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שלום על ישראל:
לתולדותיה של כרזת שנת השלושים
לעצמאות ישראל
חיים גרוסמן
א .מבוא
התנועה הציונית הפיקה למן ראשיתה כרזות ופרסומים גרפיים כחלק מתהליך בניית
האומה .מדינת ישראל הריבונית המשיכה בכך .חייהם של הטקסטים הוויזואליים האלה
היו לעתים חיי שעה ,אך חשיבותם היא בסמלים ובדימויים שיצרו ,אשר הגדירו את
הזהות הלאומית והעניקו תחושת השתייכות .כרזת יום העצמאות ,המיוצרת מדי שנה
כבר  57שנים ,היא אחד הסמלים האלה .בשנת  ,1978שנת השלושים למדינת ישראל,
הופקו שתי כרזות' :יום העצמאות תשל"ח' ,ו'שנת השלושים לעצמאות ישראל' .הכרזה
השנייה ,בעיצובו של האמן דוד טרטקובר ,בלטה במסר החד משמעי ובעיצובה החזותי
המיוחד לא פחות מאשר בעיתויה הכמו נבואי :ערב בואו המפתיע של הנשיא אנואר
סאדאת לירושלים ותחילתו של תהליך השלום עם מצרים.
בשנים האחרונות הוצגו במוזאונים דימויים חזותיים רבים כחלק מדיונים על העבר
הציוני בימי המנדט ובעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל .טרטקובר פרש
מגוון רחב של דימויים בעבודתו הגרפית ובתערוכות נושאיות .לכך מצטרפת תרומתם
המוזאלית והמחקרית הבולטת של אליק מישורי ,גדעון עפרת ובתיה דונר ,שפירשו
מקצת מן הדימויים החזותיים .עם זאת ,טרם נבחנו כרזות יום העצמאות וכן כיצד הוצג
ה'שלום' – תמה מרכזית בשיח הישראלי ,על גבי אמצעים חזותיים כגון בולים ,כרזות
ואיגרות ברכה במהלך השנים.
ניתוח של כרזה חייב לכלול פרשנות של קו ,של צבע ,של דימוי ,של מילה ושל סך
כל הקומפוזיציה החזותית ומשמעויותיה .יש לייחד דיון לסוג הכרזה ,למעצבה,
למפיקיה ולמטרותיהם ,ולעמוד על ההקשר החברתי והתרבותי שלה ,כדי לנסות
ולהעריך את מלוא משמעויותיה .כן יש לחשוף את הרבדים האמנותיים ,האידאיים-
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תרבותיים ,הפוליטיים והחברתיים המשוקעים בה ,את כוונותיו של האמן ואת מרחב
הייצוגיים החזותיים והתמטיים שהיו הבסיס לדימוי החזותי הממלכתי .ניתוח כזה אמור
לכלול גם בדיקה של כרזות דומות בשנים אחרות ושל הטיפול הממסדי בנושא במהלך
השנים ,השוואה עם גרפיקה ואמנות שימושית שאינה ממסדית ,ובחינת השפעותיה
בעבודות מאוחרות יותר .כל אלה ,לצד סיפור גלגוליה משלב הרעיון לשלב הכרזה
הנוכחת על הקיר ,ייצרו את סיפור הכרזה.
במאמר זה בכוונתי להציג את כרזת שנת השלושים ,לפרש את איכויותיה המיוחדות
בתפיסת עיצובו החזותי של נושא השלום ,לספר את סיפורה ,לעמוד על נסיבות הפקתה
ולהסביר את גלגוליה .באמצעות העיון בנפתוליה של כרזה זו אבקש להתחקות אחר
הביטוי החזותי של השלום הישראלי ואחר ייצוגו הממסדי לאורך השנים.
ב .כרזות יום העצמאות וחשיבותן
הכרזה נולדה יחד עם המצאת הדפוס ,וקיבלה תנופה עם המצאת הליתוגרפיה )הדפס
האבן( בסוף המאה השמונה-עשרה .הליתוגרפיה ִאפשרה שכפול כרזות מאוירות
וצבעוניות במספר עותקים רב .הכרזות התאפיינו בשפה ייחודית :טקסטים חזותיים
בולטים ,ברורים וחדים ,שתרגמו רעיון ומסר למודל ולצורה 1.הדימוי והמודל בטקסט
החזותי כוללים את הרעיון ואת הצורה ,ומבטאים את המציאות .המודלים החזותיים הם
חלק מן השיח הפוליטי-תרבותי .עוצמתם טמונה בבקשתם לבטא 'אמת אחת' 2,המציגה
הוויה ומעודדת הפנמת מסר ופעולה הנסמכות עליה' 3.המודל בתקשורת החזותית
משמש ליצירת הזדהות או הערצה אצל מקבל המסר ,במטרה להשפיע עליו ולהניעו
4
לפעולה ,לרכוש מוצרים ,שירותים או רעיונות'.
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על כוחם של מסרים חזותיים ודרכי ניתוחם ,ועל מגוון סמלים ופענוחם בתרבות יהודית וציונית
ראו ,אליק מישורי ,שורו הביטו וראו ,תל-אביב ) 2000להלן :מישורי ,שורו( ,עמ'  .361-352על
מהותה של כרזה ראו ,מיכל ברושי ובן לוי' ,מבוא' ,תערוכת כרזות יום העצמאות ,מרכז ההסברה
ירושלים תשס"ב .לדימוי חזותי כתרגומו של רעיון ראו ,מעוז עזריהו' ,בעיני המתבונן' ,ישראל,
חוב'  ,(2002) 1עמ'  .134ראו גם בתיה דונר' ,גבולות השייכות :ניסוחם של מוטיבים איקונוגרפים
בכרזות השמאל' ,בתוך :שלמה שאלתיאל )עורך( ,אמנות בשרות רעיון ,גבעת חביבה ) 1999להלן:
שאלתיאל ]עורך[ ,אמנות( ,עמ' .79
ראו את דעתו של ראש מחלקת היסטוריה ,אל"מ )מיל'( יגאל אייל ,על המציאות החזותית של
הכרזה אצל גבי בר חיים' ,לכרזה יש יומולדת' ,במחנה ,חוב'  ,3.1.2003 ,134עמ' .29
לפוסטר כביטוי ל – post -הבא אחריו – עשייה או תודעה הבאה בעקבות הפנמת המסר ראו ,גדעון
עפרת' ,פוסטר ציונות' ,בתוך :אהרון פרקש )עורך( ,גרפיקה שימושית בארץ ישראל ,תל-אביב ,1996
עמ'  .12ראו גם דוד טרטקובר' ,פרנץ קראוס' ,פרנץ קראוס :כרזות ,תל-אביב תשמ"א ,עמ' .8
דוד טרטקובר' ,במשלט ובחזית :זאת חבר אפנה זמנית – מודל החייל בתקשורת החזותית
 ,'1950-1917סטודיו ,חוב'  ,(1991) 27עמ' .8
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השימוש במסרים חזותיים והפקתם המשוכפלת בצילום ,בציור ובעיצוב גרפי ככלי
להתקשרות ולהבניה אידאית ,שירת את התנועה הלאומית הציונית מראשיתה .הקרן
הקיימת לישראל פיתחה בתקופת המנדט שורה של דימויים חזותיים .החומר הגרפי
שהבנו וחיזקו תודעה
צבע את המרחב הפרטי ,ובעיקר את זה הציבורי ,במסרים חזותיים ִ
ציונית ,ועודדו פעילות ועשייה בארץ ישראל 5.הפקת כרזות ,ובתוכן גם כרזות יום
העצמאות ,הייתה בימי המדינה להמשכה של המסורת החזותית מימי המנדט להבניה
ולגיבוש לאומי באמצעות תוצרי גרפיקה צבעוניים .לכרזות העצמאות הייתה חשיבות
נוספת כסמל של הריבונות בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה ,וככלי נוסף
להבנייתו של יום העצמאות ,על טקסיו וסדריו ,בלוח השנה היהודי' 6.כרזת יום
העצמאות' ,כתב רודי דיין ,מורה לגרפיקה שימושית ב'בצלאל',
] [...צריכה להביע את הקשר בין האזרח ובין מדינתו )ליתר דיוק ארץ
מולדתו( .הכרזה חייבת לתרום את תרומתה כדי שהחג יעורר באנשים,
שהתאספו מכל חלקי תבל ,תחושה של גאווה ושל שמחה בהישגים
ויצירה ,שהושגו בכוחות משותפים ,ולעורר כל אחד ואחד ליטול חלק
בחג זה ,המסמל את תחייתנו הלאומית [...] .הכרזה צריכה להכיל בתוכה
רעיון פורה ומעודד ,עליה להביע בצורה אמנותית את ההישגים של
מדינת ישראל ושל אזרחיה ,ועליה ליצור אווירה של חג [...] .לכרזה
תפקיד חינוכי .אנו חיים כיום בתקופה של עלייה מוגברת ומתחדשת
ואנו משקיעים מאמצים רבים בהשרשת עלייה זו במדינה ובפיתוח רגש
האזרחות בקרבה .וכאן ,בצד כל יתר הפעולות – שיעורים לעברית,
הרצאות ,סרטים ,תערוכות ,סיורים ,טיולים להכרת הארץ וכו' – נועד
7
תפקיד חינוכי רב השפעה גם לכרזה של יום העצמאות ].[...
ייחודן של כרזות העצמאות היה במסר המכליל שלהן ובתהליך יצירתן .הכרזות
הציגו תמצות צורני של יום חג ,שמשמעותו התפתחה וכללה עוד רבדים רבים של
משמעות ,שכוונו להווה ולעתיד .תהליך יצירתן קיים פרויקט עיצובי-עממי כחלק

5

יורם בר-גל ,סוכנת תעמולה ארץ ישראלית ,ירושלים תשנ"ט .על עיצוב המרחב הציבורי בכיתה
ובבית הספר ראו ,שם ,עמ'  .183-180על טכניקת בניית דימוי 'העמק' והפצתו ראו ,שם,
עמ'  .253-241לחשיבות טקסט חזותי מצולם ראוRuth Oren, ‘Zionist Photography, 1910-41: ,
 Constructing a Landscape’, History of Photography, 19 (1995), p. 201לשימוש שעשתה הציונות
באמנות שימושית ראו גם Michael Berkowitz, ‘Art in Zionist Popular Culture and Jewish
National Self-Consciousness’, Studies in Contemporary Jewry, VI (1990), p. 9

6
7

פולחני

מדינה ,קריית שדה בוקר ,1995

לחשיבה ולתכנון כרזות יום העצמאות ראו ,מעוז עזריהו,
עמ' .41-40
רודי דיין' ,תפקיד הכרזה ליום העצמאות בישראל' ,עולם הדפוס ,חוב'  ,(1959) 12-11עמ' .175-173
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מהבנייתו של מועד מתגבש .כך הובלטה יוקרתן המקצועית בפי כול' :כרזת יום
העצמאות היא ה"גרנד פרי" של הגרפיקה הישראלית' ,צוטט קופל גורבין ,זוכה
8
התחרות לעיצוב כרזת העצמאות ארבע פעמים.
יוחנן סימון עיצב את כרזת העצמאות הראשונה בתש"ט .הוא צייר ,ברוח 'הריאליזם
הסוציאליסטי' הסובייטי ,שתי ידיים חסונות המעלות את דגל ישראל אל ראש התורן,
לצד ציטוט ממגילת העצמאות' :זכותו הטבעית של העם היהודי לעמוד ברשות עצמו
במדינתו הריבונית' .כרזה זו הופקה בידי מחלקת התרבות של הצבא ,שאותה הקים
באפריל  1948יוסף קריב ,בהעדר גוף אזרחי שיכול היה לקחת על עצמו את המשימה.
הכרזות הבאות הופקו בידי מרכז ההסברה .הן נתנו ביטוי חזותי למסרים הלאומיים
באמצעות מערך של סמלים ודימויים ישנים וחדשים ,שתושבים ותיקים ,כמו גם עולים
חדשים שזה מקרוב באו ,יכולים היו להבינם ולהזדהות עמם .כך הובלטו בניין הארץ,
קליטת העלייה וצריפתה בכור ההיתוך הלאומי ,שמחת החג והוויית הריבונות ,ששבה
וקשרה את העם אל עברו המקראי בארץ ישראל .מדי שנה הופקה כרזה כזו – להוציא
9
שנת תשי"ז ,שנת קיצוץ וקימוץ בהוצאות לאחר מלחמת סיני.
הכרזות שציינו את שנות העשור ,לפחות בשלושת העשורים הראשונים ,היו
חשובות במיוחד .שנת העשור הראשון למדינה נחגגה באין ספור אירועים שנערכו
ברחבי הארץ במשך שנה תמימה .הודגשה בהם הפיכת המדינה הצעירה לעובדה קיימת,
חרף מלחמת העצמאות ומלחמת סיני ,פרי הרצון להפגין קבל עולם את מגוון ההישגים
המרשים שהושג בפרק זמן קצר .שנת העשרים למדינה נחגגה מיד לאחר הניצחון הגדול
של מלחמת ששת הימים ,ואף בה התקיימו אירועים ממסדיים רבים והופקו תוצרים
חזותיים על רקע אופוריה והתרגשות ציבורית .שנת השלושים לעצמאות נחגגה בשנת
שלטונו הראשונה של הליכוד ,שביקש להקנות לה משמעות באמצעות אירועים ,הפקות
ותוצרים גרפיים ,כמו כרזות ,שנתנו ביטוי לקו הפוליטי החדש.
כל הכרזות בעשרים השנים הראשונות לעצמאות ישראל נבחרו בתחרות שאליה
ניגשו גרפיקאים מקצועיים רבים ואזרחים מן השורה ,ששלחו הצעות לתחרות בבקשם
לקחת חלק בעיצוב הריבונות .למן שנות השבעים הנחתה בדרך כלל ועדת השרים
לענייני טקסים וסמלים את מרכז ההסברה בנושא השנתי .המרכז פנה לגרפיקאים
ולמעצבים בבקשה להגיש הצעות גרפיות .נציגיו ,בשיתוף אנשי מקצוע והממונה
במשרד הביטחון על החלקים הטקסיים הלא-צבאיים של ימי העצמאות ,בחרו בהצעה

8

9

קופל

ראו דברי קופל גורבין בראיון לכתב הארץ ,אדם ברוך .מצוטט בתוך :חנה גורבין )מפיקה(,
גורבין :האמן ויצירתו] ,חמ"ד[  ,1991עמ'  .9דברים ברוח דומה השמיעו באוזני שמעון כתר ודוד
טרטקובר ,גם הם מעצבים זוכים בפרויקט כרזות העצמאות.
ראו מכתבו של יצחק יעקובי ,מזכיר ועדת העשור ,אל יצחק לוי ,ממלא מקום יושב ראש ועדת
העשור ,3.11.1958 ,גנזך המדינה ,ג.729\9
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שהופקה לבסוף ככרזה .לדברי יעקב שץ ,שעבד במחלקת הפרסומים ובהמשך ניהל את
מרכז ההסברה ,הפנייה לאנשי מקצוע נעשתה בגלל הרצון לקבל הצעות מקצועיות
ראויות ,שכן הציבור שלח הצעות ברמה נמוכה .אולי היה זה גם ביטוי לפיחות במעמדה
של כרזת יום העצמאות ,הן בממסד המפיק והן בקרב האזרחים ,שלא ראו צורך להפגין
10
שותפות בזמנים שהתחושה הרווחת הייתה כי קיומה של המדינה מובן מאליו.
מינהל ההסברה הפיק את כרזת יום העצמאות
תשל"ח וסטודיו ו' טורנובסקי עיצב אותה .יעקב שץ
ביקש מדן טורנובסקי לעצב כרזה מאחד מציורי
הילדים שהשתתפו בתחרות 'ילדי העולם מציירים
את ירושלים' ,שארגן מינהל ההסברה בשיתוף עם
חברת 'אל על' .הוגשו כ 1,500-ציורים מכל רחבי
העולם ,ובתהליך בחירה אנונימי נבחרו הציורים
הזוכים ,שאף הוצגו בתערוכה מיוחדת ושימשו
בחלקם גם לעיצוב לוח שנה מיוחד בהוצאת 'כתר'.
הציור שנבחר לעיצוב הכרזה היה ציורו של ילד
קוריאני ,שנמנה עם זוכי התחרות 11.דן טורנובסקי
עיבד ועיצב אותו ככרזת יום העצמאות בצירוף איור  :1כרזת יום העצמאות תשל"ח
כיתוב מתאים .הכרזה הציגה חזון צבעוני של
ירושלים כאתר קדוש לכל הדתות ,ובשעריה מעגלי רוקדים ,כסמל לשלום ולאחווה
בינלאומית החוצים דתות ,גזעים ולאומים ,וממחישים את חזון אחרית הימים .מראה
הכרזה השתלב בקו תמטי שהובלט כבר שנה קודם לכן ,בכרזת העצמאות של שנת
תשל"ז ,לרגל עשור לאיחוד ירושלים .הוא אף המציא סימוכין בדמות חיזוק בינלאומי,
גם אם תמים וילדותי ,לאמירה פוליטית אידאית :ירושלים הישראלית המאוחדת חולמת
שלום )איור .(1
ג .תחרות הכרזה לשנת השלושים
היערכות שונה אפיינה את תהליך הפקת הכרזה הנוספת בשנה זו ,לשנת השלושים
לעצמאות ישראל ,שדמתה לתהליך בשני העשורים הראשונים .ועדה בראשותו של
הצייר שמואל בק ,ואתו מעצבים ואנשי מרכז ההסברה ,מונתה לקיום הליך של תחרות
לבחירת הצעת הכרזה והסמל .הוועדה הגדירה את תנאי התחרות] [...]' :בכרזה ובסמל[
צריכים לבוא לידי ביטוי הנושאים שנבחרו כמרכזיים באירועי שנת השלושים והם:
10
11

ראיון טלפוני עם יעקב שץ ,12.7.2003 ,שבו הציג פרשנות זו לשינוי בתהליך הפקת הכרזה.
שץ ציין כי ילדים רבים מקוריאה השתתפו בתחרות ,בזכות פעילות ההסברה הנמרצת של השגריר
הישראלי במקום.
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הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל ,המאבק לשחרור לאומי ,ייחודה הרוחני והיהודי של
המדינה והתגשמות הצדק האנושי )דתות ומיעוטים(' 12.נבחרו שלושה זוכים :במקום
הראשון והשני זכו שתי ההצעות לכרזות של שמעון כתר ודוד פסח ,שניהם מקיבוץ
13
מעברות .במקום השלישי נבחרה כרזתו של דוד טרטקובר מתל-אביב.
ההצעה שזכתה בפרס הראשון הציגה שילוב
ישראלי-יהודי של ישן וחדש .כתר ופסח ,שעבדו
יחד על הצעותיהם ,מיקמו במרכז כרזתם את מנורת
הכנסת .בבסיסה שילבו קולאז' של תמונות,
שתמציתו אזרחי ישראל העמלים בשדה ,במפעל,
בחינוך ובתרבות )איור  .(2מנורת הכנסת עוצבה
ונבנתה בידי האמן בנו אלקן ,כמחווה של
הפרלמנט הבריטי למדינה ,לעמה ולכנסת .מנורת
הענק מברונזה נבנתה בדגם מנורת המקדש שעל
שער טיטוס ,כשקניה מעוטרים בתבליטים
המספרים את סיפור ההיסטוריה היהודית למן ימי
תנ"ך ועד להקמת מדינת ישראל .המנורה הוצבה
ברחבת הכנסת בטקס חגיגי ,בערב יום העצמאות איור  :2כרזת שמעון כתר ודוד פסח ,זוכי
תחרות כרזת שנת השלושים
תשט"ז ,כביטוי מוחשי להיפוך המשמעות שנטען
14
בה :מסמל של חורבן לסמל מחודש של עצמאות וריבונות.
מטען אידאי זה הנחה את כתר ופסח ,שביקשו לתת ביטוי חזותי מהדהד ,מובן
ומוכר לקשר בין העם לארצו ,ולחיבור הציוני בין עבר תנ"כי להווה של הגשמה
ועצמאות מחודשת בארץ ישראל .שני המעצבים נסעו לירושלים ,צילמו את המנורה,
שיבצו בה סצינות אנושיות שצולמו בקיבוץ מעברות והציגו את 'ישראל העובדת'.
לנוכח המהפך הפוליטי ועליית הליכוד לשלטון ב ,1977-שבסיס התמיכה בו לא היה
במגזר אוכלוסייה זה ,נראית ההצעה הזוכה מעט אירונית .תהליך הבחירה בכרזה
המחיש את האופי הממלכתי והלא-מפלגתי של ועדת הבחירה ,ויותר מכך את כוחם של
הדימויים החזותיים רבי השנים באמנות השימושית ,שהבליטו את מה שנתפש כ'פניה
היפים של ישראל' נוכח עם ועולם 15.עבודתם של כתר ופסח הרשימה את ועדת
12
13
14
15

'הועדה הבינמשרדית לאירועי שנת השלושים לעצמאות ישראל' ,הארץ.15.9.1977 ,
'הועדה הבינמשרדית לאירועי שנת השלושים לעצמאות ישראל' ,הארץ.16.11.1977 ,
לסיפור תולדות הכנת המנורה ולניתוח המשמעויות שהוטענו בה ראו ,מישורי ,שורו ,עמ' .196-177
'רצינו לבטא על רקע סמל מרכזי ,המנורה ,את המרכזי והמשמעותי בישראל – היציאה לעבודת
היומיום' ,שיחזר דוד פסח .ראיון טלפוני עם דוד פסח .21.7.2003 ,שמעון כתר התקשה להיזכר
בשיחה שקיימתי אתו במשמעות האידאית שביקש לנסוך בכרזת העצמאות ומרכיביה' :רצינו לעצב
ולזכות בתחרות יוקרתית בעלת פרסום כחלק מעשייה וקידום מקצועי' ,אמר מקץ חצי יובל שנים.
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השופטים ,שהעניקה להם גם את המקום השני
על הצעתם הנוספת לכרזה ,שתמציתה דגל
16
מדינת ישראל.
ההצעה הזוכה הופקה לבסוף ככרזת תיירות,
שהופצה בעיקר בחוץ לארץ וקראה ליהודי
העולם לעלות לרגל לירושלים בחג הסוכות של
שנת השלושים ,כחיבור נוסף של מצווה ציונית
להוויה יהודית-עברית עתיקה ורבת מסורת .אבל
דווקא ההצעה שדורגה במקום השלישי ,הצעתו
של טרטקובר ,היא שהופקה לבסוף ככרזת שנת
השלושים .תמציתה החזותית הייתה המילה
'שלום' ,פרושה על רקע שמים כחולים ומובלטת
בה האות ל' – שלושים בגימטריה – לציון שנת
העצמאות )איור .(3

איור  :3כרזת שנת השלושים לעצמאות
ישראל

ד' .כרזת השלום' :פרשנותה ,תולדותיה וגלגוליה
השר יצחק מודעי ,שעמד בראש ועדת השרים לענייני טקסים וסמלים ,הקים את הוועדה
הבינמשרדית לאירועי שנת השלושים לעצמאות ישראל .הוועדה בחנה את שלוש
ההצעות שדורגו ראשונות ,והחליטה להעדיף את כרזת השלום כמבטאת באופן הטוב
ביותר את ישראל בפרוס שנת השלושים לעצמאותה .לדברי שמואל בהגון ,הועדפה
כרזת השלום משום שהביעה מסר קצר וממוקד של כמיהה לשלום ,שאפיין את היום-
יום הישראלי והתקיים במגמות מדיניות החוץ של כל ממשלות ישראל 17.טרטקובר הכין
את הסקיצה הראשונית מיד כשראה את הצעת התחרות בעיתון יום ו' .העיצוב הסופי
זהה כמעט לשרטוט הראשון ,שכן הרעיון לבטא עצמאות באמצעות עיצוב המילה

16
17

כתר הופתע לשמוע כי הצעתו הזוכה לא הפכה בסופו של דבר לכרזת שנת השלושים ,ובדי עמל
הצליח למצוא שיקופית ובה תצלום הצעתו .ראיון עם שמעון כתר בקיבוץ מעברות.17.7.2003 ,
פסח ,שאינו עובד עוד עם כתר ומתגורר היום בקיבוץ אחר ,זכר שהצעתם לא הופקה לבסוף ככרזת
השלושים וכן שנאמר להם כבר אז שאין חובה להפיק ככרזה דווקא את ההצעה הזוכה בתחרות.
הנתונים על פי המודעה הרשמית שפורסמה בעיתונות' ,הועדה הבינמשרדית לאירועי שנת
השלושים לעצמאות ישראל' ,הארץ.16.11.1977 ,
שמואל בהגון ,איש תקשורת והסברה שהצטרף לוועדה לפי בקשת לשכת ראש הממשלה מנחם
בגין ,והיה זמן מסוים אחר כך יושב ראש בפועל של הוועדה .שיחת טלפון ותכתובות דוא"ל עם
שמואל בהגון )תל-אביב – וינה( ב.22-25.7.2003-
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'שלום' 'קינן' בו למן ראשית שנות השבעים
)איור  18.(4לביצוע ההצעה לכרזה פנה האמן
לצלם רפי מגנס וביקשו לצלם שמים כחולים,
שבהם עיצב את הדימוי המילולי .הצבע הכחול
לבן ,הסביר בהגון ,סימל את דגלה של המדינה
ועורר קונוטציה של טלית וציצית כרקע לתפילה
ישראלית לשלום ,שבה מופנה המבט כלפי
השמים.
כרזת ה'שלום' של טרטקובר חיברה בין
התרבות היהודית לאידאה הציונית של ישראל
הריבונית .הקומפוזיציה של האותות והצבע
ביטאה כמיהה יהודית לשלום ,תפילה יומיומית
לשלום אידאי של אחרית הימים 'עלינו ועל כל
איור  :4דוד טרטקובר ,מתווה לכרזה,
ישראל' ,תפילה לשלומה של מלכות בעבר גלותי
1972
ולשלום מדינת ישראל הריבונית בהווה ,תפילה
לשלום הלוחמים שילכו בשלום ויחזרו בשלום ותפילה אישית וקולקטיבית לשלום פרי
הסדר מדיני במרחב המזרח תיכוני 19.מראה השמים הכחולים עם עננים לבנים הזכיר את
דגלה של ההסתדרות הציונית ,שהיה לדגל מדינת ישראל 20.המילה 'שלום' על פני ְכּחול
הרקיע נקשרה לתפיסת התרבות החזותית היהודית ,שהמירה לאורך הדורות צורות
וסמלים במילים ובאותיות' .הברית עם המילה' ,כהגדרת גדעון עפרת 21,התקיימה תמיד
באמנות הישראלית .בכרזה היא חיברה את הדימוי העיצובי המודרני עם תשתית
תרבותית רחבה ,והעניקה ביטוי חדשני לתפילה 'עושה שלום במרומיו ,הוא יעשה
שלום עלינו ועל כל ישראל'.

18

19

20
21

כבר ב 1972-שרטט טרטקובר מתווה לביטוי גרפי של יום העצמאות שבמרכזו המילה שלום ,כפי
שגילה הוא עצמו מקץ שנים רבות ,אגב דפדוף ביומניו .ביומנים אלה מסודרים ומודבקים שרטוטי
עבודות ,סקיצות וקטעי עיתונות רלוונטיים המתוארכים כרונולוגית .הם הוצגו בפני במהלך אחת
משיחותי עם האמן המעצב ,במהלך החודשים יולי-אוגוסט .2003
על תפילות לשלום במגוון משמעויותיהן ראו ,פנחס פלאי' ,תפילות ישראליות חדשות' ,מחניים,
חוב' מ )תש"ך( ,עמ'  .143-137ראו גם אהרון ארנד ,פרקי מחקר ליום העצמאות ,רמת גן תשנ"ח,
עמ' .200-176
למראה דגל המדינה ,תולדותיו ופרשנות סמליו וצבעיו ראו ,מישורי ,שורו ,עמ'  ;137-120רחל
ארבל ,כחול לבן בצבעים ,תל-אביב  ,1996עמ'  ;133-120מרדכי נמצא בי ,הדגל ,תל-אביב תש"ח.
על השימוש במילה כדימוי חזותי בתרבות היהודית ראוDavid Freedberg, The Power of Images: ,
 Studies in the History and Theory of Response, Chicago and London 1989, pp. 54-56על 'הברית
עם המילה' ומשמעויותיה ראו ,גדעון עפרת ,בהקשר מקומי ,תל-אביב  ,2004עמ' .395-382
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ייחודה של כרזת השלום היה בהבלטת העיצוב המילולי ,שעיקרו דימוי תוכני.
האלמנט הקישוטי היה משני לצורך העברת המסר של כמיהה לשלום 22.האות למ"ד
במילה שלום ,שנצבעה זהב ,הדגישה שלושים שנות עצמאות .המילה 'שלום' נכתבה
כולה באותיות של תנ"ך קורן .קרונגולד-קורן היה מעצב גרפי שיצר עיצוב של אות
עברית-תנ"כית חדשה במסורת הכתב העברי ,והשתמש בה להוצאת מהדורה מיוחדת
של התנ"ך ,תנ"ך קורן 23.השימוש באות עברית חדשה ,המשמשת להדפסת התנ"ך ,פרי
יצירתו של עם ישראל כאן בארץ ,נתן ביטוי למהות הציונות כדילוג על הוויית הגלות
הארוכה ולהבניית רצף מיתי ,על-זמני ,המחבר את העם לאדמתו .הבלטת הכמיהה
לשלום באותיות דפוס הוסיפה לדימוי משמעות של כוח וסמכות.
'המילה שלום' ,כתב טרטקובר לוועדת אירועי שנת השלושים לאחר פנייתם אליו
בהצעות לתוספות ושינויים [...]' ,שנכתבה באותיות תנ"ך קורן על רקע שמים כחולים
ועננים לבנים מבטאת את מכלול הנושאים שנבחרו כמרכזיים לאירועי שנת השלושים'.
המילה ביטאה 'אנחנו קולקטיבי' יותר מכל דימוי אחר בשנת השלושים לעצמאות
ישראל' :התייחסות ישירה למקורות – תוכנה המוסרי וההיסטורי יהודי של המילה
שלום מבטאת את בשורתנו לעצמנו ולעולם' ,כתב .לדעתו חשוב להבליט את רצון
ישראל בשלום כמסר מאחד ,כקריאה לשלום אל שכנינו וכהבלטת עמדתנו במאבק
24
לדעת קהל עולמית אוהדת.
ממד החידוש העיצובי בכרזה בולט גם היום ,בין  56הכרזות האחרות ,בעיצוב
המינימליסטי שאפיין את הגרפיקה הבינלאומית בשנים אלה ,במשמעות הלאומית
הרחבה שהייתה טמונה במסר החזותי ובכוח המניע המתקיימים בדימוי המילולי
הקצר 25.אך עיקר חידושה היה בהבלטת המסר החד משמעי בהפקה גרפית-ממסדית.
22

23
24
25

על סגנון עיצוב ,שתמציתו העברת מסר ובמרכזו חיבור בין דימוי למלה ראו ,דוד טרטקובר' ,רב
שיח :אמנות ,תעמולה ומחאה בזמן מלחמה' )להלן :טרטקובר ,רב שיח( ,בתוך :גלעד מלצר
)עורך( ,המדרשה ,חוב'  (2003) 6עמ'  .208-206ראו בהקשר זה עבודה מאוחרת יותר של טרטקובר
המטפלת גם היא בנושא העצמאות דרך הכרזת העצמאות במאי  ,1948ועיקרה ויזואליזציה של
מילים שתמציתה ,כמו בכרזת השלושים ,רעיוני ולא אסתטי ,כהגדרת איתמר לוי' :קמה מדינת
ישראל תמה הישיבה הזאת' .דוד טרטקובר ,ההכרזה על הקמת המדינה ,תל-אביב ) 1988להלן:
טרטקובר ,ההכרזה( ,עמ' .17
על עיצוב אותיות דפוס קורן ראו ,גדעון שטרן ,על טיפוגרפיה ואותיות דפוס ,ירושלים תשס"ד,
עמ' .21-20
ראו מכתב דוד טרטקובר לוועדת אירועי שנת השלושים ,משרד ראש הממשלה ,ירושלים,
 .2.11.1977ארכיון האמן.
על סגנון עיצובי מילולי ומינימליסטי כמאפיין את העיצוב המודרני בשנים אלה ראוSteven Heller ,
 and Seymour Chwast, Graphic Style, London 1999, p. 183למשמעותה הלאומית של הקליגרפיה
העברית המתחדשת ומתעדכנת ראו ,ינק יונטף' ,הסגנונות הטיפוגרפיים בעבודתם של האחים
שמיר' ,בתוך :בתיה דונר )עורכת( ,שמיר גרפיקה עברית ,סטודיו האחים שמיר ,תל-אביב ,1999
עמ'  .18ל'כוח' המגולם באות הכתובה ,המשמשת ביטוי חזותי לשפה ראו ,יהודה חופשי' ,הכול
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'שלום וביטחון' :העשורים הראשונים

במציאות של שנות החמישים ,השישים והשבעים ,נתפס השלום כחלום אוטופי וכחלק
משאיפה ציונית אידאית להשתלבות במרחב 26.דוד בן-גוריון ,ראש ממשלת ישראל ושר
הביטחון ,העריך ב 1949-במכתב לרמטכ"ל ,יגאל ידין ,כי הערבים נערכים לסיבוב
שני' 27.מי מפחד משלום?' ,שאל יאיר צבן בקיץ  ,2000וציטט את בן-גוריון בשיחה עם
הסופר יהושע בר-יוסף ,שבה העריך כי סיכויי השלום טמונים בחיק העתיד הרחוק,
ולפיכך העדיף לראות את יתרונות המצב הקיים 28.הכוח הצבאי הישראלי נתפס עוד
בימי המנדט כערובה לשלום עתידי עם השכן הערבי בארץ ישראל ,ולימים של מדינת
ישראל עם מדינות ערב 29.השימוש בכוח נתפס כאופציה לשיפור מצב הביטחון
הישראלי .הציבור הישראלי ראה בכוח דבר ברור ומוסכם ,והביטוי 'שלום וביטחון'
ביטא את הדואליות של המציאות הישראלית .צירוף מילולי זה היה אחת מתבניות
החשיבה המקובלות בהוויית הציבוריות הישראלית ובביטוייה החזותיים באמנות
השימושית .ביטוי בולט להוויה זו ,של 'שלום וביטחון' ,ניתן באיגרות הברכה לשנה
החדשה לאורך שנות החמישים ועד לשנות השבעים .לצד תמונה של סצינה חיילית
נדפסה ברכה מילולית לשנה החדשה .לברכת החג בסצינה הצה"לית היו כמה ניסוחים;
30
המרכזי שבהם כרך את התמונה החיילית עם ברכה ל'שנת שלום וביטחון'.
דואליות זו הובלטה באמנות השימושית למן ראשית ימי מדינה .בתחילת 1949
הופקה כרזה ממסדית שביקשה להמחיש את הצורך במסים נוספים למימון צורכי המשק
לוגו & סמל

26
27
28
29

30

בישראל ,נס ציונה 2004

ניכר בכל' ,בתוך :מיכאל הורוביץ ועמרם פרת )עורכים(,
)להלן :הורוביץ ופרת ,לוגו( ,עמ' .27-14
לדמות השלום כאידאה אוטופית ראו ,עמוס אילון ,הישראלים ,תל-אביב  ,1981עמ' .250
מרדכי בר-און' ,הביטחוניזם ומבקריו ,'1967-1949 :בתוך :הנ"ל )עורך( ,אתגר הריבונות ,ירושלים
) 1999להלן :בר-און ,הביטחוניזם( ,עמ' .71
יאיר צבן' ,מי מפחד מן השלום' ,פנים ,חוב'  ,(2000) 14עמ' .55
אניטה שפירא מזהה באירועי השנים  1939-1936את ראשית המעבר של היישוב המאורגן מן
'האתוס הדפנסיבי' ל'אתוס האופנסיבי' ,שתמציתו אופציית הכוח ובנייתו .אניטה שפירא ,חרב
היונה ,תל-אביב  ,1992עמ'  .351-350ביחס לשנות החמישים והשישים ראו אצל נורית גרץ את
תמצית השיח התרבותי המזהה בין 'בני אור' ל'בני חושך' ומעמיד במרכז את החייל והצבא כצורך.
נורית גרץ ,שבויה בחלומה ,תל-אביב  ,1995עמ'  .82-80ראו ניתוחו של יהודה ואלך ,הסוקר את
המציאות הביטחונית הישראלית בשנת העשרים למדינה וקובע שכל האשמה במצב המלחמה
מוטלת על הערבים .יהודה ואלך' ,עשרים שנות בטחון ישראל' ,בתוך :יעקב שץ )עורך( ,עשרים
שנות עצמאות ישראל ,שירות ההסברה ,תל-אביב  ,1968מאמר רביעי .לאמונה בהפעלת כוח כאמצעי
יעיל להתמודדות מול איום ערבי ,שיכול אף לתרגם הוויית הרתעה לנכונות של שכנינו לעשות
שלום ראו ,מוטי גולני ,מלחמות לא קורות מעצמן ,בן שמן  ,2002עמ'  .179ראו להלן מקורות נוספים
בהערה .33
בנושא נוסחי ברכה בהקשר של שלום ראו ,חיים גרוסמן' ,חייל וצבא של "שלום וביטחון" :דמות
חייל ומראה צבא צה"ליים באגרות ברכה לשנה החדשה' ,זמנים ,חוב'  ,(2003) 81עמ' .54-42
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הישראלי לאחר מלחמת העצמאות .הכרזה,
מעשה ידי הצייר אברהם נתנזון ,הציגה יונת
שלום שבפיה ענף עלי זית ,פורשת כנפיה מעל
קסדה צבאית כדי לייצר את הדואליות החזותית
של הקשרי מלחמה ושלום .היא הוכתרה
בכותרת' :למען השלום – מלוה מלחמה' )איור
 31.(5המונח 'שלום' כיוון כנראה לימים שלאחר
המלחמה ,אך נתן ביטוי גם להוויה העתידה
להתאפיין בצמד המילים 'שלום וביטחון',
ותמציתה :צה"ל נלחם )באין ברירה( למען
שלום שיוכל להיגזר רק מעובדת היותנו חזקים.
כרזות של מפלגת חרות הציגו מסר דומה ,כדי
איור  :5כרזת מלווה מלחמה1949 ,
להבהיר שתפיסת השלום והביטחון היא נחלת
32
כל הקשת הפוליטית ,על צבעיה השונים.
לאחר מלחמת סיני ב ,1956-התחזקה תחושת הביטחון הישראלית .עמה גברה
ההכרה כי רק כוח צבאי מרתיע יוכל למנוע סיבוב נוסף .האינטרס הישראלי ,בהעדר
נכונות לשלום ,היה לשמור על סטטוס קוו :קיום כוח שמטרתו הרתעה ומאמץ למיתונו
של הסכסוך 33.תבנית החשיבה הממזגת את הכוח הצבאי עם שאיפת השלום הייתה
מרכזית בשיח הציבורי .דן בן-אמוץ נתן לה ביטוי מחויך ומעט מבקר ב,1962-
כשהעלה הצעה לבגד הלאומי :חולצה ועליה 'עלי זית רקומים על השרוולים הרחבים
)סמל השלום( .חגורת כדורים על החזה )אנו מוכנים לכל(' 34.סמל חזותי של השלום,
בדמות קסדת חייל שהפכה לעציץ לגידול פרחים ,הוצג בכרזת יום העצמאות תשכ"ה,
בעיצובו של עמרם פרת )איור  .(6גם כאן התקיים אזכור חזותי ,שחיבר שלום ומראה
חייל וצבא שפשט מדיו .אך במקרה הנדון שמחת השלום כיוונה לחייל הבריגדה

31
32

33

34

ראו את הכרזה ופרטיה במעריב.6.5.1949 ,
לכרזה של מפלגת חרות ראו ,למשל ,אמנון דנקנר ודוד טרטקובר ,איפה היינו ומה עשינו ,ירושלים
 ,1996עמ'  .82מספר הכרזות של חרות מצומצם מאוד .דוגמאות נוספות אפשר לראות באוסף
ארכיון ז'בוטינסקי בתל-אביב.
על הצורך בחיזוק הכוח הצבאי לנוכח ראיית ישראל כנתונה במצב של 'מלחמה רדומה' ,כהגדרת
יצחק רבין ,ראו ,דן הורוביץ' ,התפיסה הישראלית של ביטחון לאומי ) ,'(1973-1948בתוך :בני
נויברגר )עורך( ,דיפלומטיה בצל עימות ,תל-אביב  ,1984עמ'  .148-104ראו גם גד ברזילי ,דמוקרטיה
במלחמות ,תל-אביב ) 1992להלן :ברזילי ,דמוקרטיה( ,עמ'  ;90-88מרדכי בר-און ,שערי עזה:
מדיניות החוץ והביטחון של ישראל ,1957-1955 ,תל-אביב  ,1992עמ' .387-386
דן בן-אמוץ ,איך לעשות מה ,תל-אביב  ,1962עמ'  ,91וראו שם גם איור מינימליסטי ממחיש.
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במלחמת העולם השנייה ,שכן מינהל ההסברה
הגדיר את אותה שנה כ'שנת ההתנדבות
35
במלחמת העולם השנייה'.
פשיטת מדי הצבא לא נראתה אפשרית בסוף
שנות החמישים וראשית שנות השישים .בנאום
שנשא שמעון פרס בעצרת עם ביפו לרגל יום
העצמאות העשירי ,הוא האיץ בציבור שלא
לשגות באשליות של רגיעה ביטחונית ,והעריך
כי על מדינת ישראל להמשיך בבניית עוצמתה
נוכח המגמה הנמשכת בצד הערבי להתחמש
ולהגדיל את הכוח הצבאי המאיים 36.לוי אשכול,
איור  :6כרזת יום העצמאות תשכ"ה
ראש הממשלה ושר הביטחון ,אמר בסיום תמרון
37
צה"ל ב ,1964-כי 'זרוענו המרתיעה – ערובה לשלום'.
גם לאחר מלחמת ששת הימים נותרה בעינה התפיסה שהצד הישראלי מעוניין
בשלום ונבלם על ידי המשך הכוונה התוקפנית של הצד הערבי 38.תפיסה זו חייבה את
המשך ההישענות על כוח כביטוי להווה עוין ,ושימשה רקע לגל התלהמות גרפי רב
היקף .שיטפון אלבומי הניצחון שלאחר מלחמת ששת הימים הציג צבא ישראלי נלחם
ומנצח; הטקסט המילולי הבליט את שאיפות השלום הישראלי .אחד מהאלבומים
שהופקו ב 1967-אף נקרא המלחמה לשלום,
צירוף מילולי ששימש ביטוי להבנה דואלית של
שלום הנשען על ביטחון ,ותמציתו חייל ישראלי
חזק וגיבור 39.גלויה שהונפקה לחיילים בתשל"ד
על ידי קצין חינוך ראשי ,העמידה במרכז המסר
החזותי מציאות שלא השתנתה לאורך שנות חצי
דור של 'מלחמת מגן' )איור .(7
איור  :7גלויה מאוירית לחיילי צה"ל,
תשל"ד

35
36
37
38
39

כרזות יום

העצמאות ,ירושלים ) 1997להלן :ברוורמן ,כרזות(,

לניתוח הכרזה ראו ,נורית ברוורמן,
עמ' .47-46
לנאומו של שמעון פרס בשנת העשור ראו ,בר-און ,הביטחוניזם ,עמ' .73
לוי אשכול ,במעלה הדרך ,תל-אביב תשכ"ו ,עמ' .290-288
על ישראל הרוצה שלום ומכריזה על כך ,ואינה זוכה כלל להתייחסות ערבית בסוף שנות השישים
וראשית השבעים ראו ,גולדה מאיר ,חיי ,תל-אביב  ,1975עמ' .304-276
דוגמה לאלבום ניצחון הכולל דברי מפקדי צה"ל המנצחים והמציג רטוריקה ויזואלית ומילולית
ברורה ,שמקיימת את הצרוף המלחמה לשלום כביטוי אוטנטי לדפוס חשיבה ישראלי מקובל ראו,
למשל ,ס"ש עדי )עורך( ,המלחמה לשלום] ,חמ"ד[ .1967
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הלם מלחמת יום הכיפורים ,לצד ראשית
ההתדיינות הערבית-ישראלית במשא ומתן
להפסקת אש והפרדת כוחות ,חיזקו את הכמיהה
לשלום ,גם אם רק במשמעות מיידית של אי
לוחמה .אלה קיבלו ביטוי בכרזת יום העצמאות
תשל"ד בעיצובה של מימי תמרי ,שהתמחותה
בעיצוב בדי טקסטיל ניכרה בדמיון לאריג בד
עשוי טלאים .בכרזה הובלטו חלום השלום
והכמיהה אליו ,שנשזרו בקולאז' של הווה ועבר
באמצעות ציור אותיות כתב עברי של קודש
וחול ,סימני תרבות יהודיים של מזרח ומערב
הנארגים למסכת של פיוס ,השלמה ושלום )איור
איור  :8כרזת יום העצמאות תשל"ד
 .(8בחוברת של כרזות יום העצמאות בהוצאת
מרכז ההסברה ,המיועדת לתלמידים ,אף הובלטה לצד הכרזה תפילת ילדה בת 13
מירושלים ,שכתבה בקשה [...]' :מה אבקש ממך אלוהים ויש לי הכל? אבקש רק שלום
40
רק שלום'.
המחשתו החזותית של חלום השלום בכרזה הממסדית והניסיון להעמיק את תחושת
הכמיהה הרצופה לשלום בעזרת שיר הילדים ,הבליטו עובדה מפתיעה מעט :הפעם
הראשונה שבכרזת העצמאות ניתן ביטוי חזותי לרעיון השלום הייתה בתגובה מיידית
למלחמת  .1973הפליאה מתעצמת לנוכח הצעות רבות שתמציתן היה שלום ,אשר
הוגשו למרכז ההסברה כחלק מהתחרות לבחירה בכרזת העצמאות תשכ"ח – שנת
העשרים למדינה ,לאחר ניצחון ששת הימים – אך אף אחת מהן לא נבחרה לעיצוב
הכרזה הרשמית .תהליך דומה התקיים גם בבולי ישראל – פרסום גרפי נוסף הנותן
ביטוי למסר החזותי הממסדי .עשרות שנים לא הופיעו כלל בולים שנושאם שלום בעל
משמעות עכשווית .סדרת בולי 'מועדים לשמחה' ,בתשכ"ג שנושאה שלום ,המחישה
רק שלום אוטופי של אחרית הימים .בולים אלה עוצבו בידי צילה מנוסי וח' אורנן,
41
והציגו תיאור פיגורטיבי מסוגנן של חזון ישעיהו' ,וגר זאב עם כבש.'...
האם חלום השלום הישראלי היה כה ברור עד שלא היה כל צורך לתת לו ביטוי
גרפי? או האם תפיסת השלום כבלתי ניתן להשגה הביאה לכך? האם היה חשש שהסכם
שלום יחייב ויתורים פוליטיים טריטוריאליים בלתי נסבלים? או האם לנוכח המשימות

40
41

ברוורמן ,כרזות ,עמ' .65-64
ראו בולי מועדים לשמחה תשכ"ג בתוך :ישראל לבני,
 ,1969עמ' .92

אנציקלופדיה י .לבני לבולי

ישראל ,תל-אביב
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הכבירות' ,לבנות ולנטוע' ו'קיבוץ גלויות ויישובן מחדש' ,נדחק השלום ,והובלט שוב
42
ושוב מסר מובן כמו בכרזת עצמאות תשכ"ב' :מלאכת הבנין בעיצומה'?
נדמה שהתשובה טמונה בצירוף כל המרכיבים יחדיו ובחיבורם להוויה הישראלית
שלאחר הניצחון ב .1967-מציאות מאיימת זו ,שהדהדה עקב מנטליות של מצור אשר
ניזונה גם מחרדות פוסט-שואתיות ,הגבירה את החששות והרחיקה מחשבה על שלום
אפשרי .יש לזכור ,העריך מנחם ברינקר ,את המנטליות של דור המייסדים ,שעל פיה
הגוי הוא אויב נצח .כך היה בתודעתו של בן-גוריון ,וכך בקרב דורות הפלמ"ח
והמדינה 43.כל אלה חידדו הוויה שבה היה חלום השלום בעדיפות שנייה ,נדחק מול
משימות ההווה והובנה בתודעה כחזון גאולה של אחרית הימים ולא כמציאות אפשרית.
תחושת הגאולה התחזקה לאחר מלחמת ששת הימים ,עם שחרור ירושלים העתיקה
והשיבה אל נחלת אבות .גאולת ארץ ישראל נכרכה בגאולת עם ישראל והחלה מקבלת
משמעות 'מיסטית קדושה ופולחנית' ,כהגדרת אמנון רובינשטיין 44.במציאות החזותית
השתלבו מראה אתר קדוש עם גאולה חיילית נסית ,והיחס הארוטי כלפי הרכיב
הטריטוריאלי קודש וחוזק בחשיבה הישראלית .התנ"ך שהעניק הצבא לכל אחד
מחייליו המשיך להיות אותו תנ"ך ,קובע יאיר זקוביץ ,אך ההקדמה ,הכוללת פנייה של
שלטונות הצבא אל החייל הצעיר ,החלה לשנות את פניה :מ'מעין גבורה וישועה' של
שנות החמישים ל'שטר בעלות' על הארץ המובטחת 45.האידאולוגיה של 'ארץ ישראל
השלמה' בגרסתה החילונית ,שהתקיימה בשיח הפוליטי גם קודם לכן ,תוגברה עתה
בממד משיחי והשתלבה בנרטיב של גורל יהודי נסי ולא-רציונלי .ממד זה חיזק את
פרשנות המלחמה בקרב ציבורים דתיים לאומיים כחוויה דתית ,שהטביעה חותמה על
46
תפיסת המציאות הפוליטית הישראלית.
הביטוי החזותי לאווירה חדשה זו היה ירושלים כסמן הישראליות .העיר נקשרה
להבלטת הכמיהה לשלום ,שהתחברה עם הביטוי הרומנטי המרוחק שמוצאו ב'בצלאל';
שם נוצרה אמנות שימושית שניזונה מתפיסה אידאית ציונית חדשה וביקשה להמחישה
42
43

44
45
46

למראה הכרזה ראו ,ברוורמן ,כרזות ,עמ' .42
ראו ניתוחו של מנחם ברינקר' ,דור המדינה :מושג תרבותי או פוליטי' ,בתוך :יוסי מאלי )עורך(,
מלחמות ,מהפכות וזהות דורית ,תל-אביב  ,2001עמ'  .158-143ברינקר מצביע על תודעה זהה בקרב
'דור המייסדים' – בן גוריון' ,דור הפלמ"ח' – רבין ו'דור המדינה' – עמוס עוז ,בכל הקשור לתפיסת
האיום הקיומי במרחב והנגזר ממנו באשר לצורך בכוח.
על השינוי שחל בתפיסה הפוליטית ועל משמעויותיו ראו ,אמנון רובינשטיין ,מהרצל עד גוש אמונים
ובחזרה ,תל-אביב  ,1980עמ'  .95ראו גם ברזילי ,דמוקרטיה ,עמ' .113
יאיר זקוביץ' ,סוף המאה של התנ"ך' ,בתוך :ישראל ברטל )עורך( ,העגלה המלאה ,ירושלים תשס"ב,
עמ' .118
ראו ,למשל ,את דעתו של יעקב טלמון על אווירת המיסטיקה הרומנטית 'הפסיאודו דתית ופסיאודו
היסטוריציסטית' ,שלה נתפסו חוגים אשר קידשו תפיסה כוחנית של ייעוד שנקשר בטריטוריה .יעקב
טלמון ,בעידן האלימות ,תל-אביב  ,1974עמ' .396-294
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בשורה ארוכה של ייצוגים .העיר נקשרה לחזון
התנ"כי על השלום ,שתשתיתו פרקי נבואה,
תפילה ופרשנות אשר בהם מופיעה ירושלים
כמרכז של שלום המקרין מאורו על עמים
וארצות 47.באמנות השימושית בלטו תוצרים
בעלי אופי יהודי מסורתי ,שהחליפו סימני
ישראליות קודמים ,כמו חלוץ וחלוצה במפעל
ההתיישבותי 48.ירושלים הייתה כנראה לסמן
הישראליות היחיד שמאחוריו ניתן לאַחד חילוני
איור  :9בולי יום העצמאות העשרים
ושלושה
ודתי .בולי 'מועדים לשמחה' תשכ"ט ,בעיצוב
דרור בן-דב ,הורו על מרכזיותה החזותית
המסתמנת של ירושלים .יום העצמאות ה 23-הומחש בבול עם תמונת ירושלים בעיצוב
אליעזר ויסהוף ,וכמוהם גם בולי יום העצמאות ה 24-בעיצובו )איור  49.(9זיקת ירושלים
לעצמאות ולשלום הופיעה בכרזת העצמאות תשל"ז ובכרזה של טורנובסקי שנה לאחר
מכן 50.כרזת כ"ט לעצמאות ישראל ,בעיצובם של אורה ואליהו שוורץ ,הציגה עשור
לאיחוד העיר ביונת שלום לבנה שבפיה עלה של זית – קול השלום מירושלים )איור
 .(10יונת השלום אינה חדשה בגרפיקה הישראלית .בשנות החמישים ביטאה רטוריקה
חזותית סוציאליסטית ,שראשיתה בכרזה שעיצב פיקסו לקונגרס השלום שהתקיים

47

48

זאב רבן הציע את היונה וענף עלי הזית כדימוי מרכזי בסמל העיר ירושלים .ראו ,אהרון פרקש
)עורך( ,זאב רבן :גרפיקאי ומעצב עברי ראשון ,תל-אביב  ,2002איור  .44למראה ירושלים מעוטרת
בפסוקי שלום אצל זאב רבן ראו ,יעקב שביט )עורך( ,ירושלים :ביוגרפיה ,תל-אביב  ,1998עמ' .230
לחזון השלום הנביאי שעיצב רבן בקרמיקה 'בצלאלית' בחזיתו של בית הספר 'אחד העם'
בתל-אביב ,במשולב עם מראה ירושלים ,ראו ,בתיה כרמיאל ,אריחים מעטרים עיר ,תל-אביב ,1996
עמ'  .106-100התחזקות ההוויה הציונית-חילונית שסימלה היה תל-אביב ,לצד המאבק המתמשך
עם הערבים ,הרחיקו את תמונת ירושלים כאזכור של שלום עד לשנות השבעים.
על הפיכת הכותל למסמל האולטימטיבי של ההוויה הישראלית באמנות השימושית ראו ,למשל,
Don Handelman, Models and Mirros: Towards an Anthropology of Public Events, Cambridge
1990, p. 183

49
50

קטלוג בולים מס'

 ,9ירושלים

ראו בולי מועדים לשמחה תשכ"ט ובולי יום העצמאות ה ,24-בתוך:
.1974
להמחשת ירושלים כמסר מרכזי של מערכת החינוך הממלכתית ראו חוברת של משרד החינוך
שנתלוותה להצעת כרזות לתערוכה ניידת בשנת השלושים למדינה ,ובמרכזה ירושלים כנושא חזותי
בלעדי .א' אלינר )עורך( ,וראיתם ושש לבכם ,ירושלים תשל"ח .גם בול השלום הרשמי שהופק
בעקבות הסכם השלום הציג את הכותל המערבי ,ובו יונת שלום לבנה על אחד מזיזי האבן העתיקה
)ראו הבול להלן ,איור .(16
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בפריס ב 51.1949-יונת השלום של פיקסו עיטרה
גם פרסומים ואיגרות ברכה של גופים כמו הוועד
למען השלום )איור  52.(11האיגרות עוטרו
בציוריה של רות שלוס ואחרים .הן היו בבחינת
חריג שלא אפיין את תפיסת השלום החזותי,
53
שנקשרה לביטחון של מראה חייל וצבא.
הדיון ב'כרזת השלום'

יונת השלום מצאה ביטוי גם בדיונים של ועדת
אירועי שנת השלושים .כאן היו מי שהציעו
להוסיף לכרזת השלום של טרטקובר תמונה של
ירושלים .אריה נאור ,מזכיר הממשלה ויושב
איור  :10כרזת יום העצמאות תשל"ז,
עשור לאיחוד ירושלים
ראש הוועדה הבינמשרדית לארגון אירועי שנת
השלושים ,התנגד לאישור הכרזה ,בטענה
שה'שלום' במרכז הכרזה נראה לו 'ריק מדי'.
הוא הציע לאזן את ה'שלום' בכרזה ,כפי שדווח
בעיתונות ,בתמונה של ירושלים 54.נראה
שהתניה חזותית של 'שלום' במראה של
ירושלים ,שהחל להתקבע בתודעה ,חברה לרצון
להציג את חלום השלום כנדבך בסמל של
מציאות פוליטית – ירושלים המאוחדת בירת
איור ' :11יונת השלום של פיקסו',
איגרת ישראל .בראיון אתו נזכר נאור כי ביקש להוסיף
ברכה של 'הוועד למען השלום' ,תשי"ד
51

52

53

54

על השלום וייצוגיו החזותיים ראו ,בתיה דונר' ,מבוא' ,בתוך :הנ"ל )עורכת( ,אמנים שולחים שלום,
תל-אביב  ,1994עמ'  .14-9לדימוי היונה של פיקסו ,ראו שם ,הערה  .1ראו גם אליק מישורי' ,והנה
עלה זית טרף בפיה' ,שם ,עמ'  ,48-45העוסק ביונה כדימוי של שלום.
'הוועד הארצי למען השלום' היה גוף ציבורי שהגדיר עצמו כלא-מפלגתי ,אף שזוהה במידה רבה
עם מפ"ם ומק"י .גוף זה היה חלק מתנועת שלום עולמית בהשראת ברית המועצות ,וקרא לשלום
בתקופת המלחמה הקרה ,ובכלל זה גם בין ישראל למדינות ערב .יונת השלום המופיעה ברטוריקה
החזותית הסובייטית הייתה אחד מסמליה המזוהים ביותר.
לדוגמאות חזותיות ראו ,שאלתיאל )עורך( ,אמנות ,עמ'  .147 ,142 ,120הוכחה נוספת לביטוי
המועט של יונת השלום בשנות החמישים יכולה לשמש העובדה שהיא הופיעה רק בעיטור צלחת
קישוט אחת משל 'פל בל' ,מתוך אלפי פריטי קישוט מנחושת שיוצרו עבור השוק בארץ והשוק
היהודי בארצות הברית .ראו חוברות פרסום המוצרים ,אוסף חיים גרוסמן.
להתנגדות לשלום שירושלים אינה נכללת כאחד ממרכיביו ראו ,נחום ברנע ,דבר.2.12.1977 ,
בראיון טלפוני עם אריה נאור ב ,27.4.2005-הוא אמר כי חשב שהכרזה לוקה במראה דל מדי,
שאותו ביקש לאזן בתוספת מראה ירושלים.
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לכרזה את ירושלים ואת הכותרת 'שלום על ישראל' .הסיבה לכך הייתה שהעיר סימלה
את השלום ,אך בעיקר רצה להדגיש את מרכזיותה כעיר אחת ,מאוחדת ,המסמלת את
55
עצמאות ישראל וגבולות ריבונותה.
ברוח זו ,של הוספת מראה העיר ,נעשתה פנייה לטרטקובר ,שהתנגד נחרצות לכל
'תוספת'' .וכי שלום נחוץ ומתקיים רק מעל לשמי ירושלים?' ,תמה ממרחק של שנים,
'האם תל-אביב אינה ראויה לשלום?' 56במכתב ששלח האמן לוועדת אירועי שנת
השלושים ,עיגן את התנגדותו האידאית בנימוק תמטי-עיצובי [...]' :השימוש באות
תנ"כית בעלת קונוטציות מסורתיות כמסר וכמרכיב החזותי העיקרי של הכרזה אינו
מאפשר שיבוצם של אלמנטים צורניים נוספים שיחלישו את כוחו של המסר שלום
הכתוב באות עברית' 57.עמדתו גררה דיון נוסף בוועדה ,שסופו בהחלטה להפיק את
הכרזה כפי שעיצבה האמן :שלום ברור ,מובהק וחד משמעי.
הוועדה המקצועית בחרה ,כזכור ,בהצעתם של כתר ופסח כהצעה הזוכה בתחרות
עיצוב כרזת השלושים .הוועדה הבינמשרדית וועדת השרים לאירועי שנת השלושים
החליטו להפיק את הצעת טרטקובר ככרזת עצמאות .המסר החזותי המדגיש את השלום
התבקש לנוכח ההודעה על נכונותו של סאדאת לבוא לירושלים ,בנאומו בפני חברי
מועצת העם המצרי ב 9-בנובמבר  ,1977כדי לדבר על שלום 58.אולם ההתדיינות עם
האמן החלה כמה ימים לפני הודעת סאדאת ,ומכאן שהדיון במסר השלום החל בטרם
נודע על בואו .בכל זאת ,הדברים ריחפו באוויר ואף נודעו לחלק מהאנשים מהאישים
הפוליטיים שאיישו את הוועדות ,ובהם מזכיר הממשלה דאז ,נאור .לכן הייתה העדפה
חד משמעית להצעתו של טרטקובר .זאת ועוד :עם הידיעה על בואו של סאדאת ,הפך
השלום למושג מרכזי בשיח הציבורי והצורך להציגו כמסר ממלכתי היה לאקט מתחייב,
שהאיץ בחברי הוועדה 'לוותר' על תמונת ירושלים לטובת השלום הבהיר שעיצב
59
טרטקובר.
לתולדות גרסה אחרת של כרזת העצמאות

תפיסת השלום כחזון רחוק ,של אחרית הימים ,יכולה הייתה אולי להופיע ב'שלום' של
טרטקובר ,אולם האמן העדיף שלום של הווה .ייחודו של שלום זה בכרזת שנת
השלושים היה בהיותו 'שלום עכשיו' – כשם התנועה 60.הצעה נוספת שהגיש טרטקובר
55
56
57
58
59
60

שם.
ראיון המחבר עם טרטקובר.
ראו מכתב טרטקובר ,2.11.1977 ,ארכיון האמן.
על ביקור הנשיא המצרי ראו ,איתן הבר ,אהוד יערי ,זאב שיף ,שנת היונה ,תל-אביב .1980
ראיון המחבר עם אריה נאור.27.4.2005 ,
המשמעות העכשווית נגזרה מקשירתה למועד כרונולוגי מוגדר של עצמאות .ההגדרה המילולית
נולדה מעט מאוחר יותר ,בעיצוב הלוגו של 'שלום עכשיו' בידי האמן .לסיפור עיצובה של סיסמת
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לוועדת התחרות מחזקת את ייחודו של השלום
החזותי בכרזה הזוכה .ההצעה לכרזה,
שטרטקובר הניח מראש שלא תתקבל ,התבססה
על תבנית של סמלים ושל דיוקנאות מנהיגים
שאפיינה את האמנות העממית היהודית-ציונית
מסוף המאה התשע-עשרה .היא ניזונה ממרכיבי
דף קישוט לימי העצמאות ,שהופק מדי שנה
מתחילת שנות השישים ,ובעיקר לאחר מלחמת
ששת הימים )איור  61.(12דף הקישוט ,המעוטר
באותות צה"ל ובסמליו ,היה האובייקט החזותי
המקובל והרווח ביותר כביטוי של מימוש
הריבונות בימי העצמאות .אריה מוסקוביץ )מ'
איור  :12דף קישוט ליום העצמאות,
שנות השבעים
אריה( ,שצייר חלק נכבד מאיגרות הברכה
וקישוטי החג שהופקו ב'מרכז התמונות' בתל-אביב ,עיצב את הסכימה הקישוטית.
בראשו התנוסס דיוקנו של הרצל ומתחתיו דיוקנאות הנשיא וראש הממשלה ,הרמטכ"ל
ושר הביטחון .בתחילה הכיל הקישוט רק ארבעה דיוקנאות .שר הביטחון צורף לאחר
מלחמת ששת הימים 62,לאחר שראש הממשלה חדל לכהן כשר ביטחון ,ולתפקיד נבחר
משה דיין הפופולרי .התמונה שעוטרה במסגרת של אותות המלחמה הצה"ליים,
הבליטה את הוויית השמחה והרהב שלאחר הניצחון .מראה הפוליטיקאי ,שסבל
מפיחות חזותי רב בראשית שנות השבעים ,שב וקיבל 'חיזוק' מכוח מראה צבא
ומפקדיו ,ועיטור ברוח הזמן בסמלי צבא ,כדי לקדמו כמראה מוכר.
הצעת הכרזה של טרטקובר המושתתת על קישוט יום העצמאות ,הנציחה את
מימושו של החלום הציוני בנוסח שחזה הרצל :חברה חופשית ומתקדמת ,שבה עובדים
שבע שעות ביום )שישה הכוכבים משני הצדדים ואחד המעטר את הרצל( .הביטוי
לקשר הבלתי ניתק בין החלוץ ,ההתיישבות והביטחון היוצרים במשותף את הגבולות
הפוליטיים נשען על דמויותיהם של יוסף טרומפלדור ,חייל ממקימי הגדוד העברי ,ושל
א"ד גורדון ,איש העבודה החקלאית .בן-גוריון וז'בוטינסקי ייצגו את שתי הגרסאות
הפוליטיות של הציונות :לוחם ומתיישב חלוצי שהיו לדגם מופת ,המגולם באריה של

61
62

'שלום עכשיו' ראו ,צלי רשף ,שלום עכשיו ,ירושלים  ,1996עמ'  .29לניתוח עוצמת מרכיביה ראו,
עמרם פרת' ,גלגולו של הלוגו' ,בתוך :הורוביץ ופרת )עורכים( ,לוגו ,עמ' .11
לתולדות עיצובו של דף הקישוט ולמבחר דוגמאות לקישוטי יום העצמאות בישראל ראו ,חיים
גרוסמן' ,כל הארץ דגלים דגלים' ,מכירה פומבית ,חוב'  ,(2003) 36עמ' .41-36
ראיון עם שמואל דנון ,מבעלי 'מרכז התמונות' בתל-אביב.13.4.2000 ,
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תל-חי .כל אלה נכרכו בשנת שלושים בסמלי
הריבונות – סמל המדינה והדגל – וקראו לשלום
)איור .(13
על רקע המודעות לפופולריות של הצבא,
שהייתה הבסיס להצעת טרטקובר שלא
התקבלה ,מהדהד עוד יותר מראה השלום בכרזה
האחרת .האחרונה הכילה אמירה ברורה,
המנותקת מכל התניה ומתקיימת בהווה .מבחינה
פוליטית היא קראה לשלום שאינו בגדר חלום
אוטופי ,שאינו מותנה בביטחון חיילי מוחלט
והופך אולי לבלתי אפשרי ,ואינו נסמך על
ירושלים המאוחדת .מבחינה עיצובית השלום
איור  :13הצעה לכרזת שנת השלושים,
דוד טרטקובר1977 ,
שהובע בה לא ניזון מקונוונציה מקובלת
שרווחה באמנות השימושית ולא מתבנית חשיבה שגרתית ,ולא הוצג כסמל הנספח
לסמלים נוספים .הוא ביטא כמיהת שלום כמו נבואית ,לנוכח התסריט הפוליטי המפתיע
שהתרחש בחלוף ימים ספורים .הציפייה לשלום שביטא האמן ,הפכה בשנת השלושים
למדינה ,לקריאה ממסדית ציבורית שהתגלמה בכרזת העצמאות.
הנשיא סאדאת הגיע לביקור בישראל כדי לשאת דברים בפני עם ישראל ונציגיו
בכנסת ,ב 19-בנובמבר  .1977גם חלום השלום של טרטקובר שב וקיבל תנופה .האמן
מיהר לחזקו בגלויה חדשה שעיצב' ,גלוית דרישת שלום' ,שאותה שלח לסאדאת בזמן
שהותו בישראל ,לנשיא מדינת ישראל אפרים
קציר ,לראש הממשלה בגין ,לכל חברי הכנסת
וגם לכל נושאי שם המשפחה 'שלום' במדריך
הטלפונים של תל-אביב ,בבחינת אם לא יועיל
בוודאי לא יזיק )איור  .(14במקביל הוצבו
ביוזמת האמן שלטי חוצות גדולים ובהם גלוית
63
השלום ,בחמישה צמתים מרכזיים בתל-אביב.
איור ' :14גלוית דרישת שלום'1977 ,
התהליך המדיני ידע עליות ומורדות רבים.
ארצות הברית תיווכה ולחצה ,מפלגת המערך האופוזיציונית טענה שבגין משתמט
מהסכם שלום עם מצרים ,ומצד ימין של המפה הפוליטית התנגדו לוויתורים
טריטוריאליים .בצל הביקורת ,הפגין שר הביטחון עזר ויצמן את חוסר שביעות רצונו
מקצב התפתחות המשא ומתן במחווה טיפוסית .באחת הפעמים שבהן הגיע למשרד
63

להתייחסות האמן לאירוע כזיכרון של הווה ראו ,נרי לבנה' ,על מצבו של האמן הפוליטי' ,הארץ,
 ,13.2.2004עמ' .52
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ראש הממשלה כדי לדווח ולהתעדכן הוריד-קרע ברוגז את 'כרזת השלום' שהייתה
תלויה על קיר משרד ראש הממשלה .ויצמן נשמע אומר כי הממשלה אינה רוצה שלום
והמחיש מסר זה באקט ויצמני טיפוסי ,אף שאחר כך המעיט מן המעשה ,ובעיקר מן
64
הפרשנות שניתנה לו.
'ויצמן שוחח אתמול עם ראש הממשלה מנחם בגין והבהיר לו את פרשת הורדת
כרזת השלום מהקיר במזכירות הממשלה' ,כתב דניאל בלוך ,סופר דבר ,והוסיף' :ויצמן
אמר ] [...כי הפרסום בעניין זה היה מסולף .לדבריו לא קרע את הכרזה אלא רק הורידה
והניחה בצד משום ,שלדעתו ,אין מקום לכרזות בתוך משרדי הממשלה' 65.שלמה
נקדימון ,יועץ ראש הממשלה לענייני עיתונות ,הבהיר:
אין לראות משמעות בהורדת כרזת השלום שכן וייצמן הורידה בלי
התייחסות פוליטית לתוכנה [...] .גם ראש הממשלה בעצמו נקט גישה
כעין מחוייכת בציינו ,בהופיעו בפני מרכז המפד"ל ,כי אמר לויצמן
שבמשרדו שלו הוא יכול לנהוג כחפצו אך מה לו להשתלח ברכוש
66
משרד לא לו ].[...
האירוע זכה להתייחסות תקשורתית רבה ובעיקרה מבקרת .יוסף לפיד כתב על ויצמן
ה'שובב' בנימה מסתייגת 67.גם עמוס אילון ביקש להעמידו בפינה כילד שסרח ,וניתח
את דמותו של ויצמן כמי 'שסגנונו בעוכריו והוא אינו שולט במזגו ] 68.'[...דן מרגלית
נקט גישה ביקורתית דומה ,והתמקד בסמליות שבמעשה :אי אפשר לקבל את הפירוש
הפייסני שהשמיע שר הביטחון כאילו הסרת הכרזה נופחה על ידי אמצעי התקשורת,
כתב' .על הקיר' ,גילה' ,היו תלויות שתי כרזות ,האחת כרזת השלום ואחרת של מנורת
הזהב הקוראת ליהודים לעלות לרגל לירושלים בחג הסוכות הקרוב ,ולא במקרה הוריד
69
ויצמן את הראשונה בלבד'.
לנוכח המצוקה הזמנית ,שלח האמן המעצב כרזה נוספת למשרד ראש הממשלה,
בתוספת מכתב קצר בזו הלשון' :לכבוד מר מנחם בגין ראש הממשלה .בעקבות
הידיעות לפיהן נקרעה כרזת ה"שלום" שהיתה תלויה במשרדך ,הריני לשלוח לך כרזה
64
65
66

67
68
69

ראו דיווח במעריב.18.7.1978 ,
דבר.20.7.1978 ,
מעריב .20.7.1978 ,שר הביטחון ,שביקש להמעיט ממשמעות התקרית ,ציין כי להערכתו עומד
מאחורי מסע ההדלפות והפרסומים השר אריאל שרון ,באמצעות עוזרי משרדו ,שביקש להכתים את
תדמיתו הציבורית ,כחלק ממהלך של ביקורת על מגעיו המדיניים עם נשיא מצרים סאדאת' .זאת
עלילה' ,טען מוטי תאג'ר ,עוזרו של שר החקלאות שרון ,בתגובה לטענות ההדלפות המכוונות
שיוחסו לו [...]' ,נדהמתי מהפרסום הזה בעיתונים וברדיו ] .'[...שם.
יוסף לפיד' ,השובב' ,מעריב.21.7.1978 ,
עמוס אילון' ,עזר ויצמן בפינה' ,הארץ.21.7.1978 ,
דן מרגלית' ,הצמרת בין תקוה לבין חשד' ,הארץ.21.7.1978 ,
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חדשה שתקשט את משרדך .בברכת שלום דוד
טרטקובר' ,והוסיף' :רצ"ב  1כרזה' 70.נוסח
הפנייה פורסם בעיתון דבר .לא יצאו חמישה
ימים ויחיאל קדישאי ,מנהל לשכת ראש
הממשלה ,אישר את קבלת המכתב אל ראש
71
הממשלה והוסיף' :תודה'.
בכרזה נוספת שעיצב טרטקובר' ,שלום על
ישראל' ,שבה המילה לשמש דימוי חזותי ,תוך
ציון שנת ה 31-לעצמאות ,באמצעות עיצוב
שחיבר את שתי האותיות בסופה של המילה
72
ישראל לציין את שנת ל"א לישראל )איור .(15
איור  :15כרזת שלום על ישראל ,תשל"א

ה .סיכום
בשנת השלושים למדינת ישראל הובלט לראשונה מסר חזותי ממלכתי ,בהיר ומפורש
של כמיהה וקריאה לשלום .חשיבותה של הכרזה טמונה בכך שעד לשנה זו הוצג מסר
השלום רק בנוסח מילולי של חזון אחרית הימים ,כתגובה מיידית למלחמת יום
הכיפורים ,או במסר שבמרכזו ירושלים המאוחדת ,שנקשר לשאיפה היהודית בלבד.
תמונת העולם היהודית-ישראלית הפסימית והחשש ממשמעויות פוליטיות
טריטוריאליות העשויות להיגזר מן השלום ,הולידו ספק שמצא ביטוי גם בכרזה
הרשמית ,שבה הועדפו מסרים אחרים .מאבקו של ויצמן העיד גם הוא על הקושי
שבאימוץ המושג ,על משמעויותיו הפרקטיות.
כרזת שנת השלושים ,שהציגה לראשונה ישראליות הקוראת לשלום בהיר ,שאינו
מותנה טריטוריאלית ,הייתה בבחינת חידוש .הופעתה בישרה שממד חשיבה נוסף נשזר
בשיח הציבורי המקובל .אימוצו של הדימוי הממסדי בידי תנועת המחאה 'שלום עכשיו'
מלמד על כיווני חשיבתו של האמן ,על כוחו של הדימוי כרעיון ,שפרשנותו נטולת
ההתניות אפשרה את אימוצו בידי קבוצה פוליטית לא מפלגתית שביקשה לקדם שלום,
על הקושי הממסדי באימוץ המושג ,ובעיקר על המשתמע ממנו בתחום המדיני .אולם
חשוב יותר שהדימוי היה לחלק מהוויית השיח הממסדי .דוד טרטקובר המחיש חלום
ישראלי אישי וקולקטיבי ,ואליו הצטרפה ,לא בלי היסוס ,ועדה ממשלתית שמונתה

70
71
72

מכתב טרטקובר לראש הממשלה ,מנחם בגין ,18.7.1978 ,ארכיון האמן.
מכתב יחיאל קדישאי ,מנהל לשכת ראש הממשלה ,לטרטקובר ,23.7.1978 ,ארכיון האמן.
המסר החזותי הצופן תקווה עדיין מתקיים בכרזה של האמן ,אף שגם הספק המתגבר הולך וגואה,
כנראה ,לנוכח השמים הכחולים שאינם נוגעים בארץ החומה.
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להפיק את חג העצמאות השלושים 73.הוועדה אימצה
מראה שלום חדש לישראל בשל רצון הליכוד,
בראשותו של בגין ,להופיע קבל עם ועולם כמנהיגות
ישראלית החותרת לשלום .רצון זה נשען בוודאי ,כפי
שהעריך בהגון ,על כמיהה יהודית של דורות לשלום,
אך נבע גם מן הצורך להפיג חששות נוכח הדימוי
הלוחמני ,בעיקר בתגובה ליוזמת ביקורו של סאדאת,
שבישר על ראשיתו של שלום ישראלי-ערבי במרחב
המזרח תיכוני.
החתימה על הסכם השלום צוינה בהפקת בול
השלום ,בעיצובם של רוני ואריה הכט ,שהונפק לאחר
החתימה על הסכם השלום ב .1979-על רקע אבני
הכותל נראית יונה צחורה כסימן של שלום המתקיים
בהווה ומשתמע גם כתפילה לעתיד ,נוסח הפתקים
המונחים תדיר בין אבניו של הכותל )איור  .(16לכל
אמן נתונה הזכות ליצור את פרשנותו החזותית למושג
ולאירוע .הבול חזר אל קונוונציה חזותית מקובלת .איור  :16בול השלום בעיצוב ר' וא'
הכט1979 ,
היה זה ביטוי עיצובי אישי של אמן אחר ,אך כנראה
גם פרשנות נוחה יותר לעיכול ממסדי של ה'שלום על ישראל' ,שהרי הכותל אינו
בהכרח סמל חזותי מקובל של שלום.
באמצע שנות השמונים התקיימה בכנסת תערוכת כרזות שלום שעוצבו במסגרת
פרויקט מיוחד של אגודת המעצבים הגרפיים בישראל .הקטלוג ,שעוצב והופק בידי גד
אלמליח ,הוכתר בשם שלום :ביטוי אישי בעיצוב גרפי ,בטיפוגרפיה דומה ל'שלום' של
74
טרטקובר והבליטה את ייחודו של הדימוי החזותי שהפיק שנים מספר קודם לכן.
זיכרון הדימוי הייחודי הזה שב והדהד בכרזת עצמאות שנושאה השלום ואשר עוצבה
ב 1995-בידי דן רייזינגר .ציטוט של כרזת השלושים התקיים אולי במרחב התכול ,שבו
הציב רייזינגר את יונת השלום בקצה קשת צבעונית – דימוי מקובל שהופק בהתייחס
75
לאירוע ישיר של חוזה השלום עם ירדן )איור .(17
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המסר החזותי ,שהיה ביטוי ממסדי בכרזה ,והפך בהמשך לביטוי מחאה של תנועה אנטי ממסדית,
יכול לעורר לכאורה תמיהה .אך יש לזכור כי שני המסרים הגרפיים בוצעו בידי אותו אמן ,שביקש
לתרגם מסר וכמיהה אישיים לכדי מסר חזותי המשפיע באמצעות כרזה ממסדית וכסטיקר ,שיאיץ
בממסד להגיע עדי שלום.
גד אלמליח ,שלום :ביטוי אישי בעיצוב גרפי ,תל-אביב תשמ"ז.
ברוורמן ,כרזות ,עמ' .109
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רם קציר צייר גם הוא ב 1995-את 'שם' –
קולאז' שבו מרחפות האותיות 'שם' על רקע
שמים .קציר לקח מכרזת טרטקובר את הרקע
ואת האותיות שי"ן ומ"ם ,ויצר דימוי של ערגה
מטפיזית אל המקור של המקום והאמת .זו
כמיהה פוליטית לשלום ולהרמוניה מטפיזית,
כמו גם לספקנות ,תוך פיצול ופירוק של המילה
שלום 76.ציטוטו של דימוי חזותי הנשמר בזיכרון
הציבורי והטייתו משמשים את הגרפיקה
והאמנות של שנות השמונים והתשעים גם
כאמצעי לביקורת .האמנות השימושית
העכשווית מרבה לעשות שימוש בסמלים
איור  :17כרזת יום העצמאות תשנ"ה
ובדימויים יהודיים .במרחב החילוני הישראלי
מרבים לשוב אל מאגר הדימויים המוכר ולהפוך בו צורה ,ובעיקר משמעות ,אמנים
77
רבים ,ובהם טרטקובר עצמו.
ייחודה של כרזת השלושים הוא בהיותה טקסט חזותי מכונן של דימוי ומשמעות,
מחובר לתרבות היהודית ,המצטט את הזיכרון של העבר התנ"כי העברי בארץ ,ובעיקר
בקשר אל ההווה .טקסט זה עוצב בקו התפר הכרונולוגי האמנותי הישראלי ,שבין
הנשגב למבקר ולמנתץ את המדיניות הישראלית .הוא ביטא ביקורתיות על העדר שלום,
אך חשף תקווה להגשימו בתוך מערכת הכללים והקודים הממסדיים הקיימת 78.הדימוי
הציג צורך אישי-קולקטיבי המבשיל בהתאמה מוחלטת לכרונולוגיה של המציאות
הפוליטית ומייצר דימוי חזותי נוסף לציונות ,שקיימה תמיד ויזואליה של ממד אוטופי
המבקש להפוך למציאות ומיד.
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