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דיוויד . מוחלטת  – כך הוסיף, והאיקוניות – היא איקונית, טען אומברטו אקו, הידיעה

 'אני רואה'באנגלית . 'נוכח- מה שנראה הוא כל':  קבע,אוגרף הבריטי הגי,לוונטאל

מקובל לטעון כי . 'עדיף על משמע אוזניים מראה עיניים'. 'אני מבין'פירושו הוא 

בניגוד לניסוח המילולי של : וכוונת הדברים ברורה, 'תמונה אחת שווה אלף מילים'

בעד  הייצוג הוויזואלי של המציאותמדבר , צירתישיש לו אופי מניפולטיבי וי, המציאות

נבין  לא תמיד ,ללא כיתוב. מדברות בעד עצמן התמונותמסתבר שאין , ולםא. עצמו

אך מהו בדיוק הסיפור , הידע האצור בתמונה מנוסח בסיפור, ויותר מכך. במה מדובר

אך , התמונה היא מידע מקודד? כיצד ובשביל מה, מי מספר אותו? שהתמונה מספרת

מנסח את ה, נעשה באמצעות הסיפור, תרגומו לידע ואולי גם להבנה, מידעה פענוח

התמונה נשארת   –  ללא המילים הנשזרות לכלל סיפור קוהורנטי;התמונה משמעות

  .אילמת
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. משרת צורך אנושי בסיסיו, הדימוי החזותי הוא מרכיב מרכזי של התרבות האנושית

הצלחתם של סמלים ; ל אידאולוגיהאיקונות וסמלים חזותיים הם חלק בלתי נפרד מכ

 הצלב :משמעי בינם ובין מה שהם מייצגים- מתבטאת בזיהוי החד, למשל, ויזואליים

תרגום . והפטיש והמגל הסובייטי מדגימים היטב את התהליך, דוד היהודי-המגן, הנוצרי

 מחייב מידה של , לדימויים חזותיים, שמטבעם נוטים להיות מופשטים,רעיונות

הדימוי החזותי . עושה את הדימוי החזותי לכלי רטורי יעיל מאין כמוהוה ,ציהקונקרטיז

, נותן לו תוקף של ממשות,  הוא גם מנכיח אותו,לא רק מייצג את הרעיון המופשט

ן יכוחו של הדימוי החזותי באופן שהוא מטשטש את הפער שב. קיימא עושה אותו לבר

  . החזותי הוא גם היבט של המציאותהדימוי , בתוקף קיומו; בין ייצוגהלהמציאות 

שהרי הללו אינם אלא תיעוד של , שניות זו אינה קיימת לכאורה ביחס לצילומים

, כמובן, אך הדברים.  בעדשת הצלםתוככזו גם נקלט, 'כפי שהייתה באמת'המציאות 

מייצג את נקודת , בלבד' תיעודי'אפילו מתיימר להיות , הצילום. אינם כה פשוטים

 גם מה שנתפס ;םולבינת המציאות נית. לא רק את המציאותומצלם המבט של ה

הבנתם היא חלק בלתי ש,  אינו אלא ביטוי להעדפות ולצרכים מוגדרים היטב,כאותנטי

  . נפרד מסיפור הצילום הבודד

רואים במסמכים המעלים אבק בארכיון חומר גלם לכתיבת המבחינתם של 

למשוך , במקרה הטוב, יכולהה, ילוסטרציהדימויים חזותיים אינם אלא א, ההיסטוריה

דימויים חזותיים הם לא רק קישוטים בעלי חשיבות . העייפה ממללן הקורא את עי

מהיותם נקודות מפגש טעונות בין אידאולוגיות גם עוצמתם הסמנטית נגזרת . שולית

 דימויים חזותיים. דימוייהלבין מציאות , יחידלבין ממסד , תפיסות עממיותלרשמיות 

הם חלק , ככאלה. תםהם חלק בלתי נפרד מהבניית המציאות של תקופ, לסוגיהם השונים

  . בלתי נפרד מההיסטוריה

חזותיים בכלל יוצרת הדימויים הסמלים ושל הת של יוהמשמעויבוי ר, בעת-בה

בין ל נודעת חשיבות רבה להבחנה הדקה אך החיונית בין פרשנות .מרווח רחב לפרשנות

את   –ולא פחות מכך , יים חזותיים מייצגים נקודת מבט אידאולוגיתדימו. יתר פרשנות

גם התהליך הפרשני המבקש למקם דימויים , בסופו של דבר. נקודת מבטו של הפרשן

נוצק לכלל סיפור שיצירתו מעוגנת בהקשרים  –בהקשרים בהם נוצרו ותפקדו אלה 

  .אידאולוגיים ותרבותיים מוגדרים היטב, פוליטיים

רק זכה לדיון מחקרי הנושא , יבות הדימויים החזותיים בתרבות הציוניתלמרות חש

 'לחיות עם החלום'אביב התערוכה - נערכה במוזיאון תל1989ב . בשנים האחרונות

התערוכה והקטלוג שנילווה אליה היו תרומה חלוצית ומשמעותית . שאצרה בתיה דונר

וד טרטקובר תערוכות במרוצת השנים אצר ד. לחקר השפה החזותית של הציונות

נערכה , למשל, 1998ב . שהוקדשו גם הן להיבטים חזותיים של התרבות הציונית

התערוכה . 'לוי- משחקים מחנותו של מר בר'ישראל תערוכה שהוקדשה ל-במוזיאון ארץ
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חלק בלתי נפרד מחוויית הילדות עשרות שנים והקטלוג הציגו משחקי ילדים שהיו 

קרמיקה . אריחים מעטרים עיר' ראה אור הקטלוג 1996 ב .ישראל-והנעורים בארץ

. ישראל- שנלווה לתערוכה שאצרה בתיה כרמיאל במוזיאון ארץ'אביב-בצלאל בבתי תל

 דימויים חזותיים של הציונות :כחול לבן בצבעיםכאן המקום גם להזכיר את הקטלוג 
ן מאה  לציו1996-1997ב  שכתבה רחל ארבל לתערוכה בבית התפוצות ,1897-1947

התערוכה והקטלוג סיפקו הזדמנות להיווכח עד כמה . שנים לקונגרס הציוני הראשון

  .עשירה הייתה השפה החזותית של החזון הציוני בתהליך הגשמתו

וכל מחקר , היסטוריה הציונית נמצא עדיין בחיתוליוהמחקר ההיבט החזותי של 

 איקונות :רו הביטו וראושו, ספרו של אליק מישורי. חדש הוא בגדר תרומה משמעותית
הוא תוספת חשובה למחקר התרבות הציונית , וסמלים ציוניים בתרבות הישראלית

בדגלים במטבעות , נסים, סמלים'עוסק ב, כפי שמסביר המחבר, הספר. ישראל- )ארץ(ב

, בקישוטים אדריכליים, באיורים לספרים, בכרזות, בבולים בשלטים, ובשטרות כסף

, יומיים ישראליים- חדשה וכיוצא באלה באמצעי תקשורת יוםבכרטיסי ברכה לשנה ה

הספר עוסק גם בתמטיקה ציונית באמנות . 'המשדרים מסר ציוני באמצעים חזותיים

מתמקד ו ,ציוניים באמנות העכשווית-ישראל ובמוטיבים פוסט-המתהווה בארץ

, מיתרשמית ועמ, גבוהה ונמוכה: במישורים שונים של התרבות, בדימויים חזותיים

יון בתפיסות רעיוניות שנוצקו כרוך בדהדיון בדימויים : זאת ועוד. ממלכתית ולעומתית

 תרומה מקורית למחקר ההיסטוריה ומהווה, בתבניות הוויזואליות של התקופה

  .ישראל-התרבותית של הציונות בארץ

ובכך נותן המחבר , משיר ציוני ישן, כידוע,  לקוחה'שורו הביטו וראו'הכותרת 

העוסק בהיבטים שונים של תרגום , וי פואטי ונוסטלגי לנושא המרכזי של הספרביט

משרד  לשכרזת פרסומת מעטרת את העטיפה . רעיונות ציוניים למונחים גרפיים

רוטשילד וזאב ) גררד(גד בידי התיירות שעוצבה בשנותיה הראשונות של המדינה 

שיש בו , היחס הדיאלקטי: לסימציגה מוטיב מרכזי של האתוס הציוני הקהכרזה . ליפמן

המיוצג על ידי הישגי , והחדש, היא המסורת היהודית, בין הישן, גם שילוב וגם ניגוד

הכרזה מנסחת בצורה גרפית את התפיסה הציונית ההגמונית . ההתיישבות החלוצית

כאשר הגאולה הקולקטיבית נוסחה במונחים , בתקופת הייסוד של הריבונות השלישית

כפי שמתברר במהלך . זמנית גם מודרנית וגם חילונית- אומית שהיא בוה לישל תחי

הפוליטיים , הספר מתמקד בדימויים גרפיים ובהקשרים ההיסטוריים, הקריאה

הדיון בעיצובם של הדימויים ,  אך מה שלא פחות חשוב–והתרבותיים של הופעתם 

 מפעל ישראל במהלך-בגלגוליה של הזהות החדשה שצמחה בארץנכרך הגרפיים 

אך , היו חלק בלתי נפרד מכינונו של המיתוס הציוניאלה שדימויים . התקומה הציוני

שנות השמונים ובמיוחד ב 'פוסט ציוני'אופנתי במסגרת השיח ההרו גּוְתלִאשמשו גם 

  . בשנות התשעים
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האחדות התמאטית מבוססת על . העיקרון המארגן של הספר הוא תמאטי וכרונולוגי

היסטוריה של במוטיבים המופיעים בהם וב,  דימויים חזותייםההתמקדות בניתוח

. היריעה כמובן רחבה. היו אלה דימויים בעלי מעמד רשמיובמידה , עיצובם ומיסודם

אך השיטה שבחר המחבר הייתה התמקדות בנושאים , ההקדמה לספר מספקת רקע כללי

, מאמרים נפרדיםקובץ מדובר ב, למעשה. מוגדרים היטב הנפרשים כל אחד בפרק נפרד

תים נדמה לִע. חלקם ראו אור קודם לכן על במות שונותו, העומדים כל אחד בזכות עצמו

קורות עיצובו של סמל מדינת 'הפרק ,  למשל,כך. שההפרדה הנושאית מלאכותית

כנושא עצמאי  נדונה, מנורת המקדש, המנורהאלא ש,  דן במוטיב המנורה'ישראל

  . וכך נוצרת תחושה של חזרה מיותרת, 'זרת הביתהמנורת המקדש חו'בפרק , ונפרד

אפילו אם אין הוא , המבנה הכרונולוגי. סדר הפרקים משקף התקדמות על ציר הזמן

מספק נקודות אחיזה מוצקות להבנת , נרטיב היסטורי במובן המקובל של המונח

הספר מחולק . ישראל-)ארץ(ההתפתחות של ההיבט החזותי של התרבות הציונית ב

עוסק ביצירותיו של אפריים משה , כולל פרק אחד בלבדה,  הראשון:בעה חלקיםלאר

הלידה "אחד הביטויים הראשונים לרעיון 'מי שאיוריו היו בלשונו של המחבר , ליליאן

הפרק הראשון . השני עוסק בתקופת ההתיישבות הציונית. 'של העם היהודי" מחדש

יצירת . 'בצלאל'מייסדו של , ס שץעברי שעיצב בורי-בחלק זה דן בפנתיאון היהודי

ולכן יש עניין במאמציו , פנתיאון לאומי היא חלק בלתי נפרד של בניית זיכרון לאומי

, אוטו ורבורג, הרצל, 'גיבורי העם'להנציח את ,  אפילו אם לא זכו להמשך,של שץ

המחבר מצביע על כך שבניגוד .  באמצעות תבליטים,נפתלי הרץ אימבר וטרומפלדור

הרי שמצבות הזיכרון שהופיעו בארץ מאז ,  שביקש להנציח אנשי מופת כיחידים,לשץ

כפי , קביעה זו מדויקת באופן חלקי בלבד. 'רעיון הקבוצה'שנות השלושים הוקדשו ל

בסיום הפרק דן המחבר . שיעידו האנדרטאות הפרטיות שהוקדשו לנופלים יחידים

  . וחבל, בלבדי תָמאך הדיון בהם הוא סֵכ, בשטרות הכסף ובבולים

,  בהגותו של בוריס שץ וביצירתו של זאב רבן'ארוטיקה ציונית'הפרק השני עוסק ב

ס העירוני "בעוד הפרק השלישי מוקדש ללוחות הקרמיקה שהוצבו בחזיתו של ביה

בין לוחות הקרמיקה שהוצבו בחזית בית הספר נמצא גם . אביב- בתל1924 שנבנה ב

המחבר ). תהילים קלז ('שכחך ירושלים תשכח ימיניאם א'לוח קרמיקה ועליו הפסוק 

מה עניין אזכור חורבן ירושלים באמצעות פסוקים המספרים על 'מציג את השאלה 

 '?אביב-סבלות עם ישראל בגולה ועל כמיהתו לציון על חזית בית ספר חילוני בתל

וסדה הציונות נש, יש לזכור, אולם. מהצגת השאלה נדמה כאילו קיימת סתירה לכאורה

כפי . בארץלמגזר החילוני תקפים גם והדברים היו , ונוסחה במונחים של גאולה לאומית

, גוריון-בן. 'לא לשכוח שציונות פרושה גאולה' :הפועל הצעיר עורכו של 1934שכתב ב 

אם אשכחך 'והפסוק , קרא לבתו גאולה, שלא היה חשוד בנהייה אחר המסורת הדתית

  . גם החילוני,  לציון שהדהדה בכל רחבי המחנה הציוני היה שבועת אמונים'…ירושלים
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חשיבות גדולה .  השלישי של הספר דן בשנותיה הראשונות של מדינת ישראלוחלק

,  המחודשתעיצוב ומיסוד מערך הסמלים החזותיים של מדינת ישראלנודעה אז ל

 הדגל :שני הסמלים החשובים של הריבונות הלאומית, ובעיקר, גוריון- כניסוחו של בן

 ,קבלת ההחלטותוהשתלשלות הדיון בתהליך קביעתם של סמלים אלה . וסמל המדינה

בפרקים הבאים דן . לידי ביטויאז השונות שבאו וההצעות ההשקפות בשל , מרתק

 'יהודה השבויה' ובמוטיב האלגורי של 'חוזרת הביתה'המחבר במנורת המקדש ה

שוב עד כמה נו ל עיריית ירושלים מלמדהדיון בקורות עיצוב סמ. באיקונוגרפיה הציונית

 אלא גם פרק ,תהליך יצירתו של סמל רשמי אינו רק תרגום רעיונות לדימויים חזותיים

  .בהיסטוריה פוליטית

הזיהוי . ישראל-צמחי ארץמתחום חלק זה עוסק בדימויים חזותיים חותם הפרק ה

הדגל . לאומייםבין צמחים ובין המולדת מעניק לצמחים מסוימים מעמד של סמלים 

שבעת '. מציג את עלה עץ האדר שזוכה כך למעמד רשמי של סמל לאומי, למשל, הקנדי

סמל להתפוז היה .  כולהישראל- ארץכי אם את,  תנובת הארץ ייצגו לא רק את'המינים

חלק בלתי נפרד לוהפרדס , ישראל-מובהק של ההתיישבות היהודית החדשה בארץ

.  ושל חידוש הקשר עם הארץ'חזרה למולדת' של ההיבטנוסף צמחי הארץ ל .מנופה

הם היו לביטוי , ויתירה מז. 'תחושת המקום'היו חלק מ, ובכללם צמחי הבר, צמחי הארץ

הרקפת , הדיון בהיסטוריה התרבותית של הנרקיס. ישראלית מתגבשת-של ילידיות ארץ

ות פרחי והכלנית מאיר היבטים חשובים של החזרה המטפורית לארץ המתבצעת באמצע

, ההיבט המיתי של פרחי הבר, כפי שמראה המחבר. בר מקומיים המייצגים את הטבע

פרחי הבר מייצגים את המשכיות . הנופליםמתקשר בזכר ,  במיוחדהרקפת והכלנית

המחבר אינו מזכיר את פרח דם .  קבע נתן אלתרמן'אבל כלניות תמיד תפרחנה': הטבע

 לילידיות תשהיה מטפורה מובהק, ינו דן בצבראכפי ש, ל"המכבים שהיה לסמל נכי צה

 עם נוף ו בתוקף זיהוי,סמל פלסטיני  גם ל–במרוצת הזמן ו, ישראל- העברית בארץ

הוא , מקומיותההסמל האולטימטיבי של , יש מן האירוניה בכך שהצבר. הכפר הערבי

 את פרחי הבר שהופיעו על בוליזה ניתן היה להוסיף לדיון ... צמח שבא ממרחקים

  .  המרוביםישראל

-ישראלי"גרפיקה בסגנון  'חלקו הרביעי של הספר מוקדש למה שהמחבר מכנה

הכוונה לדימויים חזותיים בעלי הקשר דתי שהופיעו באמנות ובאומנות . '"יהודי

הקורא לומד למשל . פוסטרים וציורים, קמיעות, כאן נכללים תשמישי קדושה. העממית

מה שמלמד כי לפחות , וטיבים אשכנזיים ומזרחייםכי במידה רבה מדובר בהתכה של מ

טענה מעניינת היא . בהקשר זה של אמנות עממית מתבצע מעין תהליך של מיזוג גלויות

מבטאים , ואדרבה, 'השבת עטרה ליושנה' אינם בגדר 'יהודיים- ישראליים'כי הדימויים ה

  .המשכיות עם העבר הגלותי-דווקא אי
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. על הספר כולומעידה  'ד לא נגמר חלום שכבר עבראולי עו' ,כותרתו של האפילוג

 שהתקיים בפער שבין 'חלום הציוני'הדימויים החזותיים היו חלק בלתי נפרד של ה

. ישראל-מימושו בחיים היהודיים החדשים הנוצרים בארץמול הרעיון , החזון והמציאות

לחיות 'ק בשם תפיסה זאת בדבר מרכזיות החלום בהוויה הציונית באה לידי ביטוי מובה

הוקדשה לשפה החזותית ואשר , 1989 התערוכה שאצרה בתיה דונר בשם ', את החלום

או בצל , הדימויים החזותיים היו חלק בלתי נפרד מהחיים עם. של האידאולוגיה הציונית

.  המזוהים עמואלהלדימויים משמעי -דוושברו של החלום מתבטא ביחס ה, החלום

 למוטיבים איקונוגרפיים ציוניים 'חתרניות'ירוניות ובאפילוג נמצא התייחסויות א

השילוב של מחאה , עבור מישורי. שהופיעו בעבודות גרפיות בשנות השמונים והתשעים

מחוסר התגשמותו של 'ונוסטלגיה בעבודות גרפיות של דוד טרטקובר מבטא אכזבה 

-ייםבפרשנות אחרת ניתן לטעון שהתופעה היא תגובה לשינויים חברת. 'החזון

עלייתם של כוחות חדשים שדחו את לתרבותיים שהתחוללו במדינת ישראל ובמיוחד 

  . ההגמוניה ההיסטורית של הציונות החילונית

באפילוג מציע המחבר קריאה ביקורתית של טקס פעמוני היובל שנערך במסגרת 

הטון הלעגני והסגנון הפולמוסי מבטאים תחושת בוז . חגיגות היובל לעצמאות ישראל

אלא תחושת העלבון , הנושא המרכזי של הביקורת אינו הטקס, למעשה. בלתי מוסתרת

 'ההתחסדות תמצא תמיד את תמיכת הממסד'קביעה כמו . 'ישראליות'הצורב של ה

הבעיה של הניתוח שמציע המחבר היא כי הפרשנות . אך לא בהכרח נכונה, אמנם גורפת

. של הנאורות הישראלית העכשוויתתרבותי -פשרות לסדר היום הפוליטי מגויסת ללא

הביקורת הקטלנית על המופע מבהירה שוב כי הדימויים החזותיים אינם , מבחינה זאת

  . אלא גם חלק מהפוליטיקה של ההווה, רק חלק מההיסטוריה של התרבות

עוסק בהיבטים שונים של האיקונוגרפיה הציונית באמצעות  שורו הביטו וראובעוד 

מציג  ישראל בשנות השלושים והארבעים-ארץ/צילום בפלסטין, םניתוח סמלים חזותיי

המדינה 'בתקופת התגבשותה והתממשותה של ) י"א(ודן בצילומים שצולמו בפלשתינה 

היא בראש , המתפקד גם כקטלוג תערוכה, חשיבות הספר. ' שבדרך]היהודית[

וסף בנ. הצד הגרפי של הספר ראוי לכל שבח. ובראשונה בצילומים המוצגים בו

לצילומים של צלמים יהודים מוצגים בספר גם צילומים של צלמים ערבים המתעדים 

. שעד כה היו בחזקת נעלם למרבית קוראי העברית, פיסות חיים מהארץ השסועה הזו

יש לקורא העברי הזדמנות , קלוגר או צדק או לזר דינר, בצד צילומים של סוסקין, וכך

בנוסף . מים של חליל ראאד ושל הרנאט נאקישיאןראשונה אולי לעשות היכרות עם צילו

אוצרת התערוכה ומחברת , ניתוח צילומי וצלמי הסטילס שמציעה רונה סלעל והלהצגת

  .ישראלי-בצלמי הקולנוע הארץ, של הלל טרייסטרהספר גם דיון מרתק כולל , הקטלוג

המחקר האקדמי בארץ זוכה פעם נוספת ': בהקדמתו הקצרה קובע עורך הסדרה

הדיסציפלינה . 'כתוספת חשובה למחקר ההיסטורי, דיסציפלינה ביקורתית חדשניתל
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בישראל מתמקדים (ויעידו על כך המחקרים הביקורתיים , הביקורתית אינה חדשנית

המיוצרים כמו על סרט נע ) מוסריותה של הציונות לדורותיה-רובם ככולם בהוקעת אי

תוספת חשובה למחקר 'מדובר בלטענה שובאשר . במכוני המחקר והלימוד הגבוה

ממלא את אינו הרי שהטקסט שכתבה אוצרת התערוכה ומחברת הספר , 'ההיסטורי

ן מובהק של ָמשנעשה בינתיים ַס, 'חתרני'השימוש במונח . הציפיות שתלה בו העורך

ההבטחה הגדולה בדבר . אינו בהכרח ערובה לאנליזה איכותית, קונפורמיות מחשבתית

  .  מחכה למימושפריצת הדרך עדיין

התערוכה והספר בוחנים את התפקוד והתפקיד של 'המחברת מכריזה במבוא כי 

ואת השפעתם החברתית והפוליטית הרחבה , הצילום היהודי והערבי במרחב הציבורי

ההיבטים הסוציולוגיים 'ה היא כי הצילום משמש כלי מרכזי בייצוגם של תטענ. 'יותר

כנראה לכך שהצילומים והצילום ? מה הכוונהל. 'והפוליטיים בנושא הלאומיות

פוליטיים כי אם , כפי שנהוג לחשוב, כפרקטיקה הם דוקומנטים לא היסטוריים

. היררכיות ועמדות אידאולוגיות, על יחסי כוח, ואולי בעיקר, מעידים גםה, וסוציולוגיים

ם מרקסיסטית ושל המחקרי-ההתמקדות בנושאים אלה היא לחם חוק של הגישה הניאו

מתברר כי יישום התובנות התאורטיות למצבים . 'קולוניאלי-פוסט'העוסקים במצב ה

 מאשר את הריהוהיסטוריים קונקרטיים יותר משהוא מלמד על המצבים ההיסטוריים 

מלמד על המיצוב הריהו ,  מזהולא פחות חשוב, תקפותה של התאוריה המיושמת

  . האידאולוגי של הכותב בשדה הפרשנות

במציאות הפוליטית של הארץ לכל צעד היו 'ד של המחברת היא שהנחת היסו

לא אלה הם , ובכן. 'היבטים והשלכות פוליטיות ואלה נחשפים בספר ובתערוכה

כיצד הפוליטיקה של ההווה מייצרת את פרשנות העבר : אלא משהו אחר, שנחשפים

ריה אינו מתייחס כלל להיסטוהקטלוג - ספרה. הכל-בהשראתה של התאוריה יודעת

ואכן אין כלל אזכור של מחקרים , הפוליטית של התקופה שמתעדים הצילומים

צופה יודע את כל מה /ההנחה היא כנראה שהקורא. העוסקים בהיסטוריה של התקופה

מקריאה בספר מתברר . ומה שחסרה לו זה רק הקריאה הפרשנית הנכונה, שצריך לדעת

כרגיל בספרי , ל הטקסט ההיסטורי הפעם לא ש–כי הצילומים אינם אלא אילוסטרציה 

. רונה סלע אינה קוראת את הצילומים בעזרת התאוריה. אלא של התאוריה, היסטוריה

,  הנרטיב–וכך מספרים הצילומים את הסיפור , היא קוראת את התאוריה לתוך הצילומים

 את מה שהיה 'מוכיחים'הצילומים , בתפקודם זה.   שקבעה התאוריה מראש–אם נרצה 

 את מבני הכוח שמייצגים הצילומים חושפת 'חשוף' שנועדה ל'קריאה'ה.  מראשידוע

למעשה את המבנים האידאולוגיים של מי שמציע את הקריאה שלו בטקסט שהוא 

  . 'קורא'אלא גם של ההווה ה, 'מצלם'הפוליטיקה היא לא רק של העבר ה. כותב

 'קולוניאליזם', 'יזםאוריינטל'הנרטיב שמציעה התאוריה בא לידי ביטוי במונחים 

הן מילות מפתח של החרון המוסרי שמייצגת התאוריה שבבסיס , 'אימפריאליזם'ו
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, ישראל- ארץ/החתימה האידאולוגית באה לידי ביטוי כבר בשם פלסטין. הביקורת

המציע לכאורה סימטריה אך למעשה מציג העדפה ברורה המתבטאת בבחירת סדר 

 בהתייחסות 'הממסד היהודי'כמו הביטוי , היא מתבטאת גם בפכים קטנים. השמות

 גם הוא מטעה בסימטריה 'צילום יהודי' ו'צילום ערבי'הביטויים . למוסדות הציוניים

 'צילום היהודי'בעוד ה,  מתייחס לצילומים מסחריים'צילום הערבי'ה. שהוא מציע

 האמור ,'צילום אוונגרדי' ו'ממסד היהודי'ידי ה- מתייחס לצילומי תעמולה שהוזמנו על

הצילומים המוצגים מוגבלים לאלה שנעשו על ידי . להציג את ניגודו של הצילום הרשמי

גלום בתוכם 'מחברת מסכימה ש/שהאוצרת, הצילומים של חובבים. צלמים מקצועיים

איסוף צילומי חובבים קשה יותר . בולטים בהעדרם, 'חומר בעל עניין סוציולוגי רב

כמו ארכיונה של הקרן הקיימת , ים ומאורגנים היטבבחלקם ציבורי, מאיתור ארכיונים

אך ניתן לשער כי צילומי החובבים היו תורמים להבניית תמונה שאינה כה . לישראל

  . כפי שזו מצטיירת בתערוכה, תאוריה-מונוליטית וכה תואמת

בהגדרתו של אדוארד  ('אוריינטליזם'ניתן גם לראות ב, כך מתברר, באופן פרדוקסי

אוריינטליסטית -מוסרית בעליל וגם לנקוט בעמדה שהיא ניאו  בלתיעמדה) סעיד

בהתייחסותה לעובדה שהצלמים הערביים היו מושפעים מהצילום האירופי . במובהק

המחברת טורחת ) אימפריאליסטי/קולוניאליסטי/אוריינטליסטי , כזכור, שהוא במהותו(

ר יהיה לחזק את התפיסה אפש'לציין כי הם לא היו מודעים שעל ידי התצלומים שלהם 

היא . 'התנכית שרבות לא השתנה בה/ הציונית של גאולת הארץ החרבה והשוממת

מתוך נקודת מבט 'נדרשת גם לעובדה שחליל ראאד צילם ישובים יהודיים חדשים 

, הפליאה היא על כך שראאד!!! כי"תנ- ואפילו ציין מקומות בשמם העברי, 'אוהדת

הברית (ך הנוצרי '' בשמות מקומות המופיעים בתנהשתמש, נוצרי שמוצאו מלבנון

ההפתעה המשתמעת מעידה על . ולא בשמות המוסלמים שלהם) הישנה והחדשה

 מיקשה אחת 'ערבים'הרואה בכל ה, אוריינטליזם- שיש בה עקבות של ניאו, תפיסה

העובדה שהיו ערבים .  כמובן,ציונית- אנטי, שצריכה להיות להם השקפת עולם אחת

גם אם לא בהכרח הזדהו עם המטרות הלאומיות (מהישגי המפעל הציוני שהתפעלו 

, טופיק אפנדי מסעוד בדמשק 1929במאמר שפירסם ב , כך למשל. היא עובדה) שלה

שהפכו מדבר שממה לעיר 'הוא שיבח את הציונים , חבר לשכת המסחר של העיר

  1.'אירופית מיושבת

היא בשנות השלושים הארבעים ישראל -ארץ/צילום בפלסטיןמעלתו העיקרית של 

הקורא שמבקש ללמוד עוד על . בפיסות המצולמות של הוויית הארץ שהוא מציג

ההיסטוריה של הצילום ושל ייצוג הנוף הציוני יוכל למצוא את מבוקשו גם במאמריה 

ומי שירצה ללמוד עוד על התעמולה הציונית בתקופה שהמונח . השונים של רות אורן

                                                           
  .1 'עמ, 1.5.1929, הארץ  1
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-סוכנת תעמולה ארץגל -ן שלילי ישכיל מקריאה בספרו של יורם ברלא היה טעון במטע
  . 1924-1947הקרן הקיימת לישראל . ישראלית

הקריאה בספריהם של אליק מישורי ושל רונה סלע מלמדת עד כמה הייצוג החזותי 

ועד כמה המחקר בנושאים אלה טומן , היה חלק בלתי נפרד של ההיסטוריה המקומית

עדיין , כפי שקבע אומברטו אקו, לו אם הידע הוא אכן איקוניואפי. בחובו הבטחה

ובנוגע . משמעותם של סמלים נקבעת על ידי המשתמשים בהם. קובעתההפרשנות היא 

 .'הכל על פי עמדת המתבונן', כפי שמסבירה רונה סלע, לפרשנויות של צילומים
  




