
 

 

 

 

, ארגנטינה ,בואנוס איירס ,AMIA-טרור ב  פיגוע :להחזיק את הזיכרון

ת בהבניית זיכרון יות מוזמנותמקומן של התערבויות אומנו - 1994

 כאירוע מתמשך

 יעל גילעת

 מבוא .1

 ביחס לפיגוע טרור רב נפגעיםשנה  26מזה במרחב זיכרון שהולך ומתפתח  המחקר דן

 AMIA ((Asociación Mutual Israelita Argentina שהתרחש בבניין הקהילה היהודית

גבה את חייהם  9.53בשעה  יום ב'בוקרו של . הפיצוץ שאירע ב18.7.1994-רס ביבבואנוס אי

נוספים נפצעו. מכונית התופת הרסה כליל את המבנה, מבני אנשים  300אנשים.  85של 

מדרכות ובתים המגורים ומסחר סמוכים ואף את הכביש, 

 ,במלואו פוענחלא הפיגוע . עד היום נרחבברדיוס 

 מלבד סייענים שכבר שוחררו ,לא הובאו לדיןהאשמים 

גורמים משפטיים ומשטרתיים  .אי תקינות החקירהבשל 

 ,נמצאו אשמים בהסתרת מידע, רשלנות ושיבוש הליכים

בהרשעות חלקיות. רק  2015-ב משפטם הסתייםך א

אצבע עד היום משפחות הנפגעים ונציגי הקהילה מפנות 

 8-במאשימה אל השלטונות בהכשלה מכוונת של החקירה. 

שהיה , Nisman)הפרקליט אלברטו ניסמן ), 2015 בינואר

 .מת בנסיבות לא ברורות AMIAבין התובעים בתיק 

עסיק ממשיך לה ,או שמא הירצחו של ניסמן ,התאבדותו

 את הספרה הציבורית גם כיום.

 1994יולי  ,אתר הפיגוע: 1תמונה                                                                            
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שנתיים אחרי שהתרחש  היה השני ברצף פיגועי טרור רבי נפגעים AMIAהפיגוע בבניין 

סמיכות  .אנשים ועשרות נפצעו 22בו נהרגו ש ,בשגרירות ישראל בארגנטינה הפיגוע

( שהופנתה Menemיא ארגנטינה המכהן, קרלוס מנם )נש והודעת התנחומים של הפיגועים

בנוגע ער  ציבורי ותקשורתי יצרה שיחלראש ממשלת ישראל, יצחק רבין ולא לאזרחיו, 

עיקר ב 1לאומי.-והזיקה בינה לבין טרור טרנס למעמדה של יהדות ארגנטינה כמיעוט מובחן

תרבותי של האומה ה היאופינשאלו שאלות לגבי  :לרקמת החיים במדינההדיון הופנה 

על האזרחים פועלים כדי להגן מנגנוני השלטון האם הועלתה תהייה  .הארגנטינאית

 וטרור היואלימות  2.הדין עם האשמיםדרוש כדי למצות את הכל האם נעשה ו ,והתושבים

עשור לאחר סיום  3ןיאלזורו ופלדשטי-בתולדות ארגנטינה, כותבים אקוסטה יםנפוצ

טראומה חדשה לנרטיב קורבנות נוספה ו AMIA-רחש הפיגוע בהתהדיקטטורה הצבאית, 

את מספר  מבחינת ההיסטוריה של ארגנטינה למודת הטרור, היה זה האירוע שגבההטרור. 

הקורבנות הגדול ביותר אי פעם, ובהקשר לקהילות יהודיות בתפוצות, היה זה הפיגוע 

 החמור ביותר נגד קהילה יהודית מאז התקופה הנאצית. 

אלא להדהד בספרה הציבורית, שהמשיך רעש הפיצוץ זה לא היה ך השנים, במהל

שוב  אזרחים נפלו  ,גם עם חזרתה של הדמוקרטיהשהייתה התחושה . ערכי-ההדף המוסרי

וגרוע מכך,  ,שאינם מעוניינים בגילוי האמת קורבן למניפולציות של מנגנונים אפלים

רֹותמייצרים מסך של   ,ממאיר היה לכרונוטופחב הזיכרון )והמחאה( מרכתוצאה מכך,  .ַהְסתָּ

 תפרפורמטיבי תותודעתי תפיזיבנוכחות על ציר הזמן ועל ציר המקום,  סמתפרה

   4., בהתאמה  למושג "מחוזות זיכרון" שהטביע פייר נורהתוטקסטואלי

כאירוע מתמשך בלתי פתור.  במרחב האזרחיאפוא הפיגוע והשלכותיו נתפסים 

ידי  -ממשיכים להתבצע עלנצחה מהלכי הה, אבל 1998-מחדש ונחנך במנם נבנה והמבנה א

שבהם הינו  יםסוכני זיכרון שונים. אחד המאפיינים הבולטים והפחות נחקר

לסוכני זיכרון שהפכו  AMIA ראשימנים המשתפים פעולה עם ומעורבותם/גיוסם של א

ם, מאיירים, בעצמם בעיצוב מרחבי זיכרון ציבוריים. עוסקים בכך ציירים, צלמי

 . ושחקנים מנות ציבורית, מעצבים, זמריםומני קומיקס, קולקטיבים של אוקריקטוריסטים, א

אוצר הגלריה  2003משנת אשר משמש  (Kapszuck)וק שהאוצר אליו קפהיזם ו

Espacio AMIA חלל לא(מנות וAMIA), ת בתוך מבנהמממוקה AMIA  ,מצליח לרכז החדש

                                                           
 11-שו לפני הלאומי. יש לזכור שהפיגועים התרח-לתה עניין רב בהיבט הטרנסיהתקשורת ג 1

 Gurevitz) ם דאז הצביעו על שני צירים: הציר האיראני והציר הסורייבספטמבר. תחקירים עיתונאי
& Escudé, 2003; Feldstein & Acosta-Alzuru, 2003)  

2 y, 2015kLevine & Zaretz 
3 Alzuru, 2003-Acosta& Feldstein   
 1993נורה,  4
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שהוציאו לפועל פעולות תחומי עשייה שונים מואומניות מנים ואלאורך השנים  סביבו

מנות עכשווית בעיצוב המרחב ושתוכננו בקפידה על ידו. שילובה של א מגוונות אוצרותיות

מזמן מפגש מרתק בין זיכרון, הנצחה ומחאה, שתיאורו, ניתוחו ופרשנותו יעמדו  ,הציבורי

 במרכז מאמר זה.     

מנותיות והתערבויות אבוחן ההתרבות החזותית שיסודו בחקר מחקר המאמר מציג 

של סוכני זיכרון שפעלו התוצרים ואת הפעולות ו בנוף האורבני של אתר האירוע וסביבתו

לאחר תיאור תמציתי של המהלכים על הציר הדיאכרוני,  .AMIAמטעם או בשיתוף עם 

רוב שנמצאת קברכבת התחתית  2015-יתמקד המחקר באתר הזיכרון הרשמי שהוקם ב

 רוב היצירות, ו(Station of memory) זו עוצבה מחדש כאתר זיכרון. תחנה AMIAלאתר 

 יות שונות תקודם לכן במהלך התערבויות אומנועוד והדימויים המעצבים את האתר נוצרו 

במדיומים ובזמנים שונים. מיצובם כמכלול בתחנת הרכבת  AMIAותערוכות בחסות 

 יאכרוני של עיצוב הזיכרון לפיגוע ולשיח על אודותיו.התחתית מזמן מחקר סינכרוני וד

 הקשר ההיסטורי .2

AMIA, דיקטטורית-חקירת האירוע והפרספקטיבה הפוסט 

AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina )

הוקמה נה עמותה לסיוע ותמיכה הדדית שהוקמה יה

עיר הבירה הפדרלית של , רסי, בבואנוס אי1894-ב

מסורת ההתארגנויות הקהילתיות ם להמדינה, בהתא

היעד שאליהן הגיעו היהודים בגלי  היהודיות בארצות

 עשרה-תשעההגירה הגדולים של סוף המאה ה

שוכנים בעיר  5מאשכנז לאמריקה ואוסטרליה.

של ביותר גדול הריכוז גם הבה היה מוסדות השלטון ו

 . יהודים מהגרים

  AMIA בניין הקהילה היהודית: 2תמונה 
 1994-1945 רס,י, בואנוס אי633ב פסטר רחו
 

                                                           
. לאחר מלחמת עשרה-תשעההגירה מאשכנז בסוף המאה התחילתה של יהדות ארגנטינה בגלי  5

העולם הראשונה נמשכה ההגירה מחבלי ברית המועצות ופולין. בעקבות התמוטטות האימפריה 
מנתה  1930-לבנונית. ב-גרו לארגנטינה יהודי קהילות ספרדיות, בייחוד הסוריתיהעותומאנית ה

יצולים/שורדי שואה מפולין וגרמניה )אבני, נפש. לאחר השואה הגיעו למדינה נ 191,400-הקהילה כ
כלוסייה ומציין שלאחר מלחמת העולם השנייה, הא (Della-Pergola, 2008) פרגולה-דלה ג'וסר (.1982

ומנתה של המאה העשרים הגיעה לשיאה  שישיםובשנות ה 273,400-היהודית בארגנטינה מנתה כ
 נפש.  280,000מנתה בסביבות  היא ,, עת הפיגועתשעיםנפש. בראשית שנות ה 301,000
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 סנים במבנה: ארכיוןכבמהלך השנים הלכו והתפתחו גופי ידע ותרבות קהילתיים שהיו מאו

הקהילה, הספרייה המרכזית עם אוסף עצום של יצירה מקומית באידיש, כתבים ויצירות 

חוב פסטר, בר בן שבע קומות הוקם בניין העמותה 1945בשנת  6.מנות נוספיםובתחומי א

חזית הבניין הייתה מצופה  יהודיות" בעיר.ההידוע כאחת השכונות "  - Once -11-ע הברוב

 (. 2)תמונה  גרניט שחור ושם העמותה התנוסס עליו באותיות לבנות ללא כל סממן דתי

החינוך  יולמנהיגיה קשרי עבודה מול משרד AMIA-ל והימאז הקמת מדינת ישראל, 

בזמן  לשוניים.-עברית בבתי הספר הדוהלקידום חינוך יהודי והוראת נוגע כל הוהתפוצות ב

העל של כלל  ארגון גם ארגונים יהודיים חשובים אחרים, כוללבו בניין שכנו הפיצוץ 

 ,DAIA (Delegación Asociaciones Israelitas Argentinas) ם במדינהיהארגונים היהודי

גם כיום,  .)ועד החינוך( םיהספר היהודי ( ומטה מערכות בתיIWOהמכון המדעי היהודי )

העמותה  מספקת  שירותי רווחה, ריפוי בעיסוק, סיוע לקשישים ונכים, סיוע רוחני, שירותי 

 קבורה יהודית וקידום של התרבות היהודית.

הניב מחוות של סולידריות שהתרחש בליבה של בירת המדינה,  AMIA הפיגוע בבניין

שאליהן התלוו תחושת זעזוע וכעס נוכח  הזדהות המוניות ועצרות עם משפחות הקורבנות

ה ביותר רבגילה רגישות   1984-חזרתה של הדמוקרטיה בשלאחר הציבור הארגנטיני  7ההרס.

עדר הטיפול של מוסדות השלטון בפיגוע העלה מחדש את יזכויות האדם. הבבנוגע לפגיעה 

תחת  "לחמה המלוכלכתמ"הצדק עם משפחות הנרצחים והנעלמים בשנות ה-פצעי אי

  8(.7619-8319שלטונה של החונטה הצבאית )

אחר תשע שנים של מעבר מורכב לדמוקרטיה שהיה רצוף התמודדויות ל, 1992בשנת 

אירעה התקפת הטרור  (לעולם לא) ""Nunca Más הפוליטיות ופתיחת פצעים תחת הסיסמ

רור היכה שוב ופגע שנתיים לאחר מכן הט. על השגרירות הישראלית בבואנוס איירס

תיאור השתלשלות החקירה בנוגע לשני האירועים ובייחוד השני, זכה למעקב   AMIA.בבניין

                                                           
6 Sadow, 2015 
ארבעה ימים אחרי הפיצוץ נערך מפגן הזדהות עם הקורבנות שביטא שותפות גורל אזרחית, תחת  7

 150,000לצו את יויר החורפי והגשם אומזג האAMIA "  .(Todos somos AMIA): "כולנוההסיסמ
 ,El día de los paraguas)( )Cohen טריות"מוכר כ"יום המהזה המשתתפים להצטייד במטריות. היום 

2009: 28.)  
טרור מקומי ציין את העשור של שנות השבעים. כוחות הצבא נלחמו באופוזיציה הפוליטית בחסות  8

מושכות השלטון  1976, שאפשרה הפרת זכויות באופן גורף. בשנת "דוקטרינת הביטחון הלאומי"
היה המאפיין  (Terror Estatal) הטרור הממלכתי(. La Junta" )לה חונטה" – עברו לראשי הצבא

אנשים נחטפו מבתיהם, נלקחו לבתי כלא  30,000 ,המרכזי של הדיקטטורה הצבאית. במהלכה
רבים מהאסירים הושלכו   (Marchak, 1999).ידי השלטון הצבאי-נסתרים, עונו והוצאו להורג על

תחילת הסוף של . (Verbitsky, 1996)לנטי נוס הדרום אטיחיים ממטוסים צבאיים אל מימי האוקי
 La Guerra de las Malvinas)) בעקבות מלחמת פוקלנד 1982תקופה אפלה זאת, הגיעה באפריל 

 . (, איי פוקלנדLas Malvinas) אשר התחוללה בין בריטניה לארגנטינה על השליטה באיי מלווינס
החל  1983ם הדיקטטורה. בדצמבר רזו את סיוישל צבא ארגנטינה ז והכישלון הצבאי וכניעת

 . (Marchak, 1999)המעבר לדמוקרטיה בארגנטינה 
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והן למחקר אקדמי  מטעם ארגונים אזרחיים לזכויות אדם וזכויות הנפגעים בארגנטינההן 

  9רחב.

רות ימסכת של עבהתבררו כמהר מאוד  ,סדרים נתפסו כרשלנותהאי בעוד בתחילה 

. כבר AMIA-ב באשר לפיגוע המתמשכת לצדקהציבורית במרכז התביעה  העומדתות פלילי

 (SIDE) רותי הביון הארגנטינאייםיש בשיתוףבחקר האירועים פרקליטות החלה ה 1994-ב

עם נציגים שקיימו לחשודים בשל אי העברת מידע מוקדם וקשרים עצמם מהרה היו בשב

 10וישראל. צות הבריתרותי הביון של אריש ולפרקים אף עם וסורים בארגנטינהאיראנים 

-ן, )ארגוAMIA  DAIAבשלב מסוים של החקירה הוגשו התביעות מטעם משפחות הנפגעים,

שופט  מונואף ככל שההליך התקדם ושל מוסדות הקהילה היהודיות(. אלא שהייצוגי  העל

ת, שבו היו ש ראיושל כיסוי ושיבו מסונכרןרור האמת למהלך יהפך התהליך מבם, ופרקליטי

המשפט נערך  2015רק בשנת  DAIA.11ראשי אף מעורבים הרשות השופטת, המשטרה ו

לאט אם כן ו . גלגלי הצדק נעDAIAובו זוכה נשיא  שהביא להרשעת של חלק מהמעורבים

 לאומיים-ןבנוגע למעורבות של ארגוני טרור בי חקירהה ובאופן חלקי ביותר. במקביל,

לכלל הכרעה  הלא הגיע עם ממשלות ארגנטינה ריה ואיראןכגון סווקשריהן של מדינות 

   12.הפתוח הונשאר

  ביחד ולחוד :ומרחבי הזיכרון סוכני הזיכרון

שבועיים  זיכרון ומחאה התקיימו טקסי לאחר הפיגוע (2004-1994)במהלך העשור הראשון 

, עדויותכללו נאומים, . הטקסים מול משרד המשפטים ((Lavalleלאווליה  בכיכר בימי ב'

של הכיכר הלא רשמי שמה שסימנה את שעת הפיצוץ.  9.53בשעה  תקיעת שופרהושמעה ו

                                                           
9   Cohen 2009 ;Gurevitz & Escudé, 2003 ;Levine & Zaretzky, 2015 ;-Feldstein & Acosta

Alzurú, 2003    
עורבות לאומי והן בנוגע למ-ןמלכתחילה, נפתחו בפרקליטות כיווני חקירה מקבילים הן במישור הבי 10

של סייענים מקומיים. כיוון זה הביא בחשבון את מעורבות המשטרה המקומית )הפדרלית ושל 
מחוז בואנוס איירס( ומשמר הגבול. מוקדם מאוד עלה החשד שהמפגע נכנס דרך משולש הגבול 

 ברזיל, הידוע בשל היותו פרוץ לסחר סמים ונשק.-ארגנטינה-איופרגו
, קלטת וידאו, בה השופט 2003-מעורבים. במהלכו נחשפה ב 20-, נפתח משפטם של כ2001בשנת  11

מציע שוחד לאחד מאלו שהואשמו בהעברת רכב הפיגוע, כדי שישנה   (Galeano)חואן חוסה גליאנו
הודחו השופט והפרקליטים מהטיפול בתיק  2004-גרסתו. גילוי זה היה לנקודת מפנה. באת 

(. ובנוסף הועלו חשדות בנוגע UFI AMIA) AMIAדת ונפתחה נגדם חקירה. בפרקליטות הוקמה יחי
כתבי האישום נגד נציגי  11להסתרה ראיות גם נגד קרלוס מנם שהיה נשיא המדינה בזמן הפיגוע.

 .2005-הוגשו ב DAIAהרשות השופטת, המשטרה וראשי 
ק רצחו או פטירתו של הפרקליט אלברטו ניסמן )מותו לא זכה להכרעה פורנסית(, בטרם הספייה 12

 הביא לפילוג נוסף בין ,להציג את חומר החקירה בעניין הנשיאה המכהנת דאז קריסטינה קירשנר
הארגונים השונים של נציגי המשפחות שזכרו את פעילותם של הזוג קירשנר בשלבים אחרים של 

ארנסטו קירשנר היה נשיא המדינה שהכיר באחריות ממשלת ארגנטינה בפיגוע,  2005-בהתהליך. 
נה קירשנר, בהיותה חברת קונגרס, התגייסה באותה עת לבירור לנסיבות האירוע. בשנת וקריסטי

, 2019-ארגון חיזבאללה. ב - ארגנטינה הטילה את האחריות על ממשלת איראן ועל שליחיה 2006
 הפיגוע.וכמבצע (, הכריז על ארגון חיזבאללה כארגון טרור Macriנשיא ארגנטינה מאוריציו מקרי )
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ידי המפגינים -הוחלף במהרה על Plaza de la Justicia)) "כיכר הצדק" - מול משרד המשפטים

 " "Memoria Activaאירועים אלו הובילו להקמתה של התנועה האזרחית הצדק.-לכיכר אי

( שמלווה את המאבק כ-דברים טז יח)שסיסמתה "צדק, צדק תרדוף"  (,"זיכרון  בפעולה")

 'שחקנים'. הקבוצה הובילה את המאבקים המשפטים וסחפה אחריה את ההציבורי גם כיום

להתייחסות מחקרית גם זכתה ועצמה תוך שמירה על עצמאותה  AMIAהאחרים, כולל את 

השחיתות השלטונית  grassroots movement."13" "מיליטנטיות מלמטהגון "רבה כ

הוגדרה כסימפטום של חולי חברתי ושלטוני עמוק  AMIAשהתגלתה בטיפול בפיגוע 

המשך לתפיסות עולם ומערכות כוח שאפיינו את הדיקטטורה של החונטה וכארגנטינה ב

התקפת  .מתחת לפני השטח המשיכו לבעבעועושי דבריה, שעדיין ( 1983-1976הצבאית )

"זיכרון בפעולה" קיימה זיקות  .הקהילה היהודיתסקטוריאלי של  ייןכענ הלא נתפסהטרור 

 Abuelasושיתופי פעולה עם ארגונים הנאבקים על צדק עם קורבנות הדיקטטורה, דוגמת 

de Mayo,14 הכתרומוהדגישה את השילוב של זיכרון וצדק כחלק מערכי היסוד של יהדות, ו 

 של היהדות למרקם החיים בארגנטינה. 

 

 התכנסות של "זיכרון בפעולה" - הנצחה ומחאה: 3 תמונה

ידי הארגון של -שאורגנו על חודשייםה מפגשיםבבטקסי הזיכרון לצדק נכחה גם  הדרישה

הארגון בחר בשם  .Familiares y Amigos de las Victimas - משפחות הקורבנות וחבריהם

בארגון למרות שמשום ש שכבר היה מוכר בציבור הארגנטיני בהקשר לקורבנות הדיקטטורה.

התקפת הטרור על   ,אישי-הצדק נדרש בעיקר לשם סגירת של תהליך האבל הפרטיזה 

במהלך השנים היה  .גם על ידם כאירוע אזרחי כלל ארגנטיני הקהילה היהודית נתפסה

אם כי בשנים הראשונות  ,, כמוסד רשמיAMIAשיתוף פעולה בין הארגון האזרחי הזה לבין 

מוקים באמון המשפחות בהובלות מנהיגי הקהילה היהודית ובייחוד כלפי התגלו סדקים ע

DAIA,  ,ברחה )ראובן שנשיאו(Ruben Baraja ניגוד אינטרסים חריף עקב קשרים  פעל מתוך

                                                           
13 2015 ,ykZaretz &Levine  
מחקרה של גורביץ על האימהות ועל התפקיד של האימהות בארגון המשפחות ובארגון זיכרון  14

 .Gurevich, 2005ראו  בפעולה
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גם מאוחר יותר  התגלו סכסוכים והיעדר הסכמה  באשר  15.פיננסים הדוקים עם השלטונות

בנוסף לשתי קבוצות אלה שהתארגנו מיד  16.סי הזיכרוןקטשל  םלניהול התביעה ואופיי

 A.P.E.M.I.A.17במוצהר, ואנטי ציוני רדיקלי , הוקם ארגון עצמאי 2002אחרי הפיגוע, בשנת 

אירועי זיכרון שנתיים להתקיים במוקדים שונים וכולם משלבים  ממשיכים (2020) גם כעת

  מרכיבים של הנצחה ומחאה, עם דרישה לצדק.

 ההתקפה מטרת, העמותה שהייתה AMIAחיים הללו, מלבד הארגונים האזר

פעלו כסוכני זיכרון במישור המוסדי במקביל להתארגנות מחדש של   ,-DAIAו הקטלנית

של הקהילה  החדשהמבנה  נחנך, 1999-, בלאחר הפיגוע חמש שניםהשוטפת.  ןפעילות

המוגן מבוצר  , כבנייןאלפרדו סמולביץ האדריכל  פי התוכנית של-על היהודית באותו אתר

מטר פנימה מקו הרחוב.  15, המרחיקות את המבנה כפולות ידי חומות בטון מזוין-על

ההרחקה חשפה את צלקות המבנה כעדויות חקוקות על הקיר החוצה בינו לבין המבנה 

זאת  18.בונקרהדימוי ומשלימים את  נגד מכוניות נפץ חוסמים את המדרכהעמודים השכן. 

מבודד מהרחוב ההומה. מבצר ל AMIAאת מבנה פדים ביותר הפכו ביטחוני מהמוק ובידוק

יעקב אגם ומבני זיכרון  ימן הישראלוידי הא-אנדרטה המרכזית שעוצבה עלהבתוכו הוצבו 

 , הכולליםסוכני זיכרון שוניםיזמו מחוץ למבנה, לפני הקמתו מחדש וגם לאחריו,  נוספים.

של  מוקדים נפרדים, הקהילה היהודיתן כו ,וחבריהם שלושה ארגונים של משפחות הנפגעים

 . זיכרון ומחאה

בין מוקדי הזיכרון והמחאה למרות השוני תן לומר שינ רטרוספקטיבית היראיב

שונים ברחובות אתרי זיכרון  ,השונים 'שחקנים'המשקף את מנעד העמדות של ההשונים 

:  מיקומםהם וואלו  ,קולי המתייחס לפיגוע-לכדו למרחב זיכרון רבתה הסמוכים לאתר

בתחנת הרכבת התחתית הסמוכה  ;(6)תמונה  (Plaza Lavalle) בכיכר מול  משרד המשפטים

המחודש של  על המדרכות שמול המבנה  ;(Subway Station AMIA-Pasteur) לבניין הקהילה

שלושת מגדלי על חזיתות ובדרך המובילה אליו ו ;(.Pasteur St 633ברחוב פסטר ) העמותה

 האתרים מן  חלק .(4.1)תמונה  נפגעי האירועטופלו שבו (Clinicas Hospital)  םבית החולי

המשתרע לאורכם של ארבע (El Corredor de la Memoria) ""מסלול הזיכרוןבנכללים 

שמו של . Onceבלוקים ברחוב פסטר, בין שתי שדרות ראשיות התוחמות את שכונת 

ומפיק אירועי  AMIA נותלאומ ללחאוצר של ה ידי אליו קפשוק-המסלול נטבע על

                                                           
15 Cohen, 2009 ;Gurevich, 2005 ;Gurevitz & Escudé, 2003 ;Rein, 2010 
בטקס השנתי  (ursteinB) ןי, עקב אי שיתוף של אחד הפעילים המרכזים, סרחיו בורסטי2012-ב 16

  .18Jקבוצה -קבוצת פעילים בארגון הקימה את תת ,AMIAמטעם 
https://www.gacetamercantil.com/notas/18263 

17 A.P.E.M.I.A, 2020 
18 Cohen & García Cano ,2014 

https://www.gacetamercantil.com/notas/18263
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 19סוכן פעיל בהחייאתוכואת המרחב כנושא זיכרון במרוצת הזמן שעיצבו ההתערבות 

(Revista El Abasto, 2019). 

 

שמאל  Clinicas;ציורי קיר מונומנטליים על מגדלי בית החולים  :מעלהימין ל :4.3-4.1תמונות 
 למטה:; רשמי לפיגועהאתר הזיכרון , AMIA-Pasteur מראה רציף תחנת הרכבת התחתיתלמעלה: 

 החדשקיר זיכרון על חזית חומת המבנה 

 עיקריים  שלושה צירי התייחסות שהסקירה ההיסטורית משרטטתכסיכום ביניים, ניתן לומר 

 המחיר האישיוהזעזוע  ,האירועשלכל אחד מוקד אחר:  ,ומרחבי הזיכרון זיכרוןהחקר ב

מאבק אזרחי כלל  - )זכויות אדם ושיח הזכויות ציר הצדק ;)הנצחת הקורבנות וזכרם(

 ,כמוסד בנרטיב של זיכרון AMIAמיצובה של הוא  העולה מבין השורותשלישי וה ;ארגנטיני(

נרטיב ל AMIAלנרטיב היהודי,  ,לקהילה היהודית AMIA)היחסים בין  נצחה ומחאהה

 .נה(ארגנטי-ישראל-נוכח ההיבט הגיאופוליטי AMIA-הארגנטינאי ו

מחקרי שדה ארוכי טווח לבמיוחד  20,בעוד שני הצירים הראשוניים זכו למחקרים

ם ואת משפחות הקורבנות, תפקידה של ישליוו לאורך השנים את הארגונים האזרחי

לא נחקרה דיה, לא כשלעצמה וגם לא בהקשר   AMIAמנות מטעמה או בחסותה של והא

 כסוכן זיכרון. מיצובה של העמותה  :הווה אומר ,לציר השלישי

                                                           
19 Telam, 2020 
20  -Feldstein & Acosta ;Gurevitz & Escudé, 2003; Cohen, 2009 ;, 2015retzkyZaLevine &  

Alzuru, 2003    
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חוסר ת יצבו את זיכרון האירוע לאור חווייזאת ועוד, השתלשלות האירועים שע

מוסדות הקהילה בבאמון שנבעו סדקים האמון במוסדות החוק והבדן ומתמשך, אהצדק ה

לצד השינויים בהסדרי השמירה על מוסדות הקהילה היהודית  ,DAIA)היהודית )בעיקר כלפי 

פרידו בינם לבין המרחב הציבורי הכללי, עוררו מספר שאלות: אשר חומות ומחסומים ה

ת אלה במרחב הציבורי מטעם/או ומנותיומהם המניעים שהובילו לפעולות התערבות א

אופיין? ובאילו אמצעים אומנותיים משתמשים האומנים ומה  מה מטרותיהן AMIA,בחסות 

מהפרקטיקות וממבני זיכרון בנוסף, איזו משמעות עולה  ?והאוצרים כדי לממש מטרות אלה

כ"מרחב זיכרון  בהמשךאלה? למי הם נועדו? באופן ממוקד יותר ובהתייחס למה שהוגדר 

מה הזיקה בין מרחב הזיכרון הפנימי אשאל , AMIA-Pasteur תחתיתהרכבת התחנת  - רשמי"

ח בניין המבוצר של הקהילה היהודית שאינו נגיש לציבור, לבין אתר הזיכרון הפתוהבתוך 

 ברכבת התחתית? 

 הזיכרוןמרחבי  תרבות חזותית וחקר :תאורטיתההפרספקטיבה  .3

פעולות להמחקר, שיסודו בחקר התרבות החזותית, מתייחס להבניית הזיכרון הקולקטיבי, 

"חקר התרבות  :תוצרים וסוכניהם בעיצובו של נוף הזיכרון כאירוע מתמשךול הנצחה

החזותית בתוך מרחב הצפייה. הוא רואה החזותית מתמקד בצורות הקריאה והחשיבה 

אחר משמעות המחקר החזותי תר  ,בהקשר התרבותי 21.במרחב מקור ליצירת דימויים"

 (Rose) צורו, הפצתו, קריאתו והתקבלותו במרחב ובזמן נתון. גיליאן רוזיהדימוי, תנאי י

 קבלותהייצור, ההת :שבהם נוצרת משמעות הדימוי עיקריים מציעה שלושה אתרי פרשנות

 22,ותוחברתי ותאסתטי - ותטכנולוגיו, ותשונ יותאופנּוישנן כל אחד מהם ב .והדימוי

. האופנּות החברתית נוגעת ל"הקשרים סוגה ועוד המתבטאות בחומר, קני מידה, משך,

על כן, בעוד  23.החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והמוסדיים המייצרים ומפרשים דימוי"

המרחב והמנגנונים הלוקחים  - החזותית הוא כל הנגלה למבטעניינו של חקר התרבות "

 ,יהגאולויואידאופני התגלמותם בחזותי של היחסים בין ידע, כוח, תשוקה  24,"בהבנייתוחלק 

"תמונות ודימויים מייצרים חלופה  :כותב יוסי מאלי 25.מייצרים את ההקשר התרבותי

תייחס ובה 26."יסטוריה לתרבותלהיסטוריה המסופרת והנכתבת, כשם שהם הופכים את הה

של  כמסד לקשר תרבותי למחקר זה, ההיסטוריה והזיכרון של האירוע כרוכים זה בזה

  .התערבות האומנויות במרחבים הציבוריים והמוסדיים

                                                           
 2012גורביץ,  21 
 22 Rose, 2007 
 23 258: Ibid 
  2017 חזן,ושטאנג  ,רג'ואן 24 
 2009גילעת,  25 
 1991מאלי,  26 
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דרך הפרספקטיבה של התרבות החזותית, מתבסס על  מחקר חזותי של אתרי זיכרון

 כינונו את . חברתיהנסות במרחב הזיכרון תחומית של נקודות מבט שכולן מתכ-ה רבספרי

עשייה : )א( המבחין בין (Lefevbre) רבהנרי לפשל שילוש המושגים  באמצעות לבחון  ניתן 

יום במרחבים ספציפיים -הנוגעת באופני התפיסה של המרחב בחיי היום מרחבית

ם המשקפים תפיסות עולם של מתכנני ייצוגי המרחב ; )ב(ובמכלולים )מרחב נתפס(

מסומנים הממשיים,  מרחבי ייצוג (ג)-ו ;השואפים להבנות את המרחב על פיהן )מרחב נהגה(

 ידי סימנים וסמלים באופן מוצפן או גלוי לעין ומאכלסים לעיתים סימנים מתחרים-על

יות תניתן להקדים ולומר שתחת המטרייה הרחבה של פרקטיקות אומנו 27.)מרחב נחווה(

וסימנים מתוך שלל ייצוגי המרחב התרבותיים של הזיכרון, , סמלים AMIAמטעם ובחסות 

 כדי לכונן מרחבי ייצוג לזיכרון של הפיגוע. תשולבו והתממשו בעשייה המרחבית האורבני

ככר פעולה או במה לבחינתו של מרחב הזיכרון העירוני  המשיפרספקטיבה זו ש

רוב של חילון יעכיומית -מיתית ויוםבמה לאינטראקציות חברתיות מורכבות,   פרפורמטיבית

בהשוואה לאתרי הנצחה לאומיים, בהם מונצחים גיבורי האומה שנהרגו  . וזאתוקודש

גיבורי או על -, נעדרות דמויות-AMIAפיגוע בהנצחתו של הבבמובן זה,  בנסיבות צבאיות.

 בהסתמך על הפרדיגמה הסמיוטית שרולן בארתעל כן, . אומה שעוברים תהליכי קנוניזציה

((Barthes  ישתדלו לייצר/להמציא את ניתן להניח שסוכני זיכרון , ותמיתולוגימציג בספרו

 קונוטטיביים וכן להקשרים ה של הפיגוע הדנוטטיביים הממד המיתי למסמנים הקונקרטיים

   28.העולים מהם

 םיפולחני הנצחה עממימחקרים על אודות להקשר רלבנטי ניתן לזהות זאת,  לעומת

 - ואחר כך עברו תהליכי עיצובקמו כתגובה ספונטנית נוכח אירועי טרור ובייחוד אלו שהו

ציר השוואתי למקם המחקר בתחום זה מאפשר  Grassroots shrines."29" מה שכונה בספרות

במרחב , המתרחשות (מנותיות )עצמאיות או מוזמנותועל אודות מקומן של התערבויות א

אירועי טרור במערב הקשורים בשיח  רמחק יתרה מזו, 30.ציבורי כתגובה לאירועי טרורה

במבט פרקטיקות המאפיינים ודימויים, חפצים על שם דגש לא רק המיעוטים האתניים 

 .המעורבות תות האתנייוהזהו של ןאופני ייצוגאלא גם ב ,"אתרי פולחן עממים"גלובלי 

 בצעימשסומנו כאלו  בזהויות שלוגם  ,שסומנו כקורבנות יהודי ארגנטינהבמקרה זה, 

   31.כפי שמתוארים במחקרים בהקשר גלובלי המקומיים ועוזריהם הפיגוע

                                                           
27 52, 116–41: Lefebvre, 1991[1974] 
 1998[1957בארת, ] 28
29 2011 ,rreteroMargry &  Ca 
30 2013 Battiti, ;, 2019ćMiloševi 
31 2018, Doving 
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 הזיקה בין זיכרון מוסדי או ממסדי לבין זיכרון קולקטיבי.תאורטי נוסף הוא  היבט

בראשית המאה  (Halbwachs) 32סהאלבווקטבע מוריס  "זיכרון קולקטיבי"המושג את 

ה, עבר המבוסס על דימויים סלקטיביים בהתייחס לייצוג של העבר בתודעת החבר עשריםה

ההנצחה היא זירה ציבורית להנחלה המאורגנים דרך מיתוסים המערבים עובדות עם דימוין. 

והפצה של הזהות הקולקטיבית והזיכרון הקולקטיבי, היא מספקת לאומות אמצעי תקשורת 

ה בדבר מתייחס לטענשייבחן בהקשר זה  34,"חרושת הזיכרון" המושג 33.להעברת מסרים

כפס  הרשמיים יהגופההגמוניה וידי -ייצור מניפולטיבי ואינסטרומנטלי של הזיכרון על

 (counter memory) "הזיכרון שכנגד"תפיסת  35.צור של תרבות הזיכרון וההנצחהיהי

אשר במהותו משכיח או מדחיק ההגמוני מתוך עימות עם הזיכרון הקולקטיבי  ההתפתח

הזיכרון שכנגד מערער על הלגיטימיות של  תו.יאו 'מתיישר' שאינאו קבוצתי זיכרון פרטי 

 36.הבי ומבקש ייצוג סימבולי בהיסטוריידי הזיכרון הקולקטי-הנרטיב ההיסטורי המכונן על

שנים של התערבויות האינטנסיבית ורבת המנותית ואהפעילות ניתן לכנות את ה האם

של זיכרון  "מפעל ייצור"כ ,AMIAמובחן כגון  יות מטעם ארגון ייצוגי של מיעוטתאומנו

יום מאפשרת לא -תכן שפעילות הנצחה ממוסדת זו בתוך מרחבי היוםיי? עם זאת, הגמוני

 הכלליתההיסטוריה הנוכחות כחלק מאלא גם את המרחב הקולקטיבי, רק לעצב את הזיכרון 

ת בו הזיכרון והמחאה מייצגים אעל מרחב הטוען לזכותו  היהודי הכוללת גם את המיעוט

המציג כיצד פרקטיקות  37דה סרטוהזכות על המרחב עולה בכתיבתו של מישל שיח הזכויות. 

האפשרות "לקרוא את העיר באופן אישי" אלא את יומיות מעניקות למשתמשים לא רק -יום

מעבר לכך,  38.ה" את המרחב הנתון ל"מרחביות אחרת"יידי "דפוסי עשי-להפוך על גם

שמרמז שמן, מערבות ומנכיחות את העבר בהווה הנמשך, ההתערבויות האומנותיות, כפי 

מפגישות יחידים עם זיכרון קולקטיבי ומאתגרות זיכרון מובנה לכדי הרחבתו ל"זיכרון רב 

בלי להכפיפן להיררכיה של ממושג המאפשר להכיל זיכרונות של קבוצות שונות , כיווני"

  39.קורבנות

ישמשו  ,וזיכרון כנגד כיווני-, זיכרון רבדמושגים כגון זיכרון קולקטיבי, זיכרון ממוס

תחומית המתודולוגית -משתלבים בפרישה הרבהללו  .יותתבניתוח התערבויות האומנו

                                                           
32 ]19251992[ Halbwachs, 
 2006גרשוני,  33
 Finkelstein, 2000; 2009צוקרמן,  34
35 Finkelstein, 2000 
, דן בסוגיה בהתייחס להנצחת השואה, עוסק גם ב'זיכרון שכנגד' ומפרק Young)ג'יימס יאנג ) 36

 הנצחה בשל הכישלון המובנה של סימון ההיעדר על ידי ה'יש' המונומנטליבכתביו את מושג ה
(Foucault, 1980; Young, 1999.)  

 2005[1980דה סרטו, ] 37
 62שם:  38
39 Rothberg, 2009 



לעת י ג יעל   

260 

 

מחקר החזותי אני משלבת ב .מתודה מרכזיתכתרבות חזותית במעוגנת הכאן  המוצעת

באתרי שלי תצפיות  פרשניים ומחקר איכותני, שכלל-כלים עיוניםהמוצע וההיסטורי 

מנותיות, סקירת פרסומים רשמיים של ארגוני ואיון עם אוצר ההתערבויות האיהזיכרון, ר

 הזיכרון השונים וניתוח תוכן של הממצאים. 

 תיאור הפעולות המרכזיות :מנות וזיכרון במרחבי הזמן והמקוםוא .4

שלמרות  40מטעם סוכני זיכרון שונים, אנדרטאותבשנים הראשונות לאחר הפיגוע, הוקמו 

י הגישות העיצוביות היו חלק ממהלך הנצחה מוכר: עיצוב מופשט, ציון שמות הבדל

הנפגעים, שימוש בחומרים בעלי סיבולת לתנאי האקלים, שילוב טקסטים ואף שימוש 

יוצאת דופן  42.(Relics) קיבלו מעמד של  שרידים נושאי קדושהש 41,הפיגועבחומרים מאתר 

-סגנון קינטיב 1998בשנת קהילה שעוצבה הייתה האנדרטה בכיכר הפנימית של מבנה ה

יוצרת נרטיב שתחילתו  ,היא מופשטתלמרות ש ,אנדרטה זו .ידי יעקב אגם-אופטי על

לוחות בצבעוניות באמצעות תשעה  םיבפיצוץ ובכאוס וסיומו בפיוס ושיקום החיים היהודי

סימן לחידוש כמגן דוד צבעוני ום: חנוכייה, מגן דוד, מנורה יסמלים יהודי כולליםהעזה, 

ישראלית, -נרטיב של "משואה לתקומה" שהיה לאתוס מאחד בחברה היהודיתההברית. 

. עצם ההזמנה של פסל רבה לשיח הארגנטיני, דבר שהניב ביקורתבמונומנט זה ועתק ה

ישראלי והזיקה שהאנדרטה יצרה בין הנרטיב היהודי לפיגוע הביאו לתרעומת בקרב 

כרז פתוח בקרב מעצבים מקומיים, אשר היו מצויים דדו במיאשר צ משפחות הנפגעים

בהיסטוריה ובתרבות המקומית בכלל ושל יהודי ארגנטינה בפרט, בדומה למהלך שהתבצע 

  43לקראת הקמת האנדרטה בבית הקברות.

                                                           
לאחר זכייתה במקום הראשון במכרז להקמת האנדרטה, חנכה הפסלת מריאנה שפירו  ,1995בשנת  40

(Schapiro) הקורבנות הפיגוע ב "להנצחת את היצירה-AMIAבבית העלמין היהודי הגדול "La 
Tablada .האנדרטה נוצקה מפלדה והוצבה על פודיום שהוכן מחומרי הריסות בניין הקהילה .

, Lavalle, בכיכר 1996-שמימה. בהצורתה כספר פתוח, מתפרק ונבנה כלפי מעלה, כתפילה העולה 
טה לזכר קורבנות הפיגוע, פרי יצירתה של האומנית אנדר "זיכרון בפעולה" התנועההוקמה ביוזמת 

מורשת עליה מייצג , הסמל ושיש . האנדרטה עשויה עץ מקומיKupferminc)מירטה קופרמינק )
 לוחות עומדים שמוצבים כחובקים את המתבונן המוכלל בתוך חיבוק 85-היא מורכבת מוילידית, 

תנה, צמודים זה לזה על בסיס משותף. בה משוידי צורת הבסיס העגול. הלוחות בג-המודגש על
במבט מהגב, האנדרטה פונה כחץ ממוקד מטרה אל מבנה משרד המשפטים: להביא צדק ולהזכיר 

  .(7-5 שמות הקורבנות )תמונות וטנחראת אי הצדק. על גבי הלוחות  
41 Toser & Weinstein, 2005 
42 Lutz, 2011 
43 Aizenberg, 2015 
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שמאל למעלה:  ; החדש  AMIAאנדרטה בתוך חצר בניין, 1998, יעקב אגםימין למעלה:  :7-5תמונות 
אנדרטה זיכרון , 1996, מירטה קופרמינק למטה:; עלמיןהבית ב AMIA תאנדרט, 1995 ,מריאנה שפירו

 רסיבואנוס אי ,כיכר לוולה ,בפעולה

 "מנות הזיכרוןוא"

חלל  הגלריהה  והתפתחהלכה , תחת האוצרות האקטיביסטית של אליו קפשוק, 2003משנת 

AMIA מנותולא ((Espacio Artístico AMIA  בעלי  וכני הזיכרוןלאחד מסלהפיכתה עד

לפיגוע הקשורות מנותיות וקפשוק החל בפעולות א .במרחב הציבורימשמעותית נראות 

, בעת ההיאצרט רוק לצורך גיוס כספים לבנייה מחדש של המבנה. נ, עת ארגן קו1994בשנת 

משפחות הקורבנות ובעיקר תמיכה בהנתפסו כזניחים לעומת  מנותייםוא אופני פעילות

  44.הליכים המשפטיםב העיסוקלעומת 

המתמשכת מזה  פעילותה. הגלריה שוכנת בין כותלי המבנה המבוצר של הקהילה

 מנות הזיכרון" כגרעין ומוקד הפעילות.ו"אוממקמת את מהנצחת הפיגוע  תחורגשנים רבות 

דיקטטורית,  -שיח זכויות האדם ומרכזיות הזיכרון כערך דמוקרטי בחברה הפוסט על רקע

את בחום , שאימץ בארגנטינה מנותיולים שכיח בשיח האי, היה לצמד מ"וןמנות הזיכרוא"

                                                           
44 171: Wohl, 2015 
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במסגרת  45.ותמנותיואמקובל לפרקטיקות מאז העת העתיקה כבסיס הידוע  "אימון הזיכרון"

פארק זיכרון   ,מנות, מוזיאונים העוסקים בזיכרוןומרכזי תרבות וא בארגנטינהזו, נפתחו 

   ."לאמן את הזיכרון" -מטרה עצמם מו ל. כל אלו שפגעי הטרור השלטונינומיזמי הנצחה ל

מדרכי תה לאחת יהי 46בכתיבתו כפי שמנסח קפשוק ,(Artememoria) "זיכרון מנותוא"

 "חסינות"ה (.Impunity-Impunidadאשמים )ל ההיעדר ענישההתמודדות עם הטראומה ועם 

 47.זיכרוןה מנותובכוח השחיתות השלטונית, הפכה בעצמה למוקד הביקורת של א השנקנת

הגלריה בתוך מבנה העמותה בין  :לאורך השנים מתקיימת דינמיקה תצוגתית פנימה והחוצה

לבין הראשונה לבין גלריות ומרכזי תרבות מהעבר האחד ובין  ,(AMIA מנותוחלל הא)

ראה שדינמיקה זו חותרת להרחבת נ 48(ראו נספח בקישור)יומי -המרחב הציבורי היום

באתוס  AMIA -ב קהילתיים במטרה להנכיח ולבסס את הזיכרון-חוץוה המעגלים הפנים

 המאבק בהפרת זכויות האדם וגם לזכות מחדש בתפקיד הנהגתי מוביל בקרב הקהילה

 ,Memoria ) (Activa "זיכרון בפעולה"דוגמת  וסוכני הזיכרון העומדים כנגד היהודית

A.P.E.M.I.A .ועוד 

 מושגיות לעממיות בין :מנות וגלריותובחללי א תערוכות

מסלולה של מייצג היטב  ,לבין גלריות ומרכזי תרבות AMIAמנות וחלל האאת התנועה בין 

 , האמן מרסלו ברודסקי 2003בשנת  את זיכרון האירוע. אחת הממשיכה להדהד אבן

(Brodsky) ובאופן שהפריע  ם מיצב מול בית החולים שבו טופלו נפגעי האירוע. במרכזוקיה

טון(,  30 )במשקל מה שנתפס במבט ראשון כסלע ענקיהוא הציב ברים ושווים, לתנועת העו

עליו הייתה ושיש שחור מ העשוי האבן. שריד של חזית מבנה הבנייןזה אך בעצם היה 

, 2001, בשנת לכן שנתיים קודם .(AMIA)של השם  Aפינתה העליונה של האות  חרוטה

מן את וזיהה הא 49הקמת פארק הזיכרון,, בעת Río de La Plata)) בשפך הנהר לה פלטה

שימש האות זיהוי חקירה. של המרושל הקו לשם כחלק מהניהול רהריסות המבנה שנז

מגן דוד, כחלק מזוהתה בתחילה היא  .מתיםר זיהוי גופה בחדהליך של כר, בדומה ליכסימן ה

חלקי חד עם , ויAMIA-ל מהנתרהאבן הבניין. על חזית  לא היה כזהכפי שצוין לעיל שעל אף 

ביוזמת האוצר אליו קפשוק,  לציון הפיגוע בתערוכות מתחלפות המשיש יםריסות אחרה

 אבן ה ההוצג. בהמשך אלו שעסקו בזיכרון קורבנות הטרור במדינהוב מןובהם השתתף הא

                                                           
45 s, 1966Yate 
 2019קפשוק,  46
47 Battiti, Octubre 2013 
48 https://drive.google.com/file/d/1m9qaB27R5dl4WuUnP2yUKYReGf0brmm1/view?usp=sharing 

הוא מרחב ציבורי הממוקם מול נהר לה פלטה באזור  ( la MemoriaParque de) פארק הזיכרון 49
 . הצפוני של העיר בואנוס איירס. הוא מנציח את קורבנות הטרור הממלכתי

http://parquedelamemoria.org.ar/ 

https://drive.google.com/file/d/1m9qaB27R5dl4WuUnP2yUKYReGf0brmm1/view?usp=sharing
http://parquedelamemoria.org.ar/
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 "רוחס" תרבותהעל המדרכה שלפני מרכז  (,Recoleta) "רקולטה"תרבות הבגלריה במרכז 

((Rojas בתערוכה הקבוצתית ה. כמו כן הוצגשנה לפיגוע 20לרגל  ברסיטהבחסות האוני-  

עבודות נוספות עם , יחד שנה לאירוע 25 לרגל  (Falta Compartida)"היעדרות משותפת"

  50.הווהצילומים של חפצי הקורבנות לצד קרוביהם ב - העוסקות בנותרים ובנותר

 

 הבניין שנהרס  מתוך חזיתליד אבן , 2019 ,מרסלו ברודסקי: 8תמונה 
 Falta Compartidaתערוכה מתוך ה

 
מנות מושגית ומראה על השימוש בא ,מסלולה של האבן, כמסלולי התצוגות השונות

 ס יהודיקוכן קושרת קשר הדוק בין ט ד,קדושת השרישל ן פועכשווית הנושאת בחובה 

 חי ויקזש להחילא שא ,דלבין זיכרון הנעלמים. האבן כמטונימיה למה שאב 51)אבני ביקור(

 ,. הופעתה החוזרת של האבן כביקורו החוזר של הזיכרון המודחק העולה מההריסותבזיכרון

מנות מושגית ובהצבתה כיצירת א" (ready-made), מייד-רדי"מנותיים ובמונחים א האבן

וכאובייקט קונקרטי, מזמנת שלושה ממדי סימון בצורה מובהקת: הדנוטטיבי, הקונוטטיבי 

ולהקשר  זקוק לתיווך ,מן שמצא אותה ובחר בהוידי הא-המסר שהוצפן עלנה ה 52.והמיתי

היא מתפקדת כסימן  .מנותי מוצהר או מוזיאון יכולים להעניקואירוע אשמנות, ושחלל לא

  .לאירוע וכמזמנת שיח אודותיו

מנות ולא AMIAחלל ם, ייאלימנותיים שהתקיימו בחללים מוזוצבים איבמקביל למ

 Memoria) "זיכרון גרפי" ם תחת השםים ומעצבים גרפיירוכות של מאייריזם סדרה של תע

Ilustrada) ( שהביאו את הקומיקסHistorieta) הפופולרי מאוד בתרבות החזותית ,

                                                           
50 Mazzei, 2019 
 יהודים על מצבות בעת ביקור בבית קברות. אבני ביקור הן האבנים שמניחים כמנהג 51
 1998[1957בארת, ] 52
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ושל ההיסטוריה היהודית בארגנטינה.  AMIA-ב פיגועהאל שיח הזיכרון של  53תהארגנטיני

דרך ההומור, ההגזמה, שימוש מהופך על טופלו תכנים הנושאים רכיבים טראומטיים כך, 

, לשון נופל על לשון ועוד  , כולל כאלה המסמנים את היהודים כ"אחרים"בסטראוטיפים

מנותי המופשט ולצד השיח הא 54.קישור(ראו נספח ב)מאפיינים סגנוניים של הסוגה 

-ם, המתקשרים לחיי היוםיעממי ננקטו מהלכים שאפיינו תצוגות אחרות בגלריה, והמושגי

וכן לביטויים חזותיים  55לרצועת הקומיקס היומית בדף האחרון של כל עיתון יומי כמו יום

, AMIAבאירועים בחסות  56.ציורים עם הקדשותומכתבים  ,ספונטניים כגון גרפיטי, ברכות

המעצבים הגרפיים, קריקטוריסטים מקצועיים ומאיירים מומחים הביאו הלך רוח עממי 

מנות, וגם הזכירו את אופני הייצוג של האירוע וללי תצוגות אלתוך תערוכות הזיכרון בח

  באמצעי התקשורת ובתרבות ה"עממית".

 

. הטקסט מתייחס שנה לפיגוע 13לרגל  Memoria Ilustrada  קריקטורות שהוצגו בתערוכה : 9תמונה 
 ."פהאנחנו נגד כל צורה של רדי". הפוליטיקאי עונה למראיין: "צדק צדק תרדוף"לסיסמה: 

 AMIA-Pasteurתחתית הרכבת הגם על קירות תחנת מופיעות ריקטורות הק

מן או שינוי ושל א כלשהי התערוכות הוצגו מדי שנה בחללים שונים וזכו כל שנה לתוספת

וכן יצאו לאור כחוברת וגם היו הקווים המנחים של פרויקטים של כתיבה . ביסוד מארגן

ם ירצועת הקומיקס והאיורים ההומוריסטיתי ספר. ואיור קהילתיים וחינוכיים שנערכו בב

                                                           
53 Steimberg, 2013 
 48ראו ה"ש  54

לפרסם רצועות קומיקס על גבי העמוד האחרון. העיתון נהגו אז )וגם כיום( בעיתונים היומיים  55
 הן בסיקור רחב של הפעולות והן באירוחAMIA מנות וחלל אשיתף פעולה עם , (Clarin) קלרין

קומיקס במהלך ארבעה הרצועה היומית של האת  2007תערוכות בבית העיתון, ואף הקדיש בשנת 
 מירה-דמות  פרי יצירתו של המאייר לנחר - Nellyלפיגוע ולהיעדר צדק באמצעות  (18-21.7ימים )

(Langer-Mira).  
רחבי העולם, כל אלו היו חלק מהמצאי של אתרי זיכרון שקמו כתגובה למעשי טרור שהתרחשו ב 56

פתקים הללו, כרכיבים במקדשי זיכרון החפצים וה דוגמת אלו באוסלו, מדריד, לונדון, בריסל ופריז.
קידוש. חלק מהם הפכו בעצמם לשריד שהוצג תחת זכוכית,  - עממים עברו תהליך של קנוניזציה

 & Kailuweit) במדריד (Atocha) אביב או הברכות בתחנת אטוצ'ה-דוגמת הגרפיטי בכיכר רבין בתל
Quintana, 2020.)  
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עם הסוגה של "הנובלה הגרפית", אשר מגוללת  יםשקובצו לכדי יצירת חוברות, מתכתב

מתאר את השינוי  57סנג'נקי הנרימורכב באמצעים חזותיים המאפיינים קומיקס.  נרטיב

ובדות קומיקס במאה העשרים מן התרבות הפופולרית והטראש אל המכהשל  ובמעמד

( 1991-ו 1986)( MAUS) מאוסוהעומק הספרותי של נובלות גרפיות ומציין את הופעתו של 

כסוגה עילית של הקומיקס  השפיע על התקבלותו אשר ,  (Spiegelman)ןשל ארט ספיגלמ

של  יצירהעל השימוש בו כאמצעי לתיווך השואה. כלומר, דווקא סוגה זו, שנולדה תוך ו

חיבורים בין במישור האישי והקולקטיבי פשרה ומאפשרת גם כיום ם איעל בדיוני-גיבורי

ניתן לומר  .התנגדות ואף מחאה בנוגע לאירועים היסטוריים טראומטיים ,זיכרון, הנצחה

מהדהד בתוך  ,ארגנטינה שואה, שהוא חלק מהנרטיב של יהודי-הנרטיב היהודי פוסטש

החומרים שהופקו בתערוכות  ,מןלאחר ז .AMIAחוברות הזיכרון הגרפי על אודות פיגוע 

עם , AMIA-Pasteur תחתיתההוצבו בתחנת הרכבת ", Memoria Ilustradaהשונות של "

השינויים המתחייבים מהצבתם במרחב ציבורי פתוח והיו ליצירות שעיטרו את הרציפים 

   המחודשים.

 בין ארעי לקבוע: מנותיות במרחב הציבוריוהתערבויות א

כאלה המהווים יומי, -התוצרים המיועדים למרחב הציבורי היוםהם  ערוצי ביטוי נוספים

לאירוע וכאלה המוצבים במרחב ו/או מופצים השנתיים  ימי הזיכרוןבפעמית -פעולה חד

ראו נספח ) מנותיות שונותונראה שהתפלגות לסוגות א באורח קבע במרחב הדיגיטלי.

בין , "מנות עממיתוא"ובין אם כ "מנות גבוההוא"בין אם במסגרת מה שנתפס כ 58,קישור(ב

 מגלמת אפוא אסטרטגיה מוכללת אחת.  ,מנותיים" ובין אם במרחב ציבוריואם במרחבים "א

אתר "באמצעות האבחנה ב 59ידי רוס-תחת העדשה של המחקר החזותי המוצע על

, מתגלה  מנעד רחב של פרקטיקות ושיתופי פעולה "אתר התצוגה"ו "אתר הייצור", "הדימוי

הקשורים לתרבות  "רוחס"ומרכז  "רקולטה"רדי ממשלה, מרכזי תרבות )בייחוד מרכז עם מש

הן מופעלות מלמעלה אבל המנם אלו פעולות ומנות עכשווית(, והשלטון המוניציפלי. אווא

יומיות ו/או -םראות כפעולות מלמטה, כתוצאה של פרקטיות מרחביות יוישואפות לה

 טגיה חתרנית שמממשת את האבחנות של לפברניתן לראות את המהלך כאסטר .עממיות

 הפיזיים "מרחבי הייצוג" 60,לפי טענתו של לפבר. לגבי היחסים בין ייצוג, מרחב ופעולה

הם נחווים בצורה בלתי אמצעית . נושאים סמלים, ערכים ואמונות של בעלי הכוח

ייה כך מרחבי החיים יכילו את הייצוגים כעש ומסתירים את עקבות התכנון מלמעלה.

                                                           
57 Jenkins, 2020 
 48ראו ה"ש  58

59 07Rose, 20 
60 1974 ,Lefebvre, 1991 
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ו/או בעלי  בתיווכם של בעלי שררה , AMIAמרחבית מזדמנת. באותה מידה, ייצוגי זיכרון

להתרחק מייצוג פרטיקולרי  עליהםיכולים להתממש כמרחבי זיכרון, אבל , יוקרה תרבותית

מתמשך כלפי הצדק ה-, שהרי אלו קשורים באיבעלי כוחעם  וכן מזה שעלול להיות מזוהה

 . בירור האמת על הפיגוע

, AMIAמרחבים ציבוריים כמרחבי ייצוג של זיכרון  סימנומנותיות וההתערבויות הא

 אך גם בהקשר רחב לזיכרון עוולות, דיכוי ופגיעה בזכויות אדם והדרישה לתיקון וצדק.

ניסיון להעניק לזיכרון  61טברגו, ברוח גישתו של רבמובן זה, ניתן לראות בפעולות אלה

AMIA ארגנטיניאך גם ידי מרחב זיכרון אוניברסלי -ל ולהיות מוכל עלכיווני ולהכי-ממד רב - 

 קולוניאלי.-דיקטטורי ופוסט-פוסט

 קפשוקאליו מנות, יזם ולא AMIA, עם תחילת עבודתו כאוצר חלל 2003בשנת 

של תיאטרון רחוב, תהלוכות עממיות, התערבויות ששילבו יסודות , מעין "פעולות עירוניות"

ניתן . ו/או הסטה של דינמיקה עירונית מוכרת זמנית רעה, חסימהאירועים היוצרים הפ

  62.הסיטואציוניסטיתהד לאופני הפעולה של התנועה פעולות אלה לראות ב

'מבעי ראה בפעולות אלה יום, -היוםשל חיי סוציולוג  ,De Certau)ה סרטו )דמישל 

 הליך של ניכוס המערכתזהו ת" מסוימת. כלומר פעולה שיש לה פונקציה הבעתית ,'ַרְגַלִים

כפי שפעולת הדיבור היא מימוש )ך הרגל, מימוש מרחבי של מקום לידי הו-הטופוגרפית על

לעיתים אלו פעולות של מימוש המרחב ולעיתים חסימתו המטפורית.  63.קולי של הלשון("

חביות ימי עסקים, יום על כל שנה שחלפה מאז הפיגוע, הונחו  12, במהלך 2006-כך ב

: בית של המגזר הציבורי, הפרטי והשלישי םייקונייאמוסדות  שלפני על מדרכות אפורות

הספרייה הלאומית, מועצת העיר בואנוס איירס, , ושפזו נפגעי הפיגוע(אבו  Clínicas (חולים

עיתון ה(, UBA, הפקולטה למדעי הכלכלה )חברת הטלפונים, מנות מודרניתוהמוזיאון לא

 מרכזיה, בית הספר (La Nación) לה נאסיוןעיתון ר הנוצרי, , אגודת הנוע(Clarín) קלרין

 ת ההפרדהיים הומחשה חוויי. באמצעות הצבת מחסומים ארעהקתדרלה המטרופוליטיתו

. במוסדות הקהילה היהודית אחרי הפיגוע יומית-חוויה יוםלייתה שה כהגנה מדירה,

שומרת על זכויות  החסימות אף המחישו שהגבלת התנועה אינה פתרון דמוקרטי ואינה

פגיעה בזכות  מהווה למעשה החביות, שבגינו מוצבות האזרח. כלומר, היעדר ביטחון

 בסיסית. 

                                                           
61 Rothberg, 2009  
מנותית רדיקלית  וא-א שמה של תנועה פוליטיתוה (Movement Situationism)סיטואציוניזם  62

, שראתה (Debord) ורבהנהגתו של גי דיב עשריםהמאה החמישים והשישים של שפעלה בשנות ה
  קפיטליזם ונוגדת צריכה. -יום העירוני כמוקד של פעילות אנטי-את היום

 65: 2005[1980דה סרטו, ] 63
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 ,הפיגועשל ללא פענוח  יםשנ 12-טענה שההפעולה הייתה "מבע מרחבי" שביטא את 

כל יום הצטלמו מול . אישי הזכות הדמוקרטית לביטחון של ה ממושכתהפרמהוות 

מוסדות השונים. בשל ריבוי בעולה לצד מנהלים, עובדים ומבקרים המחסומים יוזמי הפ

, הפעולה במערך האורבני הסואן והזורם חוסר השגרתיות של מראה החביותו המוקדים

שני עיתונים מרכזים עם נעשתה בשיתוף היא קיבלה תהודה תקשורתית. מה גם שמראש 

 הצלםפרי עבודתו של , יטחוןהב עמודיצילומי החביות ו וזבשנה  64.והשלטון המוניציפלי

 (.Pilotes y defensas) עמודים והגנותכונסו בספר ( Caldirolaדניאל קרדירולה )

 

 ל גישה חסימה סימבולית ש: מנותית במרחב הציבוריוהתערבות א: 10תמונה 
 2006 ,שלטון ודת ,לבנייני ציבור

שנתי באתר האירוע, חזית ס הזיכרון הקבמסגרת ט ,2007-ב במהלך השנים התרבו הפעולות.

בניין הקהילה החדש כוסה כליל בדמותו של הבניין הישן. החזית הישנה הייתה מעין חזרת 

השחזור המונומנטלי היה ללא  65.עמוק זעזועלהמודחק, שגרמה בקרב חלק מהמשתתפים 

ם יקשה את ההלם השמור לסיטואציות המאירות את המנגנונים החברתייספק פעולה שב

בוריות יבפעולות צבאותה שנה מהיל מורכב של ביקורת, הנצחה ומחאה היה גם האפלים. ת

הציגו ש "Escombros" מניםואה של קבוצתמו הפעולה כ , (participatory art)יותתהשתתפו

  .חי" עודני"הרגו אותי אך  :ששמו במיצכיכר הפנימית ב

                                                           
 64 Kapszuck, 2011 
 65 Levine, 2015 
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 , Participatory artשתפת מנות מומיצג א-מיצב, ESCOMBROS מנותיוקולקטיב א: 11תמונה 
 2007", מדינת הדמעות"  ,2007 ",ני חידהרגו אותי אך עו"

-בזירת פשע, על י שמשורטטתמכ דמות אדםשל צללית  הקהל השתתף בבניית במיצב זה 

 ,(escombrosמת הריסות )ימתוך ערת, חא-שהושמו אחתקטנות  אבניםהנחה של ידי 

הביקור הריטואליות תפקדו האבנים כחפץ -ישוב בדומה לאבנ .שרדו מהמבנה שפוצץש

"מדינת את  ”Escombros“ת האומנים קבוצהקימה מנות ובחלל לא זיכרון, שריד קדוש.

כן שקיות שמות הקורבנות והופיעו  ןשקיות עירוי מלאות במים שעליהמיצב של  הדמעות",

 זיכרון אחר  בהתאם למושא זיכרונם האישי אוידי המבקרים -לכתיבה על נוספות המיועדות

ם של המיצג באותה שנה בלונדון במרחבי אתהציגו  AMIAבחסות  .להנציחיקשו שב

הזיכרון קיבל כך  2005.66-ב רס ובלונדוןילפיגוע בבואנוס איהתייחס אוניברסיטת לונדון, ב

   67.אליבא דה רוטברג חוצה גבולות, ,חברתית דריותיהספציפי הרחבה והפך למבע של סול

 

  חפצי זיכרון תקוחל, מנותיות ארעיות במרחב הציבוריוהתערבויות א :12תמונה 
 )תרופות, גלויות(

                                                           
 א/נשים. 57, בו נהרגו 2005הפיגוע בלונדון בנתיבי התחבורה הציבורית, ביולי  66 
 67 Rothberg, 2009 
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ידי מתנדבים ותלמידים -עלחובות הסמוכים לבניין הקהילה, חולקו רבשנה,  באותה

הד   אריזותלעוברי אורח  לפעול  (usticiaJ) "צדק" - פי שמן-של תרופות שהיו אמורות על מ 

אנשי השלטון כלפי כמו גם  ,הפיגוע מתכנניוכוונו כדרישה כלפי , Impunity)) נגד החסינות

בדומה לתרופה פתיחת האריזות, עם בשו ראיות. ישהסתירו וש המקומיים ועוזריהם

 ת הגלולות עצמן היוואריז, אולם הוראות שימוש מודפסות להשגת צדקאמיתית, נמצאו 

אחרים מוצרים ואביזרים ים ורפואיים שונ-דואופסמוצרים במהלך השנים הופקו  ריקות.

חודרים לחיים ה ארנקבניתנים לנשיאה בתיק או ה יומיים-שדמו למוצרי צריכה יום

פגעי החסינות מנקות התכדי ל - ג'ל"וכאל"תרופות", ": ומופיעים שוב במפתיע השגרתיים

 ""עטים ללוחהצדק, -דמעות על הקורבנות ואיאת הלמחות כדי  "ממחטות"ואי הצדק, 

עוול, זרעים של  פרחי הכדי ללא לשכוח את  "דפוני תזכורת"י לזכור, ומה שראעל ה לכתיב

 - "גלויות" הנושאות קומיקס המאזכר את האירוע הבלתי פתור, משחק קלפים ",זכריני"

Memo-test"" ,ם והפוליטיים הבלתי מפוענחיםיפשעים החברתית הסדר תבו מוזכר  

 "צדק אינו טריק",שנקראו  "קלפי קסמים", AMIAכולל כמובן  מההיסטוריה הלאומית

חפצים ועוד.  "?שנה 20 בחלוףהשתניתי "נכון ש שבפתיחתו מופיעה הכתובת: ,"כיס מראת "

התקה של או וו סטייה יהויומיים -םלחפצים יושהתחפשו  מומצאים "חפצי זיכרון"אלה, היו 

לשון נופל על לשון,  ,ממד משחקי, הומור םימושית לפונקציה סימבולית. יש בהפונקציה ש

חברתי. הם -קלילות המזכירה איכויות של קריקטורה או קומיקס פוליטיו נחמדות עוקצת

מרחבים כגון בתי ל וגרמתי, אבל גם וכאביזרים באירוע של תיאטרון רחוב השתתפ משויש

. למוצרים אלו מחאה ממותגתהנצחה/פעולה בקידום של  לשתףת ורשתות מסחריות חמרק

י קהל: מתנדבים חסרי כל זיהוי מוסדי שחילקו את החפצים וקהל מזדמן, שני סוגהיו 

ס זיכרון מוסדי, הפעולות דמו לקידום קשבעצמו היה לחלק משרשרת המסירה. לעומת ט

ידי מוסד, נראתה כצומחת -מוצר, פעולה שהעניקה נראות עממית, שלמרות שאורגנה על

שיוצרת את המוצר ואת  יית תדמיתהנהוגות לבנ טקטיקותהיו אלו ם. יממוקדים עצמאי

כחלק מזיכרון  AMIAקשו להנכיח בנוף האורבני את זיכרון יהמוצרים הרגילים ב. דימויו

 כיווני ומשותף.-קולקטיבי, רב
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  2013, "עגלת הזיכרון: "מנותיות ארעיות במרחב הציבוריוהתערבויות א :13תמונה 

 (2015) "תהלוכה לאחור"כגון  68(קישורראו נספח ב)החפצים ופעולות התערבויות שונות 

ומאוחר יותר הופצו במרחב  ,ארט בגלריות-צולמו והוקרנו כווידאו (,2013) "עגלת הזיכרון"ו

הפקות מוסיקליות ותיאטרליות בשיתוף מיטב  2016-החל מ הדיגיטלי. למרחב זה הוכנו

עות של הופלצד הרוק, הפולק המקומי -מנות הפופוהיוצרים והמבצעים מכל קשת א

 69הזיכרון הדמוקרטי כהמנון. השיר שהתקבל בציבוריות הארגנטינית מפורסמים שחקנים

זכה לביצוע מתוזמר רב  70,(Gieco) יאקוחהזמר ליאון של ( La Memoria) "הזיכרון"

 . נצפה ללא הפסק דרך הרשתות החברתיותו משתתפים

 עבודות אנימציה סרטונים,למרחב הציבורי הדיגיטלי מועלים  AMIA כיום, בחסות

 ת נגישה.ועממישל עין על מראית  ששומרים ידי מומחים-ומוצרי מדיה שונים המבוצעים על

  :אליו קפשוקל לטענתו ש

המטרה המרכזית היא להיות נוכחים ביום  . זה קל.לפעול בקרב המשוכנעים אין טעם
 עהיום של המרחב הציבורי, בין אם פיזי או דיגיטלי ובכך להיות נוכח בתוד

להיוודע לעניין כדי להיות שם ושתהיה אפשרות  'לא נראה'הציבורית. חשוב להיות כ
או שבכלל לא יודע עליו, כי בא ממקום  AMIAלמי שלא היה מחפש את נושא גם 

                                                           
  48ראו ה"ש  68
מתייחס לזיכרון והנצחה של קורבנות הדיקטטורות וכלל המשטרים  "זיכרון דמוקרטי"ונח מה 69

של ועדות  םהמפירים ופוגעים בזכויות אדם אוניברסליות. הבחנה זו היא אבן יסוד להקמת
את אופיו הדמוקרטי של הזיכרון  יםדיקטטורית המדגיש-ומוזיאונים לזיכרון בארגנטינה הפוסט

    . Resolution UDHR 2004/72ראו:  של האו"ם. חייב מאמנת זכויות האדםמתכפי שהיסטורי ה
 AMIA ,2016 https://www.youtube.com/watch?v=XXQWdOWq_x0ראו ביצוע לזכר הפיגוע  70

מומחים וידוענים  תוך הדגשה וכן השוו עם ביצוע אחר הממחיש את האסטרטגיה של גיוס 
  https://www.youtube.com/watch?v=9JeJS5FtGCw מיוחדת לקורבנות הפיגוע

https://www.youtube.com/watch?v=XXQWdOWq_x0
https://www.youtube.com/watch?v=9JeJS5FtGCw
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את הזיכרון המוצפן  מצאאו מסיבות אחרות. שאותו אדם י/אחר, נולד אחר כך ו
  71.רים דומים שהוא רגיל לפגושכהפתעה בין הרבה דב יםשגרתיהו יםרגילחיים הב

הוגה של ל שהיה אפשר לראות כיצד האוצרכפי שהוזכרה לעיל,  72לפברשל  ולאור תפיסת

 ,AMIA של זיכרון' מרחבי הייצוג'מנו והפכו את המרחב הציבורי לישס 'ייצוגי הזיכרון'

 פעילותו המתוחכמת אופי עממי. להצליח ליצור 

 'אתר הדימוי'בין השונות הרבה הקיימת  73,בהתאם למושגי יסוד בחקר החזותי

 ראת'לבין הטכנולוגי המתוחכם  'אתר הייצור'ו בעל מסרים כפוליםשהוא ההומוריסטי 

לראות כיצד מוסד המייצג קבוצת מיעוט משתתף בהבניית ת מאפשר, 'התצוגה העממי

ון , הופך את הזיכרון הפרטני לנחלת הכלל וגם מטמיע אותו בזיכרהזיכרון הקולקטיבי

מנוהלת מלמעלה, אך לא מתוך מרכז הגמוני וגם לא ה 74,"חרושת זיכרון"זאת אכן  .המשותף

חלקן וחלקן  שיווקיות  ,מטעם מוסדות ממלכתיים אלא מתוך עמדה המאמצת פרקטיקות

תוך כדי שיתוף  אתני-של מיעוט דתי ייצוגי-מוסדיה ומעמדעל בסיס לכאורה,  עממיות

נועדת למטרה ככזו ש השניתן לפרש עשה זו אסטרטגיה. למעם מוסדות השלטוןפעולה 

ם של ימוסדות הייצוגיהחזרתם של ה ובה בשעה ,הזיכרון במרחב הכלליהנכחת כפולה: 

 למקום של הנהגה.הקהילה 

פרקטיקה נוספת המהדהדת את הנוף של אימוץ גם לתפיסה זאת אפשר לייחס 

בשני  .מנות רחוב מונומנטליתווא מסורת ציורי הקיר יאוה ביטוס מקומיכהשל עיר  הלשוני

נוכחות מרחבית שונה יוצרות ובכך  המקרים מדובר בהתערבויות השואפות להצבה קבועה

בפעולה משותפת עם משרד  2007-מההתערבויות האחרות. ציורי הקיר הראשונים החלו ב

לאור  רס וקובצו בקטלוג שיצאיריית בואנוס אייוע ,החינוך הארצי, היחידה לחינוך וזיכרון

 75.כלל מאמרים וצילומיםש, 2017-ב

                                                           
 2019קפשוק, ריאיון אישי  71
72 Lefebvre, (1991[1974] 
73 07Rose, 20 
 2009צוקרמן,  74
75 a, 2017Murales por la Memori 
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אל  ,מרטין רון; חצר פנימית AMIAבניין , ציור קיר, 2018, מרטין רון :מימין לשמאל: 16-14תמונות 
 2010, ציור קיר, אומר פנוסטי; Clinicasבית חולים , ציורי קיר, 2019, אחרס מריאלהו מריאן

רחוב עם ביצוע ציור מונומנטלי על הקיר   ותמנואהלך נוסף באימוץ ממציינת  2018שנת 

שנותר מהמבנה שנהרס. את חלקו העליון ניתן לראות מחוץ לחומה בצורה הנוכחית  היחידי

שכותרתו "כותל  ועל כן הוא במעמד מיוחד בין פנים וחוץ. הציור ,של המבנה החדש

אפשר לראות את  51. בתמונה מן רחוב בעל מוניטיןוא ,מרטין רוןידי -עלהופק  76הזיכרון"

מופשטת של יעקב אגם לזו הפיגורטיבית של רון, המקיימת קשר -קינטיתההשוני בין הגישה 

שנה לאחר מכן, מרטין  הדוק עם התרבות החזותית המאפיינת את מרחב האורבני המקומי.

ביצעו שלושה ציורי קיר  - ומריאלה אחרס אל מריאן -נוספים  מני רחובוושני א רון

עולה שהייתה במרכז ההתערבויות , פם על מגדלי בית החולים קליניקסמונומנטליי

הוכרזו כאתר אלו ציורי קיר  ה, שלוש2020שנה לפיגוע. בינואר  25האומנותיות לציון 

 ם ובית הקברותימורשת עירוני יחד עם מרכז העיר ההיסטורי, המוזיאונים הלאומי

Recoleta מהלך ההטמעה של זיכרון .AMIA וציורי , עיר ומורשתה הגיעה להשלמהבזיכרון ה

עירוני, ייצוגים מרחבי ייצוג קיבלו מעמד רשמי של מגדלי בתי החולים הקיר המעטרים את 

-להיות עלשתוכננו כפי  77,'ייצוגי מרחב'. הושלם המעבר ממוכלל ומכיל של זיכרון היסטורי

ציורי הקיר  יום. שלושת-לנוכחות מרחבית שנחוות מתוך חיי היום ,קפשוק די האוצר

, הקושר (Corredor de la Memoria" )"מסלול הזיכרוןהם חלק אינטגרלי בהמונומנטליים 

                                                           
שם העבודה מאזכר את "כותל הדמעות", שריד חומת בית המקדש בירושלים, וזאת למרות שאין  76

במוטיבים המצוירים זיקה ישירה לכך. עם זאת, הלוח השחור, שעליו כתובים שמות הקורבנות, 
 ,Aizenberg. )633הנמצא בקיר החיצוני של אותו בניין, אכן מוזכר כ"כותל הדמעות" של פסטר 

אנדרטה מרכזית בפארק הזיכרון והנצחת נפגעי הטרור  כמו כן, השם מרמז לשם דומה של .(2015
 הציור הפיגורטיבי, משחזר כרקע לדמותו של השלטוני וכן לפלטפורמה הדיגיטלית באותו עניין.

שאו ימעצרות זיכרון, שבה נ תקוני של אחיאדם צעיר העולה בסולם לקראת השמיים, צילום אי
מציין את האנלוגיה לסולם יעקב,  מןוקורבנות. בסרט המתעד את היצירה והכנתה, האצילומי ה

-שנים של אי 24בתקווה שפענוח החלום, כפי שהוא מופיע על הקיר, יביא "לסיום המסכת של 
 .(El muro de la memoria, 2018) הצדק"

77 ]Lefebvre, 1991[1974 
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אבל בה בעת חורגים ממנו ומהווים גשר בין  AMIA78של פיגוע  בין מוקדי הזיכרון השונים

 כיווני.-הנצחה פרטיקולרית לבין זיכרון קולקטיבי רב

 ניתוח ודיון  ,תיאור :תחתיתהרכבת התחנת  .5

מנותית המורכבת ומייצג את ההתערבות הא AMIA-Pasteur אתר תחנת הרכבת התחתית

התערבות זו  .בתוך המערך העירונייומית -םעשייה מרחבית יו של והמשמעותית ביותר

עבורם מעמד קבע של  נתיצירות שנוצרו במהלך השנים ומארג - אוספת לתוכה 'מוצרים'

גם  משהיש ,מצאת בקרבת מקום לבניין הקהילההתחנה, הניש לשער שמרחב ייצוג רשמי. 

מקרי וכמובן  רחבאו אשר חלקם נקלעו לפיגועעוברים ושבים  ,18.7.1994-של ה ואז, בבוקר

שם התחנה עולה עדויות של משפחות הקורבנות מעובדי הקהילה ותושבי הרחוב. את 

הפיגוע  מקום - םאתריה. פיזית, אין קשר בין שני ןסלול חייהם האחרון של יקיריהמכחלק מ

חנת רכבת הבחירה בתחנת רכבת ובמקרה זה תשוזה של רכבת התחתית. עם זאת, נראה 

/או מעלה שאלות שמעבר למרחק הפיזי ו ,רשמי אתר זיכרוןכתחתית בקו עירוני סואן 

זיקה עובדתית לפיגוע ומהדהדת גישות ומבנים של זיכרון והנצחה הן בארגנטינה והן ל

  שואה.-פוסט היסטורי ואקטואלי ובוודאי בהקשר יהודיברחבי העולם בהקשר 

 יעודישינוי שם ו

עשוי לעורר הוא שינוי שם הוא מהלך שהסמכות המוניציפלית מפעילה מלמעלה, וככזה 

בין התושבים לבין הקיימים התלויות במידת השיתוף וזהות האינטרסים  מנעד של תגובות

נראית לא קשורה זהות ושייכות  ה שלשאלההרשות. כאשר מדובר בתחנת רכבת תחתית, 

 ,דה סרטושל אך גם כך, בלשון  .היא מקום מעבר ולא מקום מגוריםלעניין משום שהתחנה 

אלה ששם התחנה עבור  כל שכןלא  79,, ל"מימוש מרחבי של מקום"'משתמשים'לזכויות  יש 

 שכונתית. -השתייכות קהילתיתעבורם מציין 

                                                           
78 Iton Gadol, 2020 
 65: 2005[1980דה סרטו, ] 79
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 רציף ושל מרכז המבקריםהמראה של  ,AMIA-Pasteur יתתחנת הרכבת התחת :17תמונה 

בעיר הבירה הפדרלית של חלק מהיסטוריה של עיר.  םתחנות רכבת תחתית השל שמות 

, היא אחת התחנות (Pasteur) . פסטר1913-ארגנטינה, רשת הרכבת התחתית קיימת מ

בנייני פקולטות שונות של לגישה למשרדי הממשלה,  אפשרתמה Bהוותיקות בקו 

עוד, ימטרופוליטניים ואזורי מסחר. שינוי השם והיערוצי תחבורה ל האוניברסיטה העירונית,

. חוק עירוניחקיקת  ,כאמור ,עודה, הצריךיאו ליתר דיוק, ניכוס התחנה לשם הרחבת י

ההודעה הרשמית על שינוי השם קבעה שתחנת הרכבת התחתית פסטר, שבעבור חלק 

 Estación de la - נות הייתה במסלול דרכם האחרונה, תתפקד כתחנה של זיכרוןמהקורב

Memoria -  ולשמה יתווסף השם.AMIA  בה כמו כן נאמר שרציפיה יעברו שיפוץ וייבנה

והמוסדות , SBASE, הרכבת התחתית בין החברה המפעילה אתפי הסכם -על 80מבקרים.מרכז 

לאוצר חלל  תימסרנקבע שהנהלת הפרויקט  AMIA-DAIAהייצוגיים של הקהילה היהודית 

AMIA נהל את הפרויקט יחד עם נציגי החברה יש מנותולאSBASE.81  האישור הסופי

, סמוך ליום השנה לפיגוע. הפרויקט  2015ביולי התקבל בבית המחוקקים של העיר הפדרלית 

מעמד התבצע במלואו לפני אישור החוק. הטקס לכבוד האישור בבית המחוקקים היה ל

תחתית הרכבת הידי העירייה, חברת תחנות -סימבולי של הנצחה, שנקבע מראש על

ם דוגמת ינציגיהם של ארגונים אזרחי. ללא מעורבות של סוכני זיכרון נוספים -AMIA,ו

A.I.M.E.P.A,  ביטוי  כךראו בו 82אתר זיכרוןלתחתית הרכבת התחנת הפיכת ביקרו את

סטי שיצרו הייצוגים שהוכנסו אליה, ובעיקר בשל קונצנזואלי בשל ה"ריכוך" ההומורי

ההסכמים המוקדמים עם הרשויות שיצרו מעין "הנצחה מגבוה" מטעם אלה שמסתירים את 

מחו על אי שיתופם בתכנון האתר, אבל ראו  "זיכרון בפעולה"האמת. ארגונים אחדים כגון 

                                                           
80 , 2016Millor & Jakimczuk  ,Tabarez 
81 18/6/2015 larín,C 
 73 "שראו ה 82
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נה נותנת לנושא בחיוב את הקמת מרכז המבקרים והעריכו את הפעילות רבת השנים שאי

 משפחות וחברים של קורבנותארגון  – "J"18דוגמת  ,ואחרים ,לרדת מסדר היום התרבותי

ראה שהפיכת התחנה לאתר של זיכרון עירוני רשמי, נ 83שהביעו תמיכה גלויה. - הפיגוע

הייתה פעולת התערבות של קבע במרחב הציבורי, אם כי לא בהכרח מהלך שעירב את 

לחברת  AMIAהמובאת בהסכם בין  המשותפת ד הכוונה המוצהרתבעוהקהילות בעיר. 

ניתן לומר שלא פחות מכך הייתה  84,הרכבות היא "לייצר מקום לרפלקסיה על מה שהיה

 לשותפות עם הרשות העירונית בקביעת הנרטיב ההגמוני.    AMIAשלשאיפה  

רי הנצחה דומה לאתמנותית, וזה של הבניית זיכרון קולקטיבי דרך הבנייה אמהלך 

שנזקקו לאישור והסכמת החברות המנהלות אותם. האתרים  שנבנו בתחנות רכבת בעולם

משלוחי מהחל   ,טרגיים אירועיםבהיסטוריה הקרובה והרחוקה שבהם התרחשו נבחרו מפני 

-הדוגמת ועד לתאונות קטלניות  התקפות טרוריהודים למחנות השמדה, הפגזות, 

Umschlagplatz  ,בוורשהBahnhof Radegast זבלוד ,'Grunewald S-Bahn בברלין, תחנת 

Antocha בחלק מהמקרים התחנה לא קיימת עוד ובמקומהנוספות במדריד ועוד רבות . 

הנצחה וזיכרון היסטורי תוך של וקמה אנדרטה. לעיתים התחנה בכללותה הפכה לאתר ה

במקרים אחרים רק הוסב מרחב . ם המעידים על עברה ותפקידהישמירה על רכיבים אדריכלי

 85.הרועש והסואןהתחנה לזיכרון ו/או להקמת מרכז מבקרים בתוך אתר בשטחה מסוים 

 התחנה לא הייתה ,במקרה המתוארהרי  ,באופן כללי מהאתרים שהוזכרובשונה 

זיקה הסימבולית בין האת ו הממשי היה צורך "לייצר" את החיבור. על כן מקום האירוע

מקום לאנשים אשר משייכת רגשות או משמעות רגשית וגם משמעות תרבותית משותפת 

חנה התכלומר,  Place attachment.86 - סוציולוגיה החברתיתזה מכונה בכפי שלאותו אתר, 

 (Grass-roots)מקום להתאבלות ולא היו בה מוקדי הנצחה ספונטנייםקודם לכן לא הייתה 

shrines bereavement’s.87  אסוציאטיביים-צורך לייצר הקשרים קונוטטיבייםאם כן היה 

את העבר בתודעת  רכדי לייצשטען  88שהאלבווקסכפי או . שיתחברו לכלל יסוד מיתי

מויים סלקטיביים המאורגנים דרך מיתוסים, המערבים החברה, יש לבסס אותו על די

  עובדות עם דימוין. 

לאומית העניקו לגיטימציה למהלך של -ןלמרות שהמודלים הקיימים בזירה הבי

נראה שהיה גם צורך להסתיר את אופיו ההגמוני של  ,ניכוס מרחב ציבורי לצורך הנצחה

                                                           
 שם 83
84 Amia, 2014-Sbase 
85 Amstrong, 2011 
86 , 2010Scannell & Gifford  
87 , 2017ćMiloševi 
 32ראו ה"ש  88

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Umschlagplatz&action=edit&redlink=1
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 ותיצירל, בדומה של זיכרון קולקטיבי אותו ניכוס כדי ש"התחנה של הזיכרון" תהיה למשכנו

 מתכננים היו צריכים הלזכר הנעלמים בתקופת דיקטטורה. עממיות מנותיות ותערבויות אהו

 קולקטיבי ומשותף. ""תחנה של זיכרוןכלייצר את התנאים שיאפשרו לתחנה לתפקד אפוא 

מיים לאו-ןמכאן שסביר להניח שבתכנון האתר שימשו במשולב שורה של תקדימים בי

ם שונים של זיכרון הגמוני יחד עם מודלים  יאדריכלי-מנותייםום איקפו ביטויירשמיים, שש

רס, יאתר תחנת רכבת בעיר בואנוס אי ,מלמטה. כזה הוא למשל - מקומיים של זיכרון נגדי

טני של הנצחה ומחאה לאחר דיכוי אלים של הפגנה בה נספו-למרחב עממי 2002-שהפך ב

 Darío Santillán yדריו סנטילן ומקסימיליאנו קוסטקי ) סטיםאקטיביהנרצחו שני 

Maximiliano Kosteki.) חרת רציחתם, שלטים מאולרים הודיעו על שינוי שמה וכבר למ

. בחלוף הימים התרבו השלטים ונוספו כתובות מחאה (Darío y Maxi) לתחנת דריו ומקסי

ה לרגל זה הביא ין. אתר פולחן ועליחפצי זיכרוווהשתתפות בצער, ציורים, גרפיטי, פסלים 

 למאבק משפטי שבסופו חברת הרכבות בקו הפרברי הסכימה לשנות את שמה של התחנה

יסטים הוזכר במסגרת במם של שני האקטיש .)זכויות אדם( Derechos Humanos 2020-ל

 בין אירועים נושאי חותם טראומה קולקטיבית ואי צדק. הזיכרון" הפעולה "עגלת

 רציפים והמעבריםעיצוב ה

סגנון באתר הרכבת התחתית ובין אם לאו, נבחר  מודל זהעל ישירות בין אם בהסתמך 

תכנים ש מה גם העממית.מחאה השל  הההנצחאת רוח  מיםתכנים שתואנבחרו צוב ויהע

 26נבחרו  .AMIAבחסות  וסגנון זה היו זה מכבר חלק מהרפרטואר שנוצר במהלך השנים

על קומיקס . רוב היצירות התבססו םי, רובם מעצבים גרפיאומנים 25 לש יצירות

  AMIAחללפעילות המתמשכת של ב, בעשור שקדם לשיפוץ התחנהוקריקטורות שהוצגו 

בין המאיירים אפשר  .( (Memoria Ilustrada"זיכרון גרפי"במסגרת תערוכות  ,מנותולא

 פותםהצטר 89ית.צאן ברזל של התרבות החזותית המקומ ילזהות שמות הנחשבים לנכס

הנצחה מצביעה הן על מקומו של הפיגוע בזיכרון הקולקטיבי והן על יחסי האמון  הלפרויקט 

ניתן לזהות ייתכן ששדרה הראשית של התרבות. בין הל מנותולא AMIAחלל שהתפתחו בין 

 יתרוויבסוגה  ארכיטיפייםואלי, שמאפשר לעבוד דרך סטריאוטיפים ודימויים זמעמד קונסנ

מחאתי השפת הקומיקס ואופיים ה"ספונטני" ושוב אומצו  גםוכפל משמעות. על כן הומור 

הקולאז' של קטעי קומיקס במעברים לא מאפשר לבנות . בין הרציפים כיסוי המעבריםל

כך, הבעת מחאה על אי עשיית צדק אינה נרטיב בועט, אלא יוצר דקורטיביות מחאתית. 

                                                           
 ,Tute, Liniersמהדור הוותיק, וצעירים כגון CEO Caloi Crist, Fontanarrosa, Sandraביניהם,  89

Corne .לא יאמרו הרבה למי שלא מצוי ברזי התרבות הארגנטינית בכלל  אלה  יש להניח ששמות
הומור הגרפי בספרדית בפרט, אבל האומנים המשתתפים שייכים לשורה הראשונה של הובתחום 

 .(Gociol & Rosemberg, 2000)קריקטוריסטים המקומיים ה
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דווקא  "זיכרון כנגד"הפוטנציאל לייצר נראה ש 90.יציוניזוכוח אופכהופכת או אינה נתפסת 

 לא מומש.  ,קרקעי אנטי מונומנטלי-וקדושה", עולם תת מתוך אתר "חסר הוד

הקריקטורות עברו מיון נוסף, הוגדלו והודפסו על אריחי קרמיקה לבנים. בנוסף, על 

תבו מילים נכ ,כל המעברים בין הרציפים לקומת הכניסה, על המדרגות, על הקירות והתקרה

צדק וצוירו קטעי דימויים מתוך הקומיקס והקריקטורות שעל האריחים. הקוראות ל בודדות

 (alimpsestp) פלימפססטאיכות של גרפיטי עממי, מעין יצר  (over-allמקצה לקצה ) הכיסוי

זו למעשה יצירה הייתה השתתפו ביצירתו. אולם כביכול ידי ההמון שאינטנסיבי ולוחמני 

בהקפדה על מנת "להתחשב בתנאי הצפייה המוגבלים של העוברים הופקה שמתוכננת 

ושבים, שאינם יכולים להתרחק אחורה על מנת להתבונן במכלול ושואפים לעבור במהירות 

   91.לקראת יעד נסיעתם"

 

 AMIA-Pasteur תחנת הרכבת התחתיתרציפי  :18תמונה 

, הנעות בין הצורך בשיתוף AMIAת תהליך זה מלמד על הפרדוקס שנושאות הפעולות בחסו

רור ידלונו של השלטון בנוגע לביעם השלטון לבין הרצון לתת פומביות למחאה נוכח ח

דיקטטורי -כלל בזיכרון הקולקטיבי הפוסטיהאמת. יתר על כן, הן משקפות את הרצון לה

ספרדית )לשוני -קהילתית ואף להנהיג אותה. בקטלוג הדו-מבלי לוותר על הייחודית היהודית

, אמת"ערכי ה :סח החזון המבוטא על הקירות כךומנ ,שיצא לרגל השקת התחנה (ואנגלית

מתמזגים לכדי יסוד הזהות שלנו, שיש לחלוק במשותף,  צדקוהתביעה ל זיכרוןהצורך ב

צבים מעלים שוב את השאלה החוזרת: יהיצירות על הקירות ושני המ [...] למסור הלאה

  92מאיתנו, הארגנטינאים?"אילו דברים אסור שישכחו 

 

  

                                                           
90 Cascioli, 2006 
91 2016 ,Kapszuk & Scherman 
92 41-40 :Ibid 
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 AMIA-Pasteurמדרגות ותקרות תחנת הרכבת תחתית : 19תמונה 

 AMIAהן המילים החותמות את ההסכם הבין מוסדי בין  - אמת, זיכרון וצדק - ליםיאותן מ

ינות יקשת של עלילות המאפבאמצעות ערכים  השלושמיוצגים  ברציפים 93.תולחברת הרכב

די ישני צמעוטרים כל רציף בואחרות לא.  AMIA-עם קשר ישיר ל ןחלק, יםיוצראחד מהכל 

מאורגן סביב ציר תמטי. באחד מהם, בתוך בועות הטקסט של הקומיקס והוא המסלול 

 במבוך ורכאבד את דמה צדק עיוורעדר צדק; ימופיעים ביטויים חוזרים הנוגעים לצדק: ה

 ,רציף גם עולים תכנים העוסקים בזיכרוןצדק איטי; צדק ישן. באותו  ;(9 תמונהלעיל ראו )

 סולידריות ואחדות לאומית.   ילצד ביטוי ,מהותו של הזיכרוןבשכחה ו

 
AMIA-Pasteur   תחתיתההרכבת רציפי : 20תמונה  

, הקיר המונומנטלי עממית, הומור וסרקזם עדין. ברציף שממולבלשון המסרים מועברים כל 

 כיתהה החדש, שהוא העתק של לוח AMIAן יבני השמות שעל חזית של לוח העתק כנפתח 

כותל ", בפי המשפחות שמות הקורבנות, מה שמכונהבגיר נכתבו עליו  פיגועשבעת 

לים שבין רדיפת ימהמשחקי תוך רצף שעתוק של שריד. ב נוצר במכווןמשמע,  ,"הדמעות

                                                           
93 Amia, 2014-Sbase 
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 קס בקריאה לפעולה אזרחיתיקומהעוסקים  (9תמונה לעיל )ראו  צדק לרדיפת אדם

שהוזכר  שיר הזיכרון של הזמר ליאון חיאקו. מיצוי הדין והצדקל עת תקווה בובה ולאחריות

 .(21)תמונה  מופיע בגרסת קומיקס  לעיל

 

  AMIA-Pasteur  בת תחתיתכרציף תחנת ר :21תמונה 

 , לבושות שמלות(21)תמונה  םיעם ישראלי-אחד האיורים מציג חבורה של רוקדות ריקודי

 AMIAבחללי שהוצג קודם מקורקומיקס העשה. ביהצדק יבו היום על מות רקומות וחול

ארגנטינית שנוהגים להשתמש -עגה עבריתשילב  דיבור ב (Langerלנחר ) המאייר מנות,ולא

לעומת זאת, בקומיקס המוצג בתחנה, השפה של השפה הספרדית.  לפי כללי הדקדוקבה 

זה נמצא בוודאי בהלימה עם הרצון  העממית היא סלנג מקומי ללא עגה "יהודית". פרט

 .להנגיש את האירוע לכלל האוכלוסיה ולהטמיעו כחלק מהנרטיב המקומי

ים  השונם היחידי יםהאלמנטהשעון והמסך הדיגיטלי כיצירות מושגיות הם 

במובן מסוים הם  .שלהם מקורות האיקונוגרפייםבו גיתוהטכנולתם איכו ,בעיצובם, צורתם

 מוצב עלהשעון ה מרכז המבקרים ברציפים.התכנים של מידע וגם של מנות ו'שלוחות' של א

מיליו  מן אמיליאנוויצירה מושגית של הא. זו על שעת הפיגוע מעל קצה הרציף מורה צינור

((Milayo בחללבעבר הציג שAMIA  השעון זיכרוןשעוסק במשחקי -מושגי מיצבכ מנותולא .

הטלת  שלייצג מהקון ישהיה לאי(, (Hiroshima stopped clockשנעצר"  השעון "את  מאזכר 

מנגנון כנת ית (Campos, האמן לואיס קמפוס )יצירה נוספתב מה.יהירושעל  פצצת האטום

על המסך ניתן לראות טקסט רץ המספר מה שהתרחש בימים . רת הימים מאז הפיגועספיל

הנצחה הרשמי  לאתר לשעון של מיליו, גם  כאן קיימת זיקה בדומה . יום הפיגועשעברו מ

הסופר את הימים שעברו , Hiroshima Peace Clock)) "שעון השלום"בהירושימה, שבו מוצב 

ולמית לפיקוח על האנרגיה האטומית. עועדה הומאז הניסוי הגרעיני האחרון שנרשם ב

על בסיס  חריותבשני המקרים מצביע על הצורך בלקיחת אבזמן אמיתי המידע המתעדכן 

 לא יישנו. בידי האדםהנעשות  כדי שזוועות אישי
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 תחתיתהרכבת התחנת  ,שעון ,אמיליאנו מיליו: 22תמונה 

 ריםקמרכז המב

ב. הקומה שטופת אור ורחבת וממוקם בקומת הכניסה, אליה מגיעים מהרח מרכז המבקרים

רים הוקם קבניגוד לרציפים הצרים, המוארים במעומעם בתאורת ניאון. מרכז המב ידיים,

ם  יומסכי מגע אינטראקטיבי באמצעות צילומיםלשני כיווני הנסיעה. הוא מציג  ותבין היריד

שני  מיצבים מושגיים  מוצבים משני . עתההשתלשלות האירועים עד על מידע על הפיגוע ו

מען והשני למאבק המתמשך ל ,די מרכז המבקרים: האחד מוקדש לסיפור האירוע עצמויצ

. במלל בספרדית ובאנגלית ובדימויים חזותיים םביניה מפרידותמחיצות שקופות צדק. ה

מכונת כתיבה  מוצגת בין המחיצות השקופות. עולה הזוועה ומונצחים שמות הקורבנות

חפץ : קדושהנושא  שרידב הרסהעברית שהוצאה מתוך ההריסות ומסמלת את -לועזית

השימוש באנגלית הן  שר מוזיאלי.קההצגתו בבאסתטי ה ומעמדאת המשלב זיכרון 

בעוד רוב  ,לאומי ולתיירים-ןה לקהל מקצועי בייוהן באתר עצמו מעידים על פני 94בקטלוגים

 .האוכלוסיה העושה מסלול יומי ברציפים היא מקומית

                                                           
נוכחות של שלוש השפות במרכז ל ניות החל עם הקמת התחנה.ולש-השימוש באנגלית בהפקות דו 94

 .גם יחדם ים וסימבולייהמבקרים ניתן לייחס היבטים פרקטי
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 מבקריםהמרכז : 23תמונה 

יומי שלא בהכרח -ונראה שהיא הפכה למרחב יום ,ות המסחריתלהתחנה הומה בשעות הפעי

"התחנה של הזיכרון" לא  AMIA.95למרחב ייצוג של  זיכרון ידי עוברים ושבים -מתפרש על

סים או קט הנערכים ב לא  .לאנדרטה מרחבית רשמית גם לאו הפכה לאתר של פולחן עממי

מעין  יםהמשמש רכיב בנוף הלשוניוני בחלק מהנוף האורמהווה א יה. לעומת זאת עצרות

פעה זאת כהצלחה. הזיכרון אליו קפשוק ציין תוהאוצר ה היסטורית במפת העיר. יסימני

אפשר להתרשם, לקבל במובן זה ש, מוטמע כחלק מרקמת העיר ומפעימת הדופק העירוני

  96כן ובסגנון.ונגיש בתו מידע, זה נמצא

 דיון מסכם .6

נפגעים נגד בניין הקהילה הטרור רבת ה תהתקפמאז שהתפתחה כתגובה  הזיכרון מנותוא

לה כתופעה מורכבת המשלבת בעל כורחה מתג 1994-באיירס בבואנוס  AMIA היהודית

של אירוע   תרבות החזותית של מבני זיכרון מקרה בוחןהלחקר ומזמנת  ,הנצחה ומחאה

 AMIAחלל מנות כסוכנת זיכרון עולה דרך סיפורו של ותפקידה של הא. לא פתורמתמשך ו

ון כריז ופעילותו של האוצר הראשי, אליו קפשוק, שבמהלך השנים בנה סביב מנותולא

 , מעצבים, זמריםציירים, צלמים, מאיירים, קריקטוריסטים - "קהילה" של יוצריםהפיגוע 

הייתה שותפה  זו חיםממויוצרים קהילת . מנות ציבוריתוקולקטיבים של אכמני קומיקס, ואו

 AMIAבחלל בתערוכות  בקביעות,אם באופן ארעי או  להתערבויות במרחב הציבורי

ם במרחב הציבורי יובהפצה של מוצרים עממיביצירה מוזיאונים וכן בבגלריות ו

  והווירטואלי.

                                                           
תצפית משתתפת(  התבצעו תצפיות אתנוגרפיות ) ,2019אוקטובר -ספטמבר יםחודשהבמהלך  95

, מציגים אוכלוסייה הנמצאת במעבר, שאינה AMIAרות זאת. גם צילומי יחסי הציבור של המאש
 .מתעכבת או מתבוננות במיוחד במה שמוצג על הקירות

 2019 ,איון אישייקפשוק, ר  96
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וממנו אל שדה התרבות המקומית,  מנותולא AMIAבחלל התחקות אחר הפעילות 

כמעין מעבדה בה הוצגו לראשונה תערוכות שחזרו והוצגו מחדש  השימש פעילות זומגלה ש

לק מפרקטיקה של חוזרות היו חההצגות הבחללים אחרים מחוץ לקהילה היהודית. 

הבניית זיכרון לזהות,  ן. דפוס פעולה זה תרם לבניית זיכרון קולקטיבי שקושר ביהיזכרות

 הזיכרון האישי לקולקטיבישפתה האלגורית לבניית קשרים וזיקות בין במנות ווומשתמש בא

 שאינו מדחיק זיכרונות אחרים ואינו יוצר היררכיה בין העוולות השונות ובין ,כיווני-רבו

 אבלים.

לבין גלריות  מנותואל AMIAחלל מתקיימת תנועה פנימה והחוצה בין לאורך השנים 

. זו תנועה החותרת יומי-לבין המרחב הציבורי היוםנו ביגם ומרכזי תרבות מהעבר האחד ו

 AMIA-להנכיח ולבסס את ייצוגי הזיכרון בקהילתיים במטרה -להרחבת המעגלים הפנים

לזכות מחדש דיקטטורית וגם -בארגנטינה הפוסט ת האדםבאתוס המאבק בהפרת זכויו

בקרב הקהילה היהודית וסוכני הזיכרון השונים. בעוד  מובילהייצוגי ה-הנהגתיהבתפקיד 

השנייה מתבררת בדיעבד מתוך התוצאות שהניבו שיתופי  97,המטרה הראשונה היא מוצהרת

ביל המשך התביעה לצדק שלטון לצורך הנצחה ובמקהפעולה מועילים עם הרשויות ונציגי 

כמוסד  AMIAוהבעת מחאה. מהלכים אלו סייעו במקצת לשיקום מעמדה המנהיגותי של 

-פניםהיחסים ההאמון על הנצחת זיכרון הקורבנות והחדרתו לזיכרון הקולקטיבי במערך 

ממשיכים במציאות המשפטית המורכבת  ,לצד זאתעימותים. המתח והקהילתיים רווי 

שהעניקה השחיתות השלטונית ולגנות את  על בירור האמתלעמול ם יארגונים אזרחי

באופן  ןלהגיש עתירות ולנהלחסינות למי שנחשדו כמעורבים בפשע. הם ממשיכים גם 

)ארגון העל של הקהילות היהודיות  AMIA-DAIAלעיתים בניגוד לעמדת  ,עצמאי

 לעיתיםלכל ארגון ואף  שסעים פוליטיים גורמים לקיום עצרות זיכרון נפרדות  .בארגנטינה(

 . AMIAהזיכרון השנתי מטעם  לביטול השתתפות  נציגיהם באירוע

לסה יפמנות הזיכרון" ומנותית של "אובו הפעילות האהאופן כי נראה עם זאת 

מנות הארגנטינית והצליחה לבסס השפעתה ובהתמדה את דרכה לשדרה הראשית של הא

של הולכת וגוברת הנוכחות המישור הקהילתי. כסוכנת זיכרון מובילה, נותן אותותיו גם ב

זהות היוצרים, הז'אנרים, מרחבי תצוגה באשר לואופני הפעולה המגוונים מנות זיכרון" ו"א

. המאבק על AMIAשינו את זהותה המנהיגותית של  ,ואף הצגתן החוזרת מחוץ לארגנטינה

ת השתנה.  ההובלת של המערכה של ההנצחה והמחאה לא הסתיים, אבל מאזן הכוחו

יומי, שבמשך עשר השנים הראשונות  -הפגנת נוכחות פיזית וסימבולית במרחב הציבורי היום

חלל לידי  2004ארגונים אזרחים, עברה למעשה החל משנת ידי -עלמאז האירוע הובלו 

                                                           
 שם 97
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AMIA זוכות להסכמה, אין אפשרות להתעלם  בו פעולותהוכך, למרות שלא תמיד  מנות.ולא

רכבת תחתית לשם כך, לא הייתה רק פעילות  תבחירת תחניכרון רשמי והקמת אתר ז .הןמ

של ניכוס מרחב ציבורי לצורך הנצחה או שימוש בתקדימים מתוך היסטוריה של מבני 

שואה, -אלא גם התחברות כפולה לנרטיב פוסט ,הנצחה בזיקה לאירועי טרור ומחאה עממית

צחה. ההתקפה על בניין הקהילה זעזעה הן באימוץ הקומיקס והן במיקום אתר הזיכרון וההנ

קשר באחת את מעמד הקהילה, וסימנה אותה מחדש כ"אחר" הפגיע. עקב כך נוצר גם 

הפיגוע שהתרחש שנתיים לפני הישראלית ותוצאותיו, הפיגוע בשגרירות עובדת מורכב עם 

לל חשמובילי  . כל אלו הביאו לכךותרבות הזיכרון הישראלית ועם מדינת ישראל AMIA-ב

AMIA פי שתי מטרות -מחדש על של אתר הזיכרוןבחרו לפרק ולבנות את תכניו  מנותולא

להוביל מחדש את כן דיקטטורי ו-עיקריות: להטמיע את זיכרון הפיגוע בשיח הזכויות הפוסט

המייצג מיעוט ארגון , השיח הקהילתי כלפי פנים וכלפי חוץ למטרותיה כארגון ארגנטיני

וכחלק אינטגרלי מחברה פלורליסטית של אומה שברובה צמחה דתי מחד גיסא -תרבותי

  מצאצאי מהגרים מאידך גיסא.

סולם דוגמת דימוי דימויים אחרים כגון אבני ביקור ואזכור תמטיקה מקראית  

השימוש בשרידים של המבנה כמו גם . סי אבלות יהודיתקלמסורת וטיעקב, מתקשרים 

מה ששימש נפטרים )במקרה -של המרה של דברשנהרס מתבסס על  פרקטיקה עתיקת יומין 

. אם במישור הפרטי אנו נוטים להעניק לחפצים חפץ הנושא מעמד של קדושהזה נרצחים( ל

זמני לאירוע -תוקף עלמעניקה החפץ של אותנטיות הערך רגשי, אזי במישור הציבורי, 

קולקטיבי. מה היסטורי העובר מיתיזציה ומאפשר את הכללתו של האחרון בפולחן הזיכרון ה

תפיסות  ביטאו מיצגיםופעמי. מיצבים -יומי וחסר ייחוד הופך ליחידאי וחד-שהיה בזמנו יום

למשל הקושרת בין חומר, דימוי ורעיון, כמעט ללא מניפולציה נוספת.  ,מושגית וטקסיות

, ההצבה החוזרת של שריד המבנה וכן מיצב Escombrosמנותי ופעולות הקולקטיב הא

יצירה . קבע תכהשאלרס ימוזיאון הזיכרון בבואנוס איב מוצג(, שאף 2018) Trafic האותיות 

היא נוצרה מפירוק רכב מאותו דגם ומאותה  .מושגי-מסכמת היטב את השימוש החומרי זו

צוץ, יטנדר הלבן ששימש את המפגעים. הפירוק והחיתוך נשאו את עקבות הפדומה לשנה ה

מיים לכוח שרצח ומוטט, אך בה בשעה נוצרו ממנו האלימות, השריפה וההרס, שהיו מטוני

מעוצבות כלוחיות סטנסיל אלו בית שמקיימות את השפה והתרבות. -אותיות אלף

מנות הזיכרון פועלת כאן לייצר אותנטיות ווממשיגות בכך את רעיון המחאה העממית. א

מי של מומצאת. אם אין שריד היא מייצרת אותו. ממדיה המיתיים משתלבים במהלך העמ

אכן מזינים את  מקום ורעיון ,דימוי ,הזיקה בין חומרכתיבת כתובות מחאה על קירות. 

מנות ומוצאות את ביטויה ולא AMIAשמאחורי חלל  של אליו קפשוק החשיבה האוצרותית

 במשלבים רטוריים מורכבים, המשמשים היטב את זיכרון האירוע כמתמשך ולא פתור.
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שונים.  ממהלכי סימבוליזציההנוצרת  98יכרון פעילהאפשר להיווכח אם כן בחרושת ז

חלקם מבוססים על טקטיקות מעולם הפרסום והמיתוג, דוגמת אריזות תרופת "צדק" 

חפצי הריקות, משחקי זיכרון, קלפים, ממחטות לחלוקה כדי למחות את הדמעות ועוד "

קס, קריקטורות מעולם התקשורת החזותית כגון, קומי יםהניזונ יםואחר ,"זיכרון ממוצאים

ואת הסטירה  "ליםימנות משחק המוא"ז'אנר זה הביא את בואיור. השימוש הנרחב 

 ר כשהיא מתבשמתובאמצעות הומ עממית ונגישההפוליטית לחבר בין מחאה לבין הנצחה  

, על מעבריה המעוצבים AMIA-Pasteurעם זאת, "התחנה של הזיכרון"  ממסדי.-בניחוח אנטי

יקטורות הפוליטיות שעל קירות הרציפים, נבנתה בחסות ההסכם עם כגרפיטי נשכני והקר

תחתית, ששתיהן נציגות של הממסד. מכאן שהמחאה המובאת הרכבת ההעירייה וחברת 

ידי דימויים שהתקבלו זה מכבר כחלק -למען "אמת, צדק וזיכרון", מיוצגת בסופו של דבר על

והן את הפרדוקס. יתר על כן, ניתן  מהזיכרון הקולקטיבי הרשמי שמכיל הן את הקונפליקט

, בין מבנה זיכרון שנהגה מלמעלה עם רטוריקה ומטה-דינמיקה בין מעלהלומר שנוצרה בכך 

ם, המאזכרים הנצחה ואף מחאה מלמטה. מוטיב זה יעממי-דואום או פסישל דימויים עממי

  ,שותמנות רחוב מונומנטלית הפועלת ברוחוזר על עצמו גם בציורי הקיר כדוגמה לא

 במעמד של מורשת עירונית ומימון פיננסי מסודר. 

פנים ונושאת את -הזיכרון וההנצחה שפותחה כחרושת זיכרון, הינה רבת תרבות

ם לה בתוך הנרטיב יחותמה של קהילה אתנית מובחנת המבקשת לשזור רכיבים ייחודי

בי ציבור מכוונת רק לקהלי יעד שונים, אתרי תצוגה ומרח היא אינה .הלאומי הכללי

שהמסרים המוצפנים  (,משמעויות)מרובי יוצרת דימויים פוליסמיים מנות מגוונים, אלא ווא

ועדיין לייצר  ,ידי קודים תרבותיים שונים במשולב או בנפרד-בהם יכולים להתפענח על

 משמעות מובנת ורלוונטית. 

רק , לא "הזיכרון מנותוא"שעסק בהצגה וניתוח של ולבסוף, נראה שמחקר זה, 

 -משליך על זהותה של הקהילה היהודית כמיעוט במסגרת האומה הארגנטינית הפוסט

ותרבות ההנצחה  ישראל לבין אלא פותח פתח למחקרי המשך על הזיקה בינה  ,דיקטטורית

 םכיוונים השונים בהבנוגע לעולות שאלות במעמד הסיכום הלאומית שהתפתחה בה. 

בחרושת הזיכרון , שואה-יב היהודי פוסטוהנרט מסורות ההנצחה היהודיותפועלות 

של מתווי הזיכרון בקהילה ובחרושת הזיכרון  בישראל, מחד גיסא, ופולחן הנופליםהלאומית 

כיווני מתוך שיח זכויות -שחותרת לזיכרון רב AMIA,בעקבות פיגוע היהודית בארגנטינה 

 .  מאידך גיסא האדם

 

                                                           
98 Finkelstein, 2000 
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