
מקדש'מ'מקום

מחלוקת?לסלע
הישראליתבאמניתהכיתלתיאירי

ואלדעריתי

ישראליתהארץכאמנותהמערכיהכותלתיאורשלהשוניםנלנוליואתוקר Oזהחיכור

מסלולאתשיצרוקרושיםמקימיתמכמהכחלקיהוריכאייקווכתיאורוהחל ,ראליתיהיש

ילתכתחהלאומיתלתחייהלתקייהיניציכסמלכהמשךעשרה,התשעכמאהלרגלייההעל

לאחרמיר ,כתחילה-המוררניתהישראליתכאמנותכתיאוריווכלההעשרים,המאה

שהתעוררווהרתייםהלאומייםהרנשיתעצמתאתהמכטאכסמלהימים,ששתמלחמת

עליאירוניתירכיקיכמכטהמאופיינותויותועכשביצירית-ובהמשך ,ניצחווהכעקבות

שנותכיז 'תרעיווקורהינישהכותלשלהחןותיתכהיסטוריההקרושים.המקומותפולחז

יההתמהמעוררתהימים,ששתמלחמתאחריוערהעשריםהמאהשללערךהשלושים

קריש.כאתרהמרכןימעמרוכרכרהרווחתהתפיסהלניכח

כאשרארתיהעסיקהזישאלההיסטורית?תופעהעללהצביעיכולמקורותהיעדרהאם

ישראליתץרהאהיהודית,באמניתהכותלתיאורישלההיסטוריהאתלסקורהתחלתי

 196ל-ד 1948םהשנייןביכליררבהתםןשיפהחימהלךב ,וזודהבעלצורךשראליתיוה

המאהעצמאמיתונאמושאכנחרוואוהשףאתל,ולכותייםנאמיטוייםבמעטכןיא

מתיאורכחלקדתיים,יםרהקשבעיקרבותלכהירתיאוורוצנבתחילהעשרה,השמונה

סמלהכותלשימשבהמשךבפרט,ובירושליםבכללישראלארץבהקדושיםהמקומות

לאחרלאומיים,בהקשריםגםהופיעותיאורוישראל,בארץהיהודיהיישובלתחיית

שקשהאפואמפליאאליו,אמנותיתהתייחסותלמצואביתןשובהימיםששתמלחמת

ליליד"רשלבהנחייתההקדושיםיהמקומותותאמנילקורםסמינרייניתכעבידהבמקירנכתבזיחיביר
ית.ברהעברסיטהוניבאהאמנותתילתולדוגמהחארד
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הייתהשלאבשניםהכותלאלהכמיההעליעידואשראמנותייםתיאוריםלמצוא

אליו.גרשהלישראלים

למעמדובאשרחדשדימויצמחהימיםששתמלחמתשלאחרלהסיקאפשרוהמכל

העומדיםהצנחנרםבדמותהישראליהקולקטיביבויכרוןהיטבחרוטוהדימויהכותל.של

המשיךלאורמבחינהרובינגר.דודשלהמפורסםבתצלוםובוכים,המשוחררהכותלמול

שבהחדשהתימהפיתחאלאוה,כרבמהכותלאתשהעמידהאמנותיתמסורתהצלם

הכמיההאתלהדגישמרביםהלימודשספריאףלאומית.לאיקונההופךכשלצעמוהכותל

קשהשנים,רבתשאיפהשלכהגשמה 1967בשנתכיבושוואתהכותלאלהמתמדת

אפשרכיצדלכיבושו.עד 1948שביןהשניםשלהישראליתבאמנותעדויותלכךלמצוא

הפסיקלמראה,פשוטאךבממדיואול,מרשיםאבניםקירהכותל,האםזאת?להסביר

ולאומי?דתי"יהודיסמללהיותחדלהואהאםאמנותית?השראהלהעניקלפתע

בשנותהישראליתבאמנותהכותלשלהתיאוריםהיעדראתלהסבירשניתןייתכן

והלאומייםהדתייםהערכיםמ'עודף'אמניםשלברתיעתםדווקאונותהראשהמדינה

לבטאשאפוחדשים,'פקים'אוקבוצתחברייקרבעהתקופה,אותהאמנילו.שיוחסו

השארביןכללה,אשרזוקבוצההחיים.שלילוניוהחהאוניברסליהצדאתביצירותיהם

תפקידהחמישיםמשנותמילאהסטימצקי,ואביגדורשטרייכמןיחזקאלזריצקי,יוסףאת

אמנותיתבשפהמופשטת,אמנותליצורשאפוחבריההישראלי.האמנותבעולםמרכזי

לאומית.אודתיתמשמעותבעלילנושאיםישירןבאופמתייחסתשאינהין"לאומיתב

חילוניים"היבטיםוביטאומקומייםבנושאיםעסקואלהריםובעשאחריםםישראליאמנים

גם .סימוןיוחנןשלביצירתובקיבוץהחייםתיאורכמויותר,רומיומייםאוציוניים

שלברישומיוכמוהטבע,נופיאתתיארוהללובשניםל,רושליםשהתייחסוהאמנים

ארוך.אריהשלביצירתוכמו ,תויהעכשוירושליםאתאוארייכא,אביגדור

התייחסותאתשינתההכותל,אלגישההתאפשרהשבעקבותיה ,הימיםששתמלחמת

מוקדלהיותחזרוהקדושים,המקומותבעיקרוהעיר,לירושלים.הישראליתהחברה

באמנות.חלמקבילותהליך ,יי"לאומדתכסמלמחודשמעמדקיבלהכותללרגל,עלייה

ירושליםלעירותהתייחסושלאמנותיכנושאמהכותלהתעלמותשלשניםלאחר ,כךו

התפעלותמתוךבתחילהאלהבנושאיםלעסוקשוניםאמניםחזרוהחילוני,בהיבט

וביקורתית.אירוניתהתבוננותמתוךובהמשךהמיתוסוטיפוח

התיאוריםבסקירתאפתחבאמנותהכותליבדימושחלוהשינוייםאתלבדרקכדי

לביסוסהעדהמדינהלהקמתשקדמוהשניםבמאהם)ושליביר(בעיקרשנעשוהמוקדמים

באמצעות 1967אחריהכותלשלבתיאוריםאמשיךלתיאורו.מקובלתסכמהשל

ובעוזודנההיימןמיכלריב,דודקדשימז,מנשהקססל,משההאמניםשלעבודותיהם

וייחודית.שונההתבוננותמזוויתלכותלמתייחסהאחרוניםמהחמישהאחדכלזונשיין.
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כך ,הכותלנושאבהעוסקותותעבודמספרריצםהראשוניםהאמנימשלושתאחדלכ

יותר,מעמיקאופןבבנושאגןולהתבשניתן

הסכמהלשרתהיליצעדהכותלשלםימוקדמאוריםית

לאחרההיסטוריה,במהלךבמעמדו

 , ,ירושליםהפכההמקדשיתבחורבן

בפועל,כמרכזהותביחשאתשאיבדה

יהםשעלםהיהודימיהה,כולערגהמוקד

אתהעתיקועירבררולהתגרסנא

כךרואחהבנלייחנהרוםזרכמ

לרגלהעלייהםאמנאחרים.למקומות

 ,באבתשעהביחודבי ,נמשכהלירושלים

תפקידעודלההיהלאכינראהאך

לרגלהעלייהמצווה,קיוםשלממשי

אתבעיקרטאבלוגועדהלסמלהפכה

בוירושלים,ישראלבגאולתוהתקווההאמונהואתבשחרהרוחנילמרכזםיוהגעגועלבהא

במאהןטינטנסקורסקיהשלימיובהן-םושליריבהנוצריהשלטוןתתחמש,ךבה

 ,איםנהתורהוחמ-עשרההשתיםמאהבםניבהצלתקופתבהןירהפלסתייעבהר

האבלותטקסיאתלקייםההיתרבאב,תשעהבקרלירושליםלהיכנסהורשווהיהודים

לנוצריםתאולוגיחיזוקששימשמשוםדיםוליהניתןהמקדשביתןחורבביוםוהקינות

ימיברקוןהשלטבתמיכתהיהודיםוכזתקופהאותהכלמשךב 3 ,נתםואמלצדקתודעות

הפרסיהשליטשלםיהקצריטתושלובימי )נ"לסה 636-630 (יכופריהסואניוליהקיסר

לבנייהתקווהבלבםהתעוררהשאףטובכההיהאזמעמדםו ,)נ"לםה 614 (כוסרו

המקדש,יתבשלמחודשת

ןציייישראלירתב-ירושליםיבספרו

שלביותרהקדוםשהציורנאיוילזאב

יםליושבירוןכריזבספרהופיעהכותל

 1 ) 1תמונה(ו,פוליאשטריהודהמאת

ותלכהשלאשוןרהורישהצהבדעוה

ההמאשלהשנימהשלישרקאוה

עשויההיאאך ,מתמיהההרעששמונהה

שחלוהתהפוכותעלאותנוללמד

... 
\~ .. 

ביהמערהכותל : 1חמונה

 . 1143 ,בירושל,םןזכרוהןדה,ייאשטרןפןלמחןך
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בתחילההחרב.המקדשביתאתשסימלהואהמערביהכותלתמידלאכילצייןמעניין

למוקדשהפךהזיתים,הרמולאלהמזרחי,לכותלדווקאהלבתשומתעיקרהופנה

המערביהכותלשללייחודועדותכלאיןעדייןהמוסלמיהכיבושבימילרגל.העלייה

לידובייחודהבית,הרשעריידעל ,המזרחיהכותלמולנערכווהתפילותקדוש,כאתר

יהודיםעלנאסרשונכאמורבהאשרהצלבנית,פהוהתקמן 4בדרום.חולדהשערי

רביהמפורסםהיהודיהנוסעשלעדותונשתמרהבאב,בתשעהשלאלירושליםלהיכנס

הכותלאתבמפורשמזכירהואבעדותו . 11ד Oבשנתבירושליםשביקרמטודלהבנימין

אותוולפני ] ... 1המקדשמקוםהיהוהוא ,האדווי]ימקדש[דומיניטמפלום"ושםהמערבי:

שעראותווקוראיןהקדשים,בקדשבמקדש,ןשהימהכתליםאחד ,מערביכותלמקום

 sבעזרה".הכותללפנילהתפללהיהודיםכלבאיםולשם ,הרחמים

שלכיבושםתחתהיינוהשני,לאלףהראשונותהמאותבמהלךכיאפואנראה

לפאהגםקדושהשלמעמדלייחסהיהודיםהחלו ,והממלוכיםהאיוביםהצלבנים,

ירושליםשלכיבושהאחריגםנמשכהזומגמהכילהניחסבירהבית.הרשלהמערבית

הפךשבווהדרגתיאטיתהליךלהציגיכוליםשאנוכך , 1516בשנתמאניםיהעותבידי

מסלולבתוךאחתחוליההיווההואבתחילהייחודית.קדושהבעללאתרהמערביהכותל

הבית,הרושעריהמזרחיהכותל ,הזיתיםהראתכללאשרהיהודיהקדושיםהמקומות

יכולהלכךעדותעצמו.בפניחשובאתרלהיותזכההואעשרההחמשהמאהבשלהיורק

כאתרהכותלשלבמעמדו ) 1566-1520 (המפוארסולימאןשלהרשמיתההכרהלשמש

 6מונומנטלי.כאתרהכשרתולשםשיפוציםלערוךיוזמהגםשכללהליהודיס,הקדוש

הכותללמדי.וסכמטימינימליסטיהואהכותלתיאור 1ד 43מ·פוליאשטרושלבספרו

אתהממלאותשוניםבגדליםמלבניםשורותשלכצירוףלחלוטין,שטוחכמבנהמתואר

מערבי,כותלצורתזה"כתובת:ישהאבנים,לנדבכימעלהדף,בראשהעמוד.שטחכל

הקדושהמקוםשלהפשטהזהבתיאורלראותראפשמסוימתבמידהולבי".עינישםוהיו

אליוהסמוכיםהקדושיםהאתריםשלתיאוראין .ביותרהחסכניתבצורהלתארווניסיוו

מתבונניםכאשר ,.למעשהיותרהמאוחריםלתיאוריםהאופייניתהקירצמחייתשלאו

לאמנים.חזותיתהשראההעניקלאהכותלמדועלהביןאוליאפשרבו

יאמנותבספרועשרה.התשעהמאהבאמנותמצוייםהכותלשלהבאיםהתיאורים

בארץשנעשתהבאמנותזרמיםשניבין ) Ofrat : 1998 (עפרתןגדעוהבחיןבישראלי

נוצריצילומי,תיאורי,הואהראשוןהזרםואילך.עשרההתשעהמאהמאמצעישראל

כמיההידיעלמףנעהראשוןוטקסי.יהודי·מקומי "טקסטואלהואהשניואילוותיירותי,

האירופיות.המעצמותבידיהמסיביתבבנייהגםשהתבטאהלירושלים,בעיקר ,רומנטית

מבחינההתקופהלרוחמודעותללאיהודיים·דתיים,צרכיםידיעלמףנעהשניהזרם

מההתעוררותוגםהאוונגרדמאמנותההתעלמותהואהזרמיםלשניהמשותףתרבותית.
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המאהמןשהואאףפוליאשטרו,שלבספרוהמינימליסטישהתיאוראפואנראההציונית.ך

היהודיהאמנותיהזרםשלטיבובדברעפרתשלהטענהאתהיטבמדגיםעשרה,השמונה

זכותבעומדואינוהטקסט,אתהמשרתלבד,באיורמשמשהחזותישההיבט(כלומר

הפךטרםהואמקודש,מקוםכבהכרהזכהפוליאשטרושלימיובלכותשהאףעצמו).

כיתוב.תרעזבליעצמובזכותלעמודיכולאשרמוכרלסמל

האמנותשליחסיתפריחהבירושליםהחלהעשרההתשעהמאהשלהשנייהבמחצית

עקבוכןחדשיםדפוסובתימלאכהבתישלהקמתםבעקבותחלזהשינוי .האומנותו

הקשרבעלישוניםכליםיצרואשרואומניםאמניםושלסתייםסופרישלבריכוזעלייה

השנים.באותןעלהשמספרם ,הנוצריםלתייריםכמזכרותהןםהיהודיילטקסיםהןדתי

 8הראשונה.העלייהלאנשישכףונומזכרותבייצורגםאזהחלוםהירושלמיהאמנים

שהמוטיביםדתייםכסמליםאיקונית,בצורהישראלארץנופיצוירותקופהבאותה

שהכילהדקורטיביתממפהוכחלק ,הכותלבהם ,הקדושיםלמקומותליםבמוגשלהם

ועוד).המכפלהמערת ,בר-יוחאישמעוןרבקרחל,רב(קשוניםריםבקשלתיאוריםגם

שלכניסוחוויזואלייאיקוניתזכירי ,-ממדיודמקישוטחלקלהיותהפכואלהמקומות

תיאוריםהופיעולדוגמה,כנסת,בבתי 9התפילות.לזמןהקדושיםהמקומותשלעפרת,

והישיוויתי.'מזרחייהכמו ,למזרחהתפילהכיווןאתסימנואשרהכותלשל

קודשחפציגביעלפופולרינושאלהיותהכותלהפךונליפונקציכאיוראוכעיטור

האידאליםהתעוררותעםלשבת.החלותוכיסויילקידושייןגביעי ,כותופרכמו

כךולאומי,סמלהכותלנעשהעשרה,התשעהמאהשלהשנייהבמחציתהלאומיים,

לפעילותהקשוריםלחפציםגםאלאדתי,ולחןפפריטילקישוטרקלאתיאורושימש

ארץליהודיסיועםעלהיהודיליישובלתורמיםשהוענקותעודותוהציונית.הלאומית

בתיאורעוטרוהרחהלטבקקופסאותואפילושוניםציבורייםגופיםשלחותמותישראל,

התבססוכולם-הכותלשלהאלההתיאוריםמרביתביןברדמיוןהיהבמקרהלא .תלוהכ

הרבשלהמקדשיימקוםבליטוגרפיהעפרת,שללטענתושנוצרה,האמנותיתהסכמהעל

שלהסלע,כיפתשלתיאוריםשכללהזו,יצירה .) 2(תמונה 1837משנתשווארץיהוסף

האתריםשלהעיקריגהייצולדגםהזמןעםהפכהאל-אקצא,מסגדושלהכותל

 .בפלשתינה-אייי

קטיבה.רספלפהתייחסותללאסימטרי,מימדי,דוהואשווארץשלהליטוגרפיהסגנון

לטענת ,משלבזהסגנוןברושים.מספרומאחוריוונאיבית,חזיתיתבצורהמתוארהכותל

המזרח.סןמיהדותמוטיביםעםאירופהממזרחשהגיעועממיותיהודיותהשפעותעפרת,

ביצירהולמשל ,הכותללתיאורשווארץשהתווההאמנותיתהסכימההתפתחההזמןעם

שלהתחתוןהחלקו:חום 1900משנת ) 3(תמונההמקדשיוםימקמזרחישייךמשהשל

גם .ברושעציכמהמתואריםהאחוריישורבמואל-אקצא,ובמסגרהסלעפתיבכהכותל
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ישראל,יאין I1מל,טיגרפיה, . 1837 ,המקדשמקיסייטף.שייארץוי . 2תמינה

ירושלים.

הכסמה .פרספקטיבהליצורניסיוובוישכיאם ,אומטריוגשטוחחזיתי,הואהזההתיאור

אתהמתארלקידוש,ייוגביעעל , 1900משנתדיסקיושמחהרבישליטבתחרגםחוזרת

הוגם ,שולמוורביבקישראלרבישלנוספותוביצירות ,) 4(תמונההמקדשמקום

 .) 6-5(תמונות 1900משנת

בידינוצרואשרלרגלהעוליםשלהמפותאתמתארת ) Klג 1ךגך el : 1996 (קוחנלביאנקה

היואלהמפותבירושלים.הקדושיםהמקומותשלבאיוריםועוטרוהתפוצותיהודי

וכיפתאקצא-אלמסגדשלהכותל,שלכייצוגומתומו,עיגול ,ריבועשלמצירוףמורכבות

שלמרכזיותואתהמדגישהבקומפוזיציהשולבואלהותאומטריגצורותהתאמה.בהסלע

התשעהמאהשלהשנייהבמחציתלאומית.לתחייהםהיהודילתקוותכסמליהמערבהכותל

: .. :-,;..: . ;~:'.':' .~.-. ~ ~.;. ,',, ,4:-,-~ 
 ";~!'!:- ~ ( ~:'~;'-~:,":'.(,;:: ~~. :~ ..-: .ך· . ~ .. ~~ .;.,(,.,. ··- ywו itI· .. 'vי;..,......י~'~~י;',$יי·ייי

;,' , t לL·~יכQי" :Q,\ i 
'-~ f "':-""" "1-,יו, ':י '\-•..• 

"' ;",, " .. ~.~~~~: t :! ~~, ;~ין~: ;o',!r ~ i 

"';.'" ' fJgn וf נ 1חnrnnnS ' " .. ~,[, 
:~ J • י,:.,".:::י II(I,Jr ן:ז~זiIIi ~;,,,.\,;:~. 

.~ :'··~;;~~~~ ,f; ~ ;; ~~~ :· ~~ :1· ~~ i ~ 
 , 1900המקדש,מקיםר,·שמשהמזרחי, , 3תמינה

ירישלים,ישראלמיזיאוןזכיכית,עלצבע

 , 1900 ,המקדשמקוסשמחה,ייסקיג 'ר , 4התמינ

ירושל,ס,ישראל,מוזיאוןעץ,עשויטקסיגביע



 • 1900המקדש.ם 1מקישראל.בקר' . 5תמונה

ירושלים.ישראל.מוזיאון .רפיהיטוגל

 • 1900 .המקדשמקוםשולמן.ר' . 6נהתמו

ירושלים. .ישראלמוזיאוןיה.ל,טוגרפ

 I 99מחלוקת? Vל oל 'מקרשםוקמ'מ

העשריםהמאהובתחילתעשרה

עלברקמותאלהתיאוריםרווחו

לשימוששנועדושולחןמפותגבי

עלגםהופיעהכותל 11בשבת.

מוקדםבאיורלמשל ,ספריםשערי

יחבתהספרכריכתעל 1844משנת

בתיאור .) 7תמונה(ירושליםי

שלוםיהספרכריכתעלאחר,

משנתי,עדנשימאתירושליםי

לסכמה:חדשמרכיבנוסף , 1899

ניםומקונמתפלליםשלותדמוי

הסלעכיפתשלותיאורהכותלליד

 .) 8(תמונהאל-אקצאומסגד

שנוצרההכותללתיאורהסכמה

התזהעםמתיישבתעתאותהעד

תיאורכיהגורסתקוחנלשל

לסמןנועדהקדושיםהמקומות

אףלרגל.עלייהשלמסלולןמעי

כמההללוירותביצוששולב

נועדולאהן ,יחדשיםוקדמקומות

אלאעלובפדרכיםמפותלשמש

ולהתוותלאתריםתזכורתתולהי

הסלעתכיפצדיוומשני ,הכותלמתוארהללוהיצירותכזרבממיקומם.עלליתכלתמונה

העלייהעדישהיההזיתים,הרגםהכותלמעלמתוארמהמקריםבחלק .אל-אקצאומסגד

הרומיהשלטוןקופותבתלרגל

ליהודיםהותרהלאכאשרוהביזנטי,

באב.לתשעהפרט ,לירושליםסהיהכנ

משנתירושליםייחיבתהספרכריכתעל

המבנהנוסףקדושמקוםארומת 1844

שלרהבלקהמסורתפיעלשנחשב

הרשלפסגתועליאהבהנחולדה

העלייהמסלולהורחברבכיתים.זה

הםפר.כריכת . 1844 .ירושליםחבת . 7תמונהלרגל.
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 . 1899 ,יורשליםשלרם.יש ,ערנימתיךהמערב,'הכרתל . 8החמינ

הכותלהחלובתפוצות,שליםוביריהודיםואומניםםיאמנשעשוליצירותבמקביל

ריםובתיאמאירופה.קרבעי ,ישראלץבארמבקריםשלםיוריבצויםומבתצלגםלהופיע

 ,עפרתגדעוןשלההבחנהפיעל )רי-תיירותיוהתיאם(הזרוןהראשלזרםהשייכים ,אלה

טיריאליסןסגנוהופיעחזיתיתהצגהבמקוםותל:הכלתיאורשונהדגםןהזמעםנוצר

ונוצרכך .התפילהרחבתבתוךנמצאיםכאשרלתיאורותויהזודייעלשהונחה ,יותר

ורוחבו.גובהומרבאתבהןלכלולניסיוןבאלכסוניתבזוויתהכותלאתהמציגותיצירות

הכותלעניישלוהדמולותהיהודיםהמתפלליםתיאוראלהביצירותהודגשברופיעל

 .באתרהמבקריםמןנדבותץבלקמגיעיםשהיוהיהודים

בוברהחורבן.כמסמלהכותלשלהמשמעותאתיותרמותאזהבזרםריםוהתיא

שלבתפיסתויפההשתלבהזווגישהות,בלוהאהקינהבהבעתגשדהושםותציריה

 ) The Wailing Wall (באנגלית ,תריהןבי ,מכונהשהואכפי ',הבכיקיריכהכותל

יהודיםבעיניהכותלבתפיסתמענייןפערנוצרכךאגב .) Mur de Plettres (יתבצרפתו

בצורההכותלאתתיארוהיהודיםהאמניםאחרים.לאומיםואדתותבניםיאמנלעומת

רתיאויצרויםדהוישאינםםאמניואילוכסמל,דומעמאתהמדגישהיחסיתמופשטת

 W. H .(ברטלטהייושלבספרואליו.קשרנההפולחןושלהמקוםשליותרריאליסטי

Bart)ett ( 1844משנת , V 0/ Jel·tlSalelll .,וV;,·O ,וd E וze City al (ן( Walks Abou ,מצויה

מבחינתןפודצאיוהציורזאת,עם .הכותלשליותרריאליסטיתיאורשלזולמגמהדוגמה

צגומתלוהכ :) 9תמונה(לבכיאולקינהכמקוםמוצגאינווהכותלילאוהו,שלההבעה

התפילהזמןבספרדיושבלבםיהודימותאריםומולוונית,אלכסהייצוזפומבקכאן

 .למדיייומיומיתונינוחהבאווירה

משלבהעשריםהמאהמתחילתלילייןמשהאפריםהאמןשלדופןוצאיומענייןתיאור
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Bartlett, W. H., Wnlks ill nlld Ilbotll lile Cihj 0/ j , 1844 . 9ינהתמ eYllsnlelll . 

היהורית"לאומית,הרוחאתהמשקףהאירופאי-ריאליסטי,הזרםשלהמבטנקודתבין

שהיהיהורי"גרמניאמן ,לילייןבתקופתו.שרווח)א JugendSLil (הייוגנדשטיליסגנוןלבין

יביבצלאלמורהלהיותלארץהגיעהרצל,שלוממקורביוהציוניתהתנועהעםמזוהה

יריאליסטבסגנוןהכותלמתוארביצירתוהספר.ביתמייסד ,ץ"שבוריסשלבזמנתו

הכותל,אבניעלהחרוטותובכתובותםיבמתפללהתרכזותתוךאלכסונית,מזווית ,יחסית

אתמתארליליין .) 10נה(תמוהאירופיתהאמנותשללדגםלשייכהאפשרכןועל

 ,) Beardsley (כבירדסלישאמניםכפימתפתלות,כצורותהכותלאבנישביןהצמחייה

ה'פאם-פאטאל,'הנשיות,הדמויותשלשיערןאחלתארנהגוהייוגנדשטיל,'סגנוןממובילי

ויוצרמסוימתדרמטיותליצירהמעניקזה.תיאורהיצרילטבעןורמיזהלנחשיםוזיהכאל

מיסטיתכמעטואידאליסטיתרוחעםמאודומסוגנןזרמבטשלומרתקייחודיצירוף

אליו.הנקשרהפולחןושלהכותלשל

במאמרההרמיל,שלטענתהעםאחדבקנהעולותאינןכהעדשנסקרוהיצירות

לאמניהקדושיםהמקומותשלהאיקונוגרפיהאתהמייחסת 12אנטי-מיתוס',ים:רושל'י

ייסודעםהתבססהרקישראלבארץהקדושיםהמקומותשלנוגרפיהיקוהאבצלאל.''

שלביצירותהיהאמנםלכן.קודםעודקיימיםהיויסודותיהואילו ,-1906בבצלאליי

מכךלהתעלםאיןאולםהד,שטוענתכפי 13מונהק,לאומידידקטימסר 'יבצלאלאמני

אמנישליצירותיהםזכובתחילהפנים,כלעללפניהן.שהחלהמגמההמשיכושהן

מסחריאופיקיבלוהןןהזמעםל,ם.מעברנשלחומהןורנותנרחנת,לתפוצהיבצלאלי

התשעהמאהסוףשלבאירופההחדשניוןהסגנהיהליאר"נובו,'ירמנגההשם ,ים)ירהצעסגנוו( Jugelן dstilא

שימושךתיהטבע,שלוחיקייעיטוריותעלדגשבשימתמאיפייוזהזרםהעשרים.המאהיראשיתעשרה
שיית.ואנדמויותבתיאירגםהצומחמעולםכמוטיבים
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כוחל ,משהםרייאפ ,ליליין . 10חמונה

צריכ.ח . 1908בירושלים,הדמעות

הכותלשמואל,.גן-דו.ד 11חמונה

 ,ורקמהציהקאפלי . 1906 ,המערבי

יה.צלרה,גן-דודוטףא

להיותהמשיךבאמנותהקדושיםהמקומותתיאורמאמנות,אףמנותכחפצייותרנתפסוו

בצלאל.'יאמנישלותביצירבעיקרבערך,והשלושיםהעשריםשנותעדנפוז

 1906משנתהישןי,בצלאלימאמנידוד,בןשמואלשליהמערביותליהכביצירה

בצבעוניותהכותלאתלהציגכדיוםרקשטיחשלבמדיוםהאמןהשתמש ,) 11(תמונה

אלהבגווניםהשימושעצםוכחול.סגולכמובגווניםשימושתוךריאליסטית,ולאעזה

השטיח,בשחור"לבן.הכותלהצגתשלהמסורתייםהתיאוריםלנוכחביותרחדשניהיה

אולימסחרי,לדימויהכותלאתהפךתבפוצות,לשווקובמטרהראלישץבארשנעשה

היהודיםשללישיבתםפרסומתלמעיןיותרכלליבאופןאותרומות,להשגתכאמצעי

היצירההפכהזהןבאופהגולה,יהודילמעןהקדושיםהמקומותעלולשמירתםבירושלים

אמנםלמותג, ,ומייםולאדתייםגשותברהטעון ,הכותלשלהחזותיהדימויאתדודבןשל

וחנירמסמלהכותלהפךעצמהבהאךולאומיים,דתייםגשותברקשורההיצירהרוח

למדיי,ארציתלמטרההמשמשלדימוי

שחלהההתרחקותעלענרוזאבנאורמרדכי ,בן"דבמאירכותביםייהכותלבספרם

לכיווןראקציהשלביטויזההיהשאוליומציעיםלציורכנושאהכותלבמוטיבמשימוש

שלשהיעלמותוההשערהאתמעליםגםהםזה.מוטיבשלולמסחורויבצלאלישלהאמנותי

הפיזיהניתוקבשלנגרמההמדינהקוםלאחרהישראליתמהאמנותהכותלמוטיב

הכותלתיאורישלמאידךוהמסחרימחדהדידקטיהאופישדווקאאמנםייתכן 14מהכותל,

שהזרמיםמענייןהדבר,כךאםאךבנושא,מלעסוקאמניםשהרתיעהואהקודמים

אתלתארכללניסולאהמדינהשלהראשוניםעשוירהבשניהישראליתבאמנותהמרכזיים

אללפנותבחרושהםהיאעובדהכלפיו.ביחסהשינויאתלבטאאוחדשהבגישהתלוהכ
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ניברסליתואאמנותליצורשאפויחדשיםאופקיםיקבוצתחבריבתכלית.אחריםנושאים

שהםעללתמוהישאםספקכןועל ,המופשטאלייהבפנוייהביטאתקיבלהאשרוניתילוח

יצירתםאשראחרים,אמניםגםותל.הככמוולאומייםתייםדבערכיםטעוןכהנושאזנחו

היווהמדינהשלהראשוניםבימיהםהיומיוחייבתיאורהתרכזו ,ציוני"לאומיאופינשאה

 1967 "ל 1948שביןבשניםאמנותיויביטהיעדרשלזהרקעעלדתי.ולאחילוניאופיתבעלו

בפרץיטויבשקיבלווהגעגועיםהכמיההעצמותאתירבלהסאפשריצדכהשאלהמתחןקת

 . 1967אחרישנעשוםיבשירובתצלומיםאמנות,יצירות

 ' 967אחריישראליתבאמנותהכותלשלתיאורים

עברילאומיכסמלהכותלשלחשיבותוהאדרת-קסטלמשה

ייחודןקסטל.משההואהמודרנייםהישראליםהאמניםמןלהציגשבחרתיןהראשוהאמן

לפנירגעהאתראלהמיתיתבהתייחסותוהואהכותלבנושאקסטלשיצרהעבודותשל

ישחיטתשלוהפוסט"מודרניתהמודרניתבאמנותרחבנמתהליךכחלקהמיתוסניפוץ

ושות.'דקפרות

ששתבמלחמתלניצחוןישירהכתגובהנראית , 1967משנתהתהילה,'יכותלהיצירה

כמהשלמשילובתבמורכהיאבזלת.עשויתבליטהואהיצירהמדיום .) 12ונה(תמימיםה

האבניםנדבכיאתהמזכיריםמלבנים

ורוד"אדוםןוובגצבועיםהנדבכיםבכותל.

אתכיריםזהמבדגמיםמעוטריםהםעז.

-הקדוםבמזרחשמקורו ,היתדותכתב

 15 .קסטלשלוביצירתרכזיומאופיינימוטיב

שלקולאזימשולבהיצירהשלהימניבצדה

םישראליחייליםהמתאריםתצלומים

מהקירחלקהירדניים,בדגליםאוחזים

שלהמוניתוכניפההסלעכיפתשלהחיצוני

לאחרקצרזמןכנראההכותל,אלאנשים

שמאלמצדהתחתוןבחלקלקהל.פתיחתו

צורתבתוךהמשתלבנוסף,תצלוםיש

לוחמים.קסדתחובשדייןמשהשלהאבן,

אפוציאציהמעוררתהיצירהגיסאמחד

מלחמתלאחרשיצאוהניצחוןלאלבומי

עתיקלקשרגיפאךומאידהימים,ששת
 ,ושליםךילילההתהכותל ,משה ,קסטלו. 2תמיבה

 .מ!והאסףיאג.דל vורגת vמיקתנוטכבזלת . 1967
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התהילחכותל ,שחמקסטל, , 13הונתמ

תברומעטכניקהובזלת . 1970 ,לירושלים

 .טילישריג,יר'טטנגטנבררוטףוא ,בדעל

 ,קירורצי . 1971ל,שראל,תהילהכותלשה,מל,טקס . 14הנתמו

 .לאשרינשיאיןמשכ

תגובהןמעיאוההזשילוב ,הקדוםרחזמהמכחלקישראללארץידוהיההעםשלןהיומי

 ,לכותלשראליעםןבירוהשחרמלחמתלאחרשנקטעהקשרשולחידהאמןשלמיידית

אתהמתארותםיאבננדבכיעלטקסטואלילאויעיטורכמוטיבעתיקבכתבהשימוש

 ) 13תמונה( 1970משנתהכותלייצירהיבסטל.קשלנוספותתוציריבשתיחוזרהכותל

הקדמוניתהקליגרפיהביןבוהשילחותיבפזורהיביצהתמקדלסטק .תרוימעודנתההבעה

הפךהכתבהיצירהשלהתחתוןבחלק '.בקולאזשומיהשעליתר~והכותלרקישללמבנה

וןובגמשתמשקסטלוזצירהיבגםתהלוכה,במעיןמופשטותדמויותכמוראהנהטורילע

כלהמנוגדבצבעהשימושלמשמעותבאשרשאלהמעוררהדברו ,מאודעזדואדום-ור

והקינההאבלמהבעתלהתנערקסטלניסההאםהכותל.תיאוריאתןשאפיילשחור-לבןכך

לחיים?ותיולהמשכון,לניצחכסמלמחדשואותולעצבלמקוםשנקשרה

והוצבה 1971בשנתנעשתה :לישראללהיתהיכותלתראקהנ ,יתשיהשלהיצירה

לוגדריקהמכסהמנטליתומונצירהיבברומדןכא .) 14נהו(תמשראלינשיאיבמשכן

ממוטיביםהמורכבתו,לדיתויחיהתיהאמנותשפההבפיתוחהמשיךקסטל ,ילמדי

ורודםובמק :שוניםהצבעיםזוביצירהלםוא ,פשטותומתויודמעםבשילוברפייםגליק

ובטקסטורותבסמליםעשירהתיאורכסוף.אפורשליותרןדומעבגווןשימושנעשהעז

בבזלת,וןומגשימושדייעל

חהושרוהאופוריהתחושתעלתוומצביעלדעתירבפתוסמביעותהיצירותשלוש

תלוהכאתעיצבקסטלהכותל,רושחרוהימיםששתבמלחמתהניצחוןלאחרבארץ

וקינהאבלשלתורגשלהבעתבעיקרקשורהכותלתיאורהיה,לפניולאומיכסמלמחדש

הכותלשלותיזהחיהדימוהיהאלהריםובתיא ,מיתולאלתחייההותקושלאוהחורבןעל



ריאליסטיאווסימבולילמדיימינימליסטי

התפילהמנהגייאורבתקדוממויותר

מההקשרהדימויאתהפקיעקסטלבמקום,

שללהמשכיותכסמלאותווהציבהדתי

אותועיטרהואישראל,בארץהעבריהעם

קדום,מזרחייתדותככתבהנראהבכתב

שלההיסטוריהאתלמעשההאריךכךו

שלמזוריותהרבהקדומהלתקופההכותל

המקדש,יתב

קדישמןמנשה

אתמציינותקדישמןמנשהשלויצירותי

אמניםשלהמחודשתותההתייחסתחילת

ביןהכותל,כמודתיים-לאומייםסמליםאל

שלסדרהקדישמןיצר 1981-1979השנים

במספרהמאופיינתהכותלבנושאהדפסים

עלמבוססיםכולםמשותפים:מוטיבים

בכלהכותל;שלבשחור-לבןתצלומים

 ;חזיתיתמזוויתמצולםהכותלהתצלומים

מרחבכלעלהכותלמשתרעבכולם

אבניםנדבכירקשרואיםכךהיצירה

כמונוספיםמאפייניםללאשוניםבגדלים

התצלוםגביעלצמחייה,אומתפללים

בגדל,םצבעכתמרקדרשמןהוסיף

משנתהראשוןבהדפסשונים,ובכיוונים

הכותלתצלוםגביעלהוסיףהוא , 1979

 ,) 15(תמונהשוניםבצבעיםאנכייםפסים

אתהאמןמילאשנהמאותהאחרבהדפס

 I 105קת?ומחללסלעמקרשיםימקומ

 . 1979המערבי.הכותלמנשה, ,ןקדישמ . 15תמונה

מש.יפסהד

 . 1979המערב,'הכוחלמנשה.ן.דישמק . 16ונהתמ

צילומ.ירשתפסהד

בצדהתחומיםכחוליםצבעבכתמיהמשטח

שלהתצלוםכאשרמחדש,האבניםאתיצרהואכך ,) 16(תמונהצבעונייםבפסיםאחד

 . 1980 .המערביהכותלמנשה,ן.קד'שמדן.תמונה

אביב.תל .פרטיאוסף ,םותצלעלמעירבתטכניקה

משנת,יותרמאוחרבהדפסהחדשים,הנדבכיםביןמרווחמשמשברקעהנמצאהכותל

מאוזניםקוויםהוספואבןכלבתוךוצבעים,לבשלהנדבכיםביןהמרווחיםנצבעו , 1981

 ,) 17(תמונה
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האמןהואשקדישמןבמאמרהטוענתהד

ביכולתאחריםלאמניםהדרךאתשסללהראשון

לדימויילהםשישהמורכבהיחסאתלהביע

אתמירשםקדישמןלטענתה 16הקדושים.המקומות

שלזואתבייחודהפופ"ארט,שלהאמנותיתהשפה

הואוכךהכותל,שללאיקונוגרפיהגיונס,ג'ספר

הסמליםלאחדשלוהקשראתשאלהבסימןמעמידשמן . 1955דגל. .ג·טפרטגיונט. . 18נה Iתמ
 .והישראליתהיהודיתבזהותביותרהמשמעותייםניו·יורק· .יתרנמורלאמנותהמוזיאוןבד.על

וכך ,הדתיתהפונקציהואתהתלת"ממדיהדימויאתמשטיחהואבצבעיםהשימושךדר

הניכרתההשפעהלדעתילו.דוסוגדשהואלקירהקהלשלהלבתשומתאתמחדשמעורר

ניו·יורק. .מודרניתלאמניתהמיזיאיןבך.עלשמו . 1961ה. Dמט.רטפ'ג ,נט I 'ג . 19תמינה

למצואאפשררעיוניתמבחינההסגנונית.ברמההןהרעיוניתברמההןניכרתג'ונסשל

 :) 18(תמונההבריתארצותבדגלהעוסקותגיונסשלביצירותהכותללתיאורהקבלה

הסימניםמחיקתתוךמופשטלדימויובהפיכתולאומיסמלשלבפירוקעוסקיםשניהם

(קירהנערץהאובייקטאתלזהותאפשרכמהעדהצופהקולטזובדרךשלו.המזהים

התייחסותמגליםהאמנים.שניההיכרסימניבלאגםהברית)ארצותדגלאוהאבנים

לעשותאפשרשעליוגלםלחומרהופךוהואהאובייקט,שלהמכובדלדימויאירונית

המדגיש ,בנושאהסדרתיהעיסוקגםקייםשניהםאצלשונות.אמנותיותטרנספורמציות

 .למוצרלמעשהאותווההופךהדימוישלהשכפולאת

גיונסשללאלהקדישמןשליצירותיוביןרבדמיוןמצאתיסגנוניתמבחינהגם

ובכיווניםבגווניםצבעיבכתמהשתמשג'ונס .) 19(תמונההבריתארצותבמפתהעוסקות

הואקדרשמן.םגכךעליו.ילקשקשישאפשרגוני"חדמצעכאללמפהבהתייחסושונים



 I 107מחלוקת?לסלעמקרשיםימקומ
לעטרשונהבדרךבחריצירהובכלהכותל,שלתצלוםמצע,באותוביצירותהשתמש

הכותלשללמעמדובאירוניההתייחסקדישמןהאישית.ידוטביעתאתלולהוסיףאותו,

לשכפול.הניתןחזותידימויהואשהכותלעלהפופ"ארטבשפתהשימושבאמצעותורמז

לקדוש.הנחשבהאתראלמחדשולהתייחסלהתבונ!הצופהאתהאמןמעוררזובדרך

ריבדוד

הזמןעםהעמיקוכךהכותל,בנושאעבודותובמספרשניםמספרבמשךעסקריבדוד

קדושיםמקומותיביצירתובכלל.הקדושיםהמקומותועלהאתרעלשלוהאמירהאת

המאהבסוףשנוצרההסכמהאתהמזכירבאופןהכותלאתריבמתאר ) 20(תמונה ' #1

עםהכותלאתהמציגיםבשחור"לבןתחריטיםאותצלומיםשל ,עשרההתשע

צריכה.מוצריעלהמוטבעיםאלהכמווד,בר"קהכותלמעלציירריבאולם 18המתפללים.

בד.עלאקריל,ק . 1995 ,. 1קדושיםמקימיתד,ןד ,ברי . 20ונהתמ

שהאמןהמשמעותאתהמחזקתסידורי,מספרבעלתמסדרה,חלקהיאעצמההיצירה

האמיתייםהכמיההרגשותאתשאיבדלמקוםלמוצר,הקדושהמקוםהפיכתאליה:מכוון

סייהוהאוכלךבתושונותקבוצותיןבלניגוחאוומתןלמשאאובייקטכיוםוהמשמשאליו

 19 ,במאמרההדשטוענתכפיהיצירה,הפלסטינית.האוכלוסייהמולאלוגםהישראלית

רוחניתמשמעותבעלמקוםבהפיכתלשכפול,בהתייחסותהפופ"ארטשפתעלמתבססת

שלוהמחודשתבהצגהאירוניתהתייחסותתוךמוכריזואליובדימויבשימושוכןלמוצר

המספקלמוצרהפכהירושליםהאומר:ריבשלציטוטבמאמרמביאההיאבעבודה.

 20ופוליטיים.כלכלייםצרכים

שניםמאהלפנישרווחוהכותללדימוייריבשלעבודתואתלקשראפשרלמעשה,

ביצירותהכותלתיאורשלהדגםאתביצירהלראותניתןויזואליתמבחינהות:רמבשתי
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WORSE TASTE 

בד.עלאקר,ל,ק

 . WO, 1997ז st Tnsteוד,דריב, . 22התמונ
בד.עלאקריליק

כלכליתלמטרהשנוצרובעתגםכאלהציוריםשימשורעיוניתמבחינההתקופה.מאותה

לארגוניםכספיםגיוס-יותרומאוחר ,ירושליםיהודילמעןתרומותגיוסופוליטית:

למיניהם.הציוניים

אולםהכותל,בנושאלעסוקריבהמשיך , 1995בשנתשנעשתההוו,היצירהאחרי

שלסדרהיצרהוא 1997בשנת .ומחריפההולכתמחאהבהבעתהתחלפההאירוניה

החלטתלאחרהישראליאבלצהפלסטיניםביןהאלימותלהתנגשויותהמתייחסותיצירות

לסמלאפואהפךהכותל 21,1996ספטמברבחודשהכותלמנהרתפתיחתעלהממשלה

חריפההבעהעלותביצירותבמספרהכותלשלהדימויאתשילבריבאלים.אירועשל

הציוריםנעשו ' Worse Taste I Worst Taste 'הרבסדתת"סדרות,לכמההנחלקותביותר

משתיאחתכלהכותל,מנהרתפתיחתבעקבותמההתנגשויותעיתונותתצלומיפיעל

בתשלילתצלומיםרצףהמזכירבאופןזה,מעלזה ,חלקיםלשנימחולקתבסדרההיצירות

אותולקרואשאפשרתיאורמובא ) 21(תמונה ' Worse Taste 'הנקראתביצירה(נגטיב),

העליון,בחלקהמתוארתבאחת, :וואחרבוותןהמתרחשתינוסצמשתיהמורכבורכסיפ

אחריאולית,והתמוטטשלברגעשנראיתדמותאליוובצמודנשק,מכווןגברמצויר

עצמםעללהגוכדיהמתכופפיםאנשיםמתאוריםהיצירהשלהשמאליבצדשנורתה,

שלהתחתוןבחלקהיורה,הגברמולשנמצאממיהנראהככלהמגיעותתוהירימפני

הזוויתכהה,כתםנראההייתהשבוובמקוםנעלמת,נופלתשנראתהתוהדמהיצירה

השמאליבצדוהנגליתקירפינתלעברמתקדמתהגברשדמותתחושהיוצרתהשונה

אבנים,קיררקעעלארותומתהסצינותשתיהציור,של



 I 109 ?תוקמחל yל pלשיקרמםמ'מקי

 . 1997,1מטיוושלמיתתמונה ,דוד ,ויבא. 23הניחמ

 .בדל I(אקויליק

 • 1997 , 2מטיוושלמיתחמונהריד,יג,ו .ג 23הנמיח

ד.גל I(אקויליק

התופסיםחייליםכמהמתוארים ) 22תמונה( ,' Worst Taste ' ,בסדרההשנייהצירהיב

שלדמויותולצדוהכותלמצוירהזהלתיאורמתחת .פלסטיניהנראהככלו,בראשברג

אתופהבצררמעולמדיייחידתבאופןרהיביצהסצינותארבעשלהצירוףמתפללים.

במכווןמהוקצעהלאמהציורנוצרתהמאיימתההבעהשלה.בפירושלהתעמקהצורך

כבסיס ,ביותרלריאליסטיהנחשבהמקור,יבתצלוםהנוצרבתיעודהשימושהתצלום.של

עימותמתוךסצינותשלהצירוףוש.בושיעיוותשלעמוקהלתחושהמובילמחדשרולציו

שלושכלומר ,לאחתשלוששלביחסבכותלמתפלליםתיאורשלהמוכרהדפוסעםצבאי

הנדרשהמחיראתמדגיש ,בכותלתפילההמתארתאחתלומאלאלימותסצינות

החשיבותעקבהנוצרתתוימלהאעוצמתאתמדגישהואבמקום.ןהפולחקיוםלהמשכת

הקדוש.המקוםעללשמירההמיוחסת

Jerllsaleךן pictlll'e #1 / #2 'נקראתריבדודשלנוספתסדרה l ' גם .)ב,א 23(תמונות

היצירהשלהעליוןלקבחזה.מעלזהחצאים,לשניהמחולקותמיצירותמורכבתיאה

זהוהעתיקה.העירבתיומסביבהכותלמתחתיומרחוק,הביתהרמתוארהראשונה

 ,פנורמיבמבטהעתיקההעירשלוכרזותמגלויותהמוכריםהדימוייםפיעלשנעשהציור

היצירהשלהתחתוןבחלקהכותל.ומתחתיוהסלעכיפתמבנהכשבמרכז ,חקומר

בתוךטנקיםיריםומצהשנייההיצירהשלוןהעליבחלקרחוב.ךובתטנקיםיריםומצ

ןבאופ ,בתקריבהפעםותלבכמתפלליםמצויריםבשוהזהלתיאורמתחתו ,בורח

בכותלשמדוברמביןוהצופה ,מתוארשאינוכמעטעצמוהכותלהמתפללים.אתהמדגיש

בערבובכתובתישהחלקיםשניביןהקיר.יכלפ ,כךכלהמוכרתהמתפלליםתנוחתבגלל
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 .וומהאףאוט ,םיילאיטדיגיםלומצתינשודבעל pיל,יאק . 1999 ,נקיך,וד ,ביי . 24מונהת

בצד(ובלהבחיןשאפשרש,ייברגיןמעירצויהערבובו ,ובאנגליתבעבריתאותיותשל

 , Warלהיבמימין)

המתארותתמונותשלההצבהחריפה.מחאההמביעותתורכבומתרוסדבשתימדובר

שמדובריודעהצופהכאשר,בכותלהמתפלליםשלכביכולהווהשללצדיצבאמותיע

כפי ,לכאורהדית"רוחניתוהיהההוויהביןניגודיוצרת ,ביניהםקצרגאוגרפיבמרחק

םיהיהודהחייליםשביןהאליםהעימותוביןהכותל,מולאלבתפילהמתבטאתשהיא

לכווןאמורהיצירהששםייתכןצדדיה.כלעלירושליםשלתמונהזוהילפלסטינים,

האתריםאתבוודאיהכולליםהעירשלתמונותקבצי ?Iלירושליםשלאחרותלתמונות

הכותלשללצירוףגםמרמזשריבייתכן .תיירותיתמתומפרסכחלקשלההמרכזיים

בעלהכרחיכגוףרקולאכערךנתפסהואשגםהצבא,שלודתיתמבחינהקדושכסמל

דודשלמפורסםתצלוםבאותותהישראשלמורשתהתפתחזהףוצירי,מעשתפקיד

מבטםאתכנושאיםנראיםשהםכך ,כהונמיתוומזחייליםמספרהמראהבינגרור

השבעהטקסיגםבוימיםישמתקלאתרזמאהפךהכותלהכותל.אלוביראהתובהתרגש

משמעותבעלמי"צבאיולאטקסנוצרךכצבאי.קורסאונותוטירהשלמתעםלחיילים

המערבי,תלוהכאללרגלהעלייהבפולחןנוספתחוליההמהווהיח,דגםוחילוניתדתית

ןלומכהרבה~עוצמהילדעתמביעה ) 24נהו(תמ , 1999בשנתשנעשתהינקי,'היצירה

תלוהכושלדעתולמהולכותלבכללהקדושיםהמקומותלנושאריבדודשליחסואת
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למעשהשהואטקסט,כוללהימניחלקהחקלים:משלושהמורכבתהיצירה ,בפרטמייצג

מעלזה ,תצלומיםמשנימורכבהשמאל,וחלקהב,דעלשמןשליקהבטכנוירהמצכתב

ובמרחקמעטשונותצילוםזוויותמשתי ,הטתלברחבתלמדיישגרתייוםהמתאריםזה,

כיצדמתארהואשבוקולקטדישלהאוטוביוגרפיהמתוךמונולוגהואהטקסטשונה,

העירכיבושלאחרבתיההריסתועללכותלהסמוכההמוגרביםשכונתפינויעלהורה

 '.ינקיןאכהואוראיהתהכותל,אללהגיעאנשיםשלרברלמספלאפשרכדיהעתיקה

יבלתושהתייחסותאללוביעילות,ותבמהירצעיבלקושקמשימהשלפירוטבויש

 :במשפטהמבצעעלהדיווחאתמסכםקולק ,כךלשםבתיהםאתלפנותושנאלצהשכונה

יי.'נק ,הסתיים-נעשהזהיומייםתוך"

המייצגהכותל,החורבן,לנושאהזוביצירהמתייחסריבשפירא,שריתשטוענתכפי

שלבתיהםהרס-אחרלחורבןלמעשההביאהמקדש,ביתחורבןאתהיהודיםבעיני

הדתיולחןהפאתלקייםיוכלושהיהודיםהאפשרותבמקום,ושהתגוררהערבים

ביצירההמצוירהחלקגגרבים,העשלבתיהםחורבןחירבמנקנתהןלחורבהמתייחס

דרךבטקסט,המתואראתממחישהוא-משניהואהתיאוריהחלקהטקסט,דווקאהוא

מהיצירהנעדרשקולםלאנשיםפהוהצשללבותשומתאתמסבריבהטקסטיציורי

םינשמעצירהיבמכול,יותרהאירועהשפיעלמעשהשעליהןו,נהרסןשבתיההמשפחות

בשניהמופיעהדבר,נעשהושלמענהציבורשלוקולובצעוומהחורבןהוגהשלולוק

יבאבנלגעתהמבקשים I ..נ,האנשיםאלפימאות"כאותםבטקסטומתוארהצילומים

הקומפוזיציהגםבשתיקתו,ובהיעדרוולטב ,בסיפורמוזכרשאינו ,השלישיהצד ;"הכותל

מההתעלמותהעולההקשההתחושהאתמחזקתלשניים,רהיציהאתהמחלקתהסדורה,

העולההיומיומיתומהשגרהשפירא,ותואשמכנהיכפ ',יפנקסניהבטקסטהקיימת

 23מהתצלומים,

דימוייםמפקיעשריבוטועןריבדודשלותיתאמנהשפתואתמתארצלמונהיגאל

פרטיעלהחוזרתשלוהאמןדוייתון,בעשלהםמהבנליזציה ,רתיוהתקשההקשרמן

הותאוהופךהעדותאתהאמןמשכפלכךלמעורב,הצייראתפכתוהטקסטהאוהתצלום

 24הצייר,שלמבטועלרכובלשטח,לחזורהצופהשללמבטוגורםהואזובדרךלאישית,

היימןמיכל

תצלומיםעשרשניםשלץבממקמורכבת 1996משנתהיימןמיכלשליאדםבנק'היצירה

גדולותמהתמונותשלושמעגל,מעיןבמסודרותהתמונות ,) 25תמונה(רואזיארגעל

מתוארותהגדולותבתמונותיותר,קטנותתמונותשלושמוצגותשתייםכלוביןיחסית,

 ,הורהריקודיבתחתונה ,טנקעלמצטלמיםובחורהבחורנהובעליסצינות:שלוש

ביניהןהמוצבותתונהקטותבתמונהכותל,ידעלקבוצתיתצלוםימיןמצדובאמצעית
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איר.ארגזיעשרשניס . 1996דאס.בנק ,יכלמהוומן, . 25חמינה

צעירבחורנוף.רקעעלאחרתאישה ,גדולהמשאיתלידאישההשאריןבמצולמים

ובושלטתלוישמעליהםימהבמעיןעלאנשיםוצתבקשלהתכנסותגבעה,עלביוש

ועוד,אגדה"זואיןתרצו:"אםכתוב

 .בארץודורותאנשיםביןסיבובימסלוללראותאפשרהיצירהשלהמעגליבמבנה

במפות .הצלבניותלרגלהעלייהלמפותאסוציאציהמעוררתהיצירהשלהקומפוזיציה

אתוהרכיבאשרשיםוהקדתוהמקומלהוסביבובתוכה ,עגולהכירושליםתוארהאלה

היימןמיכלשבחרהומיםבתצלהמופיעיםהאתריםהצליינים.שללרגלהעלייהמסלול

המשפחתייםהתמונותאלבומיברובהקייםזההקבוע,הביקוריםמסלולאתמהווים

כל-מראשמוכתבותוםצילובתנוחותבאתריםשמדוברהיאהתחושה .הישראליים



 I 1.13מחלוקת?לסלעמקרשימימקום
דזרטיהתערוכהקטלוגמתוךבמאמרשלה.המתועדלרגלהעלייהומסלולמשפחה

התצלומיםאתמציבההיאשבובאופןחושפתשהיימןקאפאלאצואיימיכותבתיקלישה

 25הקיבוצי".הישראלי-סודעהתתבבסיסהעומדהמבניוןקיבע"האת

יהדודיםעםלתצלומיםאסוציאציההסעוררבתצלוםזוביצירהמופיעהכותל

גדולהאנשיםקבוצתשללצילוםרקעהמשמשתיירות,אתרהואהכותלכאןמאמריקהי:

צילומיםאתרכאלולחורבןלאבלסמלשהואלמקוםההתייחסותחיוכים.שופעתלמדיי,

באתרהרקעאתלהחליףשניתןתחושהיוצריםבתצלוםהחיוכיםגיחוך.בצופהמעוררת

המקום.לרוחיותרמתאימיםשהיויותר,פסטורליבנוףאובילוי

זונשייןובועזדנת

וידיאויצירתאחרבמדיוםהכותלנושאאלמתייחסיםזונשייןועזבודנההאמניםצמד

 1996משנתבעבודתםכה.עדנזכרושלאלהיבטיםחדשההתבוננותזוויתהמציעה

המתוארתההתרחשות .) 26(תמונההיםחוףעלמתפלליו,על ,הכותלמוצבכותרתיללאי

בהקבלההכותללצדהמתפלליםתנועתאתומתארתלמדיימונוטוניתהיאיצירהב

חריפההנגדהוצרתילכותלהיםחוףהצמדתו.כלשהעלילתיצירללאהים,גלילתנועת

כל 26אביב.לתלירושליםןביוגםלמערבמזרחבין ,לחולקודשיןבהיבטים:בכמה

בחברההשונותהקבוצותביןהקייםבקיטובבמיוחדטעוןצירהואהניגודיםמצמדיאחד

הלאומיתהתחייהאתוגםבנווחורהמקדשביתאתהמסמלעצמו,הכותלהישראלית.

אתמסמלגםהכותלולאומי.דתייהודיסמלהוא ,גלותשנותאלפייםאחריבארץ

לערכיםייךכששנתפסמהכלאתהמייצגתישראל,עםשלההיסטוריתהבירהירושלים,

 :בשמהשנקשרמהכלואתאביבתלאתמכוליותרהמסמלהים,חוףולצדוהללו,

וידאו.עגודתמתורוםתצל. 1996 ,כותרתללאז.גועודנה .!וונשיי . 26תמונה
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שלההצבהאופןשאלות:מספרמעוררתהקומפוזיציהואסקפיזם,נהנתנותחילוניות,

המעורר ,פתוחיםבמקוםקלאוסטרופובית,תחושהיוצרהכותלידיעלכחסוםהים

תל'תרבותתיתכןשלאטועניםהאמניםהאם zחסימה,דנוצרתאינסופיות,שלתחושה

הכוונהואוליוקוסמופוליטית?חילוניתשהיאתרבותכלומר ,בארץאמיתיתאביבית'

חוסםבאופק,לעולםיישארהואהעברמןלהתנתקאביבבתליתאמצואםשגםהיא

המקודשים?ואתריהירושליםשלבדמותה,ומגביל

סיכום

עלמעידיםהתייחסות)היעדר(כוללליצירהושאכנלכותלבהתייחסותהשינויים

מאמצעהישראליתביצירהמכןולאחרישראליתהארץרהיציבשחלושוניםתהליכים

בעיקרהתרכזהישראליתהארץשהאמנותבתקופותימינו.ועדעשרההתשעהמאה

אמנות,ביצירותמרכזיתלאיקונההפךוהואהכותל,שלמעמדוהתפתחדתייםבנושאים

בארץהיהודיהיישובלתחייתהלאומיותלשאיפותסמלגםלהיותהפךהואבהמשך

והציוני,הלאומיאלהדתימהתחוםהתרחבותיאורוישראל,

חדלשהואנראהנגיש,היהלאהכותלשבהןהשניםבכעשריםהמדינה,קוםלאחר

בנושאיםבעיקרעסקובאמנותמרכזיותקבוצותליצירה,השראהמעוררנושאלהיות

לקדושה,הקשוריםלנושאיםהתייחסוולאומופשטים,חילונייםאוניברסליים,אוארציים

לבאלהבית)הר(ואתהכותלאתשהחזירוההיסטוריותהנסיבותוללאומיות,לדת

אדישה:נותרהלאהיא ,ואכןלהגיב,האמנותאתעוררוהישראליםולערכיםהחברה

קדישמן ; 1967מלחמתלאחרהרו,יחזרםהאתשאפייןהלאומיותפרץאתביטאקסטל

ביטאריבלכאורה;"פעמיוהחדהמקודשהסמלשלהמסחריהפןבחשיפתחלקואתתרם

ובסביבותיו,בכותלוההחזקההעתיקההעירשחרורעקבהנכבשיםששילמוהמחיראת

מסחריסמלזהוקדישמןבעיניהמתחדשת;לעבריותסמלהואהכותלקסטלבעיני

ולחןהפביןהפגישהנאמןמיכלוהנישול,הכיבושסמל-ריבבעינילקדוש;המתחזה

הישראלייםהמשפחתייםהטקסיםלביןולאומיתדתיתחשיבותבעלכאתרלכותלהנקשר

בדמותופרטייםאישייםמשפחתיים,חומריםביןההיסטוריים,האתריםסביבשנוצרו

האירוזונשייןובועזדנההאמניםצמדכלליים,ולאומייםסמליםלביןבאלבוםתצלומים

לביןהכותל,ידיעלצגתומיוירושליםשמסמלתהדתיהקוטבןביהמפגישהנוספתזווית

מרכזיצירמצייןזהקיטובהים,חוףידיעלומיוצגאביבתלשמסמלתהחילוניהקוטב

הפוליטיהלאומי,לפןמתייחסיםאלהאמנים ,ראליתישההחברהבתוךהקייםבקונפליקט

לתחוםמעברגםאלאלגבולמעבררקלא 1967עדשניצבהאבנים,קירשלוהחברתי

 ,הפלסטיתהאמנות
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 ',האמנותתולדות'ל 'היהיסטוריהשביןהקשרנדוןשבהםאחריםרביםבמקריםכמו

היוםלסדרהכותלשלשיבתוהאםפשוטה,כהאינהבבוהמסוהסיבהקביעתכאןםג

אמנותשלשיבתהשאוליאו ,באמנותואלימחודשתלהתייחסותשגרמההיאהישראלי

רלוונטי,כאובייקטלמעמדוהכותלאתשובשהעלתההיאיטית-ביקורתיתלפו/לאומית

הקרושים,שהמקומותמניחהאניתהא,אשרהתשובהתהא ?התייחסותורשדומצטייר

 .ותכבאמנבפוליטיקהות,בהקרויםבשנאקטואלייםלהיותוכיימשית,הבהרבראשםו

 . 234 'עמ,וענרנאוררכ,ןכ 14מקוםמראי

 . 315-314 'עמ ,נאיויל 1
 . 2 'עמ ,וקסטלכאום 15

 . 21,עמ'ינאויל 2
 . 586ה,רעמי 16

 . 27עמי ,וענראורנ ,רבוכ 3
 588עמיהר, 17

 . 31עמיל,הרא 4
 . 109יעמ ,פרימוץ-כ 18

 . 588ימעהר, 19 . 231מיעהראל, 5

 . 33-31עמיוענר,נאיר ,רככן 6
 . 589יעםהר, 20

 . 7עמ' , 1998עפרת:ד
 . 10עמיאזולאי, 21

 . 8עמי , 1998עפרת: 8
 . 24יעמ ,שפירא 22

 . 417-415יעמ , 1990ת:רעפ 9
 . 24 'עמשפירא, 23

 . 8עמי , 1998עפרת: 10
-79עמי ,צלמונה 24 78 . 

 . 326עמ'קוחבל, 11
 . 108עםי ,קאפאלאצו 25

 . 110 'עמ ,ןמ'פריכץ 26
 . 586עמיה,ר 12

 . 586ה,רעמי
 . 110עמ'ץ'פרימן,כ 27

13 
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