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לפני חודשים אחדים נפגשנו, רועי קופר ואני, בסטודיו שלו בדרום תל�אביב. הוא הראה לי אז את 
ראשיתו של פרויקט חדש, שבו הוא מבקש לצלם את רצועת עזה מארבע רוחות השמים. הוא נסע 
דרומה, הציב את מצלמתו בנקודות שונות מסביב לרצועה וצילם מעין פנורמות פשוטות של נוף 
שדות, שמים תכולים נפלאים ופס אופק אפרפר-ורדרד, שֵלו ורחוק כל�כך - עזה. היו אלה תצלומים 
בפורמט ריבועי, מחולקים בחתימת ידו המוכרת של קופר, מרחבי טבע המשרטטים בליריות אדמה, 
צמחייה, רקיע, בקושי בתים. התחלנו לקרוא לפרויקט ”חלום עזה� וקבענו תערוכה במוזיאון. ”כמו 
פטה מורגנה�, לדברי קופר, ”זו עיר שנחה מעבר לשדה הראייה, כמו היתה אחת הערים הסמויות 
בתים  בדימויים של  או  עזה בתצלומי�אוויר  לראות את  רגילים  אנחנו  איטאלו קאלווינו.  מעין של 
הרוסים מקרוב, אך לא ממרחק, לא מהשדות הממשיים מאוד דווקא בעיני תושבי האזור. מה יצמח 

 .�מהשדות האלה, היא השאלה שמעסיקה אותי בפרויקט הזה

ש�צמח  ומה   �הראייה לשדה  שמעבר  ”העיר  אותה  זה,  שכל  אחרי  שוב  נפגשים  אנחנו  הבוקר 
אותם  ומשסע.  מדמם  כמרחב  הישראלי  הקיבוצי  בזיכרון  מאוד  טרי  נחרט  כבר   ,�האלה מהשדות 
יכולים  אינם  בשעתו  קופר  שצילם  ורחוקה  תכולה  ועזה  חרושים  שדות  של  יפהפיים  נוף  ריבועי 
שוב  שם  היתה  להראות.  באפשרותם  שיש  ממה  יותר  שמסתירים  כדימויים  אלא  כעת  להיקרא 
מלחמה בינתיים. צה�ל נכנס למבצע ”צוק איתן�, פעילי חמאס וחיילי צה�ל במנהרות אינספור תחת 
תצלומים,  מאותם  כל�כך  ומחזורית  רגועה  הניבטת  אדמה  אותה  הרצועה,  את  המקיפה  האדמה 
שאין בהם ולו אחד מאותם אלפים שבמקלטים או בין הריסות או נמלטים מאזעקה. מלחמה עצרה 
הצופנים  ורגועים  חרושים  מרחבים  אותם  מוכנים,  כבר  חלקים  כמה  היו  קופר.  של  הפרויקט  את 
אך  נראה  בלתי  (חלק  שם  לדמיין  ניתן  לאחור  במבט  שרק  המנהרות  בדמות  מוות,  סכנת  בחובם 
והבהירה של קופר על הנתק הפסיכולוגי העמוק  ובדמות הביקורת העדינה  קיים של התצלום), 
שבין ישראל, הישראליות, החברה הישראלית, התודעה הישראלית, לבין אותם שכנים, מאותו מקום 

קרוב כל�כך, עזה.



האש לעת�עתה בהקפאה. קופר שב אל הפרויקט בשבועיים האחרונים. בנקודות מספר על הדרך 
צילום  מדי.  מסוכן  עוד  זה  שיסתלק,  ומבקשים  צה�ל  כוחות  אותו  עוצרים  מצלם  הוא  שלאורכה 
באמצעות אותו  לסמן  מבקש  שקופר  מעזה,  המרחק  בחשבון.  בא  לא  בכלל  מהים,  המערב,   מן 

התצלומים אמנם נגזר מן המגבלה הממסדית של המדינה ובאי�כוחה, אך גם מן הטשטוש, מחוסר 
נדמה  האזעקות,  כשנדמו  כעת,  לרצועה.  ביחס  הישראלית  הציבורית  העין  של  כמעט,  ההכרה 
שאפשר שוב לגשת, לראות מה אירע לאותו מרחק, לאותן חסימות, לאותן קונספציות. אני מצטרף.

יוצאים מדרום תל�אביב בתשע, וברבע לעשר כבר יורדים מהכביש שבין יד מרדכי לשדרות, אל דרך 
כורכר. עד לשם מגיעים איכשהו לשאלה אם היו במלחמה האחרונה הזו תצלומים בולטים, חזקים, 
מחפשים  תשומת�לב.  איזו  שעוררו  הקיבוצי,  או  האישי  בזיכרון  שנחרטו  מאחרים,  יותר  חשובים 
ולא מוצאים. הצילום לא סיפק את הסחורה במלחמה הזו, הצילום הפסיק להקדים את האירועים 
על� מחשבות  רק  הן  אלו  הפוליטיקאים.  על  הלחץ  ואת  הקהל  דעת  את  המלחמות,  את  ולהוביל 

הדרך. האם זה בגלל שאת האיקוניזציה של דימויי האימה נטל כעת לידיו ארגון המדינה האסלאמית 
ביוטיוב, או שמא יש כאן משהו מהותי יותר, אולי שינוי של ממש במעמדו של הצילום ביחס לזוועה 
בו?  של מלחמה? מה בכלל ראינו, אני שואל אותו, מעזה, מתוך עזה המופצצת, שאפשר להיזכר 
מורה  קופר,  גם  אבל  אני מעודכן חדשותית,  ומהיכן  בכמה  תלויה  סובייקטיווית,  כמובן  התשובה 
שאפשר  אחד  בדימוי  להיאחז  מצליח  לא  אחרים,  ובמקומות  כאן  רבים  צלמים  של  וקולגה  ותיק 

.�לכנותו �איקוני

וילות של שדרות. למרגלות התל פסל ברזל של  דרך הכורכר מובילה לתל קטן, מערבית לשכונת 
פרש על סוסו, לזכרו של ”המוכתר, הלוחם, מקיבוץ ניר�עם, גברי יעקב�. חרדונים רצים לכל עבר, 
ואורן רחב צמרת ששורשיו מרימים את הספסל של קק�ל כמו חוגגים לו יומולדת. עד עשר ועשרה 
וחורשת  לשדה  מעבר  ממרחק,  מדי.  הדרמטית  העננות  בשל  כאן  לצלם  אם  מתלבט  עוד  קופר 
אורנים, דרך מעלה אבק ואחריה קו לא דק ולא עבה של בתים בגבהים שונים. בית לאהיה. הבעיה 
גבוהה,  חצובה  על  מעמיד  הוא  הישנה  ההאסלבלאט  את  אומר.  הוא  זזים,  שהם  זה  העננים  עם 
בהתאם להדפסות קטנות ביתיות שהביא מן הפנורמות שכבר צילם מן הנקודה הזאת בדיוק לפני 
חודשיים, לא יותר. מוציא את מד�האור והסרטים. הוא אומר שראייתו לרחוק חלשה, הוא בעצם 
מצלם על�עיוור, כלומר, רק ממה שהוא מוצא בתוך עינית המצלמה. אני מטפס לראות פנימה. ריבוע 
מהופך ימין-שמאל, מרושת, ובתוכו השדה, החורשה, בית לאהיה, הים, שנראה לפתע בבירור, קו 
כחול מאוד וקר. תחתינו עוברת כעת הרכבת החדשה לשדרות, ויש עוד מעט רוח מהבוקר. המבט 



לכיוון הרצועה, וההתלבטויות אם לצלם או מה לכתוב. עולה שם עשן איפשהו, קשה לומר אם זה 
אבק דרכים מטרקטור שעובד על הגדר או משהו אחר, שעף לאטו. פתאום בום. כלומר, קליק של 

המצלמה, אבל ממש חזק. השקט אחריו חזק ממנו. 

רק  לייצר  אפשר  הפנורמה  ואת  החצובה,  את  להזיז  לאן  כאן  שאין  אומר  קופר  דקות  כמה  אחרי 
ויותר  זוויות המצלמה עצמה, ואז עוד בום. קליק מצמית. הרבה יותר חזק מקודמו,  ממשחק עם 
מהרכבת שלמטה או מהמשאיות על כביש 34, ומהירגזים. זה התריס האימתני של ההאסלבלאט 
מול ההפתעה הנצחית שבפשטות של פעולת הצילום, או בעצם הדריכות הזו, העצבים המתוחים 

כבר מזמן תחת ההזיה המכונה כיפת ברזל.  

מערבה  פונים  שעה  כרבע  אחרי  ומתקפל.  הסליל,  על  דבר�מה  רושם  סרט,  מחליף  וחצי  בעשר 
ל�232, חולפים על פני קיבוץ מפלסים שם נולד קופר בשנת 56!. ישר למבצע קדש, הוא אומר, לתוך 
הבונקרים של הקיבוץ. בגיל שש הם כבר עזבו לאשדוד. אין לו שם היום קרובים או משהו, ובכל זאת, 
הוא אומר, כל פעם שאומרים ברדיו אזעקה במפלסים אזעקה במפלסים אני מתכווץ. כבר לפני עשר 
שנים צילם כאן סדרה על מוצאו הביוגרפי, צילומי נוף של חולות מחורצי טנקים, נוף שטחי אימונים 
צבאיים, ועכשיו זה מגיע ממקום אחר, עכשיו קופר מכוון למהלך מושגי יותר, מקיף יותר, להקיף 

את עזה על אף שאסור, כלומר, להקיף את עזה בגלל שאסור, בגלל שהיא אסורה.

בשתי דקות לאחת�עשרה במצפור אסף סיבוני. מצפה שהוא אנדרטה לזכר בן קיבוץ ניר�עם שנהרג 
בגיל עשרים באסון המסוקים, ושם פעמון רוח גדול מדנדן בעשרים צינורות. שדות חרושים ויבשים 
מול בית חאנון, ולמטה מאגר מים מלאכותי שברווזים על פאות הבטון שלו. שלוש יריות מקרוב. 
יריות רחוקות, מכיוון הרצועה,  טח-טח-טח. זה כנראה מהמטווח כאן, של צה�ל. קופר שומע גם 
הרבה יריות. בכל מקרה, לא מתאים כאן לצלם, נראה דחוס מדי, הוא אומר, הבתים של בית חאנון 
קרובים מדי, ואין לו את המרחק ההוא מעזה שמאפשר ציור של אופק מעולף. הוא לא מוציא בכלל 

את המצלמה מהתיק. החצובה נשארת באוטו. 

עשרים דקות מאוחר יותר אנחנו בנקודה שבה כבר צילם פנורמה לפני המלחמה וכבר הדפיס אותה 
לתערוכה. אתר ”חץ שחור להנחלת מורשת הצנחנים�. לצד חורשת אשלים, רחבת שיש ובה תחנות 
הציוד מהאוטו,  מוציא את  הוא  ל�56!.   !53 בין  פעולות התגמול  על תקופת  שמשמיעות הסברים 
מתחיל להציב בדיוק בנקודה שבה צילם אז. אני לא מכיר את המקום הזה מהפנורמה שכבר ראיתי 



לפני חודשיים בסטודיו שלו, הכול השתנה כל�כך. סוללת עפר ארוכה ניצבת כעת בינינו לבין הרצועה, 
מסתירה חלק גדול מקו הבתים המופיעים בפנורמה ההיא, שגרסה מוקטנת שלה קופר מחזיק כעת 
בידו. ביד השנייה מחליף סרט. השדה שהיה אז בתמונה כמו שרוף, כעת הוא חום בהיר, חרוש יפה. 
זבל בהירה שעל אחוריה פרוס דגל  ג!יפ צבאי ומשאית  יריות מהמטווח, טח-טח-טח.  עוד שלוש 
ישראל ענקי נכנסים לאתר, מסתירים את העדשה, מבררים משהו, רב�סמל ראשון צועק לסלולרי 
זה לא פה תורג!מן זה טעות, הרבה אבק לבן. אנחנו מחכים שיפוג. זוג תיירים שהקדים אותנו פוסע 
בין עמדות השמע של האנדרטה. מהרמקול נפלט ”מי שחלם לו ונשאר לו החלום, מי שלחם הוא לא 
 .�ישכח על מה לחם, מי שנשאר ער כל הלילה עוד יראה אור יום, מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם
הנייד אומר מיד שזה של דידי מנוסי. אחרי שהמשאית והג!יפ עזבו, קופר שוב על המצלמה, מעל 
פאנל גדול של ”מבצע עזה, 1955� ותצלום פנורמי צבעוני, מקובע ללוח מתכת, המציין את שמות 
היישובים הניבטים: בית לאהיה, בית חאנון, ג!באליה. זה כלל לא נראה כך, מה שמולנו ומה שבפאנל 
במקום  ניצב  אדם  שבו  המשונה  ברגע  עוד  שנעוץ  אחר,  כמשהו  מסתבר  מעזה  המרחק  המתכת. 
כלשהו, מתבונן קדימה, בידו תמונה של המקום מאותו זמן, והוא נראה לו מקום אחר. קשה אולי 
להסביר את זה בלי לנסות, אבל כשזה קורה, מתחילים לחשוב לאחור על כל הפעמים שכן ראית 
תמונות מעזה ולפקפק בזיקה שלהן למה שהמקום הזה הוא באמת, להיכן שהוא נמצא על המפה 

של החיים שלך. 

להקת גייסות השריון סיימה את ”מי שחלם לו�. עוד לא נשמע קול מהמצלמה, אבל השקט כבר 
מאפשר אותו. פעם היו כאן רק פרדסים, הוא אומר פתאום, בגיל שלוש האבא המאמץ שלי הביא 
אותי לכאן ושאל אם אני מסכים שהוא יהיה אבא שלי. זמן מה אחר�כך, אנחנו כבר בנחל עוז. שלט 
צהוב קטן ליד הדרך המקיפה את הקיבוץ: ”התרחק, סכנת חיים. טווח ירי צלפים�. מנגד שג!אעיה. 
שתמיד  אומר  קופר  עשן.  שם  יש  ביותר.  הרב  האבדות  מספר  עם  בישראל  עתה  שנקשר  השם 
איפשהו עולה עשן מעזה, אבל הוא נראה גם כמו אבק דרכים לבן שמעלה כאן כל כלי רכב שנוסע 
לאורך השדות או לאורך גדר המערכת. וגם ככה מעונן. פה ושם רואים כתם שרוף על השדה, שרידי 
נפילת פצמ�רים, הוא אומר. גם כאן זה קרוב מדי בשביל לצלם, ממלא את הפריים בבתים, שום דבר 

לא נראה לי הרוס. 

אחרי חצי שעה בערך אנחנו בשדות של בארי. יש כבר יותר כתמים כאלה שרופים בצד הדרך. סימנים 
חריפים של טנקים בתוך השדות, מכאן ומכאן, ועוד שלטים צהובים על סכנת ירי צלפים. עשן שחור 
מיתמר במרחק. נוסעים על כביש בטון מימי המנדט הבריטי, ולא רואים את עזה כלל. זהו קטע קצת 



פחות מיושב ברצועה, וגם גבעות קלות, נטועות אורנים, מסתירות. זה נראה מקום אחר, בלי אופק 
או ים. פעם צילם כאן קופר את החומות הנמוכות המנדטוריות הפזורות על השדות, משהו שבנו 
הבריטים נגד צבאו של רומל שבסופו של דבר לא הגיע, ואלה החומות שנותרו בתרדמתן, החקלאים 
חורשים סביבן כי יקר מדי להרוס ולפנות, כך הסבירו חברי הקיבוץ. את התמונות ההן, מהסדרה 
הנודעת ”נקרופוליס�, הציג קופר לפני יותר מעשור, בתערוכת�יחיד בטייט מודרן, לונדון. זה נראה 

עכשיו אחרת לגמרי, אז זה היה בשחור-לבן. 

ממשיכים לעין השלושה, דרומה משם, וענני החול כבר מכסים את שמשת המכונית. הנוף נעשה 
שטוח. שום עזה לא נראית מימין, קשה להסביר מדוע. צינורות וממטרות גבוהות מאופק עד אופק. 
העננים התמעטו. אחרי כמה דקות היא במלואה מלפנים. הרבה בתים בהירים ואפורים, בצפיפות 
איומה, עזה עצמה, בקצה שדה הבוטנים הזה. ג!יפ צבאי דוהר בעצבנות אחרינו, ואז נעלם. קופר 
מחליט לצאת לצלם, הוא לא היה כאן קודם. הצעדים מעלים כל�כך הרבה חול שיש להמתין בטרם 
חייב מקום  בינתיים. הוא אומר שהוא  אין קליק  ייפתח הציוד. שם, בשדה, מוצבת החצובה אבל 
קצת יותר גבוה, השדה בא אליו קרוב מדי ומועך לו את הפרונט. עזה תהיה ככה דקה מדי ותיעלם, 
ואין לו מה לעשות עם כל הפורגראונד, הוא אומר. אבל גם אין כאן איפה לעלות לגובה, גג המכונית 
לא בא בחשבון, רק יסבך אותנו. צריך לשוב לאוטו ולנסוע בין השדות, ישר לכיוון עזה, לפחות עד 
עמדת הטנק שם. מפה כבר רואים פתאום קטע של ים. מעבר לשדה הבוטנים משאית פלסטינית 
נקודה מעורפלת,  נוסעים ממש פנימה. עוצרים באיזו  ואבק או עשן עולים מעלה,  רוורס,  נוסעת 
מהשמש  העיניים  את  לפקוח  כבר  קשה  ממש.  השדה  אל  שנכנסת  והמצלמה  החצובה  עם  ושוב 
והחול. בום. קליק חזק נשמע בלי שום הכנה. זה מקפיא דם ממש, הרעש הזה או הידיעה שנפלה 

פתאום ההחלטה לצלם, בתוך כל השקט הזה, השטוח. 

זה מפתיע,  גם  לצלם.  אי אפשר  ושכבר  אומר באוטו שהשמש חזקה מדי  הוא  וחצי בערך  באחת 
הסיום המהיר של הכביש והפנייה שמאלה בשלט "תל�אביב", כמו איזו בריחה. 

נעם גל




