פרסי
יד יצחק
בן־צבי

נימוקי השופטים להענקת
פרס יצחק בן־צבי לתולדות ארץ־ישראל,
פרס מרדכי איש־שלום לתולדות ארץ־ישראל
ופרס יצחק בן־צבי למפעל חיים
לשנת תשע"ה
נימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן־צבי לתולדות ארץ־ישראל
הוועדה החליטה להעניק את הפרס לשנת תשע"ה

לד"ר הלל כהן
על ספרו 'תרפ"ט :שנת האפס בסכסוך היהודי‑ערבי' ,בהוצאת כתר ועברית2013 ,
ספרו של ד"ר כהן עוסק בגל האלימות ששטף את ארץ־ישראל בחודש אב תרפ"ט .בקיץ של אותה שנה פרץ
עימות אלים בין ערבים ליהודים ,והוא הותיר אחריו מאות הרוגים ,ונקבע בתודעתם של רבים מתושבי הארץ
כנקודת ההתחלה של סכסוך הדמים הקשה ורב הימים .מאורעות תרפ"ט ,אירוע מכונן בתולדות
ארץ־ישראל ,לא זכו עד היום למחקר היסטורי ביקורתי ,שיטתי ומעמיק על בסיס המקורות העבריים,
הערביים והבריטיים .חסרה הייתה בספרות המחקרית בדיקה יסודית של מהלך האירועים האלימים שנרצחו בהם
 133יהודים ונחרבו יישובים וקהילות ברחבי פלשתינה המנדטורית .לא הייתה בנמצא עבודה שהביאה בחשבון
את אמונותיהם ,דעותיהם ומחשבותיהם של אנשי קבוצות האוכלוסייה השונות שנטלו חלק בפרץ האלימות
שהכה בערי הארץ ובכפריה מן הגליל עד הנגב .בחיבורים שעסקו במה שאירע בתרפ"ט לא נדון לעומק מקומם
של המאורעות האלימים ברצף ההתפתחויות שהולידו את הסכסוך הישראלי‑ערבי ,ושעיצבו את היישוב היהודי
שממנו צמחה מדינת ישראל המוכרת היום .יותר מכך ,עד עתה לא הוצבו זה מול זה האופנים השונים והמנוגדים
שבהם קראו ,וקוראים עד היום ,שני הצדדים בסכסוך את רקעם של מאורעות תרפ"ט ,משמעותם והשלכותיהם על
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תולדות הארץ ועל גורל אוכלוסייה .הספר 'תרפ"ט :שנת האפס בסכסוך היהודי‑ערבי' מתמודד עם החסרים
הללו ומציג תמונה חדשנית ,שנועדה להוליך את הקוראות והקוראים ,כלשון המחבר ,אל 'מסע שורשים:
לשורשי הקיום היהודי בארץ ,לשורשי ההוויה הערבית בארץ ולשורשי האלימות ושפיכות הדמים'.
חיבורו של הלל כהן ממלא חלל רב שנים שנפער בהיסטוריוגרפיה הישראלית .הספר הוא תוצר של התחקות
מדוקדקת ורגישה אחר אחד האירועים הטרגיים ביותר שהתחוללו בתקופת המנדט הבריטי — מאורעות
תרפ"ט ,על השלכותיהם קצרות הטווח וארוכות הטווח ועל הכתיבה על אודותיהם .ראויה לציון מלאכת
המחשבת המופתית של סיפור המאורעות .לפני הקוראים והקוראות נפרשים ,רגע אחרי רגע ,אירועי השבוע
האחרון של חודש אוגוסט  .1929על בסיס מגוון מקורות עלה בידי המחבר לשחזר את הלכי הרוח של בני
התקופה ולהציגם לפני הקוראים; ובזכות היכרותו העמוקה עם התרבויות והטקסטים ,הן היהודיים והן הערביים,
לסוגיהם ולסוגותיהם ,עלה בידו לא רק לפרוש בפנינו את מהלך המאורעות ואת מגוון העמדות שנקטו יהודים
וערבים ,אלא לחשוף את התפיסות האידאולוגיות והדתיות שעמדו ביסוד הפעולות ,ולהעלות אל פני השטח
מערכים רגשיים שלא ניתנה עליהם הדעת עד כה .תוך כדי השחזור חותר המחבר לאתר את נקודת האל־
חזור של הסכסוך היהודי‑ערבי; הוא קורא תיגר על מיתולוגיות משני הצדדים שנולדו בעקבות מאורעות
תרפ"ט; מאיר נקודות אפורות לא מעטות שהיו בין הקצוות הלבנים לקצוות השחורים של הסכסוך ,ועושה זאת
כדבריו בלא ניסיון 'ליפות את המציאות ,הערבית או היהודית ,אבל גם לא להטיל רפש' .הספר מעלה תרומה
ייחודית בשדה כתיבת ההיסטוריה הישראלית בשל שיטת הכתיבה שנקט המחבר :חשיפה מודעת של תהליך
הכתיבה .הקוראות והקוראים נחשפים לשאלות של התמודדות עם עדויות מנוגדות על אותם אירועים עצמם.
הם שותפים למחבר גם בהתמודדות עם הנחות יסוד גלויות וסמויות העומדות בבסיס הכתיבה ההיסטורית על
אודות הסכסוך היהודי‑ערבי ,ובהצבת סימני שאלה על הנחות היסוד הללו .אפשרויות שונות לקריאה ולהבנה
של עדויות היסטוריות (כתובות או עדויות שבעל־פה) ,הסברים מדוע העדיף המחבר הסבר אחד על משנהו,
מסקנות ביניים וערעור עליהן — כל אלו מוצבים לפני הקוראים במהלך הדיון ומאפשרים להם לחדור אל בית
המלאכה של ההיסטוריון.
הספר פורץ דרך מבחינה מתודולוגית ומדעית .כפל ההתמחויות של המחבר — מזרחן המצוי היטב במקורות
הערביים ,וחוקר תולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל האמון על ארכיוני המוסדות והארגונים היהודיים —
הוליד סיפור היסטורי ייחודי וחסר תקדים .זהו סיפור שנבנה הן במבט מבפנים ,מבטו של איש היישוב היהודי,
הן במבט מבחוץ ,מבטו של הערבי הארץ־ישראלי .הלל כהן הוא בן בית בעולמות התרבותיים של דור תרפ"ט.
ברגישות ובעין בוחנת עלה בידו לא רק לשחזר בדקדקנות את מה שאירע ,אלא גם להציג את נקודות המבט
השונות ולחשוף תחושות ,מניעים ודחפים שעיצבו את העימות האלים שאירע בשלהי שנות העשרים של המאה
העשרים .זוהי גישה היסטוריוגרפית שכמעט אין לה תקדים בחקר תולדות הסכסוך הארץ־ישראלי .הספר כתוב
בלשון רהוטה ונקרא כמסמך היסטורי מרתק.
בשל כל אלה החליטה הוועדה להעניק את הפרס על שם יצחק בן־צבי לשנת תשע"ה
לד"ר הלל כהן על חיבור מעולה זה.
על החתום:
פרופ' ישראל ברטל — יושב ראש
פרופ' יורם בילו ,ד"ר יהושע פרנקל ,פרופ' איל רגב ,ד"ר תום שגב — נציג הציבור
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נימוקי השופטים להענקת פרס מרדכי איש־שלום
לספר ביכורים בחקר ארץ־ישראל ויישובה
הוועדה החליטה להעניק את הפרס לשנת תשע"ה

לד"ר חזקי שוהם
על ספרו 'מרדכי רוכב על סוס :חגיגות פורים בתל־אביב ( )1936‑1908ובנייתה של אומה חדשה',
בהוצאת אוניברסיטת בר־אילן ומכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן־גוריון ,תשע"ג
חברי הוועדה מצאו את ספרו של חזקי שוהם ראוי לפרס איש־שלום לספר ביכורים לשנת תשע"ה .הספר הוא הישג מן
הבחינה האתנוגרפית .שוהם מציע שחזור מדוקדק ומקיף של חגיגות הפורים בתל־אביב על סמך שימוש מוקפד בחומרים
מגוונים מארכיונים ומעיתוני התקופה .הוא משלב את החגיגות היטב בהקשרים החברתיים והתרבותיים של חיי היישוב.
הכתיבה הרהוטה ,הניסוחים הבהירים והשימוש המושכל במושגים תאורטיים ,שאינם כופים עצמם על החומר אלא צומחים
מתוכו ,עושים את הספר ל'תיאור גדוש' במיטבו ,כלשון האנתרופולוגים .תורמת לכך גם המתודולוגיה של מיקרו־
היסטוריה ששוהם מפעיל על מקורותיו ,מתודולוגיה הרגישה לשיח ,לפרקטיקות של אנשים פשוטים ולחיי היום־יום.
מעבר לכך הספר מציע ניתוח מקורי וחדשני של עיצוב התודעה והזהות הקולקטיביות ביישוב ,והוא פריצת דרך
של ממש בשדה המחקר של החברה היהודית בארץ־ישראל .על רקע העיסוק המחקרי הנפוץ בתרומה של מסגרות
פוליטיות ,אידאולוגיות 'גבוהות' ועיליות חלוציות לעיצוב הזהות הציונית ולבינוי אומה ,שוהם מפנה את הזרקור אל
התחומים הנחותים לכאורה של תרבות הבידור והפנאי של ההמונים במרחב האורבני ,ושופך אור חדש ,לעתים מפתיע,
על תפקידם של אלו כמחוללי זהות .בניתוח מבריק מערער שוהם על מוסכמות מחקריות המנגידות באופן בינארי את
ההתיישבות העובדת לעיר הבורגנית ,את עולם העבודה הלאומי ה'רציני' לתרבות ההמונים הפופולרית ואת המסורת
המומצאת המקומית למסורת היהודית הגדולה .לעומת מוסכמות אלה הוא מציג תמונה מורכבת ורב קולית של חגיגות
הפורים בתל־אביב ,שהחוויה הקרנבלית של בידור ,מסחור ונהנתנות גויסו בהן למטרות לאומיות ודווקא חיזקו את
הזהות הציונית .שוהם מפיק מחגיגות הפורים כמקרה מבחן תובנות מרתקות על הפיכתה של תל־אביב לכרך מודרני,
שהפציעה בו תרבות פנאי קפיטליסטית ,ושהומצאו בו מסורות שהיו אבני מסד בכינון דת אזרחית חדשה ביישוב.
החוויה החדשה והמלהיבה של בני העיר העברית הראשונה — חוויית החופש לחיות חיים יהודיים מלאים במרחב
הציבורי — הדהדה מן המסיבות ,הנשפים ותהלוכות העדלאידע ,וכוננה 'לאומיות של כיף' ,נינוחה ונהנתנית; זו לא
עמדה בסתירה להתמסרות לבניין המולדת אלא נבעה ממנה.
מחקר זה הוא ביכורי יצירתו של חוקר צעיר הנמצא בשלבים הראשונים של דרכו המדעית ,וניכרים בו כושר ניתוח
מעולה ,חריפות ויצירתיות ,המבשרים ללא ספק תרומה עתידית במדעי היהדות ובחקר התרבות הארץ־ישראלית.
על כל אלה מצאו חברי הוועדה לנכון להעניק את פרס מרדכי איש־שלום בתולדות היישוב לשנת תשע"ה לד"ר חזקי
שוהם .אנו מאחלים לו קריירה מדעית פורייה ועתירת הישגים.
על החתום:
פרופ' ישראל ברטל — יושב ראש
פרופ' יורם בילו ,ד"ר יהושע פרנקל ,פרופ' איל רגב ,ד"ר תום שגב — נציג הציבור

קתדרה 216

נימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן־צבי ללמפעל חיים
בחקר והנחלה של תולדות ארץ־ישראל ויישובה לשנת תשע"ה

לד"ר גדעון עפרת
ועדת פרס בן־צבי למפעל חיים בחקר והנחלה של תולדות ארץ־ישראל ויישובה ,פרס המוענק אחת לחמש שנים
לאישיות שמפעל חייה מקרין על המחקר והעשייה במדע ארץ־ישראל ,החליטה פה אחד על הענקת הפרס בשנה זו,
שנת תשע"ה ,לד"ר גדעון עפרת ,על תרומתו הייחודית לחקר האמנות הישראלית לדורותיה.
תרומתו של ד"ר עפרת לשדה זה היא מכרעת וחסרת תקדים בהיקפה .היא תוצאה של עבודת נמלים שיטתית זה
עשרות שנים רבות — עבודת איסוף ,מחקר ,כתיבה ואצירה ,שנעשתה בהתמדה ,בלא לאות ובלא הפוגה ,ושהיא
ביטוי למחויבותו האישית המוחלטת של החוקר לתחום עשייתו .את המפעל הזה חולל עפרת בלא שעמד מאחוריו
גוף מוסדי שיתמוך בו ,ובלא שפעל בתוך מסגרת אקדמית מגוננת .המפעל אדיר ההיקף הזה הוא מפעלו של איש
אחד .זהו מפעל חיים כפשוטו.
מפעלו של עפרת בחקר האמנות הישראלית היה בסופו של דבר לחקר התרבות הישראלית בכללה .הקטגוריות
שבחר לפעול בהן ,השימוש בסוגות מחקר שונות ,השכלתו הפילוסופית הנרחבת ובעיקר הגבולות שסימן למחקריו,
עשו את עבודתו לעבודת תשתית יחידה במינה בחקר התרבות הישראלית מראשיתה ,למן הופעותיה המוקדמות
ביותר ועד עתה ממש .נקודות התצפית שבחר לבחון מהן את האמנות הישראלית כתאורטיקן של אמנות וכפילוסוף,
התפתחו לכלל מניפות רחבות ,לשערים פתוחים לרווחה לתרבות הישראלית החדשה.
מפעלו של עפרת בא לידי ביטוי בראש ובראשונה בהיקף פרסומים חסר תקדים .הוא כולל עשרות ספרים ,כמאה
קטלוגים ,מאות רבות של מאמרים ,עשרות תערוכות ואת ה'מחסן' — שאליו נשוב .לאחר שני ספריו הראשונים של
עפרת' :הגדרת האמנות' ,שיצא לאור בשנת  ,1975ו'השיפוט האמנותי' ,שיצא לאור שלוש שנים אחריו ,דווקא ספרו
השלישי' ,אדמה ,אדם ,דם' ,שיצא לאור כעבור שנתיים נוספות ,סימן את הכיוון שבו עתידה הייתה טביעת אצבעותיו
של עפרת ללכת ולהעמיק ,ללכת ולהתבהר ,הכיוון שהבשיל בספר 'כאן' ,שיצא לאור כעבור עוד ארבע שנים ,בשנת
 ,1984ואשר שמו הקצר ראוי לו מאין כמותו' :כאן' ,במקום הזה .מתוך מאמריו של ספר זה הלכה ונתנסחה משנת
המקומיות של עפרת ,משנה שהיה ממבשריה ,אולי אף מנסחה הראשון .מכאן הלכה והתנסחה עמדתו באשר לנקודת
המוצא המקומית ,ההכרחית לאמנות בפרט ולתרבות בכלל ,אך לענייננו — לאלו הישראליות ,עמדה תאורטית,
ביקורתית משעה שנוסחה בראשונה ,אשר הפכה מאז לאבן פינה בשיח התרבות הישראלי .עמדה זו ראתה באמנות
יצירה אותנטית ששורשיה נטועים במקום :בבית ,בחצר ,במרחב; מכאן ,רק מכאן ,מובילה הדרך אל האוניברסאלי —
'אבוי לאוניברסליות ששורשיה אינם נעוצים במקום ,אבוי למקום שתרבותו אינה נושאת עיניה אל האוניברסלי'.
תרומתו הייחודית ,החד־פעמית ,של עפרת להגדרה חדשה של התרבות הישראלית נשענה בלא ספק על עבודתו
כאוצר .דרך התערוכה והקטלוג פירק עפרת את הדימוי החד־ממדי משהו של ישראליות מסוימת ,ומרכיבים חבויים
שחשף פתחו את הדרך להגדרות חדשות שלה ,רחבות יותר ,בחונות יותר ,מדויקות יותר.
נושאי התערוכות שאצר ,גם הן בעיקר למן ראשית שנות השמונים ,העלו אל פני השטח סוגיות משנה שהלכו
וערערו בהדרגה את התמונה המונוליתית ,הסטראוטיפית והישנה ,והציעו חשיבה אחרת ,רעננה ,הכרוכה בבחינה
חוזרת ונשנית של עקרון המקומיות .בשורה של תערוכות היסטוריות שאצר החזיר עפרת למחזור הדם של האמנות
הישראלית שורה של אמנים נשכחים ,מושכחים ,ושינה בכך את מפת האמנות הישראלית .בין אלו יש לציין את

 217קתדרה
התערוכה הרטרוספקטיבית של אברהם אופק שאצר במשכן לאמנות בעין־חרוד בשנת  1986ואת הוצאת הקטלוג
'בית' שנלווה אליה ,וכן את התערוכה הרטרוספקטיבית של נפתלי בזם שנערכה בתל־אביב שלוש שנים מאוחר יותר
ואת הקטלוג שנלווה אליה.
אין ערוך לחשיבותן של התערוכות הקטנות שאצר על נושאים קטנים לכאורה ,ושבהן חשף שוב ושוב מוטיבים ,תמות
ונושאים משמעותיים בתרבות הישראלית שנדחקו מן השיח התרבותי בחברה הישראלית זה כבר או שכלל לא היו בו.
כאלו היו התערוכה 'עקידת יצחק באמנות הישראלית' בשנת ' ,1978דור תש"ח באמנות הישראלית —  '1948בשנת
 1988ו'בצלאל החדש '1955‑1935 ,בשנת ' .1987תערוכותיו פתחו לא אחת אופק חדש בתחום האצירה ,אתגרו
את גבולותיה והציעו מערכת יחסים חדשה בין אוצר ואמן ,תערוכה וקהל' (גליה בר־אור ,המשכן לאמנות בעין־חרוד).
אך בלא ספק תרומתו המכרעת של עפרת ,אשר גם היא עמדה לנגד עינינו שעה שהחלטנו להעניק לו את הפרס על
מפעל חייו ,היא תרומתו הגדולה לתולדות האמנות הישראלית ,התרומה השיטתית ,הקבועה ,המצטברת ,שאינה
חדלה לרגע .ייתכן שהמהלך החל עוד בשנת  ,1980כאשר היה שותף מרכזי בכתיבת הספר 'סיפורה של אמנות
ישראל' ,שיצא לאור אז בעריכת בנימין תמוז ,ושהיה מן הניסיונות הראשונים לסכם ,לכתוב היסטוריה מקיפה של
האמנות הישראלית ,וייתכן שהמהלך התחיל עוד קודם לכן .מכל מקום במשך עשרות שנים חקר עפרת לפרטי פרטים
את סיפורה של האמנות הישראלית מראשיתה ,והגיש אותה לציבור במאות מאמריו ,בעשרות ספריו ,בתערוכות,
בהרצאות ובשיעורים ,שניתנו בהתלהבות מתפרצת ,בדרכו המיוחדת של עפרת ,בכל מקום אפשרי .סיפורה של
אמנות ישראל היה למהלך חייו .אין אבן שלא הפך ,ואשר לא הניח ביסודות הכתיבה החדשה ,הביקורתית ,כתיבה
הבוחנת את עצמה שוב ושוב ,על תולדות האמנות הישראלית ומקומה בתרבות היהודית והישראלית כאחת.
דומה כי שיאו של מהלך זה הוא ה'מחסן'' ,המחסן של גדעון עפרת' ,הבלוג שמשהו מתחולל בו ממש מדי יום ,ואשר
בסופו של דבר כולל כמעט כל דבר שיצא ושיוצא מתחת ידו של עפרת .כאן הגיעה לשיאה האובססיה של עפרת
לגודש ,אחסון ,איסוף וניתוח' .המחסן' ,על כלי החיפוש המצוינים המלווים אותו ,אינו רק המאגר הגדול והכולל ביותר
של מידע על אמנות ישראלית ,אלא מרחב יצירתי יחיד במינו של ביקורת ,תאוריה וסיפור ,הקיימים זה בצד זה וזה
בתוך זה ,והעיקר — הוא פתוח ,על כל אשר בו ,לכל אדם ,חוקר כמתעניין .דומה ש'המחסן' הוא היום מאגר חומר
הגלם החשוב ביותר שהוא זמין ,עומד לרשות כל המבקש לדעת ,ללמוד ולחקור את האמנות הישראלית לדורותיה
על כל אשר בה.
יותר מאשר לּפַ סל המציב יצירה נישאה המסמלת דבר גדול אחד ,עפרת קרוב לאמן הפסיפס הקדמון ,האוסף אבן
ועוד אבן ,בוחן ,מלטש ,כמה מהן הוא צובע ,ואז כורע על ברכיו וקובע אותן בדיוק במקומן .וכך לאט לאט ,בסבלנות
אין קץ ,בנמיכות קומה — לא בנמיכות רוח — הוא יוצר תמונה שלמה ,צבעונית ,מרהיבה ,ועוד זוכר את האבנים
הבודדות ,הקטנות ,שמהן היא עשויה.
שאפשר
'בדיעבד הסתבר' — אמר לאחרונה יאיר גרבוז בריאיון — 'שהמעשה הנדיב והמרחיק ראות של עפרת הוא ִ
את תחילת כתיבת ההיסטוריה של האמנות המקומית'.
אשר על כן החליטה הוועדה פה אחד להעניק לד"ר גדעון עפרת
את הפרס למפעל חיים על שם יצחק בן־צבי בשנה זו ,שנת תשע"ה.
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