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 יעל אלואיל מאת: 

 

 הקדמה 

בישראל בשלהי פברואר  מגפת   מצב  הוחל    ,הקרבן הראשוןבעקבות  . בסוף מרץ,  2020הקורונה התפרצה 

החל מאמצע מרץ מחלה,  ה אבק בהתפשטותלהיכדי  חירום במדינה, בדומה לארצות אחרות ברחבי העולם.  

אלו  לבידוד ספציפיים  נהלי  קבעו  נבתי ספר, תיאטראות ובתי כנסת, ו, בכללם  התקהלותמוקדי הסגרו כל  נ

  שעת לעזוב את ביתם רק בשאינם אזרחים  לאלו  אזרחים והותר ללמרץ,    19  - . החל מהלווירוסנחשפו  ש

  ההאוכלוסיי שאיכן את תנועתשב"כ , באכיפת הלרדיוס של מאה מטר סביב הביתהוגבלה התנועה  חירום, ו

 .   והרמדאןפסח  החגיגות  התקהלויות במהלך  למנוע  טלפונים ניידים. התקנות הוחמרו באפריל כדי  לפי נתוני   

  ראש הממשלה נתניהו נו של  שלטו.  טרם הוכרעהמצב הפוליטי בישראל  הקורונה התפרצה,  מגפת  כש

כתב אישום  בית המשפט  הוגש נגדו ב  2020בינואר  , לאחר ששחיתותבהאשמות מרובות  בעקבות    התערער

הלך מבההאשמות גררו שלושה סבבי בחירות  והפרת אמונים.    מרמהשוחד,  שלושה מקרים של עבירות  ב

סבב הבחירות  ).  BBC 2020a  ,2020b  ,2020cממשלה (להרכיב  הצליחו  , אך ראשי המפלגה הזוכה לא  שנה אחת

התנהל   ,כךאחרי שנתגלו מקרי הקורונה הראשונים בישראל.    ספוריםימים  ,  2020למרץ    4  -השלישי נערך ב

בהמו"מ  ה הפוליטי  כראש  מהלך  שימש  ונתניהו  המגפה,  של  הראשון  לא  הגל  אך  בפועל  ראש  כממשלה 

משבר הקורונה ותמנע זמן  "ממשלת חירום" שתוביל את המדינה בהקמת  קרא ל  . נתניהונבחרהממשלה  ה

 ). (Rolnik 2020  2020למאי,  17  -לבסס ממשלת קואליציה בהצליח נתניהו אכן , ואמנםסבב בחירות רביעי. 

ממשרדי    נציגיםשל   הקבוצבאמצעות    לנהל את התגובה למגפה  כההמשי  ממשלת נתניהו  ,בינתיים 

, רבים הביעו חשש שנתניהו  ציבור הישראליקרב ה. בציבור  נבחרישאינם    ,הבריאות, הפנים וביטחון הפנים

את שאר בשלטון. האמצעים הסמכותניים כללו  יסמכותניים כדי להואוכף נהלים  צל את מצב החירום  מנ

הצגת המגפה  ;  , כחלק מהגבלות הקורונהלאור סגירת בתי המשפט  של נתניהומשפטו  תחילת  מועד    הקפאת

הזהירו    2020כבר במרץ  כאמתלה להקמת "ממשלת חירום"; והפעלת השב"כ כדי לעקוב אחרי תנועת אזרחים.  

נצל ת  ממשלת נתניהוש   בפומבי  ישראליםאת הויובל נח הררי    בוי ז'יז'ק סלבולטים דוגמת  אינטלקטואלים  

 ). 2020 רפ; נוח הררי וקופ2020ק והדר 'יז'רווח פוליטי (זגריפת הקורונה למגפת את 

נתניהו סגר מלא בישראל    ממשלתאכפה  במרץ, שבועיים אחרי סבב הבחירות השלישי,    19  -החל מה

  ו של . בשיא2019משתנות עד אפריל  חומרה  אכף בדרגות  הסגר נו  ,הקורונההתפשטות  בעקבות    ובפלסטין

מעבר  תרחק מביתם  האנשים ל נאסר על    , תחת ההכרזה על מצב חירום והעברת "חוק הקורונה הגדול",הסגר

,  Halbfinger;  2020(שפרן גיטלמן ומרגלית    , איסור שהשב"כ אכף באמצעות איכון לווינימאה מטרשל  לרדיוס  

Kershner  ,and Bergman 2020; Shwartz Altshuler and Aridor Hershkowitz 2020  .(יבור קיבל  בתחילה, הצ

והעיסוק  ההתקהלות  התנועה,  חופש  על  ההגבלות  קיצונייםכ  את  נחוצאמצעים  אך  בריאות    ים,  לטובת 

התנועה  על חופש  הגבלות  ה  ן שלהביעו ספק בנחיצותתושבי ישראל  , יותר ויותר מהציבור. אלא שבהדרגה

הסמכותניות הקריאה:  .  והשלכותיהן  את  להשמיע  החלו  מנוסים  מסוכנת  אקטיבסטים  יותר  "דיקטטורה 

מחאות ציבוריות גדולות  התפרצו    2020ביולי    .שיח הציבוריהולך וגובר בצברה מומנטום  קריאה  והמקורונה",  

 ).  AlJazeera 2020(  להתפטרותו, בקריאה נגד המשטר הסמכותני של נתניהו

  -צויות הקורונה כדי להעביר חוק ב רהתפב   הליי עהניצל את  הוא  , להפך:  ה לקריאותעשנתניהו לא  

מליאת עוקף את  תוך שהוא  סגר מלא,  ולהורות על    על מצב חירום  כריז אפשר לממשלתו לההמליולי    23



ולהורות על    לעקוף את הכנסת  , שמטרתושל נתניהו  הגדול"  חוק הקורונה"הכנסת למשך תשעה חודשים.  

  1933שהתקבל בגרמניה בשנת    "ההסמכה"חוק  ידי אקטיבסטים ל-הושווה על  תקנות חירום ובראשן הסגר,

אין לגיטיציה ציבורית לפגוע    ממשלה שמובלת על ידי נאשם בפליליםל"  . לדבריהם,הנאציזםעליית  בטרם  

ומשתמשת בקורונה    יל טרור על הדמוקרטיהבהליך הדמוקרטי. ממשלה המובלת על ידי נאשם מנסה להפע

 ).  2020(פרידסון וגולדטיש  כתירוץ" 

צעדות מחאה והפגנות ענק בככרות במרחב הציבורי, וכללו  עוגנו  תולדות המחאה הפוליטית בארץ  

 Hatuka 2010; Yiftachel 1997; Herbst 2013; Zysberg(  אהליםמהקמת  ו)  ins-sit(  ֶׁשֶבת  ותציבוריות, מחא

ais and Weiss 2011; Hatuka 2018Ṿ2018; Hartal and Misgav 2020;   התאפיינה    2011שנת  של  ). מחאת הדיור

מובהק:   מרחבי  מבהיבט  ב  אהליםעשרות  ספונטאני  באופן  המדינה  ה  מרחביםצצו  רחבי  בכל  ציבוריים 

)Allweil 2013; Schipper 2017; Alfasi and Fenster 2014Marom 2013b;   .(הפכו לסמל   2011  שלם  אוהליה

ופיסי   הדיור  לשתרבותי  וקשיי  בין  ,  בסיכון  גישרו  דיור  קבוצות  של  העבר  הישראליתמאבקי  - בחברה 

המחאהפלסטינית   מול  דאז  לבין  אל  סולדיריות  של  חזקה  לתנועה  שהפכה  הדיור  לברי הנאול,  של  יזציה 

)Allweil 2016  ,להגבלות מגיבה  הייחודית: מחאה  היא  קורונה  בעידן ההמחאה הפוליטית  נדמה כי  ). ועדיין

 .מתחוללת במרחב הציבוריתוך כדי שהיא עצמה  ,סמכותניותמרחביות 

בזמן משבר הקורונה  של נתניהו  דמוקרטיות  -עולות האנטיהשקט לפ-בימים אלה, התגובות חסרות

מלהסתיים בפלסטיןרחוקות  והן  בישראל  הן  זאת,  לאור  זה    ,.  את  בחיבור  ביטויי  ניתוחי  אגביל  למספר 

וחזותיים   מרחביים  המוחאים  התנגדות  את  ישראלהמשמשים  על    .בערי  נסמכת  אני  מסורות במחקרי 

מקרה בוחן    נתחמנת ל-על  אורבנייםהלימודים  הפוליטית ו הגיאוגרפיה  התולדות האמנות,  הלקוחות מחקר  

הנוכחי.  י שהתופעה  המייצג  משמעותי   הדיון  מן  חורג  את  קפה  בוחנת  כאני  מתמשכת המחאה    תופעה 

ו זיהוי  ידי  על  דרכי  סקירה  ומתפתחת  הציבוריפעולה  של  במרחב  ל  ,מגוונות  לצעדים המבקשות  התנגד 

ב  בפרט,  סמכותניים. משתמשים  כיצד  בוחנת  מחאה,  ל  מנת-עלציבוריים    מרחביםאני  ומתמקדת הביע 

חזותיים,   ו ב במיצגים  מתודולוגיתרפרפובוידאו  מבחינה  על  מחקרי    ,מנס.  במשתתפי  מושתת  התבוננות 

אמנותי ניתוח  אקטיביסטים,  עם  ראיונות  החזותי-המחאה,  המלים  אוצר  של  רכיבי  מרחבי  -היסטורי  של 

   . 2020חברתיות בין החודשים פברואר ליולי הרשתות של ה, ומיפוי המחאה

    

 מבידוד ביתי למרחב הציבורי 

  ה עלצעד חיוני לשמיראל  כ  ) 2020אביב  במהלך הסגר ב(החודש  -בידוד הביתי בןבתחילה, הציבור התייחס ל

  ה שחז   ,נתניהו בטלויזיהו היומיים של  מאיטליה ונאומישהגיעו    טרידיםבריאות הציבור, לנוכח הדימויים המ

מוות.   מקרי  עלאלפי  כן,  -אף  הביעו  פי  רבים  עלישראלים  השקפתם  ועל  -את  הסגר  של  חומרתו  אודות 

גיאוגרפי:   תיעוד  באמצעות  המוזרות  הרחובות  השפעותיו  של  האפוקליפטית  אביב; הריקנות  תל  במרכז 

נעמי  בימאיות הדוקו  משפחה.  השמירה על ריחוק חברתי מבני  בחומרה ש; וההמטר  רדיוס מאהשב  וגבלותהמ

רה של סרטונים תיעודיים תחת הכותרת "מאה מטר", בהתבסס פלג הפיקו סדאל  מרוז, אמילי שיר סגל ודנאל  

פתאום יש הזדמנות להסתכל ממש . לדברי דנאל: "מרחבי הארץאנשים    ן ששלחו להמזמן הסגר    על צילומים

שהוא בדרך כלל פשוט הדרך שלך החוצה מהבית לאנשהו ...חשבנו שיהיה מעניין    ,מקרוב על המרחב הזה

 ).   2020; מרוז ואחרים 2020לאסוף נקודות מבט של אנשים על המרחב הזה, כמו פסיפס" (פלג רותם 

פתאום נתנה לגיטימציה לפחדים שהיו שם עוד קודם. אנשים שמפחדים להתרחק "  הסגרגבלת  מ

דים שיסגרו עליהם, דברים שקודם לדבר עליהם היה מופרך אבל עכשיו הקורונה  מהמשפחה, אנשים שמפח 

(פלג רותם    , הסבירה דנאלמדיבור על פחד מאוד תיאורטי הכל השתנה"  –הפכה אותם לפחדים ממשיים  



שציל2020 אלו  כמו  קצרים,  דוקו  סרטי  אביב  ).  תל  של  הריקים  ברחובות  הפמו  שושקה  ררפואמן  מנס 

צופי נדב  והצלם  המתעדים    ,אנגלמאייר  ממנה שבעיר    מטרידההטיות  אסטהו  יותאבסורדאת  שנשללה 

גיאוגרפיהם    ; שלה  צפופההפעלתנות  ה אזרחים  המתעדים  בה  שאין  ישראלית  עירוניות  (אנגלמאייר   של 

מ  ). Zofi 2020ב;  2020א;  2020 האלה  המגוונים  הדוקו  מצב  סרטי  של  קולקטיבית  תחושה  חריג, שקפים 

מעשים מובנים מאליהם כמו קניות, עבודה, טיול, תנועה  על  ו  קהלותאבנורמלי, הנובע מן האיסור על הת

בעיר.  ו הציבור, נסיעות  חופש  על  הקיצוניות  ההגבלות  את  המתעדות  הללו,  האזרחיות  המבט  נקודות 

 . שכזאת סמכותנותאופיה הזמני של למשמעית, בנוגע -משקפות גם הצהרה סמויה, אך חד

ל האופוזיציות  מן  הקורונה    יםהחדש  ייםסמכותנה  םצעדיאחת  מגפת  מבעקבות  עם  חאת קמה 

  ה בכיר  ניתברסלר, מדע- רצמןוש יתה שקמה  של המחאה הי  ותהראשונ  ותמן המארגנ  ת. אחהדגלים השחורים

 מחאה:לכזרז העיקרי סמכותניים את הצעדים הגלוי  ה בתממכון ויצמן, שזיה

 

"ישבנו בבית בסגר בעקבות הקורונה, ואסור היה להתקהל, ובכל זאת היינו חייבים לעשות משהו  

הוועדות   ביטול  בכנסת:  שקורה  מה  שקרה.  לגבי  מה  וכל  רעים  הפרלמנטריות  תהליכים  ראינו 

ישבתי עם האחים    ,בסגר  ,אבל באותו יום  ישבנו בבית וראינו אותם.  מתקדמים במשך השנים.ש

. אבא שלי אמר:  לעמוד לדיןמ  להימנעודאגנו שנתניהו יסגור את בתי המשפט כדי    ,שלי וההורים

"אין סיכוי!" אבל באותו לילה סגרו את בתי המשפט. וזהו זה: היה ברור שנחצה קו אדום, והיינו  

חייבים לעשות משהו. הסגר היה משמעותי. בימים רגילים של שגרת עבודה ומחקר בקושי אפשר  

יולי  ב   28(ברסלר, תקשורת אישית,    ", אבל מאז שאנחנו בבית החלטנו לפעוללמצוא זמן למחאה

2020  .( 

 

שורצמן   החברתיות  השתמשו  האחים  לארגן  ברשתות  כדי  לירושליםשלהם  רכבים  הרכבים  שיירת  על   .

נתניהו  ממשלת  פעולות של  הכנגד    , פשוטו כמשמעו,"דגל שחור"הכריזו על הרמת  דגלים שחורים שהתנוססו  

)JPC 2020.(    שיירה  הריחוק חברתי, אז  שמאפשר  "אנחנו גרים רחוק מירושלים, ואחרי הכל המכונית היא חלל

מחאת הדגלים השחורים ארגנה ).  2020ביולי,    28ברסלר (תקשורת אישית,    הת" הסבירוספונטאניהתארגנה ב

.  מכוניות ואלפי אנשים 1800שכללו  הקורונה",  צל"מפגינים נגד החלשת הכנסת ב עוד שלוש שיירות כאלה, 

בריינר    ; 2020יולי  ב  30  , דולב, תקשורת אישית-יה" (יאירירטדמוקה  לשזה הסוף    , "אם לא נתעוררהם הצהירו:  

2020 .( 

שאנשים צריכים מוצא  ככה. הבנו    עצמנובטא את  ברסלר, "אי אפשר לה  ", אמרמגבילה"המכונית  

להביע את שעל לבם" (תקשורת אישית,  שיאפשרו לאנשים  למחאה שלהם, והצעד הבא היה למצוא דרכים  

ציבוריים, שאושרו על ידי המשטרה    מרחביםבהפגנות  ארגנה מספר    מחאת הדגלים השחורים).  2020יולי,  ב  28

של שני מטר בין וישמרו על ריחוק חברתי    לתקנות הקורונה  המפגינים יסכינותנאי שבו  ,הזכות להפגיןלאור  

ועליהן  חולצות שחורות    לובשיכלל כמאה  ש. אחד מן המפגינים ביים "משמר כנסת" אזרחי,  המשתתפים

שני מטרים זה מזה  בן  רחק  עמדו עם הגב לבניין הכנסת, תוך שהם שומרים על מאשר  המלה "דמוקרטיה",  

ברסלר   נההעין של השלטון והם התחילו להתקיף אותנו", הבחי"ככה תפסנו את  ).  2020ם  שחוריה  דגליםה(

 ).  2020יולי, ב 28(תקשורת אישית, 

שלטון   של  הסמכותניות  התקנות  על  למחות  כדי  המחאה  לתנועת  הצטרפו  אזרחים  ויותר  יותר 

- ברירתמעין    ת המהווכרות עירוניים בתל אביב,  יבכ גם  הפגנות  ארגנה  הדגלים השחורים    תנועתונתניהו,  

,  ה). כפי שברסלר הסבירHatuka 2010; Marom 2013aהיסטוריה הישראלית (לאורך ה  המחאאזורי  מחדל ל

עברנו לככר רבין כי היו יותר מדי מפגינים ולא הצלחנו לשמור על ריחוק חברתי ו"התחלנו בככר הבימה,  



הככר  רצפות  על  "איקס"  המארגנים סימנו  ).  2020ביולי,    28אישית,  " (תקשורת  יותר  קטנהבימה, הבככר ה

לשמור על  כדי  כדי להמנע מהדבקות ו  ,וישמרו על תקנות הריחוק החברתי  הסימונים  כדי שאנשים יעמדו על 

ביאלפיבערך  חוקיות האירוע.   רבין  ככר  והתארגנו בהפגנה מסודרת,    18  -ם אזרחים מילאו את  לאפריל, 

 ). 5) (ר' איור Breiner 2020הופצו ברחבי העולם (צילומיה ש

ממושכות אזרחיות  התאספויות  , כגון  פעולות לאורך זמןריבוי  ציבוריים דורשת    מרחביםמחאה ב

באה לכדי ביטוי בישראל בהקמת מחנות האוהלים  , מחאה ציבורית כזאת  או חוזרות ונשנות. באופן היסטורי

הדיו  ,2011בשנת   על מצוקת  בש,  רבמחאה  המוניות  וכן  הפגנות  של  פע  בהובלתן  תנועות  נוספות  מספר 

אינו ייחודי  האופי החוזר של המחאות האלה ). Hatuka 2018; Monterescu 2016; Yiftachel 2000אזרחיות (

 Rabbat 2012; Beier 2018; Ramadanהאביב הערבי (שאפיינו את התעוררות  גם במחאות  יכר  לישראל, אלא נ

2013; Ṿais and Weiss 2011  .(ציה  יז טהפוליטי זכתה לתיאור  מרחבהציבורי ל  מרחבמערכת היחסים בין ה

 publicהציבורי ( תחוםת על אודות הציבור, הות וחברתיופוליטימסגרת תיאוריות ונידונה בהרחבה ב רבה,

realmהציבורי (ר' למשל    מרחב), והArendt 1973; Habermas 1991; Lefebvre 1991; Harvey 2012  .(  השיח

הן   וקרב  ב הפומבי,  ישראלים  בקרב  חוקרים  ישראליםהן  בין  אזרחים  מקביל  מרחבים בהציבור  נוכחות  , 

נוכחות מסיבית וממושכת  עדרה של  י, הוהתנגדות. לכן  , מרישל מעורבות פוליטיתמבעים  לבין    ציבוריים

ברסלר, אחת מן .  מסיבה זו, מורגש מאמץ רב בגיוס אנשיםמעורבות, ועדר  יהנתפס כים  יים הציבורמרחבב

 :הסבירה ,תונמארגה

 

  CNN  -וב   AP  חדשותב  הופיעו הדימויים האלה    . מאוד חזקזה מעשה    מרחבים ציבורייםלמלא  "

בצל  שמופעלים    את המאבק שלנו לדמוקרטיה לנוכח האמצעים הסמכותניים  לכל העולם  ושיקפו  

לביצוע  קשה  , הפך למאוד  הם היו בביתכל עוד    ,אבל מה שהיה אפשרי לאנשים בזמן הסגר  .הקורונה

כשהסגר הוסר ואנשים חזרו לעבודה. לא כולם יכולים לצאת לירושלים או לתל אביב בשבת בערב 

. לבוא בפעם הראשונה זה  שיעזרו להם לבואוחיפשנו דרכים  ולהפגין בככר פאריז או בככר רבין,  

" אחורה  קל יותר, וקשה יותר לחזורכבר  הכי קשה. אחרי שכבר יצאת מהבית ופגשת אחרים זה  

 ).2020יולי, ב 28אישית,  (תקשורת

 

ברחבי המדינה, קבוצות אקטיבסטיות חיפשו   יותלכן, בזמן שמאות אלפי ישראלים הצטרפו להפגנות ההמוני

  כברשאחריו    ,את החיבור הזה  יצורל  ;להפגין  ,יםתמחוץ לב אל    ,דרכים אחרות למשוך יותר אנשים החוצה

      . למחאה תר אזרחים להצטרףוקשה לחזור אחורה, ולהקל על יותר וי 

 

 מנס ר פרפו   מרחב של ל   שבת משביתת  

ברחוב בלפור    ,מול משכנו הרשמי של נתניהו  ממוקמיםקורונה  ה  לשבהקשר    ייםההתנגדות המרכז  מרחבי

ציבורים   מרחביםב)  sit-ins(  שבת-מסורת המחאה של הפגנותלאורה של  בירושלים ובככר פאריז הסמוכה.  

)Schmidt 2018  ,(  כדי   ,לבלפורמחוץ    בהפגנת מחאה בישיבה  הצחפגמלאים  -קבוצה של אזרחים  2020במרץ

ד בפני פתיחה בעוד הוא עצמו עומלמחות על השימוש של נתניהו במגפה כדי לשתק את מערכת המשפט,  

הפנסיונרים פשוט ישבו לצד בית    :"מחאת הכסאות"התקבע הכינוי  . בדעת הקהל  נגדומחודשת של המשפט  

עם  על המדרכה בשקי שינה, מחזיקים שלטים  בלילה  וישנו    ,ראש הממשלה על כסאות פלסטיק כל היום

כתבי האישום  מציינים את שלושת  ה, "נתניהו תתפטר", ושלטים  )Crime Minister(  "קריים מיניסטר"  הכיתוב

נתניהו  שחיתות  ב הכסאותנגד  פייסבוק(מחאת  בהובלת  קטנההמחאה  ה).  2020  ,  של  מתמידה  קבוצה  , 



מעט תשומת לב ציבורית עד למעצרו של אמיר השכל, איש צבא בגמלאות  זכתה ל,  )ransevet(  פנסיונרים

  ).2020שהעדיף להשאר במאסר ולא להענות לדרישות המשטרה להתרחק מבלפור (חסון 

 

 , התייחסה לקשר שלה עם השכל:    29בת לתואר מתקדם סטודנטית הגר בריליאנט, , ותאחת מן המוח

 

והמבוגרים שהיו שם כל כך התרגשו. הם צילמו אותנו! הם כל כך    ,"הלכתי לבלפור עם שכן שלי

שמחו שאנשים צעירים מצטרפים אליהם. היינו בערך ששה, ואמרנו לעצמנו שהם צודקים. איפה  

סטים האחרים והבנו שמעבר להתפטרות של  יהצעירים? דיברנו עם השכל והפנסיונרים האקטיב

אותנויהונתנ צריך  את,  העתיד  ,הצעירים  ,  על  לדבר  אישית,    "בשביל  ).  2020ביולי,    19(תקשורת 

  

ממייסדות  חדשהאקטביסטית    היא  בריליאנט  ,) "הבעלבתים"  הבית'קבוצת  ואח'בעלי  המדווח  ת)  ות  מן 

אחריות למקום הזה. אנחנו שומרים על המקום  נולד ממן ההפגנות בבלפור. "השם "הבעלבתים"  העיקריות  

והדור המבוגר מקבל   , החיים שלנו כאן לא שווים  – מולנו  את החוזה החברתי  הזה ועל העתיד שלו. שברו  

 ). 2020ביולי  19בריליאנט (תקשורת אישית,   ההחלטות שלא משאירות לנו עתיד" אמר

- מהפכהה  מהפכה, קצב-אירובי  ן ואליציה של קבוצות קטנות יותר, ביניהק   לפתחהבעלבתים המשיכו  

המיידית  דרישה  לעבר  במטרה להתעלות מורבות אחרות. הקבוצות התאחדו  מתופפים למען שינוי חברתי,  

. בנוסף  של מחאת הכסאותובפרקטיקה  השבת  -הובעה בשביתותש דרישה  אותה    –  נתניהולהתפטרותו של  

יסיון לנסח בנ.  יום שאחרי נפילת נתניהול  ,לעתיד  ןאת תביעותיה   גם  הביעו הקבוצות החדשות  לדרישה זו,  

תחת השם  הפיקו סדרת אירועי מסיבה    , הבעלבתיםההנהגה הישראלית והחברה הישראליתחזון לעתידן של  

עתיד של "דמוקרטיה של העתיד המדומיין כ   משחקיים ואמנותיים  , אלימים-ביטויים לא, ובהן  בלפור"-"פסטי

בר הסבירה יותקווה".  ל  :ליאנט  צריכים  לשנאההתעלות  "אנחנו  למ  ,מעבר  רוצים  מעבר  לא   –ה שאנחנו 

אלימות -לאההופעות  ה ).  2020ולי,  בי  19לזהות ולדרוש את מה שאנחנו כן רוצים" (תקשורת אישית,    להתחילו

פארי ובככר  בלפור  "ת  מאוגדות  זברחוב  השם  בלפור"תחת  הופעות  -שביתות  וכוללות,  יאטרון  מדיטציה, 

לשו  פרחים  חלוקת  בלפור",  "הפילהרמונית  של  וכ"ו  טרים,  מוסיקה  ומחול  תיאטרון  ).  2020(פלג  הופעות 

השלטים היצירתיים הרבים  , כמו גם את  צים את צורות האמנות הללויבעלבתים אוצרים, אוספים ומפה

; הבעלבתים  ב2020א;  2020(הבעלבתים פייסבוק    בעמודי פייסבוק, טלגרם ואינטסגרם   ,פגיניםמשעיצבו ה

 ).  2020; הבעלבתים טלגרם 2020אינסטגרם 

הדוגמאות הססגוניות ל מן  היא    מרחביאחת  של חוף משחקי  שיחזור  :  "חוף בלפור"הפרפורמנס 

מהפכה" לובשים  -חברי קבוצת "אירוביב"חוף בלפור",  .  בזמן הקורונה  סגר על חופי ישראלבתגובה ל,  ישראלי

ובגדי-בגדי "קרטיבים-ים  מחלקים  שלטים    שחיתות"-חוף,  הכתובת  ומחזיקים  של  ועליהם  בים  "שחייה 

אחר במקרה  פרפ  ,שחיתות".  ארגנה  האחרונה"ורהקבוצה  "הסעודה  לדימוי  שמתייחס  ומנס  לעגה  ב,  כך 

חברי בעוד  ,  במהלך הסגר  ארוחות החגקיומן של  אוסרת על  ממשלה, המורה על סגירתן של המסעדות ול

משמש כמיצג מרחבי ותרבותי   "חוף בלפורפרפורמנס " .  מפריע  באין  אורח החיים שלהםממשיכים ב  הממשלה

ן נמנע מחוף אשר  (אותו  התיכון  - יםהחופשי של החוף  רקע ה-הישראלי עלשלילת אורח החיים  המציב את  

משכנו ההדוניסטי של נתניהו בירושלים  כניגוד ל  ) בגלל מגבלות הקורונהלהגיע אליו  ישראלים  הצעירים  ה

   ). 2-1) (איורים 2020; פלג 2020(ארד 



 

 .  2020ביולי  21אוהד צויגנברג, הארץ.  : פרפורמנס 'חוף בלפור'. צילום:1איור 

 



מהפכה,   :2איור   אירובי  קבוצת  האחרונה',  'הארוחה  צילום:2020ביולי    24פרפורמנס  אוהד   . 

הציבור הישראלי  ש צויגנברג, הארץ. הפרפורמנס מתייחס לארוחות החג של הנהגת המדינה, בעוד  

 עליו אינטראקציות חברתיות.   ונאסרנמצא בשיתוק כלכלי, פוליטי ותרבותי ו

רקדנים,  של    מהפכה, הגדירה את הקבוצה כ"אקטיביזם אמנותי-עדן, אחת מחברות קבוצת אירובי

בית הספר  בוולמחול בירושלים  דמיה למוסיקה  קנשים", חלקן סטודנטיות בא  ןדין, רוב  אמנים ואפילו עורכי

 סבירה:   הלתיאטרון חזותי בירושלים. היא 

ממשפחות תומכות ליכוד. המחאה שלנו לא משחקת את המשחק הפוליטי בישראל    ות"חלקנו בא

שצריך לתעדף את האינטרסים  זה שכולנו מסכימים  סביב  מחאה  היא  אלא  של היום (שמאל או ימין),  

שינוי  לדרוש גם  אלא    ,ינוי פרסונלי במנהיגותשלדרוש  לא רק  של האזרחים ולא של המנהיגים,  

למשל    –שקיפות, הנהגה שרואה את האנשים ומייצגת אותם   ותנו דורשבפורמט של ההנהגה. אנח

ונוכחות בין המוחים [...]. הגישה שלנו למחאה מגלמת את האגנ'דה שלנו:  נראות  נשים, שהן כל כך  

  ות שכועסים על המצב הנוכחי, אנחנו מרחיבהוותיקים  בנוסף לאנשים של קריים מיניסטר ולמוחים  

החירויות הנורמליות שעכשיו הן  , ממחיזות את  מנס רפרפו  ותור ומביאאת צורות הביטוי של הציב

מטרות שלנו כאן  ולא רק ה] חשיבה קולקטיבית על המטרות שלנו בעתיד,  מעוררות  אנחנו[.  אסורות

 ).  2020ביוני,   30רת אישית, ותקש(ועכשיו [בעיקר ההתפטרות של נתניהו]" 

  תערבויות יצירתיותכה  למנטים של קרנבלמפעילות א העולם  -תנועות מחאה עכשוויות רבות ברחבי

במרחב העירוני. מסיבות, קונצרטים   תא מתבטאי הלגיטימציה של השלטון כפי שה  אתלערער  האמורות  

באופן  ו המומחזות  אפילו  סטייהומורביקורות  או  עם  ות,  כפארודי,  ה מתעמתות  החיים  או  מהלך  שגרתי 

 ).  Firat and Kuryel 2011זור להולכי רגל (אעסקים מרכזי או  רובעדוגמת נורמלי במקומות ה

צורות נוספות של הפקעה  רבים עם  משותפים  מאפיינים  פעילויות פוליטיות בחלל הציבורי חולקות  

שהן  ,  פעילויותשבוהזמניות  מעבר מעמדת הצופה לעמדת האקטיביסט;    ;תרבותית: אלמנטים של קרנבל

האקטיבסטים  ). ואכן,  cultural jamming) (Carducci 2006סימה תרבותית' (לדוגמא ב'חכניכר  חלוף,  -בנות

 ,רפרנסים תרבותייםכן בו  ,מותגיםב,  רבים  סמלים מוכריםבמשתמשים  וגשרים משנים  ב  םמפגיניהבבלפור ו

(ארד  , ומשקף אותומשותף לכל ציבור המפגיניםהלשלוח מסר ביקורתי המסתמך על יסוד תרבותי  מנת -על

נן  כשלושאת לאור  -ת ביתרמחאה וקהילה מתבלטשל  של אמנות כמדיום    ברורההחשיבות ה ).  2020; פלג  2020

(פלד    , כפי שהוסכם בספרות המקצועיתבירושלים ובעכוליצירת שינוי חברתי  אקטיביזם קהילתי  של תנועות  

2020 ;9Gutman and Mozes 201-Gutman 2018; Yavo Ayalon, Aharon-Aharon  .(  

הן חוזות  בפרפומנס כדי לבטא את העתיד ש  ותמהפכה משתמש-קבוצות כמו הבעלבתים ואירובי

דורשות,   לביקורת  וגם  הסמכותני.  שלהן  בנוסף  ההווה  קרייםעל  תנועות  של  הדגלים  -המטרה  מיניסטר, 

. ואילו פעילים  נתניהו השחורים ודורות קודמים של מחאה הייתה ועודנה להפיל את שלטונו המושחת של  

מהפכה מבקשים לחבר בין הדרישה הזו לבין הצורך לנסח לעצמם עתיד מיוחל:  -כמו הבעלבתים ואירובי 

שע רק שתיד  אלא  בירוקרטית,  שחיתות  בו  חזון,  לא  אין  בו  יש  ואמונה שהבלתיגם  הוא  -תקווה  אפשרי 

ש,  אפשריה לדורכלומר  עתיד  גם  הצעיר  ישנו  על,  הוגדרה  כה  שעד  אירועי  ב  .ליברליזם-הנאוידי  -בחברה 

בדוגמת  פרפומנס   לבעלבתים"  "הפקולטה  של  ההרצאות  הפעילים    ,העצמאות  גןסדרת  פאריז,  ככר  מול 

ל לקחים  מבקשים  ובחו"להפיק  בישראל  קודמות  חברתית  מחאה  מבקשים  :  מתנועות  ן  מלהתגונן  הם 



לחברה ישראלית דמוקרטית. חזונם  ת  מסגר אלקודמות, והמחאות  את הסמכותניים ששחקו  הצעים  מאה

הי  ן, בעשותם כ ופוליטי סהבעלבתים מתחברים למבעים  , בפרט בגישה אמנותית  טוריים של חזון חברתי 

 ).ב2020א;  2020 בעלבתיםהדאדא (הפוטוריזם ותנועות הם של ימניפסטים המודרניסטיל

 

ביולי,    16בלפור', קבוצת הבעלבתים. עמוד הפייסבוק של הבעלבתים,  -פוסטר הזמנה להפגנות 'פסטי   :3איור  

וכזירה  2020 המחאה,  צעירי  של  לפעולה  כאתר  בבלפור  ההפגנות  את  מזהים  אחרים  ורבים  זה  פוסטר   .

 התרבותית החשובה ביותר של ישראל בתקופת הקורונה.   

 

 מתנועת מכוניות לגשרים להולכי רגל 

  עצרות ההבינו שהם צריכים לשנות את האסטרטגיה שלהם.    יםשחורה  יםדגלהמחאת  עם הזמן, מארגני  

שכללו   מרשימות  ים,רכב  1800הראשונות,  לא    ,היו  להתרחב  אבל  הלהצליחו  לקבוצת  של  ימעבר  בה 

לבתים שלהם : "היינו צריכים למצוא דרך להביא יותר אנשים מחוץ  הסבירה. ברסלר  הוותיקיםהאקטיבסטים  

קשה יותר  כבר    ,ומרגישה מועצמת  ,הציבורי. אחרי שאת מצטרפת ופוגשת אנשים אחריםמרחב  תוך האל  ו



לחזור הביתה לספה שלך. אנחנו הבנו שאנשים צריכים אתרים מקומיים של מחאה, קרוב לבית, ככה שאפשר  

קפיצה  הם  הכנסת, ככר רבין או בלפור    מקומות כמו  ,הרבה אנשיםמבחינתם של  להביא את הילדים. כי  

הם עברו    ,בהתאם  ).2020ולי, בי  28(תקשורת אישית,    "הסגר הוסר ואנשים חזרו לעבודהשגדולה, במיוחד כ

בשיירות    הפגנותארגון  מ המוניות  גדולותעצרות  ורכבים  מחאה  קטנות  ארגון  ל  עירוניות  הפגנה  מחאות 

 :  תהליך סבירה את הה,  יםשחורה יםדגלתנועת הדולב, דמות בולטת ב-בצמתים ברחבי העיר. מיכל יאירי

 

"היו לנו איזה עשרים הפגנות מקומיות. ועדיין אנשים כל הזמן ציפו שתהיה "מפקדה" שתגיד להם  

לפעמים  ומה לעשות, לאן ללכת, שתספק להם שלטים ואישורי משטרה. אנשים באו אלינו בדרישות,  

אסטר  .תלונותגם   לייצר  המסר,  את  להגדיר  מאיתנו  שטציפו  התעקשנו  אנחנו  אבל  אנחנו "גיה. 

לגבי  שבת אחת חברה סימסה לי  בם מה לעשות.  כאל תחכו למישהו שיגיד ל  ": חיכינולהם  ם  האנשי

לא היה אף אחד ביקום! אפילו לא חשבנו על לנו  . אבל  2מעל כביש    ,רגל ביקוםה  הולכילגשר  ה

מה"מפקדה" או לדרוש הוראות. ומה זה שמחנו!"   שום דברהגשרים. מישהו פשוט פעל בלי לבקש  

 ).   2020יולי, ב 29(תקשורת אישית, 

 

וסתיו    ,כתיבת המאמרבזמן   וגשרי הולכי  260  -, כ2020בקיץ  ,  רגל מעל כבישים ראשיים-צמתים 

מפגינים    10,000  -מאוכלסים בכהיו    עם דגלים שחורים המסמנים את מיקומם ברחבי הארץ,שסומנו על מפה  

שבהם    אידיאלייםאתרים  הרגל הם  -הולכיגשרי  דולב חשבה ש-יאירי).  2020כל שבת אחר הצהריים (רביד  ב

, לצמתים. אבל בניגוד  אפילו בסכנהבצמתים אנשים מרגישים חשופים,  : "האזרחים יכולים להפגין מחאה

בית,  הגשרים של    האז הם עושים את הצעד הראשון ומשתתפים. אל  ,על הגשר אנשים מרגישים בטוחים

).  2020יולי,  ב  30-29אחד לא ביקש מהם" (תקשורת אישית,    ף. אאינדיבידואליאנשים שבוחרים לפעול באופן  

השתנו מבחינתה,   הרגל  הולכי  המה  והפכו  מעברי  הכביש  על  מוזנח  הכי  העצמה  מהאזור  של  לאזור  יר 

הנוהג  עבור  משמעותית   כשהציבור  סופרסטארים"  "כמו  שמרגישים  אזרחים,  של  קטנות  מתחת קבוצות 

את תנועת הדגלים חווים    הכביש המהיר  גבי-עלהנהגים  יתרה מזאת,  מנופף להם, צופר להם וצועק בתמיכה.  

קולנועית השחורים   מצטבר  כחוויה  שלטים  הם  :  באפקט  של  מסך  אחרי  למסך  . מעליהםגבוה  נחשפים 

המארגנים   בהרבה  הלמעשה,  רחב  מנגנון  הפעילו  את  שרתמו  באופן    מרחבבכך  האופי  שהציבורי  כזה. 

כביש המהיר, הם נושא למחקר  על ההקולנועי של נופים עירוניים, במיוחד כפי שהם נחווים במהירות גבוהה  

נחוות    ן . חוויות קולנועיות של העיר, במיוחד כפי שהעירונייםובלימודים    באדריכלותיה  צרב ולתיאורטיז

 ;AlSayyad 2006פיטליסטית המאוחרת (נוסעות ברחבי העיר, הן מפתח להבנת העיר הקהמחלונות מכוניות  

Koeck 2013; Venturi et al  .1977  .(  כך, מחאת הדגלים השחורים על גשרים סטאטיים מעל כבישים מהירים

קריאה  וה התנועה    המסר שלרקיע עירוניים: היא מעבירה את  שלטי חוצות מסחריים וקווי  משמשת כתחליף ל

 .  חוויה קולנועית מפתיעה מייצרת לקהל הגדול שעובר מתחתו ,דיקטטורההתנגדות אזרחית אל מול בדבר 

 



 



. המפגש המתמשך של  2020ביולי    4מחאת הגשרים של 'הדגלים השחורים', כפי שנתפסת מהכביש,    :  4איור  

הנוסעים ברכב עם המסרים של 'הדגלים השחורים' על גבי הגשרים להולכי רגל מעל לכבישי הארץ מייצר  

 נמטית מצטברת. צילומים באדיבות ליאור ארז. חוויה סי

 

 לתמונות חיות  (צילום עיתונות)  מפוטוג'ורנליזם  

משטרתי   מעקב  של  לטכניקות  נתונים  היו  הקורונה  בזמן  שהפעילה  המוחים  הפרקטיקות  מן  השאובות 

ת  וטכנולוגיהפלסטינים. האמצעים האלו כללו  על  , בעיקר  ותאזרחי-לאבאית על אוכלוסיות  המשטרה הצ

המפגינים  .  בסיס המידע שהתקבל-על  חקירהבידוד ווכפיית    ,יםילרוטלפונים סלאיכון לוויני באמצעות ניטור  

השטחים הכבושים אל ישראל ן  וכן טכניקות משטרה אלימות אחרות שיובאו מ(  מבינים את האמצעים הללו

בין אזרחים  )גופא זכויות  -סובייקטים משוללי  ת בהםרואוו  ,שאינם אזרחיםלאלה  , כטכניקות המקבילות 

 ). 2020(שפרן גיטלמן ומרגלית  תחת המשטר הנוכחי  ומעמד

בבלפור מוחים  כשהם  מאחור  שלהם  הטלפונים  את  להותיר  בוחרים  רבים  למנוע    ,מפגינים  כדי 

ורוב האנשים משתמשים בטלפון כדי לצלם תמונות,   צלמים מקצועיים  כעת  מהשב"כ לאכן אותם. היות 

עיקר התמונות מלמצ אישית,  ן  מים את  (מ.ב., תקשורת  מזאת,  2020יולי  ב  21ההפגנות  יתרה  הצלמים  ). 

. הצלם שרון  הסלימההלכה ו  אלימות המשטרתית נגד המפגיניםהש המקצועיים זכו למעמד מוגן גם בשעה  

מיוחדים תופס אותי וזורק אותי החוצה. אני  הכוחות  מן האברהם הסביר: "כשאני מצלם בתוך הקהל, שוטר  

כח על". בהרחיבו על כאילו שיש לי  כמו ים סוף. זה  בפניי  , ושורות השוטרים נפתחות  'אחי! אני צלם: 'אומר

  עם כוונה. הזה, אברהם הוסיף: "אנחנו חיים בעולם מאוד חזותי, ולי יש את הכלי שאני משתמש בו    'כח העל'

 ).  2020ביולי    28כותרות" (תקשורת אישית,  עושות  תמונות שולטות בשיח: קל לשכפל אותן ולשתף אותן, והן  

) צולם על ידי תומר 5(איור  שהופיע בעיתון 'הארץ'    אפרילל  19  -מן הבככר רבין  צילום ההפגנה  

דיון בכיוון ש אפלבאום. הצילום מדגים כיצד דימויים חזותיים עיצבו את השיח הציבורי   רפרנסים עוררו 

  ) topshot" (שוט-טופ"צילום הקריאה ביקורתית של המציאות. במקרה הזה,    ייצרוו  שכבות-תרבותיים מרובי

רבין מככר  אפלבאום  צילום  של  ממבט,  או  גבוהה  בין  -מזווית  החזותי  הדמיון  על  מצביע  האנדרטה "על, 

 'האיקס'לבין הצללים דמוי  ,  מו מגן דוד, הנראית ממעוף הציפור כיגאל תומרקין  שפיסל  "ולתקומה  לשואה

פיק  הצילום מה זה,  במקר).  2005(דירקטור    בהן הקפידו על השמירה על הסדרבהפגנות  הטילו המשתתפים  ש

; בכך הוא  שויכוקושר בין ההיסטוריה הישראלית לבין השיח הציבורי העתקדים,  -מבט ייחודי, כמעט חסר

זנוחה.  עלומה אנותרת  כוונה אמנותית שאחרת הייתה  מחדש    ףחושהכלי טכנולוגי מודרני    מהווה ככל ו 

אפלבאום, אברהם ורבים אחרים ,  על המציאותהולכות ומשפיעות  והתפוצה של הצילום הזה    פרשנותהש

תנועת המחאה מאתגרת את המתח בין  האופן שבו  שואלים את עצמם לגבי  מצלמי העיתונות המקצועיים  

במציאות התערבות  לבין  ראו    אודות-על(  מציאותהיצירת  או    ,תיעוד  הזה,   Van Gelde andהמתח 

roli 2016Westgeest 2008; Demos 2008; Sola(אר זאת אפלבאום:  י. כך ת 

 

מעצמו, דימוי הזה, שנוצר  הרגע מכריע. אבל  כתפיסה של  אני רגיל לתעד את המציאות  "

מאבק   של  מתמשך  ופוליטי  היסטורי  רגע  את  ה  ל עמייצג  ראו  אנשים  הרבה  דמוקרטיה. 

כ זה  להצילום  וביטוי  ברחבי ל יופי  גדולה  הכי  ההפגנה  הייתה  זאת  הדמוקרטיה.  של  כח 

לתקנות הקורונה ושמרו על מרחק חברתי, והוכיחו את היכולת נשמעו  העולם שבה אנשים  

 ).  2020באפריל,  20(תקשורת אישית,  "האזרחית לארגון ולשמירה על הסדר הציבורי

 

 



 

 

 

תומר אפלבאום, הארץ.   . צילום:2020באפריל    19מחאת 'הדגלים השחורים' בכיכיר רבין בתל אביב,    :  5איור  

המפגינים עמדו במרחק שני מטר זה מזה בהתאם לתקנות הריחוק החברתי בתקופת הקורונה, מסמנים את 

ינים על  שמטילים המפג  האיקס  עצמם כציבור אחראי המסוגל להתארגן בצורה מסודרת ודמוקרטית. צללי

 במבט על מתקשרים לאנדרטה לזכר השואה והתקומה של יגאל תומרקין המוצבת בכיכר.  הכיכר

 

 

הרי שאברהם נקט בגישה שונה    ,"תיעוד המציאות"הפוטוג'ורנליסטי של  היגיון  שאת אפלבאום מנחה הבעוד  

מאת "החירות מובילה את העם"  ליצירה    שיחזור חי. הוא יצר  ליולי  25  -ככר פאריז בבבימוי התמונה החיה ב

 דלקרואה עם חברים ומפגינים שנקלעו למקום במקרה, בהסבירו:  אג'ן 

 

בין  בין הפרשנות שלי ל  האינטראקציהאת  ואני עושה פוטוג'ורנילזם, אבל אני אוהב את החיבור  "

שים. אמיתיים. אני משתמש בכלי הזה כדי לעורר השראה באנהאנשים  הסיטואציה האמיתית ו ה

היא  תפקיד של אסטרטגים, אבל הוא מאוד חשוב. המוטיבציה שלי  ההתפקיד של אמנים שונה מ

לגרום לאנשים להרגיש גאווה ולראות את עצמם כגיבורים דרך הצילומים שלי. הבחורה הזאת שהיא  

גננת מובטלת, פתאום היא סמל המחאה. אנשים רואים עצמם כגיבורים ראשיים באלבום הפייסבוק  

הם לוקחים את הצילום שצילמתי אותם ומשתפים אותו עם סיפור ארוך על המאבק שלהם   שלי.

זה הופך אותם לחלק מהנראטיב ועוד אנשים רוצים להצטרף. [...] אמנות קורית על    –לדמוקרטיה  

 ).  2020ביולי,   28(תקשורת אישית,  "הדרך

 



 
 

 . התמונה החיה (טבלו)2020ביולי    24בכיכר פריז, ירושלים,    tableau viviant'מגן הדמוקרטיה',    :   6איור  

בדרישתם   הצרפתים  האזרחים  של  כממשיכיהם  הדמוקרטיה  למען  הישראלים  המפגינים  את  מציגה 

 שרון אברהם.    לדמוקרטיה ולאזרחות. צילום ובימוי: 

 

 

סטTableau Vivant  -ה סצנה  היא  חיה",  "תמונה  היוצרת  אמנות  צורת  שחקנים  שחקן  ובה  טית  א,  או 

כ כלל    ,ודוממים  קפואיםמודלים,  המשמשים  או  עטויים  בדרך  תקופתיבבתחפושת  מוצבים    הם  .לבוש 

זאת ה צורת האמנות  מקורה של  לית.  ריאטעל תפאורת רקע, לפעמים מוארת תאביזרים או    לב לצד-תשומתב

 ).  Satz 2009תית (מחאה פוליטית כבר בזמן המהפכה הצרפשל ככלי , והיא שימשה בתחילת המודרנה

משום שהיא  הציבורי  מתערבת בשיח  . היא  חיה שצולמה  'הופעה'התמונה החיה של אברהם הייתה  

הצרפתית לאזרחות ולדמוקרטיה. בנוסף חלק מן המהפכה  הישראלים בככר פאריז כ  המפגיניםמציגה את  

דלקרואה של  אברהם    ,לציור  של  החיה  בתמונה  חזותיים    מאזכריםהמפגינים  שנוצרו  רפרנסים  נוספים 

בשטח.  ב ואקראי  בפרחים  מחזיקים  עגול במפגינים  לדמוקרטיה'  ,מגן  האלבום    ',מגן  דימוי  את  מעוררים 

  שנותשלום ואהבה של  נראטיב של  כך שמפגיני בלפור משתתפים ב,  'סרג'נט פפר'   ,המפורסם של הביטלס 

בש השימוש  מזאת,  יתרה  מסכותנהשישים.  סוגי  קומדיה  ,  י  של  לבנות  ומסכות  כחולות  קורונה  מסכות 

התמונה החיה מתפרשת  , וכך  אנטואן ואטו-צייר ז'אןמרפררים לציורי האצילים הצרפתיים של ה  ,דל'ארטה

 נגד האזרחים. כעל המעמד העליון והשימוש במגיפה כביקורת  גם

מטפחות כן  ממש, כלומר דימויים המחקים ציור או פסל מסוים, מאגדות בתוכן ותמונות חיות של   

  , המתעוררים לחייםדימויים  שנוצרת למראה הבין תחושת הגשמיות    ,ניתנות לגישור-סתירות כמעט בלתי



פסלים   או  בכציורים  הממשי,  המגולמים  והאפקט  לבין  גוף  המלאכותיות   נוצרההרחקה  ה ניכור  למראה 

הסיגנון בפוקוס.  לעין-החשופה  ומלאכת  שינוי  פואטית המתחילה  התמונות החיות משקפות  : אסטרטגיה 

אפקטים תמונתיים. יתרה של  - והדגשה  ,שיש בו מן ההגזמה העודפתדימוי חזותי  אך מתפתחת לכדי    נראטיבכ

אל תוך התמוני.  בשר הגוף החי  את  ,  הדימויאל תוך  המציאות  המכניס את  גבולי,  לתמונות חיות יש אופי  

פיו, כיוון שהיא מחפיצה את הגופים הממשיים ההופכים  -עלבה בעת, התמונה החיה הופכת את התהליך הזה  

).  Peucker 2007; Perniola 2004 őPeth ;2014(  עצמו-, ההופכים לדימוי שאנו מוקסמים ממנו בזכותלציורים

בכך שהיא מציעה סכמה של 'התמונה הגדולה'  נראטיב,  -מטהההתמונה החיה הופכת לסוכן עוצמתי ביצירת  

)the big picture  הבנה מקיפה של העולם (אפשרות ל), אוSatz 2009נראית   ). בתמונה החיה של אברהם

עלכעממית  ההתקוממות  ה של  -מובלת  ערכים  אינדיבדידי  -עלולא    ',חירות'ידי  או  אליים  ומנהיגים  כאלו 

  . מרחבים ציבורייםמחאה פוליטית בהממחיזה  מסורת הישראלית  אחרים. בכך אברהם פועל לאורה של ה

שנועדו לאחד את החברה הישראלית במחאה  שימושים    ,מרחבהמפגינים פיתחו שימושים עשירים וחדשים ב

 נגד הממשלה הסמכותנית.  

 

 יצירתיות, אחריות מסקנות: העצמה,  

במסגרת    עומתל סמכותניות  תקנות  האוכף  ה החירום  נהלי  נתניהו  בהתפשטות  מפגינים  קורלמאבק  ונה, 

לקדם את תביעות הנגד שלהם  מנת  -על, דימויים חזותיים, ורפרנסים תרבותיים  מרחבים ציבורייםסיגלו  

הקריאה שלהם לדמוקרטיה. לעומת מחאות חברתיות קודמות בישראל, שנטו להסתמך על אסטרטגיה אחת ו

קורונה ייצרה מערך  בזמן ה (למשל, הקמת מחנות מחאה, עצרות, או הפגנות המונים), התנועה החברתית  

  גוןכ  ,יותחופש תנועה. הטקטיקות נעו מפעולות מסורתלדמוקרטיה ובקריאה ליקות חברתיות  טעשיר של טק

ו-שביתות ציבוריים- עצרותשבת  בככרות  ופרפו  ,המונים  ציבורית  אמנות  פסטיבל,  הלחץ  רלאירועי  מנס. 

: "המחאה הציבורית שלנו הצליחה  נת הדגלים השחוריםמארגברסלר,  י  רהתנועה אכן השפיע. לדבשהפעילה  

האיומיםלהקל   הסמכותניים  מהחוקים  חלק  ע.  על  הקהל,  דעת  על  משפיעים  הציבורי"  אנחנו  השיח  ל 

של נתניהו מנעה ניסיון  סמכותנות  פומבית נגד ההמחאה  היתרה מזאת,  ).  2020יולי,  ב   28(תקשורת אישית,  

נתפש כפוליטי בגלוי  במהלך ש ,יוליל 19  -ב יהוסגר נוסף עם פתיחתו המחודשת של משפטו של נתנהטלת ל

 ).  2020חדשות וואלה   ; 2020הראל   ;2020גביש ושוחט ( דמיולוגיםאפיתם של דעת וחולוהיה בניגוד 

מפגינים השלטונו ישראל הפכה לדמוקרטית למחצה.  תחת  עשרים שנה, ו  כברבשלטון    נמצאנתניהו  

טווח האפשרויות המוגבלות במערכת הפוליטית  החורגות מ ,הראו את הצורך בדרכי חשיבה ופעולה חדשות

מהוות תנועה  כל הקבוצות שנידונו כאן  שנתניהו ניצל במיומנות כדי להשאר בשלטון.  ,  שוסעתישראלית המה

הקוראת   רחבה  הפולעממית  במשחק  מהותי  התרבות ילשינוי  את  המאחדים  אלמנטים  על  בהתבסס  טי, 

, תרבותייםהרפרנסים  ה .  עמוקים  לאומיים, מעמדיים ודתיים-אתנו  ם, שסובלת מעימותיחברה הישראליתהו

מותגים , מוסיקה פופולריתכלה בו ,לחוקים ישראליים ולהיסטוריה ישראלית ,תרבות גבוההלהפניות החל ב

 . , מסתמכים על תרבות משותפת בחברה הישראלית ומדגימים אותהופרסומות

דמוקרטיה בא לכדי ביטוי בשפע של ביטויים  ל אם כן, המאבק בסמכותנות באמצעות רקטוריקה ש

ה.  במרחב  את  רותמים  משותף  התרבות  המוחים  כמכנה  ללחברהלמרחבית  בניגוד  או לאומנות,  ,  דת 

במטרה להציע מודוסים חדשים של    ,נתניהו ומנהיגים סמכותניים רבים אחרים  ו כפי שהציע  ,טריטוריהל

ופעולהבחשי ל  ,ה  המחוץ  הסמכותני.  כללי  שמפעילים משחק  המפלגים  הזרמים  תחת  לחתור  אפשר  כך 

על הסמכותניים  ב-המשטרים  מלחמה  באמצעות  בשלטון:  להשאר  פוליטיים  מנת  בהקשרים  סמכותנות 



.  את הדמוקרטיה כריבוימגלמים  ציבורים שונים והמאחדים  ברפרנסים תרבותיים  , תוך שימוש  אלטרנטיביים

 ברות דמוקרטיות. חבכך מייצרים רטוריקה חדשה  
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