשנת 1895 סיים הפסל אוגוסט רודן 
את פסלו "אזרחי העיר קאלה" )ראה 
צילום(, פסל שלישנסקי לא יכלה שלא 
להכיר. הפסל מנציח מאורע היסטורי 
משנת 1347. ששה מחשובי האזרחים 
של קאלה שבצרפת בחרו להקריב 
את עצמם,  כדי להציל את עירם מן 
המצור שהטיל עליה אדוארד השלישי 

מלך אנגליה. 

המלך האנגלי דרש שהששה, יחפים, בכותונת לעורם, חבל תלייה מוכן על צווארם, 
יוסגרו לידיו וימסרו לו את מפתחות העיר והמבצר. סיפורם של האזרחים הסתיים 

הו, שומר
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בטוב והמלך אדווארד חנן אותם, אך הם היו מוכנים להקרבה הגדולה מכל ורודן 
תאר אותם בהליכתם אל מותם הצפוי. גם בפסל לזכר הבנים שנפלו במלחמת 
העצמאות, מתארת לישנסקי את המוכנות להקרבה, את הנחישות של הדמויות 
בתנופתן בגוש האבן. כמו רודן, לישנסקי מפרידה דמות אחת, אחרונה, המביטה 
לאחור ואוחזת בידית המחרשה. רודן, אמנם, הפריד בין כל הדמויות, כל אחת 

להקרבתה, אבל מובחנת במיחד הדמות המתפתלת לאחור.

לישנסקי הושפעה, כמו רודן, גם מפסלי הפייטה של מיכלאנג'לו אך באנדרטה 
בכפר יהושע ניכרת דווקא השפעת  פסלי העבדים המשתחררים שלו )ראה 
צילום(. מאבקו של העבד להשתחרר נקשר למאבקה של הדמות להשתחרר 

מכלא האבן. החיבורים הנפלאים בין תנועת הגוף לבין 
חומר האבן, המתרחשים בפסליו של מיכלאנג'לו, נוכחים 
גם בפסלה של לישנסקי. האנדרטה באה, כמובן, לסמל 
את דור מלחמת השחרור, "דור אחרון לשעבוד וראשון 
לגאולה" כלשונו של ביאליק ב"מתי מדבר". הקשר לעבד 
המשתחרר של מיכלאנג'לו מכוון גם לכך - דור מלחמת 

השחרור הוא דור העבדים המשתחררים.
 יש, כמובן, השפעות אירופיאיות נוספות : המרסייז של 
ריד בשער הניצחון בפאריס וההירואיזם של הריאליזם 

הסוציאליסטי, אך די לנו בכך.

הסכימטיות של הדמויות מזכירה גם פיסול אשורי קדום שהשפיע באותן שנים 
על התנועה ה"כנענית". ההשפעה הכנענית היא בעלת משמעות מיוחדת בעיקר 

)1( קטע זה והאינפורמציה שאחריו מצוטט ממכתב שקיבלתי בתאריך 6 ביולי 2003 מאריה בר 
שירה, חבר כפר יהושע, בן הדור השני ולוחם הפלמ"ח 

)2( ראה: "תיק אמן: בתיה לישנסקי" בספריית מוזיאון תל-אביב לאמנות.
)2( אינפורמציה זו קיבלתי בעל פה מנכדו של עבדאל חמיד, גיהאד זועבי מנצרת. לדבריו, סבו 
היה האחרון בדור הסתתים במשפחה, ומכירת האבן הענקית הייתה אירוע בעל חשיבות רבה 

בשבילו, כלכלית ומקצועית.

כשהיא מוצבת כניגוד ליהדות התלמודית שעיצבה את דמותה בגלות במנותק 
מאירופה הנוצרית ופסליה. 

על כך דורש גם עמיצור בהפרידו את האנדרטה לשני חלקיה: החלק היהודי, המזבח 
התחתון, שעליו חקוקים שמות הנופלים ומעליו חלק הפסל המסמן אותנו ככל הגויים.

כל אלו התגבשו בפסלה המצוין של לישנסקי להכרחיות פנימית אחת, לתנועה 
בחומר היוצרת משמעות עבור תושבי כפר יהושע. בוודאי יש משמעות רבה לכך 
שגן הילדים של הכפר, הממוקם מול האנדרטה, חשוף באופן יום יומי לאמנות 

באיכות ובעושר כאלו. 
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אברהם גיאַת
הביאה לדפוס: אורית בר-שירה

קטעים מעדותו של ֲאחִיָה גיאת )בנו של אברהם גיאת(:
אבא שלי, אברהם גיאת, נולד בתימן בשנת 1891 למשפחה דתית שעיקר פרנסתה 
הייתה מצורפות ומחריטה בשנהב. משפחתו עלתה ארצה בשנת 1899 והתגוררה 
ב"שכונה התימנית" בסילוואן שמחוץ לחומות העיר העתיקה. בשנת 1910 התקבל 
אבי ל"קבוצה התימנית" של "בצלאל", שם עבד ולמד אצל פרופסור ש"ץ, זאב רבן 
וגור-אריה¹  במשך ארבע שנים, ובהמשך עבד ולמד כשנתיים חריטה ידנית על שנהב.

קשריו המקצועיים עם זאב רבן, עם גור-אריה ועם בתיה לישנסקי נמשכו שנים 
רבות, בעיקר בעבודות פיסול של פיגורות ועיצובים בעת בניית Y.M.C.A בירושלים. 
עיקר עיסוקו היה בכתיבת הקדשות על לוחות זיכרון ועל מצבות, ורבות מעבודותיו 

ניצבות בבתי העלמין טרומפלדור ונחלת יצחק בתל אביב. 

אברהם גיאת עם אחד מלוחות האנדרטה 
המרכזית ועליו המשפט שניסח אליהו עמיצור

¹ בוריס ש"ץ - מייסד "בצלאל". מאיר גור-אריה וזאב רבן - מורים ב"בצלאל", הקימו ב-1923 בית 
מלאכה לעבודות תעשייתיות, ובו עסקו בעיצוב תבליטים ופסלים      

² בדופן מזבח האנדרטה הפונה צפונה חרות המשפט: "הסמלים והאותיות מעשה ידי א. גיאת 
בהדרכת בתיה לישנסקי"

בשנת 1952 התבקש אבא על ידי בתיה 
לישנסקי להצטרף אליה לעבודה להקמת 
אנדרטה בכפר יהושע לזכר הבנים שנפלו 
במלחמת השחרור. אבא עבד על האנדרטה 
קרוב לשנה וליווה את עיצובּה מהרגע שבו 
הגיע הסלע אדיר הממדים מהרי נצרת. 
את הימים הקדיש אבי לחציבה באבן ואת 
שעות מנוחתו העביר בצריף הישן שהיה 

קרוב לאתר העבודה² . 
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גדעון לוין

כל זכרון צבאי נושא נטל של משהו לא פתור. אך לוין לא מתעניין בשחזור של 
הדרמות הגדולות משירותו הצבאי. הוא חוזר שוב ושוב לשטחי האימונים או 
התעסוקה, כדי לשחזר דווקא את הפעולות או האובייקטים החייליים הפשוטים 

והיומיומיים, בנסיון לתת להם משמעות באמצעות הצילום.

הקומפוזיציות הנקיות, המינימליסטיות והסטטיות,  מסתירות מאחוריהן רגש חם 
של געגוע לאינטימיות של הקירבה החברית שנרקמה בין קבוצת חיילים במשך 
3 שנים. בצילומים מופיעות רק שמיכות הצמר )ה”סקאביאס”( וערימות המדים, 

כמסמנות את מי שנעדרים מן התמונה.
גם האור השטוח, הסטרילי, שאינו מאפשר הבנה של השעה ביום, או עונת השנה, 
מזכיר את הבועה המנותקת בה נמצאים החיילים הצעירים בתקופת האימונים בצבא.

חברים #2 - 2011, הזרקת דיו על נייר צילום, 60/80 ס”מ

רחל נמש

בשני רישומי פחם גדולים, עושה רחל נמש מחווה ליצירתה של בתיה לישנסקי, 
תוך בחינה מחדש של משמעות אנדרטת ההנצחה בחיי הקהילה, לאחר 63 שנה. 
בציור “האנדרטה”, הוסיפה נמש לבסיס האבן של הפסל 4 קרנות מזבח מוזהבות, 
בהשראת המזבח שנמצא במגידו. הוספת הרכיב הפולחני העתיק לאנדרטה, 

מעורר שוב את השאלה לגבי סיפור העקידה הנמשך עד ימינו.

בציור “אבן הפינה” הורידה הציירת את דמויות הלוחמים מן הכן, המזבח, והציבה 
אותן בתוך הקהל הצופה בטקס, כאילו עדיין לא יצאו לקרב. הדמות שבפסל המקורי 
נראית מסתובבת לאחור - ניצבת כאן בחזית, מביטה קדימה, כתובעת תשובות. 

האנדרטה , 2016 , גרפיט על נייר, 68/88 ס”מ
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אריח דלפט - פרה הולנדית, 2013
שמן על עץ, 20/20 ס”מ

אריח דלפט - כמו אירופה, 2013  
שמן על עץ, 20/20 ס”מ

אורית ישי

הפרחים הופקעו מסביבתם הטבעית, צבעיהם השונים הוחלפו במונוכרום אחיד של 
אפור, הם סודרו ב”שלשות” ובטורים, והפכו למוטיב מאולף, המציית לחוקים וכללים.

כשיטת אירגון, בחרה אורית ישי בפרקטיקה של צלמים: מתחת לכל צילום מופיע 
שם הגוון וציון אחוז האפור שבו, ביחס ל”אפור 18%”, שהוא הגוון שעל פיו מכיילים 

את המצלמה בתחילת כל פעולה. 

שיטת אירגון זו, טכנית ושרירותית, מצביעה על כל הטקסים באשר הם, וביניהם טקסי 
האבלות הלאומיים, המצפינים בתוכם קודים תרבותיים, חברתיים, פוליטיים והיסטוריים. 
הזרים האחידים, המונחים מולנו במרווחים שווים, זרי אבלות מרהיבים ביופיים, הנראים 
בתחילה כזרי יום-הולדת, מצביעים על הסמיכות הנוראה שבין חיים ומוות, יופי ואימה.

עשרים ואחד גוונים של אפור, 2014 , צילום מטופל. 56/84 ס”מ  

אלי שמיר

החלוצים בני העלייה השלישית, שהקימו את כפר יהושע, היו ילידי מזרח אירופה.  
הם אמנם התחנכו ב”חדר” ובבתי מדרש, אך התרבות האירופאית שבתוכה גדלו 
בוודאי השפיעה על התפישה האסתטית שלהם. כאשר התגייסו, במאמץ כלכלי 
עצום, להקים את המונומנטים של כפרם, השפה האמנותית האירופאית חילחלה, 
אולי מבלי דעת, אל אותם מבני ציבור שהוקמו כדי לתת צורה, סמל ומשמעות 

למפעל חייהם ההירואי: מגדל המים, בית העם, והאנדרטה.

הכיתוב “כמו אירופה” מתייחס למסורת הכיכר האירופאית, בה ניצב פסל אבן 
מסותת, ומבנה קשתות*. 

שני הציורים נעשו בהזמנת האוצר דורון לוריא, לתערוכה “דלפט כחול-לבן” שהוצגה במוזיאון ת”א 
ב-2004, ובה התכתבו אמנים ישראלים עם אמנות הציור על אריחי חימר, שהחלה בעיר דלפט 

שבהולנד במאה ה-17.

* זוהי התזה המרכזית במאמר “כל הדרכים מוליכות לכפר יהושע” שהופיע ב”קתדרה” 111.
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סימה לוין

ההכרות של סימה לוין עם הארץ החלה ב-1974 בטיולי אולפן של עולים חדשים 
בקיבוץ עין דור. באחד הטיולים ביקרו באנדרטה של בתיה לישנסקי בכפר יהושע.

מדברי האמנית: “...לאחר שנים  רבות חזרתי לראות את האנדרטה,  והנה אני עומדת 
מול גוש אבן גיר לבנה. לא שיש מלוטש וחלק, לא גרניט אצילית וחזקה, אלא אבן 
גיר מקומית, מחורצת וגסה. בעודי מתבוננת בפסל האבן התבהר לי מדוע דווקא 
אבן זאת סימנה עבור בתיה לישנסקי את קשיי החיים בארץ: חיים של ההתישבות, 

בעקבות הזמן, 2016, פחם על נייר,  72/55 ס”מ  

בזיעת  האדמה  עבודת 
פיסת  על  והגנה  אפיים, 

האדמה הזאת.”
לוין רשמה בפחם על מצע 
נייר בעל מרקם מחוספס, 
כדי לדמות את התנגדות 

האבן לפעולת החציבה.
יוצרות  הפחם  משיכות 
קצעים, הבונים את הדמות 
פטיש  למכות  בדומה 

ואזמיל באבן.

דרור אוסלנדר

ההווייה הצבאית חוזרת ומופיעה שוב ושוב בעבודותיו של אוסלנדר. דמויות החיילים 
מופיעות כתזכורת של מציאות טורדת, שנמצאת ומורגשת ברקע של כל הוויית 

חיינו, בארץ בה כל אזרח הוא גם חייל, או אב לחיילים.

אוסלנדר רושם בעדינות את דמויות החיילים על גבי פיסות מציאות המוכרות לנו 
מחיי היום יום שלנו )כמו לוחות עץ של חלקי ריהוט, או שרטוט אדריכלי של דירת 
מגורים( ובכך מנכיח את האנומליה שכה התרגלנו לחיות איתה. האלימות האצורה 
בנוכחות הצבאית לא נראית בציורים, אך היא מתקיימת במרחב המחשבתי שלנו, 

משום עצם הופעת החיילים בטריטוריה כה בלתי-צבאית.

ללא כותרת, 2009, שמן על שרטוט אדריכלי, 45/61, 34/49, 36/50 ס”מ
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אבא שלי חייל, 2006/2016, עפרון ואקריליק על בד, 100/160 ס”מ רישומי הכנה ל”אבא שלי חייל”  2002-2009, 21.5/28 ס”מ

אסד עזי

אביו של הצייר, סיאח עזי, היה חייל במשמר הגבול ונהרג בשנת 1961 בגבול הצפון. 
אסד, שהתייתם בגיל 6, מנהל מאז דיאלוג מתמשך עם אביו, החייל המת. בשנת 
2009 הציג במוזיאון רמת גן תערוכת יחיד, ובה עשרות ציורים המבוססים על אותו 

צילום שחור-לבן של האב.

בסידרה זו, בהציבו את עצמו בעמדת הבן, הילד - מתעמת עזי עם מיתוס “החייל 
הגיבור המת”, ושואל שאלות נוקבות לגבי החינוך לגבורה, להקרבה, אל מול המחיר 

שמשלמות המשפחות.

בתמונה נראה האב זקוף וגאה, בעמידת דום מתוחה, וניכר כי הזדהותו עם הצבא 
והמדינה מוחלטת. אך בדימויים שהאמן מעלה על הבד שוב ושוב לאורך שנים, 
הוא מבטא, בנוסף לכאב היתמות, לאבל ולגעגוע - גם את הפיקפוק שלו בהזדהות 
השלמה והמוחלטת של האב עם תפקידו. האמן, שנע כל חייו במרחב שבין שלוש 
תרבויות: הדרוזית, הישראלית, ועולם האמנות המערבי ברובו - מפנה בציוריו אל 
אביו שאלות שמעידות על חיפוש תמידי של משמעות, זהות ושייכות. השפה בה 
הוא מתבטא, שפת האמנות, מעידה אולי על הזהות 

המוחלטת היחידה שלו.

את סיכות אות-המלחמה עונדים החיילים על החזה, 
כעדות וגאווה על מלחמות בהן השתתפו, וכאות וסימן 
של השתייכות לקולקטיב. האות המופיע בציור זה 
בגוונים של אפור, מכסה ומסתיר אות צבעוני שצוייר 
מתחתיו. בסופו של דבר, הגוון האפרורי המלנכולי 

השרוי על כל הציור - גובר גם על צבעי האות.
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אריאל בלינקו / מיכאל פאוסט

הסרט נוצר ע”י אריאל בלינקו ומיכאל פאוסט כאשר היו סטודנטים בבצלאל, והוגש 
כפרוייקט הגמר שלהם. המניע הראשוני לתסריט היה אירוע משירות המילואים, 

אך בהמשך העבודה התסריט עבר תהליך של שינוי, מנראטיב - למטאפורה.

הסרט מתחיל באירגון גיאומטרי מסודר של קוביות וקירות, וככל שהדרמה מתפתחת, 
המציאות פורעת סדר, והצורות הולכות ומתפרקות, עד טשטוש מוחלט.

לוח השש-בש, עם הקיר המפריד במרכזו, מהווה מטאפורה צורנית למרחב בו 
מתרחש הסרט.

אין פנים ואין סימני זהות, לא לעפיפון המתגרה מצד אחד של הקיר, ולא לחיילים 
מצידו השני. כמו בכל משחק, המיקום והמשתתפים יכולים להתחלף שוב ושוב.

בטון, 2005, 6.17 דקות, תסריט, בימוי ואנימציה: אריאל בלינקו ומיכאל פאוסט, מוסיקה: מיכאל ברקוביץ

מירי נשרי

בנה של האמנית, שנפל ונחבל בפניו, שוכב שקוע במי האמבט ועל בטנו החשופה 
שני חיילי צעצוע מכוונים נשקם זה אל זה.

יסוד המים חוזר בעבודותיה של מירי נשרי בהקשרים סימבוליים שונים. כאן אפשר 
לחשוב על הכמיהה לזמן היחיד בו הילד מוגן לחלוטין מהעולם ומסכנותיו: במרחב 

העגול של הרחם, צף במי השפיר.

הצילום יוצר מתח בין המראה הילדי הרך והתמים, לבין דימויי הרג ומלחמה, ומעורר 
מחשבות על המתח התמידי שבין אחריות הורית לאחריות לאומית. 

נמרוד, צילום, 2001,  60/60 ס”מ 
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שמואל גרוברמן

הציור נעשה עפ”י צילום מתקופת השירות הצבאי. הצייר וחבריו למחלקה בצנחנים, 
באחד האימונים במוצב על גדות התעלה, בתקופה שבין מלחמת ההתשה למלחמת 

יום כיפור, אותה מלחמה בה רבים מהם נהרגו, נפצעו, או לקו בהלם קרב.
זה אחד מסידרת ציורים, בה הדביק האמן על הבד עמודים של מודעות נדל”ן 
בעיתון. בציורים מתקיימת צרימה קשה של חוסר התאמה, בין הנערים יפי הבלורית 
והתואר, שלמרות המאמץ הפיזי העצום בשמש היוקדת נראים צוחקים ואפילו 
נהנים מחוויית נעורים משותפת, לבין העולם הקפיטליסטי האדיש והציני אליו 

חזרו אלה ששבו מן המלחמה.

אלונקות, 2012, שמן על עיתונים על קנבס, 120/180 ס”מ )באדיבות מימי ויגאל קרני(

יואל גילון

לציור זה קדמו רישומי הכנה רבים שצויירו לאורך תקופות שונות של שירות מילואים 
באתרים שונים, בעיקר באיזור בקעת הירדן ובצאלים. משימות הביטחון השוטף 
בהן עסקה היחידה, היוו הזדמנויות לחוות את נופי הספר הפראיים באופן בלתי 

אמצעי, בשעות היום והלילה, וליצור קירבה אינטימית עם החברים. 

החיילים, הנראים צומחים בחולות כחלק אינטגרלי מהטבע, מצויים בתנוחות 
“מילואימניקיות” טיפוסיות, כמו משחק שש-בש, שינה או המתנה משועממת 

לזמן שיחלוף. 

מילואים - בטחון שוטף, 2016, שמן על בד, 80/110 ס”מ 

14



ללא כותרת, 1995, צילום, 125/125 ס”מ 

עדי נס

במבט ראשון, נראה בצילום חייל פצוע, וחבר לנשק מטפל בו.  במבט נוסף, מתגלה 
פאלטת הציירים, שאינה אלא צבעי איפור, והתמונה נדרשת לקריאה מחדש, 
בהתייחס לאלגוריה שמפנה אותנו לעולם האמנות. כאשר מתבררת הקומפוזיציה 
של תנוחת החיילים, המצטטת את פסל “הפייטה היפה” של מיקלאנג’לו, בה מוטל 
ישו המת בזרועות אמו, מפנה אותנו האיקונוגרפיה הנוצרית להרהורים על קורבן 
קדוש, חסד וחמלה. המגע המלטף של  מריה, שהפכה בצילום לדמות גברית, 

מוסיפה רובד של אסתטיקה הומואירוטית לאתוס המקודש של אחוות לוחמים.

צילומיו של נס, המבויימים על כל פרטיהם תוך שימוש בפרקטיקה כמעט קולנועית, 
בנויים משכבות רבות של מיתוסים, איקונות וסמלים, המהדהדים עולמות היסטוריים, 

דתיים ותרבותיים שונים. כל צילום הוא מערכת מוצפנת של סימנים.

החיילים של נס הם אידיליה אסתטית של יופי ונעורים נצחיים, ובגופם החסון 
הם עונים על התפישה האוטופית של ראשית הציונות, שביקשה להשתחרר 
מהסטיריאוטיפ של היהודי הגלותי המנוון, ואימצה את רעיון “יהדות השרירים” של 
מקס נורדאו. אך חייליו של נס, ברובם, רחוקים מפעילות צבאית: הם ישנים, משוחחים 
או משתעשעים, כאילו המדים שעל גופם זרים להם, ואינם מגדירים את הווייתם.
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יואב פיש

העבודה קוראת תיגר על אידיאל הגבריות בחברה שלנו, אידיאל שדורש מהגברים 
פיתוח פרקטיקות של תחזוקה וטיפוח של תכונות הנחשבות כ”גבריות”. בסרט הוא 
מביא לידי הקצנה והגחכה טקסים גבריים, חלקם איזכורים מתקופות פרימיטיביות 

קדומות וחלקם מהעולם העכשווי. 

מהלך אלגורי המוצג בסרט מוריד את הגבר המתגלח עירום וחלש על ברכיו, ומאלץ 
את המתבונן לבדוק את גבולותיו הוא: מתי, מבחינתו, תכונת הגבריות חדלה להתקיים. 

כאשר יואב פיש מצלם את עצמו, הוא משמש גם כמתבונן וגם כמושא העבודה, ומתוך 
שתי הפוזיציות הללו הוא מעלה שאלות של זהות עצמית כגבר, כישראלי, כחייל וכאמן.

רונית אגסי 

במלאכה נשית עדינה וסבלנית, רוקמת-מחוררת רונית אגסי במחט את העלה הדק, 
השביר. מתוך המירקם המחורר בוקעות קרני אור, הבוראות את דימוי החיילים. מתוך 
החושך הלילי, עולה ומתפשטת החרדה האימהית האינסופית. ברקע המלאכה 
הביתית הנינוחה, מהדהדים קולות המלחמה, והדקירות הצפופות עשויות להזכיר 

יריות כדורים.

דוכן התפילה, בגודל מכמיר לב כשל רהיט מחדר ילדים, מאלץ את הצופה לרכון 
לעברו, כפי שרוכנים בעת הקשבה לילד.

דוכן תפילה, 2002 , טכניקה מעורבת, 36/40/70 ס”מ  מילואים, 2016, צילום, עריכה והפקה: יואב פיש, וידיאו, 3 דקות 

16



כמו אירופה, דפנה שירה ולהב במעיין אמי, 2016, שמן על בד, 180/220 ס”מ 

אלי שמיר

עפ”י המיתולוגיה היוונית, אקטיאון היה יוצא בלוויית כלביו לצוד ביער.  
ליד היער שכנה בריכת מים שבה היתה רוחצת דיאנה, אלת הציד, 
השדות, ההרים והחורשות, לאחר שובה מהציד כשהיא מוקפת בעדת 

נימפות השומרות עליה.

על פי גירסתו המיתולוגית של אלי שמיר, אקטאון יוצא למסע ציד מכפר 
יהושע לכיוון משמר העמק, ולאחר סיבוב ארוך שעלילות בצידו, חוזר 
לכפר יהושע. סיפור זה הוליד סידרת ציורים בשם “כמו אירופה”, וזה 

השני מביניהם.

בציור נראות בפתח המערה שלוש הנימפות-החיילות, עומדות במים, 
לבושות במדים גדולים ממידותיהן. המראה המרושל, בצירוף השם 
האירוני “כמו אירופה”, מבטאים את הפער העצום בין הערגה הישראלית 

לאירופאיות, לבין המציאות המקומית. 

האור הבוהק, הקונטרסטי, המנמר את פני החיילות בצללים כהים, וגם 
מי האפסיים הדלים בהם הן מדשדשות, מרחיקים את התמונה מרחק 

רב מן התיאורים המיתולוגיים האידיליים של תרבות המערב.

גם הנסיון למצוא פיסת יער נסתרת של טבע טהור נדון לכשלון. 
על קיר המעיין )עין-חושרת אשר בנחל השופט( מתנוססת כתובת 

המעידה כי המעיין הוכרז כאתר הנצחה. 
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מגש,  2016, גרפיטי על בטון, 50/70 ס”מ 

רעי רביב

מחווה ליגאל אוסטרובסקי, 2016, מיצב קולי
עריכת קול: עדי לוז

מחקר והפקה: עמר רביב

יגאל אוסטרובסקי עבר עם משפחתו לגור בכפר יהושע ב-1935, היה צעיר מבני 
הדור הראשון ומבוגר מבני הדור השני.

באספה של כפר יהושע הוחלט חגיגית שיגאל יהיה שליח המושב לצבא הבריטי. 
הוא הוצב בעיר הנמל טוברוק בצפון אפריקה, במדבר. 

העיר נכבשה ושוחררה חמש פעמים והיתה נתונה למצור והפצצות בלתי פוסקות של 
הצבא הגרמני במשך תשעה חודשים )חוץ מלילה שקט אחד בו לא הצליח להירדם(. 

הוא שוחרר מהצבא הבריטי מעט לפני תום המלחמה. 
בקיץ 1945 חזר לכפר יהושע שקט ומכונס. 

כעבור זמן קצר, בבוקר שבת, אור לח' תשרי )יום לפני ערב יום הכיפורים( התאבד 
בירייה מול בית חנקין. 

לאחר מותו שינו אחיו את שם משפחתם ליגאל. 
הוא נקבר בבית הקברות בכפר יהושע, מחוץ לגדר.

הוא לא נכלל ברשימת הנופלים של כפר יהושע.

רעי רביב

אורן עילם

אורן עילם הוא אמן ומשורר, שנוהג לפרסם 
את שיריו במרחב הציבורי, ואף משלם על 
כך לעתים בהתנגשויות עם החוק. השימוש 
בגרפיטי בתערוכה זו, שתוכננה מראש, 
אמנם מחליש לכאורה את המרכיב החתרני 
של העבודה, אך מפנה זרקור אל הלך הרוח 
של הדור הצעיר במדינה, שחלק ממנו מצוי 
בניכור ותלישות מכל ערך קולקטיבי, חברתי 

או לאומי. 

אם שיריו של אלתרמן היו החומר שממנו 
נבנה האתוס של דור תש“ח, באה שירת 
הגרפיטי ומצביעה על דור שמחפש את 

גאולת היחיד.
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