


עִצמו†עיניים†וחשבו†על†מפת†הארץª†כעת†נסו†לצייר
את†מתווה†הקווים†והפיתולים†של†המפה†המוכרת†כל�כך†—
כיצד†תתחילוø†אולי†מהפינה†הצפון�מערבית†של†קו†החוף¨
מראש†הנקרה∫†היד†תונף†אל�על†ואט�אט†תתווה†את†קו
החוף¨†באזור†חיפה†תעצור†ותתעקל†למעין†חוטם¨†ובעיקול
נדיב†יותר†תשרטט†את†שארית†מישור†החוףÆ†ואולי†דווקא
מפנים†הארץ¨†ממזרח†—†בקו†דק†אבל†בוטח†ייווצר†לו†נהר
הירדן†היורד†דרומה¨†בערך†בגובה†חיפה†יהפוך†הקו†למעין
אליפסה†קטנה¨†הלוא†היא†הכינרת¨†ייסגר†וימשיך†דרומה
בואכה†ים�המלחÆ†חיבור†שני†הקצוות†באלכסונים†ייצור
את†הנגב†ויסגור†את†הצורה†הפתוחה†בדיוק†רב†בעיר†אילת
ובמפרץ†ים�סוף¨†תוחם†את†גזרתה†הארוכה†והצרה†של

Æמפת†הארץ

השינון†האינטימי†של†המפה†עוד†מימי†בית�הספר†מעניק
תוקף†למעמדה†כסמל†חזותיÆ†דרך†הפנמתו†דומה†ללימוד
בעל�פה†של†שירת†ביאליק¨†אך†מחייבת†גם†ידע†גאוגרפי
Æוגם†מיומנויות†ציור†הנדרשות†למשל†מהכרת†דגל†המדינה

†שימושים †בעלי †חפצים †מוצגים †המפה¢ †¢על בתערוכה
מגוונים†וכולם†מעוטרים†במפת†ישראלª†לא†מפה†גאוגרפית
Æאו†טופוגרפית¨†אלא†מפה†כדימוי†אמנותי†וכסמל†תרבותי
גבולות†המפה†משקפים†את†זמן†ציורה¨†אך†לא†בשינויים
ביניהם†מתמקדת†התערוכהª†החפצים†בה†הם†תוצרי†תרבות
חומרית†המשקפים†טעם†משתנה†ואופנות†חולפות¨†ומטרתם
לאורך†השנים†זהה∫†להעמיק†את†ההיכרות†עם†הארץ†—
†חווייתית¨ †אישית¨ †בדרך —† †אליה †האהבה †את ואפילו
לימודית†ואסתטיתÆ†כיצד†יש†לבחון†את†המפה†האמנותית

øהלא�גאוגרפית†הזאת†—†האם†היא†ציור¨†איור†או†סמל
במינונים†שונים†יש†בכל†אחת†מהמפות†בתערוכה†רכיב
ציורי¨†פרי†ביטוי†אישי†של†יוצרהª†פן†איורי¨†המוסיף†לצורה
המוכרת†פרשנות†אמנותית†אישיתª†ופן†סמלי†איקוני†המזוהה

Æעם†מפת†ישראל

הציור†העצמאי†והאישי†של†מפת†ישראל†הוא†המימוש
†ואפשר †הארץ¢¨ †¢ידיעת †הנקראת †המטרה †של היצירתי

Æלזהות†בו†כמה†¢תחנות¢†אמנותיות†המובחנות†זו†מזו

ספר†לי†מפה†—†מפת†סיפור

מפת†הסיפור†חידתית†משהו¨†היא†מזמינה†התבוננות†וחיפוש
וכרוכה†בה†חדוות†הפענוחÆ†אופייה†הפתייני†נובע†מהיותה
מוצר†מסחרי†קליל†ומתיילד†המבקש†למשוך†את†העיןÆ†בין
קווי†המתאר†של†הארץ†דחוסים†בה†אתרים†מפורסמים¨
̈†חיות†והתרחשויות†מתקופות†רחוקותª†כולם†מתוארים אישים
†הבחירה †את †המנחה †והוא †ראליסטי¨ †פיגורטיווי תיאור

Æבצורות¨†בצבעים†ובקומפוזיציה

מפות†סיפור†מובהקות†הן†אלה†שהפיצה†הקרן†הקיימת
כתזכורת†לגאולת†האדמה†ולחשיבותהÆ†למשל†באיורו†של
†חלב †זבת †כארץ †ישראל †מתוארת ®±† †©איור †כהן שלמה
ודבשÆ†במפה†מצוינים†אתרים†קדושים†ונראית†בה†התיישבות
שוקקת¨†והכול†בזכות†נפלאות†התרומה†השבועית†לקופסת
Æהקק¢ל†הכחולה†הניצבת†בפינה†כדי†שתיקשר†עמה†בתודעה
קהל†יעד†למפות†כאלה†הם†ילדים†או†תיירים¨†ואולי†הן
פונות†אל†הילד†כאל†תייר†הנזקק†לתיאור†מפורט†וברור

Æכדי†להתמצא

†מפות †את †המאפיין †והמחויך †הצבעוני †הסיפורי¨ בסגנון
הסיפור†מזוהים†חלקי†ארץ†שונים†עם†סמלים†המשקפים
את†ערכי†התקופה†שנוצרו†בה∫†כך†התחלפו†סמלי†גבורה
והתיישבות†מן†המפה†מתוצרת†קק¢ל†—†כגון†האריה†השואג
של†תל�חי†בצפון¨†או†מערך†צינורות†ההשקיה†—†בסמלי
†ומעוטרים †היום †הנמכרים †במוצרים †מעודכנים פנאי
במפות†—†כגון†גולש†סקי†על†פסגת†החרמוןÆ†ואולם†אפיונם
החזותי†נשאר†כשהיה†לפני†שנות†דור∫†תיאור†פיגורטיווי¨
קליל†וצבעוני¨†ה¢מחייך¢†מציאות†גאוגרפית�פוליטית†ומקנה

Æלתוצר†הסופי†ממד†על�זמני

חמישה†עשורים†מפרידים†בין†המפות†של†פרידל†שטרן
למפה†של†רותו†מודן¨†אך†הדמיון†ביניהן†רבÆ†הן†מפורטות
וגדושות¨†צבעוניות†והומוריסטיות†ושואפות†לגרות†את†עין
המתבונן¨†ילד†ומבוגר†כאחד¨†ולאפשר†פענוח†מהיר†וודאי

Æשל†החידות†המוצפנות†בהן

האטלס†המאויר†של†פרידל†©איור†≥®†נותן†פריסה†רחבה
Æשל†אירועים†ושל†מקומות†מן†העבר†הרחוק†ועד†לזמנו
האמנית†יצרה†מילון†סימנים†מתוחכם†אך†נגיש†ובו†אירועי
העבר†—†תנ¢כיים†ואפילו†פרה�היסטוריים†—†צבועים†תכלכל
דהוי¨†גוון†הממחיש†את†המרחק†הכרונולוגיª†לעומתם¨†אירועי
ההווה¨†כגון†ההתיישבות†בראשית†שנות†ה�∞µ¨†מובאים
בצבעים†חדים†ועשיריםÆ†כל†פרט†במפה†ברור†וחד̈†והתיאורים

Æרעננים†וכמעט†נאיוויים†ובד†בבד†גם†חצופים

את†המפה†של†רותו†מודן†©איור†≤®†אמנם†מאפיין†אותו
סגנון†תיירותי†מובהק†—†פיגורטיווי†ונאיווי†—†אך†היא†מציגה

תמונת†מציאות†מורכבת†של†ישראל¨†ואין†בה†ניסיון†לייפות
Æאת†המציאות†או†להימנע†מהצגת†קונפליקטים†לא†פתורים
במפה†מיוצגים†ערבים†ובדווים†©בצפון†ובדרום®†ואזור
עזה†מתואר†בה†כשטח†הבנוי†בצפיפות†וסמוך†לו†חייל
נושא†נשק¨†סוגיות†שמפות†מעין†אלה†נוטות†בדרך�כלל
¢לעקוף¢†או†להתעלם†מהן†כלילÆ†המפה†של†רותו†מודן
מתייחדת†בהיותה†מחווה†לסגנון†המפות†מן†העבר†וגם
†¢תיירותיותØילדותיות¢ †אסתטיות †למוסכמות כפופה
עכשוויותª†כך†נוצרת†מפה†מאוירת†שיכולה†לרגע†להיראות
†וביקורת †עצמית †מודעות †גם †בה †יש †אך רטרו≠קיטש¨
†ואדם †טבע †של †ומורכבת †עכשווית †תמונה †בה ומוצגת

Æ≤±בישראל†בתחילת†המאה†ה�

כי†תבואו†אל†הארץ†≠†מפה†תנ¢כית

בהכוונת†מערכת†החינוך†היו†סיפורי†התנ¢ך†לתבנית†נוף
מולדתו†של†הצבר†הציוני†עוד†בימי†המנדטÆ†ביטוים†החזותי
†לרוב —† †הדמויות †מראה †ובהם †קבועים¨ †סממנים לבש
בגלימות†ובפנים†עטורי†זקן¨†ואותיות†שהגופן†שלהן†שיווה
מראה†עתיק†לדימוי†כולו¨†בין†שאייר†לוח†משחק†ובין†שעיטר
כריכת†מחברת†©איור†¥®Æ†יצרנים†פרטיים†רבים†חברו†להפיכת
הממד†הגאוגרפי†לרכיב†מיתי†המאפשר†לדלג†על†אלפיים

Æשנות†גלות†וליצור†רצף†של†ישיבה†עברית†בארץ

†מהן †אחדות Æחפצים† †מגוון †על †רווחו †התנ¢כיות המפות
מציינות†אירועים†מתקופת†המקרא†ואחרות†מציגות†את
הארץ†מחולקת†לנחלות†שבטי†ישראלÆ†על†לוחות†משחק
†ה�∞≤ †בשנות —† †שונות †בתקופות †המפות †הופיעו רבים

†ב¢חידון †למדינה †העשור †בשנת ªברלוי† †בנימין מתוצרת
®µ†בשנות†ה�∞∂†ב¢מסעות†שלמה†המלך¢†©איור†ª¢התנ¢ך
בהוצאת†עמרנהª†ובשנות†ה�∞∑†על†שי†שחילק†בנק†לאומי

Æ¢לחוסכים†הצעירים†—†¢מסע†בני†ישראל†במדבר

†ראה†ודע †הספר †מתוך †המפה †היא †במיוחד מעניינת
©איור†∂®†שראה†אור†ב�ª±π¥π†במקוריות†משתלבים†בה
†בחרה †שלע †עליזה †המאיירת —† †וההווה †העבר †בזה זה
לשלב†דו�ממד†ותלת�ממד†ולצייר†את†הדמויות†התנ¢כיות
כאילו†הן†מתרוממות†מן†המפה†השטוחה†ופורצות†את

Æגבולות†החלל†והדף

דע†את†ארצך†≠†מפה†קדם�גאוגרפית

Æמפות†אלה†נועדו†לשמש†שלב†מכין†ללימוד†המפה†האמיתית
שלא†כמו†מפות†הסיפור†המאפשרות†פענוח†מידי†וסיפוק
מהיר¨†אלה†דורשות†מבט†נוסף†והבנתן†מחייבת†למידה†של
עקרונות†גאוגרפייםÆ†מבחינה†אמנותית�סגנונית†נחלקות

המפות†הקדם�גאוגרפיות†לשני†סוגים†עיקריים∫

מפות†בעלות†נטייה†חזקה†לפישוט†—†ממפות†דלות†פרטים
ועד†מפות†כמעט†אילמות¨†לעתים†רק†עם†קווי†המתאר
התוחמים†את†גבולות†הארץÆ†כאלה†הם†לדוגמה†מפת
†שלל †בין †בשחור�לבן †קטנה †כתמונה †המופיעה הארץ
דימויים†בכיתת†לימוד†©איור†∑®†או†קלמר†מתוצרת†בנק
לאומי†שבקווים†אדומים†על†גבי†פלסטיק†לבן†מתוארים
עליו†בחסכנות†קווי†החוף†והגבולות†ומפורטים†רק†יישובים

Æ®∏†איור©

במפות†מן†הסוג†האחר†ניכר†הדגש†על†הכרת†הארץ¨†והן
מתאפיינות†בדחיסות†של†צבעים†וצורותÆ†דומה†כי†לשון
†גם †מתבטאת †ארצך¢ †את †¢דע †במילים †הנקוטה הציווי
בשפת†האמנות†שכמו†מאמצת†לבוש†גאוגרפי†וכופה†אותו
על†המתבונןÆ†כך†במשחק†¢אעברה†נא†בארץ¢†שאייר†נחום
†חומים †ירוקים¨ †בו †הצבעים ª®π† †©איור ±π≤πב�† גוטמן
וצהבהבים†כצבעי†מפה†טופוגרפית¨†והמידע†בו†אמנם†חלקי¨
אך†גאוגרפי†ממש†—†כגון†גובהו†של†ההר†המובלט†מפני

Æהציור†או†צחיחותו†של†הנגב

עשה†לך†סמל†ומפה†—†מפת†סמל

מפות†הסמל†הן†מפות†המשורטטות†בקו†כללי†בלבד†ונועדו
רק†לתת†אזכור†חזותי†למסומן†המוכר†מבלי†להוסיף†מידע

Æגאוגרפי†כלשהו

רבים†מהחפצים†ממין†זה†כוונו†אל†ילדים∫†האולר†—†שהיה
מתנה†מקובלת†לבר�מצווה†©איור†∞±®ª†מפה†מוזהבת†על
גבי†קלמר†ורודª†עט†חגיגי†עשוי†כסף†©איור†±±®†או†מקראות
†הכטקופף ßה† †של †איורו †כריכתן †שעל ¨±π∂∑ישראל†מ�
המתאר†תלמיד†ומאחוריו†מפת†הארץ†משורטטת†בקו†לבן
על†לוח†שחור†©איור†≥±®Æ†כל†החפצים†הללו†מבקשים†לסמל

Æהוויית†נעורים†לאומיים†גדושי†תום†צברי

מפת†ארץ�ישראל†שעל†קופסת†הקרן†הקיימת†©איור†≤±®
היתה†למן†ראשיתה†בשנות†ה�∞≥†דימוי†גאוגרפי†אידאי†של
מרחב†לאומי†מדומיין†אשר†שימש†מכשיר†לגיוס†כספים
†לסמל †כמובן †הפכה †הקופסה Æציונית† †תודעה ולהבניית
בזכות†עצמה¨†וכמוה†מפת†הארץ†בכחול†לבן†—†זו†משתרעת

†אל †גולשת †אף †ולעתים †הקופסה †חזית †מלוא †פני על
דופנותיה¨†טשטוש†גבולות†המשרת†רעיון†של†ארץ†גדולה
ונועד†לחבור†לתמימותם†של†הילדים†—†הסוכנים†שסייעו

Æבהפצתו

לא†רק†קופסת†הקק¢ל†—†רוב†המפות†בקטגוריה†זו†היו
†לסמלים †וצורפו †לאומית †גאווה †של †נלהב †כרוז בעבר
לאומיים†אחריםÆ†כך†קופסת†עוגיות†©איור†¥±®†שיוצרה
באנגליה†בשנת†π¥π±†ועליה†נראים†לצד†המפה†גם†דגל¨
מגילת†העצמאות¨†בן�גוריון†המצויר†נואם†בכנסת†ודמויות
חלוצים†וחייליםÆ†כמוה†צלחת†הקישוט†©איור†µ±®†מתוצרת
ארה¢בª†היא†הציגה†בצבעוניות†רבה†בראשית†ימי†המדינה
Æאת†מפת†הארץ†לצד†סמלי†לאום†ובהם†דיוקנו†של†הרצל

לעומתם†יש†אובייקטים†שהמפה†שולבה†בהם†בסמלים
אחרים¨†ואותם†מאפיין†דווקא†איפוק†גרפי¨†בבחינת†¢פחות
הוא†יותר¢Æ שולט†בהם†מראה†קווי¨†צבעוניותם†מצומצמת
והתיאור†כולו†בעל†אפיונים†של†כרזהÆ†לא†אחת†שולבה
®±∑† †©איור †תנ¢כית †במגילה †או ®±∂† †©איור †בדגל המפה
ביעילות†ובחסכנות†רבות†כל�כך†עד†שהיא†מתגלה†רק

Æבמבט†שני

†הסמל †מפת †של †קרנה †ירד †הלאומי †הלהט †דעיכת עם
כדימוי†פופולריÆ†גם†מפות†הפכו†למוצר†בשרשרת†המזכרות
המיוצרות†במזרח†הרחוק†והזול¨†והפיכתן†לדימוי†תיירותי
נטול†אידאולוגיה†עוקרת†מהן†את†המשמעויות†הפוליטיות
והחברתיות†—†בחוצות†העיר†נמכרות†היום†רק†מפות†סיפור
לתיירים¨†והן†גדושות†אלמנטים†יפים†ומושכים†הנטולים
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