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פתח דבר

התערוכה מאזניים נפתחת ימים אחדים לפני תחילתו של חודש תשרי, רגע לפני ראשיתה של שנה חדשה. 

כנגד  הטובים  המעשים  שקילת  את  המסמלים  המאזניים,  הוא  ובאמנות  במדרשים  תשרי  חודש  של  מזלו 

המעשים הרעים שנרשמים לו לאדם בסוף השנה וגוזרים את דינו. בדומה לתקופות מקבילות בדתות אחרות, 

ניתנים עוד 'עשרת ימי תשובה' שבהם יכול אדם לחזור בתשובה ולשנות את גזר דינו לטובה. על פי הקבלה, 

אלוהים בנה עולמות והחריבם עד שמצא עולם שהיה מרוצה ממנו - עולם שבו קיים איזון בין היסוד הנקבי 

והיסוד הזכרי. 

תערוכה זו עושה שימוש מטפורי בסמל המאזניים. המוצגים בתערוכה חוקרים ערכים צורניים מופשטים 

הנוגעים למשקל, איזון ומדידה, ומעלים על הדעת מושגים כגון: צדק, כוח ושליטה.

כושר היצירה והבחירה החופשית שניתנו לאדם, הם מקור כוחו. מעבר למגבלות הטבעיות של 'התנהגות' 

החומר, דבר כמעט אינו נמנע מן האדם: הוא יכול לבנות ולנטוע, לאבד ולהרוס. המאזניים מאפשרים משקל 

ומדידה ומתן דין וחשבון על ניצול איכותי ונכון של האפשרויות העומדות לרשות האדם לעומת שימוש לא 

נכון בכוחות שניתנו לו.

נווה שכטר הוא בית לאמנות בת-זמננו המתכתבת עם הרעיונות והמקורות היהודיים. תערוכה זו היא נדבך 

נוסף בסדרת תערוכות העוסקות במחקר ובקריאה מחודשת במקורות יהודיים ובחינת מהותם של מנהגים 

עתיקים וחדשים דרך האספקלריה של אמנות עכשווית.

אנו מודים לאוצרת נווה שכטר, שירה פרידמן, על היוזמה לתערוכה זו ועל האמנות האיכותית שהיא מביאה 

לבית זה.

בברכת שנה טובה ומאוזנת,

הרב רוברטו ארביב  יונית קולב-רזניצקי  

מנהל חינוכי מנהלת נווה שכטר  

פרט מתוך חיתול לתינוק שנולד בחודש תשרי )'וימפל'(, צרפת, 1886, אוסף משפחת גרוס
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מאזניים

בפתחה של השנה החדשה מוצגת במרכז 'נווה שכטר' התערוכה מאזניים. הבחירה לעסוק באיזונים באמנות 

קיבלה את השראתה ממזל מאזניים הנקשר לחודש תשרי. 

האם מזלו של חודש תשרי נקבע בשל האמונה היהודית כי בחודש זה שוקל אלוהים את המעשים הטובים 

מול המעשים הרעים וגוזר את דיננו? 

ייחוס המזלות לחודשי השנה נקבע על ידי הבבלים הקדמונים, על פי קונסטלציית הכוכבים שנראו בשמים 

ולפי הצורות שהם הזכירו להם בדמיונם. הם צפו בשקיעת הירח בכל חודש במפת הכוכבים,  בכל חודש 

ועל פי הקונסטלציה שבה שקע קבעו את שיוך המזל לאותו חודש. כך, בחודש תשרי הם ראו בשמים מקבץ 

כוכבים המזכיר כפות מאזניים וקנה ביניהן, ומכאן נקבע סמל החודש. ואולם, לא רק צורת המזל הושפעה 

מן התרבות הבבלית אלא אף אופיו של ראש השנה כחג שבו עומד האדם בפני בית דין של מעלה הגוזר את 

דינו לשבט או לחסד, כמתואר בפיוט 'נתנה תוקף' הנאמר בבתי כנסת בתפילת ראש השנה ויום הכיפורים:

ַזר  ב ֶאת ְגּ ִרּיֹוֶתיָך ְוִתְכֹתּ ְך ִקְצָבה ְלָכל ְבּ ְכרֹונֹות ]...[ ְוַתְחֹתּ ח ֶאת ֵסֶפר ַהִזּ חֹות, ְוִתְפַתּ ָכּ ְשׁ ל ַהִנּ ר ָכּ 'ְוִתְזכֹּ

ֵראּון ִמי ִיְחֶיה ּוִמי ָימּות...' ה ִיָבּ ה ַיַעְברּון ְוַכָמּ ָמּ יָנם ]...[ ַכּ ִדּ

משמעות השם 'תשרי' המסופוטמי )Arah Tišritum( הוא התחלה. בטקס ראש השנה הבבלי, החל בא' בתשרי, 
יושב ראש הפנתיאון הבבלי מרדוק שנולד ביום זה, וחורץ את גורלות האנשים ועתידם לשנה הקרובה.1

 Uri Gabbay, `Babylonian Rosh Hashanah: Battle, Creation and Justice`, :)אורי גבאי, ‘ראש השנה הבבלי: מאבק, בריאה וצדק’ )באנגלית  1
 in: The Torah.com A Historical and Contextual Approach (thetorah.com/babylonian-rosh-hashanah)

JER NLI  2380=8 : מזל מאזניים מתוך ספר עברונות, באדיבות הספרייה הלאומית, ירושלים. מקור



9

גם בתרבות המצרית העתיקה יש קשר ישיר בין סמל המאזניים ליום 

של  בהיכלו  הנפטרים  מעשי  לשקילת  המאזניים  שימשו  שם  הדין, 

האל אוזיריס. על פי גזר הדין שנכתב בספר נידונו נשמות הנפטרים 

לשכר או לעונש. 

כאמור, במקורות יהודיים, ספרותיים ואמנותיים, יש קשר הדוק בין 

חודש תשרי למזל מאזניים. המדרש מתאר זאת כך:

'שנים עשר מזלות ברא הקדוש ברוך הוא והסדירן ברקיע הן 

וצבאותיהן וגדודיהן וחיילותיהן ואלו הן, טלה שור תאומים סרטן 

אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דגים. אלו שנים עשר 
מזלות ומשמשין בשנים עשר חודשי השנה'.2

השנה  שבמקרא,  מכיוון  השביעי,  במקום  כאן  מנוי  מאזניים  מזל 

מתחילה בחודש ניסן וחודש תשרי הוא החודש השביעי.3 

בספרות הקבלה יש קשר בין סמלי המזלות לאיברים בגוף האדם. מזל 

מאזניים וחודש תשרי משויכים לכבד, כפי שכתוב ב'ספר היצירה':

'המליך אות ל' וקשר לו כתר וצר בו מאזנים בעולם ותשרי בשנה 

וכבד בנפש'.4 

במסורת היהודית קיבלו המאזניים את המשמעות הייחודית בהקשר של ראש השנה רק בתקופה המודרנית. כך 

למשל, ב'ספר התודעה' נאמר על חודש תשרי:

'לפי שבחודש זה נדון כל העולם כלו לפי מעשיו של האדם ושוקלים במאזנים זכויות כנגד עוונות'.5 

סמל המאזניים עבר אם כן תהליך התפתחות היסטורי - מן הבבלים אשר צפו בשמים את צורת המאזניים ועד 

ידי האלוהים בראש  בין צורת המזל של חודש תשרי לשקילת מעשי האדם על  התפיסה היהודית הרואה קשר 

השנה. 

היצירות שנבחרו לתערוכת מאזניים עוסקות בראש השנה, במוטיב המאזניים והצדק ובאיזונים פנים-אמנותיים, 

תרבותיים, חברתיים ומשפחתיים המתרחשים בהן. העבודות מזמנות חשיבה מחודשת על המושגים 'איזון' ו'מתח' 

הקיימים בכל יצירת אמנות, בהקשר זה - על רקע הימים הנוראים המתחילים מחודש אלול ומסתיימים בסוף תשרי. 

בימים אלה בוחנים יהודים את מעשיהם ובאופן מסורתי מנסים ליצור איזון והרמוניה בין האדם עם עצמו, בינו לבין 

חברו ובינו לבין האלוהים. העבודות בתערוכה עוסקות בבחינת האיזונים הטריטוריאליים-גיאוגרפיים-פוליטיים-

דתיים בישראל; באיזון ומחירו בעולם הטבע; באיזונים משפחתיים ובאיזונים פיזיים-גופניים.

מדרש זה הוא מאוחר יחסית וחובר בימי הביניים, ראו יהודה דוד אייזנשטיין, אוצר המדרשים )אייזנשטיין(, ‘מזלות’, עמ’ 280.  2
עוד זיקה בין חודש תשרי היהודי למזל מאזניים מצויינת בבמדבר רבה )וילנא(, פרשת ‘שלח’ פרשה טז: ‘כתיב )תהלים סב( “אך הבל בני   3

אדם כזב בני איש”. אמר רבי חייא בשם ר’ לוי, כל הבלים שישראל עושין כל ימות השנה במאזנים לעלות, מוחל להם הקדוש ברוך הוא 
במזל מאזנים בחדש תשרי, )ויקרא טז( “כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם”’.

ספר יצירה, נוסח הדפוס, פרק ה.   4
אליהו כי טוב, ספר התודעה, ‘מזל מאזניים’, ירושלים 1976.  5

 לוח שנה עם חיתוך עץ, 1788,

פורת' גרמניה, אוסף משפחת גרוס
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תרמו  עבודותיהם  אשר  בתערוכה  המשתתפים  והאמניות  האמנים  לכל  ובראשונה  בראש  להודות  ברצוני 

קולב-רזניצקי  ליונית  לב  מקרב  תודה  ומרתקים;  רחבים  בהקשרים  ופרשנותו  'מאזניים'  המושג  להעמקת 

מנהלת נווה שכטר, שמקדמת אמנות ותרבות יהודית עכשווית בלב תל אביב; לרב רוברטו ארביב שהפנה 

אותי לטקסטים העוסקים במאזניים; לסשה כצנלסון על הפקת התערוכה והקטלוג; לטלי חג'ג' על יחסי 

הציבור והפרסומים; לאיתמר חורחה סאן מרטין על הקמת התערוכה; להדס אחיטוב על העריכה הלשונית; 

לג'רמי קוטנר על התרגום, לסטודיו דוב אברמסון על עיצוב הקטלוג; לביל גרוס על הדימויים בקטלוג; לאבי, 

פרופ' שמא פרידמן, על הפניות רבות ומועילות למדרשים ומחקרים. 

 שירה פרידמן

אוצרת, נווה שכטר, תשרי תשע"ו

לוח מזלות, צויר על ידי שלמה יודובין ,סט. פטרבורג, רוסיה 1917 בקירוב, אוסף משפחת גרוס
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עבודות
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'סבך אייל', 'קטא'

ה'אייל' ו'הירח' הם שני מוטיבים מרכזיים בראש השנה. השופר עשוי קרן של אייל כזכר 

לעקדת יצחק המוזכרת בתפילת ראש השנה. ראש השנה מכונה גם 'כסה' - הזמן שבו הירח 

מכוסה ונמצא בראשיתו - בראשית החודש ובראשית השנה. 

בספר  העקדה  לפסוקי   )1979 )נ'  עציון  שולמית  האמנית  מתייחסת  אייל,  סבך  בפסל 

בראשית - שמתארים את אברהם העומד מעל בנו העקוד, נושא את עיניו מעלה ורואה 

איל נאחז בסבך בקרניו. המדרש מוסיף על הפסוקים:

'אמר רב יודן: מלמד שהראה הקב"ה לאבינו אברהם את האיל ניטש מחורש 

זה ונסבך בחורש אחר. אמר לו הקב"ה: אברהם, כך עתידין בניך להיות נאחזין 

בעוונות ונסבכין בצרות, וסופן להיגאל בקרניו של איל, ]שנאמר[:
'וה' עליהם יראה ויצא כברק חצו, וא-דני ה' בשופר יתקע והלך בסערות תימן'.1

בסבך  משתלבות  קרניו  ועוצמתי;  עדין  בעת,  בה  ניצב,  האייל  בתערוכה  המוצב  בפסל 

ונראה כי מנגנון ההגנה הטבעי שלו, הפך בעצמו למלכודת. 

בתקופת בית המקדש ואף אחריה, נהגו לקבוע את ראש החודש על פי עדים שראו את 

מולד הלבנה. המשנה במסכת ראש השנה מספרת כי לרבן גמליאל היו ציורים שונים של 

רבות  שנים  כבר  ראו.  שאותה  הצורה  על  מצביעים  היו  והעדים  לבנות',  'צורות  הלבנה, 

 - קטא  בווריאציות שונות את צורת הלבנה. כאן, בציור  )נ' 1954(  לארי אברמסון  מצייר 

ירח מלא; בעבודותיו האחרות ירחים בווריאציות שונות, זורחים ונגרעים - לעתים הלבנה 

מלאה ולעתים נראה רק חרמש הירח. ציורי הירח של אברמסון קשורים גם למדרש על 

לילית - דמות שדה במיתולוגיה היהודית המופיעה לעתים בלילה, מפתה גברים ומשריצה 

מזרעם שדים ואף הורגת תינוקות חפים מפשע. שם העבודה 'קטא' לקוח ממדרשים אלה. 

מתקשה  שכאילו  הירח,  של  תמידית  המשתנה  אופיו  בשל  לתערוכה  נבחרה  זו  עבודה 

לצייר  הרצון  בין   - בכלל  אברמסון  ואצל  זו  בעבודה  שיש  נוסף  מתח  בשל  וכן  להתאזן, 

ציור מופשט ולחבור לאסכולה הדוגלת בציור ללא דימויים המבוסס על צורות הנדסיות 

וצבעים בסיסיים, לבין הרצון והמשיכה לצייר באופן ריאליסטי וסימבולי. 

פסיקתא דרב כהנא, לראש השנה.  1
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שולמית עציון

סבך אייל  |  2011

ברונזה

60×60×60 ס"מ

Shulamit Etzion

Deer Thicket  |  2011

Bronze

60×60×60 cm.
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לארי אברמסון

קטא  |  2000

שמן ואקריליק על בד

75.5×75.5 ס"מ

אוסף פרטי תל-אביב

Larry Abramson

Kata  |  2000

Oil and Acrylic on Canvas

75.5×75.5 cm.

Private Collection, Tel Aviv



16

'מאזני צדק', 'מאזני אי-צדק', 'פינג-פונג'

עבודת הגרפיטי מאזני צדק של אמנית הגרפיטי ג'ודי טל קופלמן )נ' 1965(, משתלבת היטב בשפת 

אמנות הרחוב הססגונית של נווה צדק ופלורנטין. עבודה זו הוזמנה במיוחד עבור התערוכה, היא 

מרוססת על הקיר בחניון נווה שכטר, ועוסקת בצדק חברתי. הדימוי 'מאזני צדק' נבחר בהשראת 

פסוקים המצווים על אהבת הגר, עשיית צדק במשפט ויושר במסחר:

ָקל  ׁשְ ּמִ ה, ּבַ ּדָ ּמִ ט, ּבַ ּפָ ׁשְ ּמִ ֶכם ]...[ לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ ר ִאּתְ ר ַהּגָ ם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהּגֵ ֶאְזָרח ִמּכֶ 'ּכְ

ׂשּוָרה. ֹמאְזֵני ֶצֶדק, ַאְבֵני ֶצֶדק, ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם' )ויקרא יט, לד-לו(. ּוַבּמְ

ועיניה  מאזניים  האחת  בידה  המחזיקה  'תמיס',  המיתולוגית  הצדק  אלת  נראית  הגרפיטי  ברקע 

מכוסות, המסמלת את הצדק העיוור והשוויוני לכול. הקיר שעליו צויר הגרפיטי 'מאזני צדק', ניצב 

באזור הטרוגני, ובו מציאות חברתית מגוונת. הוא מנכיח ומזכיר את עיקרון השוויון אותו יש ליצור 

ולשמור בין כל התושבים. זו הכוונה מאחורי המעשה הפרשני של האמנית - ריסוס פסוקים לצד 

סצנה עכשוויות, ויצירת מפגש בין פסוקי התנ"ך לבין ישראל 2015. 

עבודתה של האמנית סיגלית לנדאו )נ' 1969(, בעלת השם האירוני משהו מאזני אי-צדק, מצביעה 

גם היא על הפער בין הפסוקים מספר ויקרא ו'הצדק העיוור' לבין המציאות הכללית והמקומית. 

הראשונה,  האינתיפאדה  במהלך  ירושלים  במזרח  פלשתיני  מסוחר  שקילה  מאזני  קנתה  לנדאו 

והפכה אחת מכפות השקילה על פניה, כך שלמעשה, המאזניים יצאו מכלל שימוש והפכו לסמל של 

אי-שוויון מהותי. חוקרת התרבות החזותית אריאלה אזולאי כותבת על יצירה זו: 'הכף עצמה היא 

זו שמוטלת כך על כף המאזניים ולא מה שהיא אמורה לשקול'.1 המאזניים, שמסמלים בתרבויות 

רבות את תהליך הצדק והמשפט, משמשים למעשה כ'מאזני עוולה' והשימוש בהם ביצירה מבטא 

קריאה כנגד חוסר הצדק של המערכת המשפטית. 

התייחסות נוספת לסכסוך ולשאלת הצדק מופיעה במיצב פינג פונג של האמן בלו סימיון פיינרו 

)נ' 1959(, העורך הקבלה בין חוקי משחק הפינג פונג למציאות הפוליטית. המציאות המדומה של 

משחק ב'רוח ספורטיבית' מיטשטשת במציאות הגיאו-פוליטית והיריבים הספורטיביים הופכים 

ליריבים בשדה קרב. המנצחים משתמשים בעוצמה ובכוח העומדים לרשותם וצליל הכדור הנחבט 

מאזכר קולות ירי. הרשת הנמתחת לרוחב השולחן מזכירה את גדר ההפרדה אך אין הלימה בינה 

שני  בסכסוך,  הפוליטית  במציאות  אך  אחד  מנצח  ישנו  המשחק  בתום  במציאות;  הגבול  לבין 

הצדדים סובלים סבל מתמשך. הצגת הסכסוך על גבי שולחן פינג פונג והזמנת הקהל להשתתף 
במשחק, הופכת את העבודה לפרפורמטיבית, אירונית וגם נוסכת קלילות ברצינות המצב הקיים.2

1  אריאלה אזולאי, ‘מוטלת על כף המאזניים’, סטודיו: כתב עת לאמנות, 125 )2001(.
2  רבקה בקלש, )Rivka Bakalash(, ‘פינג פונג )2004( בלו סימיון פיינרו’ )באנגלית(, לא פורסם.
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ג'ודי טל קופלמן

מאזני צדק  |  2015

 גרפיטי בהזמנת נווה שכטר, חניון המרכז,
ספריי צבע על בטון

10×2.4 מטר

Judy Tal Kopelman

Scales of Justice

Commissioned by Neve Schechter, Located in Central 

Parking Lot, 2015, Graffiti – Spray paint on concrete

2.4×10 meters 
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סיגלית לנדאו

מאזני אי-צדק  |  2005-1996

ברונזה

32×7×22 ס"מ

Sigalit Landau

Scales of Injustice  |  1996-2005

Bronze

22×7×32 cm.
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בלו סימיון פיינרו

שולחן פינג-פונג  |  2005

טכניקה מעורבת

152×274 ס"מ

Belu Simion Fainaru

Ping-Pong Table  |  2005

Mixed Technique

274×152 cm.
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 'Leap of Faith', 'עמידה מאוזנת', 'בראשו',
'שתום-עין', 'מבט של מבוכה'

מקבץ עבודות אלה עוסק בגוף האדם ובאיזונים פיזיים - חוסר יציבות, השאיפה לאיזון 

ובגידת הגוף.

שחר מרקוס )נ' 1971( בין שמים  במיצב הווידיאו Leap of Faith נתלה אמן הפרפורמנס 

של  לפוטו-מונטז'  מתייחסת  העבודה  להתרסקות.  נסיקה  בין  לארצי,  הרוחני  בין  וארץ, 

תחושות  הריק(.  אל  )קפוץ   Leap into the void  ,1960 משנת  קליין  איב  הצרפתי  האמן 

החשש והדאגה המציפות את הצופים הופכות לגיחוך כשנחשפת שפת הרחוב הקרובה. 

)הווידיאו  האמנות.  ומשמעות  האנושי  הקיום  מהות  על  שאלות  לתודעה  מעלה  העבודה 

צולם בנווה שכטר, בכיוון רחוב אילת(. 

הילה בן ארי  בדיקת קצה יכולתו של הגוף היא מוטיב חוזר גם בעבודותיה של האמנית 

גמליאל  רבן  על  מסופר  הבבלי  בתלמוד  מאוזנת.  עמידה  בעבודתה  גם  הניכרת  )נ' 1972( 

כן'. לא ברור אם המתעמלת  יכולה לעשות  שהפליא בתרגילי התעמלות ש'אין כל בריה 

על הקורה היא קטועת רגל. היא מצויה כל העת בין ניע לאי ניע ומנסה לעשות את הבלתי 

אפשרי - ניסיון לאיזון בתנוחת היאחזות מינימלית בקרקע.

גוף בלתי מתפקד,  )נ' 1950( עוסקים בחוסר האיזון הכפוי של  גרי גולדשטיין  ציוריו של 

ומשובשים,  מפורקים  האדם  ונפש  גוף  גולדשטיין,  גרי  של  באמנות  עין.  ושתום  מבותר 

האיברים קטועים וחתוכים, מתפקדים ולא מתפקדים. ההתבוננות על גוף האדם נעשית 

כל העת במבט מפוצל - כלפי פנים וכלפי חוץ; פיזיות ורוחניות. גולדשטיין מצייר על דפים 

שנלקחו מספרי אמנות ישנים, ויוצר גם ִאתם דיאלוג - הדימוי הקלאסי מתולדות האמנות 

עם הציור העכשווי בפלטה מצומצמת, בסגנון אנטי-קלאסי מובהק. 
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שחר מרקוס

2010  |  Leap of Faith

עבודת וידיאו

3:03 דקות

Shahar Marcus

Leap of Faith  |  2010

Video Art

3:03 Minutes
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הילה בן ארי

עמידה מאוזנת  |  2008

עבודת וידיאו

10 דקות

צלם: ג'וש פאודם, מתעמלת: אלה שמשוני

Hila Ben Ari

A Balanced Stance  |  2008

Video

10 Minutes.

Photographer: Josh Faudem, Gymnast: Ella Shimshoni
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גרי גולדשטיין

שתום עין  |  2012

קולאז', צבעי מדגש )מרקרים( על נייר

37×52 ס"מ

Gary Goldstein

One Eye  |  2012

Collage, paint markers on paper

52×37 cm.
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 'ארנדט וצווייג', 'המאבק',
I CAN/’T ,'עשרת הדיברות הנוספים'

נלחם  הקדוש  'ג'ורג'  הברונזה  פסל  עם  האמן  מתכתב   ,)1965 )נ'  עבאדי  שי  של  המאבק  ביצירה 

בדרקון' )אוגוסט קיס, 1853( המוצב בברלין. בסיפור הנוצרי נלחמים זה בזה שני כוחות דתיים - 

ג'ורג' הקדוש מסמל את הנצרות הנאורה והדרקון צמא הדם מסמל את הפגאניות. ביצירתו שינה 

הדרקון,  מעל  ניצב  הקדוש  ג'ורג'  שבה  הפסל  של  המקורית  הקומפוזיציה  את  עבאדי  שי  האמן 

משתקפות  שניהם  ובעיני  זה  בעיני  זה  מביטים  והדרקון  הגיבור  של  שסוסו  כך  ביניהם  והשווה 

אימה ובהלה. הציור עשוי בטכניקה מקורית של צריבה על עץ וצביעה, טכניקה המקנה לציור ממד 

חומרי-פיסולי.

רוח  ואנשי  אינטלקטואלים  שני  הם  היריבים  הכוחות  וצווייג,  ארנדט  עבאדי,  של  נוסף  בציור 

ארנדט  חנה  והפילוסופית   )1942-1881( צווייג  שטפן  הסופר   - העשרים  המאה  בני   יהודיים 

הבוגר  צווייג,  האינטלקטואל.  של  תפקידו  בתפיסת  ביניהם  חלוקים  הם  לכאורה,   .)1975-1906(

מביניהם, אשר היה דמות בכירה בעולם הספרות בגרמניה, סירב להתבטא באופן מפורש ותקיף 

נדודים  לאחר  הפציפיסטית.  מחאתו  את  מביע  הוא  הספרותיים  שבכתביו  וטען  הנאצים  נגד 

באירופה ובברזיל הוא ואשתו נטלו את חייהם בידם. ארנדט תקפה את הפסיביות של צווייג ודומיו 

וטענה שהפרט צריך להיות מעורב פוליטית. את ההשראה לציור המפגיש בין ארנדט לצווייג קיבל 

עבאדי מספרה של מיכל בן נפתלי, "הביקור של חנה ארנדט", בו היא מתארת מפגש מדומיין בין 

השניים בגני לוקסמבורג בפריז.

מטוטלת פנימית מוצגת בעבודה של אורית ישי )נ' I CAN/’T ,)1961 - יכול/לא יכול, יכול/לא יכולה, 

יכול/לא יכול יכול/לא יכולה. ההתלבטות החוזרת והנשנית המהבהבת בגוף הניאון הלבן, מעמידה 

את האור והחושך, את הקיים ואת החסר, זה מול זה. פעולת המצמוץ של השלט היא פוטנציאל 

לכל דבר ולשום דבר, דבר שאפשר לעשות או לחדול. ימים אלה של ראשית חודש תשרי, המכונים 

ונוקבות- קיומיות  ימי תשובה' הם תקופה שבה מתפנה האדם לשאול את עצמו שאלות  'עשרת 

הנוכחות גם ביצירה זו. 

שונה  בנוסח  מופיע  השבת  על  הדיבר  מדוע  הסבר  מובא  ע"א(  כז,  השנה  )ראש  הבבלי  בתלמוד 

בגרסה בספר שמות לעומת הגרסה בספר דברים: 'זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה 

יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע', כלומר, נעשה נס. בציורו עשרת הדיברות הנוספים מצייר 

אריק ונונו את הפה שאינו יכול לדבר. מדובר כאן בלוחות חלופיים המאפשרים חשיבה מחודשת 

על הלוחות שעל פי המסורת נמסרו למשה בהר סיני. הציוויים האלוהיים החקוקים באבן מופיעים 

אופן  אלטרנטיבי.  אלוהים'  ל'פה  אולי  המרמזת  לסת  צורת  ומעליהם  ברייל,  פסוודו  בכתב  כאן 

הציור של הלוחות החדשים נדמים כשערים לגן עדן ואולי לגיהינום. ההמרה מתרחשת בין ריבונות 

אלוהית לקונספט מופשט קוסמי, המאפשר ריבוי ומורכבות.
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שי עבאדי

 המאבק  |  2008
 )בעקבות 'ג'ורג' הקדוש נלחם בדרקון', 

שטדטשלוס ברלין(

SB צריבה חשמלית וטכניקה מעורבת על

140×98 ס"מ

Shay Abady

The Battle  |  2008 

(Inspired by St. George Fighting the Dragon, 

Stadtschloss, Berlin)

Electrical Etching and Mixed OSB Technique

98×140 cm.
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שי עבאדי

ארנדט וצווייג  |  2012

צריבה חשמלית וטכניקה מעורבת על עץ

5×20×22 ס"מ

Shay Abady

Arendt and Zweig  |  2012

Electrical Etching and Mixed Technique on Wood

22×20×5 cm.
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אורית ישי

2010  |  I CAN/'T

צינור ניאון לבן, קופסת פלגסיגלס עם התזת 
חול, שנאי מתח גבוה, בקר אוטומטי

15.5×90×30 ס"מ

Orit Ishay

I CAN/'T  |  2010

Neon tubes, plexiglass, automatic blinker, high 

voltage transformer

30×90×15.5 cm.
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אריק ונונו

עשרת הדיברות הנוספים  |  2014

צבעי שמן ותוספות על בד

100×200 ס"מ

Eric Vanounou

Additional Ten Commandments  |  2014

Oil paints and Additions on Canvas

200×100 cm.
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Molly 2 ,iChair ,'טרמפולינה' 
Dynamic Measurements No 3

מורכבות חיי היומיום במסגרת המשפחתית הם חלק ממושאי חקירתה של הצלמת מירב 

הימן )נ' 1972(. התצלום טרמפולינה מעורר מצד אחד אסוציאציה של משפחה מאושרת 

בימי  במיוחד  העולה  המשפחתית  המלכוד  תחושת  צפה  אחר  במבט  אך  יחד,  המבלה 

החגים, בתקופה בה מוצגת התערוכה. 'איפה אתה בחג?' נשאלת תדיר השאלה הקבועה. 

המשפחתית,  בארוחה  להתנהג  כיצד  ועצות  בתובנות  עוסקות  רבות  אקטואליה  תכניות 

כיצד לשמור על האיזון העדין של התא המשפחתי המצומצם והרחב. בתצלומה מצביעה 

מירב הימן על הקושי בשמירת האיזון. העליות והמורדות המשתמעות משם היצירה, המזון 

המתעופף באוויר והאחיזה של בני המשפחה בשולחן ובכיסאות - כל אלה מצביעים על 

מושג הבית והמשפחה באור מציאותי, לא דווקא שלילי. נוסף על המתחים המשפחתיים 

זאת  ובכל  יציבה  איננה  זו  טיפוסית  למשפחה  מתחת  הקרקע  גם  בישראל,  הטבעיים 

המשפחה ממשיכה לנסות ולהיאחז זה בזה ולקיים את הסדר המשפחתי.

הפסל Dynamic Measurements No 3 הוא כיסא מנוסר של האמן רפאל לומס )נ' 1962( 

- התלוי על בלימה בכניסה לתערוכה. פעולת הניסור הפרה את איזונו ואת ייעודו והפכה 

ולנצרות  ליהדות  מתקשר  האלוהים'  'כס  מוטיב  רוחני.  לסמל  פונקציונלי  מרהיט  אותו 

ומופיע באמנות לאורך תקופות שונות. כפי שמתאר גם הפיוט 'נתנה תוקף' שהוזכר לעיל:

'ְוִיּכון בֶחֶסד ּכְסֶאָך, ְוֵתֵשב ָעָליו ּבֱאֶמת'.

או בפיוט 'אל מלך' הנאמר גם הוא בראש השנה וביום הכיפורים:

'אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות מוחל עוונות עמו'.

)נ' 1985(, יצר סדרת תצלומים המבוססים על הקשר בין חלקי הכיסא  תאי לומס  הצלם 

של רפאל לומס לרקדניות, ביניהם Molly 2 ו־ichair המפיחות חיים בכיסאות הדוממים 

ומשלבות בין נשגבות מעשה הריקוד למחשבה על-אודות הכיסא הריק והתפקיד שנועד 

למלא הכיסא בהקשרים שונים.
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מירב הימן

טרמפולינה  |  2010

הדפס צבע

130×100 ס"מ

Meirav Heiman

Trampoline  |  2010

Color print

100×130 cm.
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רפאל לומס

2013  |  Dynamic Measurements No 3

עץ וברזל

גודל משתנה

Raffael Lomas

Dynamic Measurements No 3  |  2013

Wood and Iron

Varying Size
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תאי לומס

2014  |  Molly2 iChair, Michelle 4 iChair

נייר צילום

75×105 ס"מ

Tai Lomas

Molly2 iChair, Michelle 4 iChair  |  2014

Photographic Paper

105×75 cm.
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'פמוטות שלוש הדתות' 

על פי המסורת בעת הדלקת נרות שבת מצטרפים מלאכי השלום ומשרים אווירת פיוס 

לאורך השבת. רעיון זה מתאים ליצירה של זליג סגל )2015-1933( פמוטות שלוש הדתות. 

מתחלק  סמל  כל  עיצובם.  באופן  שווים  הם  המונותיאיסטיות  הדתות  סמלי  מלבד  אשר 

בפמוטות לשניים באופן שווה וצורתו משתנה בהתאם לאופן ההצבה. בשעה שהפמוטות 

מוצבים רחוק זו מזו מטשטשים הסמלים ונדמים כדומים יותר זה לזה ואכן לשלוש הדתות 

יש הרבה מן המשותף. בישראל של היום מלחמת הדתות רחוקה מלגווע ודווקא השוני בין 

הדתות הוא שמודגש על ידי מסיתים ומתפרעים. פמוטות אלה תוכננו להינתן לאפיפיור 

כמתנת שלום מטעמה של מדינת ישראל. הצבת הפמוטות בתערוכה זו היא קריאה לשלום 

ולמציאת האיזון הנכון במציאות הבין דתית היום בישראל.
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זליג סגל

פמוטות שלושת הדתות  |  1990 לערך

אלומיניום מצופה באנדוסייט

3×3.5×24.5 ס"מ

Zelig Segal

The Three Religions Candlesticks  |  Approx. 1990

Aluminum Coated with Andosite.

24.5×3.5×3 cm.
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I would like, first and foremost, to thank all 

of the artists who are participating in this 

exhibit, whose work contributed to the 

deepening of the idea of “balance” and its 

interpretation in various contexts. I’m also 

deeply thankful to Yonit Kolb-Reznizki, the 

director of Neve Schechter, which advances 

contemporary art and Jewish culture in the 

center of Tel Aviv, to Rabbi Roberto Arbib, 

who pointed me toward Jewish sources 

on the topic, to Sasha Katsnelson for her 

production of the exhibit and catalog, 

to Tali Haggiag for public relations and 

publications, to Itamar San Martin for installation of the exhibit, to Hadas 

Ahituv for her editing, to the Dov Abrahamson Studio for the catalog design, to 

Bill Gross for the visual sources used in the catalog, and to my father, Professor 

Shamma Friedman, for pointing me toward many useful midrashim and 

research.

 

Shira Friedman 

Curator, Neve Schechter, Tishri 5776

Seal of a woman, Germany, 

circa. 1750, The Gross Family 

Collection
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Aquarius, Pisces. These are the twelve signs of the zodiac and they serve the twelve 

months of the year’2. The sign of Libra is listed here as the seventh because, in the bible, the 

year begins with the month of Nisan and Tishrei is therefore the seventh month3. 

Kabbalistic literature draws a connection between the signs of the zodiac and the 

organs of the human body. Libra and the month of Tishrei are attributed to the liver, 

as written in Sefer HaYetzira: ‘He crowned the letter lammed and affixed it a crown 

and molded in it scales in the world and Tishrei in the year and the liver in the soul’4.

In Jewish tradition, Libra assumed its unique Rosh HaShana significance only in 

modern times. Thus, for example, Sefer HaToda’ah refers to the month of Tishrei: 

‘Because in this month all the world is judged according to human endeavor and 

virtue is weighed against sin on the scales’5. 

The Libra sign subsequently underwent a historical developmental process – from 

the Babylonians who witnessed the shape of the scales in the heavens to the Jewish 

perception that sees a connection between the form of Tishrei’s zodiac and God’s 

weighing of human deeds on Rosh HaShana.

The works selected for the Libra exhibition deal with the New Year, the motif of the 

scales and justice, and with intra-artistic, cultural, social and family balances present 

therein. The works provoke renewed contemplation of the concepts of ‘balance’ 

and ‘tension’ existent in every work of art, in this context set against the background 

of the High Holidays, that start from the month of Elul and conclude at the end of 

Tishrei, a period during which Jews reflect on their actions and traditionally attempt 

to create a balance and harmony between a person and himself, between himself 

and others, and between himself and God. The works in the exhibition deal with an 

examination of the territorial-geographic-political-religious balances in Israel; with 

balance and its price in the world of nature; with family balances and with physical-

bodily balances. 

2 This midrash is relatively recent and was written in the Middle Ages. See: Yehuda David Eisenstein, Otzar 

HaMidrashim (Eisenstein), Mazalot, p. 280 (Hebrew)  

3 A further link between the Jewish month of Tishrei and the Libra zodiac can be found in Bamidbar 

Rabba (Vilna), Parshat Shlach 16: “It is written (Psalms 62) ‘the lowborn are but a foolishness, the 

highborn are but a lie’. Rabbi Hiyya in the name of R. Levy says: ‘All the foolishness that Israel perform 

during the year are put on the scales, the Holy One Blessed be He forgives them in the zodiac of Libra, 

in the month of Tishrei as it is written (Lev. 16) ‘On that day He will forgive you to purify you.’” 

4 Sefer HaYetzira, printed version, chapter 5

5 Eliyahu Ki-Tov, Sefer HaToda’ah, Mazal Moznayim (Hebrew), Jerusalem 1976
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the cups of the scales with a stem between them, and 

the month’s sign was thereby determined. It was not 

just the form of the zodiac that was influenced by the 

Babylonian culture however, but also the very nature 

of the New Year as a holiday on which a person stands 

before the Heavenly Court to be judged, whether “for 

grief or grace/for better or for worse”, as described 

in ‘Untaneh Tokef’, the piyyut read in synagogues 

during the Rosh HaShana and Yom Kippur prayers: ‘… 

Remembering all that is forgotten, You open the Book 

of Remembrance […] Decreeing the length of their 

days, inscribing their judgment […] How many shall 

pass away and how many shall be born, who shall live 

and who shall die…’

The meaning of the Mesopotamian name ‘Tishrei’ (Arah 

Tišritum) is ‘beginning’. In the Babylonian New Year 

ceremony, held on the first of Tishrei, the head of the 

Babylonian pantheon – Marduk - born that day, sits in 

judgment and determines the people’s fate and future 

for the coming year1. The culture of ancient Egypt also 

features a direct connection between the Libra symbol 

and the Day of Judgment, the scales in Egypt serving 

for the weighing of the deeds of the dead in the hall 

of the God Osiris. The decree inscribed in the book 

sealed the fate of the departed souls either for reward 

or punishment.

Jewish sources, both literary and artistic, also contain a close affiliation between the 

month of Tishrei and the Libra astrological sign of the scales. The midrash describes 

it thus: ‘The Holy One Blessed be He created twelve signs of the zodiac and arranged 

them in the heavens – them, their armies and their regiments and their soldiers and 

they are: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, 

1 Uri Gabbay, ‘Babylonian Rosh Hashana: Battle, Creation, Enthronement and Justice, A Contextual 

Approach, From the website: http://thetorah.com/babylonian-rosh-hashanah  

Detail from a calendar 

for the year "Taf Tzadik", 

print with woodcut, 1729, 

Germany, 

The Gross Family 

Collection
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LIBRA

Neve Schechter is pleased to host the Libra exhibition at the onset of the New 

Year. The choice to deal with the balances within art was inspired by the Libra 

astrological sign of the scales associated with the month of Tishrei.

Was the astrological sign for Tishrei determined because of the Jewish belief 

that it is in this month that God weighs our good and bad deeds, and decrees 

our fate?

The assignment of the zodiac signs to the months of the year was determined 

by the ancient Babylonians according to the constellation of stars visible in the 

sky during each month and to the forms these resembled in their imagination. 

They viewed the setting of the moon each month in the map of stars and the 

constellation in which it set and determined the zodiacal sign for that month 

accordingly. In this manner, in Tishrei they beheld a cluster of stars resembling 

Detail from a printed insert with the preyer "Ata Hu", France, circa 1850
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sources. This exhibition constitutes the latest in a series of exhibitions dealing 

with a renewed study and reading of Jewish sources and an examination of 

the essence of old and new customs via the prism of contemporary art.

We wish to thank Neve Schechter's curator, Shira Friedman, for initiating this 

exhibition and on the high-quality works she has assembled.

Wishing you a good and balanced year, 

 

Yonit Kolb-Reznitzki Rabbi Roberto Arbib 

CEO, Neve Schechter Educational Director

Sefer Evronot, Germany, 1722, The Gross Family Collection
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Introduction

The Libra exhibition is opening a few days prior to the beginning of the 

month of Tishrei, a moment before the onset of the New Year. The astrological 

sign for Tishrei in midrashim and art is the scales, symbolizing the weighing 

of a person's good and bad deeds at the conclusion of each year and which 

determines his fate for the year to come. Similar to parallel seasons in other 

religions, an additional 'ten days of repentance' are granted during which 

a person may repent and alter his decree for the better. According to the 

kabbalah, God created and destroyed many worlds until he found one with 

which he was satisfied – a world containing a balance between the female 

and male elements.

This exhibition makes metaphorical use of the Libra zodiac sign. The exhibits 

explore abstract values relating to weight, balance and measurement and raise 

concepts such as justice, power and control.

The free reign of creative talent is the source of 

human power. Aside from the natural restrictions 

of material 'behavior', almost nothing is beyond 

human capability: People can build and plant, 

lose and destroy. The scales enable the weighing, 

measuring and accounting of a correct and 

quality use of the possibilities at a person's 

disposal versus the improper use of the talents 

with which he has been endowed.

Neve Schechter is home to contemporary art 

that engages in a dialogue with Jewish ideas and 
Seal, Germany, stone, gold 

and diamonds, circa 1750
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