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Judy
Cardozo

דרמטי  מרגע  לקוחה  היא',  בשמים  'לא  התערוכה  כותרת 
נט  מציעא  בבא  בבלי,  (תלמוד  עכנאי  של  תנורו  בסיפור 
במחלוקת  מכריע  המכהן  הסנהדרין  ראש  כאשר  ע"א-ע"ב), 
המחוזקת  הורקנוס,  בן  אליעזר  רבי  דעת  האחד  שבצידה 
במעשי ניסים, וכנגדה דעת חכמים, שהיא דעת הרוב. ההלכה 
איננה בשמים, פוסק ראש הסנהדרין. התורה כבר ניתנה ועל 

האדם מוטל לקבוע מה האמת ולייצר משמעות.
של  תנורו  בסיפור  ומעצבים  אמנים  השתמשו  זו  בתערוכה 
במגוון  הגיבו  הם  העשיר.  התלמודי  העולם  אל  כצוהר  עכנאי 
דרכים, חזותיות וחומריות, לסיפור שיש בו תנור בצורת נחש, 
הגלויה  האמת  על  גוברת  הרוב  החלטת  שבה  מרה  מחלוקת 
חלקם  טרגיות.  להשלכות  המביא  גדול  חכם  של  ונידוי  לעין, 
אלגוריות,  במרכיביו  ראו  ובדמויותיו, אחרים  בסיפור  התמקדו 
ויש ששלחו את חקירותיהם לכיוונים מרוחקים ואזוטריים יותר. 
ואימתני,  ים התלמוד, הנראֶה במבט ראשון מרתיע  הדרך אל 
סתום וקשה להבנה בשל היותו כתוב ארמית, נפתחה הודות 
למהפכה שחוללו תרגומים לעברית בני-זמננו. רבים מהאמנים 
אל  הביאו  התלמוד,  עם  קודמת  היכרות  להם  הייתה  שלא 
וכך,  היוצר,  דמיונם  ואת  מחשבתם  פתיחות  את  הסוגיה 
למוצגים  והיו  שצמחו  רעיונות  זרעו  בעקיפין,  או  במישרין 

שנוצרו לתערוכה זו.
מבין השורות בסוגיה מבצבץ מאבק על הישרדות העם היהודי 
היצירה  לאורך  ממשיך  והוא  העתיקים,  לשורשיו  והחיבור 
ימינו  עד  היהודית,  ההיסטוריה  בכל  והפילוסופית  ההלכתית 
להגיב  ולמעצבים  לאמנים  הזמנה  פרי  היא  זו  תערוכה  אנו. 
לעולם ולמורכבויותיו, ולראות בו, כמו החכמים בסוגיה, מקום 

של התנגדות, בריאה והתעלות.

The title of  the exhibition, Not in Heaven, is derived 
from the canonical Oven of  akhnai story in the Talmud. 
During the incident, (Bava Metzia 59a-b) the acting 
head of  the Sanhedrin puts a decisive end to a debate 
that pits Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, whose opinion 
is supported by miraculous occurrences, against the 
majority of  sages. The law does not reside in Heaven, 
Rabbi Yehoshua declares. The Torah has already 
been revealed; it is humanity that must determine 

truth and uncover meaning. 
This exhibition has assembled works by designers 
and artists who use the Oven of  Akhnai as a window 
into the rich world of  the Talmud. The artists make 
diverse visual and material meaning of  a story that 
involves a serpentine-shaped oven, a bitter debate 
during which the rule of  the majority overrides 
the apparent truth, and the excommunication of  
a great sage with tragic consequences. Some focus 
on the narrative and its characters, some view the 
elements as allegories, while others develop their 
inquiries in more esoteric directions. The vast sea of  
Talmud, previously a formidable challenge to anyone 
without serious religious learning and knowledge 
of  Aramaic, has become accessible thanks to 
contemporary translations from the original Aramaic 
with commentary. The artists featured here, many 
unfamiliar with the Talmud, bring their broadminded 
and creative imaginations to this sugiya (topic), directly 
or indirectly seeding ideas that culminate in the works 
created for this exhibition.  This struggle for survival 
and connection with our ancient roots has been 
the subtext of  much legislative and philosophical 
creativity throughout Jewish history, to this day. This 
exhibition is an invitation to artists and designers, 
who by responding to the world and its complexities, 
like the sages in the sugiya, see the world as a place of  

resistance, creation and transcendence. 

ג׳ודי קרדוזו

Crisis and 
Creativity

שבר ויצירה
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ד״ר סוזן נשמן פריימן

יותר משישראל שמרו על התלמוד, שמר התלמוד על עם ישראל - 
כפרפרזה על דברי אחד העם. המצב האקוטי שנוצר בעם היהודי 
לארבע  ופיזורו  הדתי,  פולחנו  מרכז  המקדש,  בית  חורבן  לאחר 
כנפות הארץ, הביא את החכמים להפר עיקרון מקודש של מסורת 
שנמסרה בעל פה בלבד, ולהעלות אותה על הכתב, כדי לא לאבדה. 
(הכוללות  נושאיות  במסכתות  ועריכתה  פה  שבעל  התורה  איסוף 
נושאים שונים, לעתים בקשר אסוציאטיבי), הביא לפירושים נוספים 
שנכתבו עליה ונלמדו לאורך כל הדורות ובכל התפוצות, עד ימינו. 
המחשבה  לפסגת  נחשבות  (תלמוד),  והגמרא  המשנה 
האינטלקטואלית היהודית. שליטה בתלמוד משמעה הבנה לעומק 
חכמים  תלמידי  של  מבטא,  שהוא  והקולות  העמדות  ריבוי  של 
מתקופות שונות וממקומות שונים, ה'מדברים' זה עם זה דרך דפיו. 
רעיון זה, שלפיו התלמוד שמר על עם ישראל, הגיע לשיאו האירוני 
במהלך השואה, כאשר אותיות העופרת של דפוס ראם המפורסם 
עבור  לכדורי תחמושת  הותכו   – הידוע)  וילנה  (המו"ל של תלמוד 
לוחמי המרד בגטו. הרעיון שלפיו אנו מוגנים, ואף מבוצרים, מאחורי 
נזילה  הדפים הללו מהווה מקור למתח, ותהליך המעבר ממסורת 

שבעל פה למסורת מקובעת מאתגר אותנו עד עצם היום הזה.
של  חידוש  היא  תלמודית  סוגיה  סביב  אמנות  עבודת  יצירת 
תקופתנו. אין פירוש הדבר כי יהודים לא נתנו בעבר ביטוי אמנותי 
של  ביותר  ובולטות   מוקדמות  דוגמאות  יש   – פה  שבעל  לתורה 
תיאורי מדרשים שתוארכו למאה השלישית בבית כנסת בדורה-אירו־

פוס, עיירת גבול של האימפריה הרומית ששכנה על צוק מעל נהר 
בשנות  חפירה  עבודות  במהלך  שנמצאו  אלה,  דימויים  פרת. 
העשרים של המאה הקודמת, נוצרו עוד לפני העריכה הסופית של 

התלמוד במאה השישית. 

לא בשמים 
היא,אלא 

בישראל
עם כניסתם של אמנים יהודים לעולם האמנות במאה התשע-עש־

לומדים  יהודים  המתארות  עבודות  נוצרו  העשרים,  ובמאה  רה 
תלמוד, עסוקים במשא ומתן של לימוד מסורתי. אולם ההתמודדות 
עם הדף עצמו, על תכניו וצורתו הפיזית, היא חידוש של אמנים בני 
זמננו ומקומנו. מה שהופך תערוכה פורצת דרך זו לאפשרית הוא 
בישראל  לטקסט:  והנגישות  היהודית  באוריינות  העלייה  ראשית, 
עברית היא השפה המדוברת; יש בה רחובות ויישובים הקרויים על 
גמרא  בה  לומדים  ונשים  גברים   – ובעיקר  התלמוד,  חכמי  שם 

במספרים חסרי תקדים בהיסטוריה של העם היהודי.  
מעבר לאוריינות היהודית המפותחת, תערוכה זו מתאפשרת הודות 
אחד  בישראל.  אמנות  לימודי  תחום  של  ולהתפתחותו  ללידתו 
המוסדות הציוניים הראשונים שקמו בארץ ישראל בתקופת היישוב 
ב-1906.  בירושלים  שנוסד  'בצלאל'  לאמנות  הספר  בית  היה 
בתקופה ההיא, ראו רבים באמנות את אחד המפתחות להתחדשות 
העם היהודי בארצו ולגאולתו. בין המצדדים ברעיון זה היו אישים 
מקצוות שונים של העם היהודי, כגון הפילוסוף מרטין בובר והרב 
הראשי הראשון, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. שניהם ראו באמנות 
סימן ללידה מחודשת של עם ישראל בארצו ולהבראתה של האומה. 
האמנות הישראלית עברה מאז שלבים רבים, וצעדה מהפרטיקולרי 
לאוניברסלי וממעורבות חברתית לניהיליסטית. כניסתם של אמנים 
דתיים אל תוך המיינסטרים האמנותי בישראל פתחה צוהר לחקר 
נושאים חדשים באמנות הישראלית, יצרה דיאלוג בין העולם הדתי 
להתמודד  חילונים  אמנים  של  למוכנות  והובילה  החילוני,  והעולם 
עם  זו,  ובתערוכה   – מסורתיים  טקסטים  עם  בחייהם  לראשונה 
ניצנים  כמו  מחשבה;  ומעוררות  מפתיעות  התוצאות  התלמוד. 
וצמיחה  התחדשות  על  מדברים  הם  ישן,  מגזע  היוצאים  חדשים 
בשמיים  לא  אפוא, שהתערוכה  הולם  כמה  צפויות.  בלתי  בדרכים 
דו-שנתית  מסגרת   – ירושלים  של  בביאנלה  חלק  לוקחת  היא 
הנותנת ביטוי למגוון הקולות באמנות הישראלית, של אלו שגדלו על 
ברכי המסורת עם אלו שמתמודדים אִתה לראשונה. מפגש זה של 
קבוצות בתוך עולם האמנות הישראלית, של אמנות וטקסט, ושל 

חדש וישן - הוא משאת הנפש של לא בשמיים היא.   
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Nineteenth and early twentieth century artists 
depicted Talmudists, students involved in the 
give and take of  traditional learning. But to 
confront the page itself, its content and form, 
is the innovation of  artists of  our time and 
place—Israel, where Hebrew is the spoken 
language and the texts have become more 
accessible; Israel, where streets are named 
after Talmudic sages, and where the Talmud 
is being studied daily by numbers of  people, 
both men and women, unprecedented in Jewish 
history. What makes this ground-breaking 
exhibit possible is not only increased Jewish 
fluency, but the birth and development of  art 
in Israel.  One of  the first Zionist institutions 
created in pre-State Palestine was the Bezalel 
Academy of  Art in Jerusalem in 1906. At the 
time, many considered art to be one of  the 
keys to the renewal and rebirth of  the Jewish 
people in their land. Among those advocating 
this idea were figures from different walks of  
Jewish life such as Martin Buber and Chief  
Rabbi Abraham Isaac Kook, both of  whom 
viewed art as a sign of  the rebirth of  the Jewish 
people in its ancient homeland, a sign of  our 
nation returning to health.  Israeli art has 
since gone through many phases, from the 
particular to the universal and from the socially 
engaged to the nihilistic.  The entry of  religious 
artists into the Israeli artistic mainstream has 
opened up new subjects for Israeli art, created 
dialogue between the religious and secular 
worlds, and led, in the case of  Not in Heaven, to 
the willingness of  secular artists to grapple with 
traditional texts, in this case, the Talmud.  The 
results are surprising and thought-provoking. 
Like new shoots on an old tree, they speak of  
renewal and growth in unexpected ways. It 
is thus fitting that this exhibit be part of  The 
Jerusalem Biennale, 2019. The Biennale gives 
expression to the diversity of  voices in Israeli 
art, those of  a public steeped in Jewish texts 
and observant of  Jewish tradition, as well as 
those contending with it for the first time. The 
encounter of  these two groups in the world of  
Israeli art, of  art and text, and of  the new and 
the old, is the desideratum of  Not in Heaven. 

Dr. Susan Nashman Fraiman

Not in Heaven, 
but in Israel
More than the Jewish people has preserved the 
Talmud, the Talmud has preserved the Jewish 
people, to paraphrase Ahad HaAm. The exigencies 
of  the destruction of  the Temple and the dispersion 
of  the Jewish people led the Sages to violate the 
sacred principle of  a fluid, orally transmitted 
tradition and to record it in writing to prevent its 
loss. This “fixed” compendium, broadly arranged 
according to topic/subject in tractates, became 
known as the Talmud and is widely considered to 
be the pinnacle of  Jewish thought.  To master the 
Talmud is to master the multiplicity of  viewpoints 
expressed by scholars separated by both time and 
space. Its codification led to further commentaries 
and distillations that have been studied through 
the generations in all of  the Jewish diasporas. The 
spiritually protective nature of  the Talmud reached 
an ironic zenith when, during the Holocaust, the 
cast-lead letters of  the celebrated Romm Press, 
printers of  the iconic version of  the Talmud, 
were melted down to make bullets for the Jewish 
resistance in the Vilna Ghetto.  The notion that 
we are protected, or perhaps even barricaded, 
behind those pages, is a source of  constant tension, 
and the process of  moving from a fluid orality to 
a permanent form challenges us to this very day. 
Creating a work of  art around a Talmudic passage, 
a sugiya, is an innovation of  our era. This is not 
to say that the oral tradition was never graphically 
represented by Jews—in fact, some of  the earliest 
and most striking examples are depictions of  
Talmudic stories (midrashim) in the third century 
synagogue of  Dura Europos, a garrison town 
on the border of  the Roman Empire, on a bluff  
overlooking the Euphrates. These images, found 
in the course of  an excavation in the 1920s, were 
made before the actual codification of  the Talmud 

into writing in the sixth century. 
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THE OVEN
OF AKHNAI
A Story In Three Acts 
(With Liberties Taken)

Which reminds them of
a dispute about an oven...

At the time this story takes place, the 
Temple has already been destroyed (70 
AD).  The Jewish people are on the 
cusp of  a historic precipice: Without 
the rituals of  Temple worship, how is 
man to traverse the gap between mortal 
existence and the Divine? Already, 
spoken communal prayer is evolving 
and undergoing codification. This shift 
from being a Temple-based people to a 
book/prayer-based people is happening 
rapidly but is nonetheless unsettling. 
The sages enter into a long discussion 
about prayer in Talmud tractate Bava 
Metzia: What kinds of  appeals are 
never turned away from heaven’s door? 
Providing examples, they acknowledge 
the special power in the supplications 
of  the humiliated and the verbally 

mistreated.

The Scene: The Great Sanhedrin - 
The supreme court and legislative 
body of the Jewish people, now 
situated in Yavne after the 
destruction of the Temple in 
Jerusalem. Rabbi Yehoshua and R’ 
Eliezer are there. R’ Yehoshua is 

filling in for the Nasi R’ Gamliel.

Before them is an ad hoc oven built 
up of  circular layers of  broken shards 
and sand. It is called an Oven of  
Akhnai because it looks like an akhnai 
(a serpent), and because the arguments 
generated by this dispute coiled like a 
snake around R’ Eliezer, with tragic 
consequences. The Dispute: Is this 
serpentine oven a full-fledged vessel 

(and therefore subject to impurity?) 
R’ Eliezer says no. It’s not a true vessel. 
R’ Yehoshua and The Sages say yes: 

Though cobbled together of  pieces,
it is a vessel.

ACT ONE
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NOT IN HEAVEN

With the Temple destroyed, 
these pure/impure 
distinctions are no longer 
relevant.

All Talmudic disputes, whether 
far-fetched or theoretical, reinforce the 
connection between the Torah given at 

Sinai and the laws by which Jews
 live (Halakhah) 

And perhaps the subtext of  the 
legaldisscussion is: Are we broken - now 
being scattered all over, exiled from our 
Land and our Temple, stuck together 
with the shifting sands of  history, or can 

we still be whole and intact?

This may no longer
be an issue:

After all rational arguments fail 
to convince his colleagues, R’ 
Eliezer calls for backup:
Nature obliges and miraculous 
events occur:

A carob tree is uprooted. 
Maybe R’ Eliezer is saying - Only 

Heaven can uproot laws... 
A stream flows backwards.

Maybe R’ Eliezer is saying - We have 
to look to the past to know what to do.

The walls of  the study hall tilt but don’t 
collapse out of  respect for the Sanhedrin. 
These “walls” remain leaning until this 
day. The Temple - its physical walls and its 
rituals are gone. But will the house of  Israel 
collapse? A Divine Voice (Bat Kol) is heard 
supporting R’ Eliezer’s position. “Listen to 

him: he’s always correct.” 
Unmoved, Rabbi Yehoshua stands on 
his feet and declares: “It is not Heaven” 
quoting from the words attributed to G-d 
in Deuteronomy (32:12).  Another sage 
adds: Since the Torah was already given 
at Mount Sinai, we do not give regard to a 
Divine Voice, rather we follow the directive 
“After a majority to incline.” (Exodus 23:2)
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ACT THREE
(Majority decision results in tragedy)

R’ Eliezer refuses to accept 
the opinion of the majority, 
and so is harshly ostracized 
and excommunicated by the 

Sanhedrin.

Elsewhere: On a ship at sea: Nasi R’ 
Gamliel is on board when it is threatened 
by a large wave. Knowing this to be a 
message from Above, he stands on his feet 
and defends the excommunication (which 
happened in his absence: “It was for your 
honour...and so that disputes will not 

proliferate in Israel.” The sea calms. 
Years later in Heaven: 

The prophet Elijah is asked: What did 
G-d do when R’ Yehoshua declared “Lo 
BaShamayim Hi”? Elijah answers: “He 

smiled and said: 

‘My children have triumphed 
over me: My children have 

triumphed over me.’

The scene: The home of  the 
excommunicated R’ Eliezer and his 

wife Imma Shalom.
Imma Shalom is one of  the few women in the 
Talmud with a name and autonomy: she is 
a noblewoman by birth - from the illustrious 
Gamliel family, sister to R’ Gamliel and 
wife to R’ Eliezer the Great. she is highly 
attuned to the unfolding tragedy taking place 
in the heart of  her family. She knows from 
a tradition learned in her father’s house 
that “All the gates of  Heaven are apt to be 
locked, except for the gates of  prayer for 
victims of  verbal mistreatment.” She does not 
leave her husband unsupervised during his 
prayers in order to prevent him from reciting 
supplicatory prayers (tachanunim) so powerful 
that they could inadvertent result in bringing 
Divine punishment upon her brother R’ 
Gamliel the Nasi of  the Sanhedrin which 

ostracized her husband.

Through miscalculation or 
other circumstances,

Imma Shalom fails in her 
mission.

R’ Eliezer recites the tachnun 
prayers. A shofar blast 
promptly then announces the 
death of her brother the Nasi 
of the Sanhedrin, R’ Gamliel.
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תנורו
של עכנאי

הסיפור מתרחש בזמן שבו בית המקדש כבר נחרב (שנת 70 
לספירה). עם ישראל נמצא על פני תהום היסטורית: כיצד 
האלוקי  לבין  תמותה,  כבני  בינו,  המרחק  את  לחצות  יוכל 
תפילת  המקדש?  בית  של  הפולחני  התיווך  ללא  והנצחי, 
ולעבור  להתפתח  החלה  כבר  פה  בעל  הנאמרת  הקבע 
קודיפיקציה. אך אף שהמעבר מעם שבמרכזו מקדש לעם 
שבמרכזו הספר כבר נמצא בעיצומו, החורבן עדיין מערער. 
במסכת בבא מציעא מנהלים חכמים דיון ארוך על תפילה - 
אילו סוגי תחינות לעולם אינם מושבות ריקם משערי שמיים? 
של  המיוחד  בכוחן  מכירים  הם  השונות,  הדוגמאות  אגב 
התעללות  של  וקורבנות  מושפלים  אנשים  של  תחינות 

מילולית.

העליון  הדין  בית   - הגדולה  הסנהדרין  ההתרחשות:  זירת 
והגוף המחוקק של העם היהודי - עברה לאחר חורבן בית 
המקדש מירושלים ליבנה. הדמויות המרכזיות בסיפור הן רבי 
יהושע ורבי אליעזר החולקים ביניהם בשאלה הלכתית. רבי 
גמליאל, הנמצא  רבן  יהושע ממלא את מקומו של הנשיא, 

בלב ים.

מאולתר  בתנור  מתמקדת  ההלכתית  המחלוקת  המחלוקת: 
העשוי שכבות של חרסים שבורים וחול. התנור מכונה ׳תנורו 
שהטענות  ומשום  (נחש),  לעכנאי  דמיונו  בשל  עכנאי׳  של 
עד  כנחש,  אליעזר  ר׳  את  מלפפות  זו  מחלוקת  שמחוללות 
זה בצורת  נקודת המחלוקת היא, האם תנור  הסוף הטרגי. 
סבור  אליעזר  ר׳  טומאה.  המקבל  שלם  כלי  נחשב  עכנאי, 
יהושע  ר׳  טומאה.  מקבל  אינו  ולכן  שלם  כלי  זה  אין  שלא; 
מורכב  שהתנור  אף  על   - שכן  סבורים  החכמים  ושאר 

מחלקים נפרדים, הוא נחשב כלי שלם ומקבל טומאה.

כל מחלוקת תלמודית, גם האזוטרית והתיאורטית ביותר, מחזקת 
חיים  שלפיה  ההלכה  ובין  בשיני  שניתנה  התורה  בין  הקשר  את 
היהודים. וייתכן שישנו סב-טקסט נוסף בדיון השואל, האם אנחנו, 
מקדשנו,  ומבית  מארצנו  שגלינו  בתפוצות,  והתפזרנו  שנשברנו 
והדבק המחבר בינינו הוא רק החולות הנודדים של ההיסטוריה - 

עדיין יכולים להיות שלמים?

סיפור בשלוש מערכות
(עם גמישות מסוימת)

מערכה ראשונה:
מחלוקת ושברים

רקע

מה שמזכיר להם 
מחלוקת על תנור...

מדוע זה בכלל
נושא לדיון?

הרי לאחר חורבן בית המקדש, ההבחנהות של 
טומאה וטהרה כבר אינן רלוונטיות!

(Majority decision results in tragedy)
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מערכה שנייה:
האם עזרה משמיים

לגיטימית?

א. עץ חרוב נעקר ממקומו - אולי ר, אליעזר אומר שרק השמיים 
יכולים לעקור הלכות ממקומן.

אומר  אליעזר  ר׳  אולי   - לאחור  חוזרים  מים  אמת  של  מימיה  ב. 
שעלינו להביט לאחור, לעבר, כדי ללמוד מה עלינו לעשות.

לא מתמוטטים מפאת  - אך  נוטים הצידה  בית המדרש  כותלי  ג. 
כבודה של הסנהדרין, וגם היום נותרו ׳כתלים׳ אלה נטויים - קירותיו 
הפיזיים של בית המקדש אמנם נפלו אבל האם בית בית ישראל גם 

הוא יתמוטט?
ותומוכת  יוצאת  קול  בת  החותכת:  ההוכחה  מגיעה  ולבסוף  ד. 

בעמדת ר, אליעזר, ׳שהלכה כמותו בכל מקום׳.

הניסים  מעשי  אליעזר,  לרבי  משמעי  החד  הסיוע  למרות  אך 
ומכריז:  העומד  יהושע  רבי  על  משפיעים  אינם  השמימיים 
יב).  פסוק  לב,  פרק  דברים  בספר  הא-ל  (דברי  היא׳  ׳לאבשמיים 
וחכם אחר מוסיף: ״שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין 
בבת קול, אלא פועלים לפי הכלל: ׳אחרי רבים להטות׳״ (שמות כג, 

ב)
ר׳ אליעזר מסרב לקבל את דעת הרוב ונעש קשות על ידי החכמים 

בנידוי ובחרם.

לאחר שכל טענותיו של ר, אליעזר אינן מצליחות 
לשכנע את חבריוף הוא פונה לסיוע משמיים:

הטבע נענה ומתחוללת סדרה של מעשי ניסים:

גמליאל.  רבן  נשיא הסנהדרין,  נמצא  ים  בלב  ספינה  על  ובניתיים: 
רבן  אותה.  ולטרוף  הספינה  את  לשטוף  עצום  גל  מאיים  לפתע 
יחסו המחמיר לרבי  גמליאל, המכיר בכך שזה מסר מדשמיים על 
אליעזר גיסו, עומד על רגליו ומגן על החרם שהוטל בהיעדרו: ״לא 
לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו 
הנביא  אליהו  שנים:  לאחר  מזעפו.  הים  נח  בישראל״.  מחלוקות 
נשאל בשמיים על מעשיו של הקב״ה בעת שהכריז יהושע כי ״לא 
ניצחוני  בני  ׳ניצחוני  ואמר,  חייך  כי אלוקים  ומשיב  בשמיים היא״. 

בני׳.
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זירת ההתרחשות: ביתם של ר׳ אליעזר המנודה ואשתו, אמא שלום.
בין הנשים הבודדות שזוכות  נוספת מצטרפת לסיפור: אמא שלום,  דמות 
רבן  של  אחותו   - אצולה  למשפחת  כבת  ועצמאות:  שם  בתלמוד  לקבל 
גמליאל המנדה ואשתו של רבי אליעזר המנודה - אמא שלו9ם קשובה אוד 
היא  אביה  בבית  שלמדה  ממסורת  משפחתה.  בלב  המתרחשת  לטרגדיה 
יודעת כי ״כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה״, ועל כן היא מקפידה 
שלא להשאיר את בעלה לבדו בעת תפילותיו, כדי למנוע ממנו לומר תפילת 
תחנון שבה הוא עשוי להתחנן על צערו ולגרום בכך את הענשת אחיה, רבן 
גמליאל, שנידה את בעלה בצורה כה קשה. יום אחד מוסחת תשומת לבה 
לרגע לעני וכשהיא חוזרת לביתה היא רואה שבעלה רבי אליעזר נופל אפיים 
בתפילת תחנון. היא מבינה מיד את המשמעות הטרגית ואומרת לו: ״קום, 
כבר הרגת את אחי״, ואכן נשמע קול שופר מביתו של רבן גמליאל, שבישר 
לדיון של חכמים בשאלה,  סיום הסיפור מחזיר אותנו לתחילתו,  על מותו. 

אילו צפילות לעולם שערי שמיים אינם סגורים בפניהן.

מערכה שלישית: 
הכרעת הרוב מסתיימת

בטרגדיה
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In a sense, the Sages of  the Talmud were master 
craftsmen: they developed a series of  deductive 
and interpretive “tools” of  logic and reasoning 
which served the ever-evolving rabbinic law 
(the Oral Law) in its attempt to interpret the 
Written Law (the Five Books of  Moses). Referred 
to as “Thirteen Principles by which the Torah 
is Expounded,” these rules include argument 
by analogy, deductions from the simple to 
the complex, and a teaching based on textual 
similarity, to name a few. Architect Irit Abir 
has translated these tools of  interpretation into 
tangible material objects. Borrowing from the 
worlds of  precision, Abir appropriates measuring 
and engineering tools, clocks, and lab equipment, 
assembling the elements in a DIY (do-it-yourself) 
spirit to convey these principles. Abir adopts 
a secular, cultural approach to formulate 
her personal "Y" (of  DIY) as an inquisitive, 
curious “why.” Just as these reconstructed and 
re-purposed materials are in their second (if  not 
third or fourth) life cycle, Jewish life in Israel is 
also embarking on a creative and productive 
re-examination of  ideas and cultural/religious 
identity. This project is an expansion of  Abir’s 
Garage Judaica series of  2018 in which she 
re-fashioned objects related to Jewish ritual and 
life-cycle events using ready-mades in a personal 
and sustainable way. In D.I.Why, she again uses 
the language of  everyday, vernacular objects to 
serve as a colloquial, accessible bridge to Jewish 
knowledge which, as these simple items illustrate, 

belongs to all and is within our grasp.

מלאכה  בעלי  כעל  התלמוד  חכמי  על  לחשוב  ניתן  מסוים,  במובן 
ופרשניים,  דדוקטיביים  עבודה'  'כלי  פיתחו סדרה של  מומחים: הם 
(התורה)  הכתוב  החוק  לפירוש  אותם  ששימשו  והיקש,  לוגיקה 
וחיבורו להלכה הרבנית המתפתחת (התורה שבעל פה). כללים אלה 
מכונים 'י"ג מידות' ועל פיהם מתפרשת התורה, בין היתר בדרך של 
אנלוגיה, הסקה מקל וחומר, ולימוד המבוסס על דמיון בין טקסטים 
('גזרה שווה'). האדריכלית עירית אביר תרגמה את הכלים הפרשניים 
 – הדיוק  תוך שאילה משדה  חומריים של ממש,  לאובייקטים  הללו 
מעבדה,  וציוד  שעונים  והנדסה,  מדידה  בכלי  שימוש  עשתה  היא 
והרכיבה אלמנטים ברוח 'עשה זאת בעצמך', כדי להעניק פרשנות. 
אביר נוקטת גישה חילונית-תרבותית כדי לנסח את המרכיב האישי 
העומד בבסיס העיקרון D.I.Why – משחק מילים על הסיסמה 'עשה 
השואל  וחקירתי  סקרני  אופי  לבעל  אותו  שהופכת  בעצמך',  זאת 
נמצאים  מחדש  והמתוכננים  המשוחזרים  כשם שהחפצים  'למה?'. 
במחזור השימוש השני שלהם (אם לא השלישי או הרביעי) - כך גם 
חיי היהדות בישראל עוברים בחינה מחודשת ויצירתית של רעיונות 
'גראז'  סדרת  של  הרחבה  הוא  זה  פרויקט  תרבותית-דתית.  וזהות 
היא  שבה   2018 משנת  אביר  של   (Garage Judaica) יודאיקה' 
תוך שימוש  יהודיים,  חיים  עיצבה מחדש חפצים הקשורים לטקסי 
שוב  אביר  זו,  ביצירה  וסביבתית.  אישית  בדרך  קיימים,  בחפצים 
משתמשת בשפת האובייקטים היומיומיים (רדי מייד) כדי לשמש גשר 
נגיש ומזמין לידע היהודי, אשר כפי שמומחש על ידי השימוש בהם – 

מצוי בנחלת הכלל ונגיש לכל אדם.

Irit Abir
D.I.Why
Assemblage of Ready-Mades
2019

עירית
אביר

D.I. Why
'רדי מייד'

2019
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'המידות שהתורה נדרשת בהן' הן הכינוי לכללים ולשיטות 
פרשנות התורה שניסחו חז"ל, המאפשרים להסיק מסקנות 
הכללים  המקראי.  הטקסט  מתוך  הלכתיים  חוקים  ולנסח 
של  מעמיקה  קריאה  על  מתבססים  השונים  הלוגיים 
הטקסט ועל השוואות לשוניות ותחביריות, כמו למשל 'קל 
וחומר' (העברת דין ממקרה חמור למקרה קל), 'גזרה שווה' 
(לימוד הלכה מעניין אחר על יסוד מילים שוות או דומות 
המצויות בשני עניינים), ועוד. היו כמה הצעות לכללים אלה, 
בין היתר שבע המידות של הלל, אך הרשימה שהתקבלה 
היא זו של רבי ישמעאל, תנא מהמאה הראשונה לספירה, 
והיא כוללת שלוש עשרה מידות. בשיר המוכר והחביב מליל 
יודע', התשובה לשאלה 'שלושה עשר מי  הסדר, 'אחד מי 
הפירוש  לכאורה,  מידיא'.  עשר  'שלושה  היא:  יודע?' 
המקובל הוא שמדובר בשלוש עשרה מידות הרחמים של 
הקדוש ברוך הוא, ככתוב בספר שמות לד, ו-ז: "ה' ה' אֵל 
ְ ַאפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת, נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים  רַחּום וְחַּנּון אֶרֶך
וְנַקֵּה". ישנן, אם כן, שתי רשימות  וְחַטָָּאה  ע  ַׁ וָפֶש נֹשֵׂא עָֹון 
ביניהן?  קשר  יש  האם   - מידות  שלוש-עשרה  של  שונות 
מידות הרחמים הן תמצית מהותו הטובה של האל, שיש לו 
כידוע גם פנים קשים ובלתי מתפשרים של לוחמנות, קנאות 
מתייחס  זה,  בהקשר  'מידה',  המושג  שפטים.  ועשיית 
ובייחוד כזו שיש לשאוף אליה. מכאן שמה  לתכונת אופי, 
במוסר,  העוסקת  המידות',  'תורת  האתיקה,  של  העברי 

בהתנהגות המוסרית והנכונה של האדם בכל רגע נתון.
 
  
 

בתורת המידות היוונית שואל אריסטו מהי המידה הטובה, 
וכיצד יקנה אותה האדם. חכמי המשנה, ודורות רבים של 
רבי  הרמב"ם,  הלוי,  יהודה  רבי  (ביניהם  אחריהם  הוגים 
נקודת  מתוך  זו,  שאלה  על  לענות  ניסו  מסלנט)  ישראל 

הנחה שיש דבר כזה, "המידה הנכונה". 
ובראשונה  בראש  הוא,  'מידה'  המילה  פירוש  בעברית, 
"שיעור של אורך, רוחב, נפח, שטח וכו', המבוטא ביחידה 
אלה  יחידות  'דונם'.  או  'גרם'  'מילימטר',  כמו  מסוימת" 
בעלי  שונים  וכלים  מכשירים  באמצעות  למדידה  ניתנות 
חכמינו  רמזו  למה  ומדויקים.  קבועים  מדעיים,  סטנדרטים 
מונח  באותו  להשתמש  לשפה  אפשרו  כאשר  הקדומים 
לתכונות מוסר ולגדלים פיזיקליים? כמה טוב היה לו ניתן 
גם על ההתנהגות האנושית!  כללים מדויקים  היה להחיל 
הכול היה יכול להיות פשוט הרבה יותר: טוב ורע, נכון ולא 
נכון, ישר ועקום – הכול מוגדר ומדיד ושקיל... ואולם, כבר 
שבאו  לפני  עוד  התמימות.  בעידן  חיים  איננו  מזמן 
הרלטיביזם, הפוסט-מודרניזם והרב-תרבותיות, הבנו שאין 
אמת מידה אחת שלפיה ייגזר הכול. בני האדם שונים זה 
השפה  וגם  והרוחניות  הפיזיות  במידותיהם  נבדלים  מזה, 
איננה אובייקטיבית, שכן יש בה, כמאמרו של ביאליק, "גילוי 
וכיסוי". ובכל זאת, איננו מרפים מן הניסיון למדוד ולשקול, 
להגדיר ולגדר. בעולם הכאוטי שלנו, אנחנו מחפשים דרכים 
ולו במעט, אשליה של  למצוא משמעות, לאפשר לעצמנו, 

סדר. 

לָה וסיד ָּה לִי מאמר זה נכתב ע״י הרַב
בהשראת עבודתה של עירית אביר

קיבוץ המעפיל, רבה אזורית 
לעמק חפר– התנועה הרפורמית

(סוטה א, ז) 

 ׳במידה שאדם
 מודד בה

מודדין לו׳
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 Talmudic hermeneutics (literally: "The 
measurements by which the Torah is interpreted") 
is the term given to the rules and methods of  
Torah research and interpretation which have 
existed since the days of  the Sages, and that 
are used to derive and formulate halakhic laws 
based on the biblical text. These "measures" 
include the transfer of  the law from “a simple 
case to a complex case”, or “argument by 
analogy", to name but two. Although there 
were several differing formulations (including 
Hillel’s 7 Principles), the accepted list is that 
of  Rabbi Yishma'el, the first century sage, 
which is comprised of  thirteen sections, or 
“measurements” (middot). In the well-known 
Passover Seder song "Who knows One?", the 
response to the question "Who knows Thirteen?” 
is Thirteen Midaya (13 measurements), referring 
to God's thirteen attributes of  mercy , found in 
the Book of  Exodus (34: 6-7): “The Lord, the 
Lord, the compassionate and gracious God, slow 
to anger, abounding in love and faithfulness, 
maintaining love to thousands, and forgiving 
wickedness, rebellion and sin, and clear…" If  
so, are there in fact two different lists of  thirteen 
standards or measurements? Is there a connection 
between the two?The attributes of  mercy are the 
essence of  God's goodness, accompanying His 
hard and uncompromising face of  belligerence, 
zealotry, and judgment. The concept of  

"measurement" in this

context refers to character traits, especially 
those to be aspired to. Hence, the Hebrew 
name for ethics is Torat HaMiddot "the theory 
of  measurements". In the Greek theory of  
ethics, Aristotle ponders the best virtue and 
how man may acquire it, a quest later taken 
up by the Sages of  the Mishnah and many 
subsequent generations of  thinkers (including 
Rabbi Yehuda HaLevi, Maimonides, Rabbi 
Yisrael Salanter) who assumed the existence of  
a "correct measurement." The Hebrew word 
midda – "measurement" – primarily refers to 
"length, width, volume, area, etc., expressed in 
a particular unit," such as millimetres, grams, 
or acres. These units can be measured by 
various instruments that have scientific, fixed 
and precise standards. What were our ancient 
sages implying by using the same term for 
moral qualities and physical dimensions? After 
all, it would certainly be convenient to apply 
precise rules to human behavior! Everything 
would be much simpler: good and bad, right 
and wrong, straight and crooked - everything 
could be defined and measurable... Alas, we 
have long since left the era of  innocence. Even 
before the advent of  relativism, postmodernism 
and multiculturalism, we realized that there 
is no single criterion by which all can be 
measured – that human beings are different 
and that they vary in their physical and spiritual 
dimensions. Language too lacks objectivity, 
functioning, as Bialik said, to both "reveal and 
conceal." And yet, we are unable to abandon 
the attempt to measure and weigh, define and 
delineate. In our chaotic world, we must seek 
ways to find meaning, to allow ourselves, if  only 

for a little while, the illusion of  order.  

This essay was inspired by
Irit Abir’s D.I.Why

By Rabbi Lila Veissid, Kibbutz 
HaMa'apil , Regional Rabbi for Emek 
Hefer – Israel Reform Movement

for
Measure 
Measure
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דב
אברמסון

לכיוון   – שמיא'  'כלפי  לבנו  תשומת  את  מושך  אברמסון  דוב 
השמיים – באמצעות עשרות אריחים צבעוניים הממוקמים על 
ידי  על  התלמוד.  דפי  את  המזכירים  במבנים  הגלריה  תקרת 
הפניית עיני הצופה השמימה, מבטא אברמסון, כמיטב המסורת 
התלמודית, תרחיש המעודד שאילת שאלות: כמה באמת אנחנו 
מעדיפים  אנחנו  כמה  עד  לשמיים?  קרובים  להיות  רוצים 
להישג  מחוץ  יישאר   ומצוות)  תורה  שלו,  (וכנגזרת  שהתלמוד 
ניתן לערעור? והאם מרחק זה מחזק  ובלתי  ידנו, רחוק, קדוש 
ומנוכר?  למרוחק  אותו  הופך  שמא  או  הקדוש  מעמדו  את 
ההשראה ליצירה זו, המאלצת אותנו להתבונן השמימה, מגיעה 
מציטוט תלמודי: "אמר רב נחמן, חוצפא, אפילו כלפי שמיא מהני 
מדובר  אם  אף  ע"א)  קה,  סנהדרין  (בבלי,  טובה]"  [=מועילה, 
לאותנטיות  דרכה  להגיע  ניתן  טובה,  מטרתה  כאשר  בחוצפה, 
וקדושה. אין מקום לאדיקות דתית שקרית (או צבועה). ניכר כי 
קלאסית  דוגמה  'חוצפה'.  המילה  את  לעומק  הכירו  חכמים 
לחוצפה המכוונת כלפי שמיים היא סיפור תנורו של עכנאי, שבו 
החכמים דחו את בת הקול האלוהית וביססו את החלטתם על 
ביטוי  הם  זה  בסיפור  הטרגיים  האלמנטים  שלהם.  סמכותם 
להתנהגות האנושית בסוגיה, אך תגובת אלוהים לתוצאה הייתה 
ייתכן שרוח החוצפה  בניי״.  ניצחוני  בניי,  ״ניצחוני  חיוך מרוצה: 
והתעוזה של החכמים, אפילו כלפי שמים, היא אשר טיפחה את 
תרבות המחלוקת העשירה ביהדות ואת אתוס שאילת השאלות, 
אשר עיצב את העם היהודי כעם יצירתי, עם חי ובועט המטיל 

ספק, ובעל כושר הישרדות לאורך שנים. 

ָא  מַי ֵּי שְׁ ַפ כְּל
אריחים צבועים

2019
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Dov
Abramson

Dov Abramson chooses to draw our attention 
“klapei shemaya”—towards Heaven—with dozens 
of  colored tiles on the gallery ceiling that create 
shapes reminiscent of  pages in the Talmud. By 
directing the viewer’s eyes heavenward, Abramson 
is, in good Talmudic tradition, enacting a scenario 
that encourages us to ask questions. How close do 
we really want Heaven to be? Perhaps some of  us 
prefer our Talmud (and by extension, the Torah 
and mitzvot) to remain out of  reach, far away, 
untouchable, sacrosanct. Does its distance from us 
enhance its holiness, or perhaps render it remote 

and alienating?  
The inspiration for this piece which forces us to 
look heavenwards is a provocative quote from 
the Talmud (Bt. San. 105a): “R’ Nahman said: 
Chutzpah is a good thing, even when directed 
towards the Heavens.” Even chutzpah, when 
its aims are noble, can serve as a foundation for 
authenticity and a connection to the divine. There 
is no demand for false piety. “Chutzpah” was 
clearly a word and a notion with which the Sages 
were familiar. A classic example of  chutzpah 
directed toward the heavens is the story of  the 
Oven of  Akhnai in which the Sages outrightly 
reject a heavenly voice, instead basing their 
decision upon their own earthly authority. The 
tragic elements of  the saga were set into motion 
by its human players. In contrast, God chuckles 
at the outcome of  the debate admitting that: "My 
sons have defeated me…My sons have defeated 
me." Perhaps it is this spirit of  audacity, even when 
directed towards the heavens, that has nurtured a 
culture of  dispute which has kept the Jewish people 

alive, kicking and creating.

Towards Heaven
(Klapei Shemaya)
Colored Tiles 
2019

*Animators: Ofer Winter & Shimon Engel.
Dov Abramson Studio
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שלומית
באומן

Shlomit
Bauman
Who possesses ultimate authority? This is the 
pivotal question underlying the Talmudic debate 
about the Oven of  Akhnai.  Is it the majority 
opinion of  the Sages or the minority opinion of  
R’ Eliezer which is impressively backed up by a 
Bat Kol (a heavenly voice)? As a kibbutz native, the 
issue of  authority has accompanied ceramicist 
Shlomit Bauman throughout her career and has 
drawn her to the technological world of  command, 
language, calculation, surveillance and the like. Her 
cone-shaped ceramic megaphone piece is modelled 
on the ram-kol (loudspeaker), an ever-present feature 
of  kibbutz and youth movement culture, the voice 
of  the collective and a mechanism through which 
announcements are made and orders are given. In 
a similar vein, the Bat Kol in the Oven of  Akhnai 
story is supposedly the highest authority, asserting 
its opinion over the dispute. However, like the fate 
of  the utopian kibbutz ideology, here too the voice 
of  supreme perfection was dramatically ignored by 
the Sages. Ultimately, the purist kibbutz movement 
failed because perfection exists only in heaven. 
Pragmatically, it became impossible to reconcile 
their lofty aims with the diverse needs of  the 

individuals who comprised the collective.
Made of  local clay, Bauman’s megaphone is 
porous, brittle, vibration-diffusing and ill-suited 
to its function of  amplifying and disseminating 
sound. In addition, it is fitted with a strange blue 
light which pulses from it in unintelligible spurts. 
Is this a coded celestial message, or the generic 
flashing blue light atop a police surveillance 
vehicle? The light is purposefully aimed at the 
wall, an expression of  the futility of  issuing 
proclamations. A light is cast but it is destined to be 

misguided and disregarded. 

במרכז  העומדת  השאלה  זו  האולטימטיבית?  הסמכות  שייכת  למי 
הדיון התלמודי על תנורו של עכנאי. האם דעת הרוב של החכמים, או 
שמא דעת היחיד של רבי אליעזר, המגובה באופן מרשים על ידי בת 
הקרמיקאית  את  ליוותה  הסמכות  שאלת  קיבוץ,  כבת  שמימי?  קול 
שלומית באומן לאורך הקריירה שלה ומשכה אותה לעולם הטכנולוגי 
של פיקוד, שפה, חישוב, מעקב וכדומה. היצירה שלה - מגאפון דמוי 
ונוכח  דומיננטי  מאפיין  מזכירה   – הרמקול  בסיס  על  מעוצב  קונוס, 
הקולקטיב,  קול  את  המבטא  הנוער,  ובתנועות  הקיבוצית  בתרבות 
ומעביר באמצעותו הודעות ופקודות. גם בסיפור תנורו של עכנאי יש 
רבי  כדברי  הפוסקת  השמיימית,  הקול  בת  וקובעת,  עליונה  סמכות 
הקיבוצית  האידיאולוגיה  של  כגורלה  אולם,  במחלוקת.  אליעזר 
סופגת  הקול  בת  גם  עורף,  לה  והפנו  שהתערערה  האוטופית 
התעלמות דרמטית מהחכמים. התנועה הקיבוצית הטהרנית נכשלה 
מכיוון שהשלמות קיימת רק בשמים; באופן פרגמטי, לא ניתן ליישב 
מטרות נעלות עם צרכים אנושיים מגוונים של היחידים שהרכיבו את 
נקבובי,  הוא  מקומי.  חרס  עשוי  באומן  של  המגאפון  הקולקטיב. 
מסר  כמפיץ  לתפקידו  מתאים  אינו  ובכללותו  רטט  מפזר  שברירי, 
ממנו  הפורץ  משונה  כחול  באור  מצויד  הוא  בנוסף,  קול.  ומגביר 
או  מקודדת,  שמימית  בבשורה  מדובר  האם  מובנים.  לא  בהבזקים 
באופן  משטרתי?  מעקב  רכב  של  המהבהב  הכחול  אורו  זה  שמא 
מכוון, האור הכחול פונה לאזור זניח ונטול חשיבות, ומסייע ליצירה 
לבטא את חוסר התועלת של ההכרזות. אף על פי שהוא מטיל אור, 

הוא מחטיא את המטרה וגורלו שיתעלמו ממנו.

ללא שם
חרס

2019

Untitled
Clay
2019
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מאיה בן דוד
ויורי מובשוביץ

מה לפרחי בר וקוצים ולתלמוד? כאשר הוצג בפניה לראשונה נושא 
את  מייבשת  הייתה  כיצד  בחיבה  דוד  בן  מאיה  נזכרה  התערוכה, 
אוסף פרחי הבר שלה בספר מספרייתו של סבה, שהיו בה בעיקר 
ומשקלם. אף  גודלם  בשל  עז  רושם  עליה  תלמוד שהשאירו  ספרי 
והמסורת  עצמם  הם  לה,  וזרים  מסתוריים  היו  הספרים  שתוכני 
הצמחים  שכל  גילתה  היא  משקל!  כבדי  אכן  היו  בתוכם  שהכילו 
ובבל העתיקות  ישראל, סוריה  והפרחים המקומיים של אזור ארץ 
המוזכרים במקרא, בתלמוד ובהגות יהודית ארצישראלית מאוחרת 
יותר, זוהו וסווגו בשנות השלושים על ידי בני הזוג ד״ר אפרים וחנה 
למען השפה העברית  יהודה  בן  אליעזר  הראובני. את מה שעשה 
עצמה,  לארץ  הקשר  החייאת  למען  הראובנים  עשו  והחייאתה, 
לצומח ולחי בה. כך התברר לבן דוד כי הקשר שלה לתרבות היהודית 
בצורה  המגיבים  הארץ,  של  המקומיים  הפרחים  מיני  דרך  עובר 
מורפולוגית לאדמה שעליה היא חיה ושהיא חלק ממורכבותה. יחד 
מעצבת  מאיה,  יצרה  מובשוביץ,  יורי  התעשייתי  המעצב  עם 
תעשייתית בזכות עצמה, פרדיגמה חזותית בהשראת ריבוי השאלות 
והקולות המאפיין את התלמוד, תוך שימוש בפרחים ארצישראליים 
מקומיים. הם בחרו כמה פרחים קוצניים שהיו קיימים בארץ ישראל 
ליצירת פרחים ספקולטיביים באמצעות  כנקודת מוצא  מימי קדם, 

מניפולציה של המבנה

פרח קוץ
Su-PAD הדפסת תלת-ממד: באמצעות 

2019

הקוצני המקורי, הם ייצרו בעזרת טכנולוגיית הדפסה תלת-ממדית, 
ומערך  הישרדות  מגלמים  חלקם  פרחים,  של  חדשה  מורפולוגיה 
וכדברי  ואופטימיות.  התחדשות  מדגימים  וחלקם  קוצני  הגנה 
ידי  על  מעוצבת  הישראלית  החברה  ״לתפיסתנו  עצמם:  האמנים 
מבנים מורפולוגיים, התנהגויות והתפתחויות המקבילות לאלה של 
קוצים. פרויקט זה מציע מבט אל עתיד אפשרי - המרחף בין ייאוש 
לתקווה זהירה״. בשיר השירים העם היהודי מדומה ל ״שושנה בין 
החוחים״ (שה״ש ב, ב).  הפרח היפה והעדין מייצג שלמות ואמת, 
מספקים  הקוצים  עליו.  השומרים  לקוצים  הודות  שורד  הוא  אך 
בדפי  המוגשמת  והיצירתיות  המחלוקת  תרבות  כמו  אומץ!  לפרח 
לוויכוח, מסתכנים בפציעה  התלמוד, כך גם הקוצים פותחים דלת 

ובחרטה, אך מציעים גם פוטנציאל של פיוס.
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In a sense, the Sages of  the Talmud were master 
craftsmen: they developed a series of  deductive 
and interpretive “tools” of  logic and reasoning 
which served the ever-evolving rabbinic law 
(the Oral Law) in its attempt to interpret the 
Written Law (the Five Books of  Moses). Referred 
to as “Thirteen Principles by which the Torah 
is Expounded,” these rules include argument 
by analogy, deductions from the simple to 
the complex, and a teaching based on textual 
similarity, to name a few. Architect Irit Abir 
has translated these tools of  interpretation into 
tangible material objects. Borrowing from the 
worlds of  precision, Abir appropriates measuring 
and engineering tools, clocks, and lab equipment, 
assembling the elements in a DIY (do-it-yourself) 
spirit to convey these principles. Abir adopts 
a secular, cultural approach to formulate 
her personal "Y" (of  DIY) as an inquisitive, 
curious “why.” Just as these reconstructed and 
re-purposed materials are in their second (if  not 
third or fourth) life cycle, Jewish life in Israel is 
also embarking on a creative and productive 
re-examination of  ideas and cultural/religious 
identity. This project is an expansion of  Abir’s 
Garage Judaica series of  2018 in which she 
re-fashioned objects related to Jewish ritual and 
life-cycle events using ready-mades in a personal 
and sustainable way. In D.I.Why, she again uses 
the language of  everyday, vernacular objects to 
serve as a colloquial, accessible bridge to Jewish 
knowledge which, as these simple items illustrate, 

belongs to all and is within our grasp.

מלאכה  בעלי  כעל  התלמוד  חכמי  על  לחשוב  ניתן  מסוים,  במובן 
ופרשניים,  דדוקטיביים  עבודה'  'כלי  פיתחו סדרה של  מומחים: הם 
(התורה)  הכתוב  החוק  לפירוש  אותם  ששימשו  והיקש,  לוגיקה 
וחיבורו להלכה הרבנית המתפתחת (התורה שבעל פה). כללים אלה 
מכונים 'י"ג מידות' ועל פיהם מתפרשת התורה, בין היתר בדרך של 
אנלוגיה, הסקה מקל וחומר, ולימוד המבוסס על דמיון בין טקסטים 
('גזרה שווה'). האדריכלית עירית אביר תרגמה את הכלים הפרשניים 
 – הדיוק  תוך שאילה משדה  חומריים של ממש,  לאובייקטים  הללו 
מעבדה,  וציוד  שעונים  והנדסה,  מדידה  בכלי  שימוש  עשתה  היא 
והרכיבה אלמנטים ברוח 'עשה זאת בעצמך', כדי להעניק פרשנות. 
אביר נוקטת גישה חילונית-תרבותית כדי לנסח את המרכיב האישי 
העומד בבסיס העיקרון D.I.Why – משחק מילים על הסיסמה 'עשה 
השואל  וחקירתי  סקרני  אופי  לבעל  אותו  שהופכת  בעצמך',  זאת 
נמצאים  מחדש  והמתוכננים  המשוחזרים  כשם שהחפצים  'למה?'. 
במחזור השימוש השני שלהם (אם לא השלישי או הרביעי) - כך גם 
חיי היהדות בישראל עוברים בחינה מחודשת ויצירתית של רעיונות 
'גראז'  סדרת  של  הרחבה  הוא  זה  פרויקט  תרבותית-דתית.  וזהות 
היא  שבה   2018 משנת  אביר  של   (Garage Judaica) יודאיקה' 
תוך שימוש  יהודיים,  חיים  עיצבה מחדש חפצים הקשורים לטקסי 
שוב  אביר  זו,  ביצירה  וסביבתית.  אישית  בדרך  קיימים,  בחפצים 
משתמשת בשפת האובייקטים היומיומיים (רדי מייד) כדי לשמש גשר 
נגיש ומזמין לידע היהודי, אשר כפי שמומחש על ידי השימוש בהם – 

מצוי בנחלת הכלל ונגיש לכל אדם.

Maya Ben David & 
Yuri Movshovich  
Thorn Flower   
3D printing: Courtesy of Su-PAD
2019

What do wild flowers and thorns have to do 
with the Talmud? When first presented with the 
exhibition concept, Ben David fondly recalled 
using the impressive large volumes from her 
grandfather’s library’s to press her collection 
of  wildflowers. Though some of  the library 
contents were mysterious and unknown to her, 
the books and the tradition they contained 
were indeed very weighty! She learned that 
all the native plants and flowers of  ancient 
Palestine, Syria and Babylon mentioned in the 
Bible, the Talmud and later Jewish writings 
were identified and classified in the 1930s by 
Dr. Ephraim and Hannah HaReuveni. Just as 

Eliezer Ben-Yehuda
revived Hebrew as the living language of  
the modern State of  Israel, the HaReuvenis 
revitalized the connection to the land itself, its 

flora and fauna. 
Ben David realized that her connection to 
Jewish culture is as one of  this land’s native 
flowers, responding morphologically to its 
soil and its complexity. Together, industrial 
designers Ben David and Yuri Movshovich 
proceeded to use native Israeli flowers to create 
a visual paradigm inspired by the questions and 
multiple voices that characterize the Talmud. 
They selected a number of  thorn flowers that 
have existed here since ancient times and that 
served as the starting point for the creation of  

“speculative flowers.”

By utilizing 3D printing technology to 
manipulate the flowers original thorn 
structures, they strove to produce a new flower 
morphology. Some of  these embody survival 
and a prickly system of  defence while others 
exemplify renewal and optimism. In the artists’ 
own words: “It seems to us that in its attempt to 
cope with considerable challenges, Israeli 
society is shaped by morphological structures, 
behaviours and developments that parallel 
those of  thorns.  This project embodies a view 
of  a possible future—which oscillates between 

despair and cautious hope.”
In King Solomon Song of  Songs, the Jewish 
nation is likened to “a rose among the thorns.”
The flower — beautiful and delicate — 
represents perfection and truth, but it survives 
thanks to its thorns. Its prickliness provides the 
flower with courage! As is the case with the 
culture of  dispute and creativity vibrantly lived 
out in the pages of  the Talmud, the thorns 
open the door to debate, risking injury and 
regret, but also offering the potential for 

reconciliation.
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רות קסטנבאום בן-דב מתגוררת, מלמדת ומציירת באזור הגליל. 
הישראלית-יהודית  והחוויה  היהודיים  המקורות  התורה, 
מעסיקים אותה לאורך כל עבודתה האמנותית. רבות מעבודותיה 
הן סדרות שבהן היא מתעמתת עם נושא העבודה באופן ישיר 
ונכנסת אתו לדיאלוג - נוף ביתה, שכניה, או דמויות מההיסטוריה 
היהודית ומטקסטים יהודיים. היצירה 'בדים' היא חלק מסדרה 
והדף  הטקסט  עם  בן-דב  קסטנבאום  מתעמתת  שבה 
התלמודיים. ביצירה אחת בסדרה היא נראית מתעמקת בטקסט 
עצמו. ביצירה הנוכחית, הטקסט הולך ומתכסה בהדרגה בלבן, 
של  גוף  במעומעם  שמתגלה  עד  עברית),  (כמו  לשמאל  מימין 
אישה, ועל בטנה מילות הטקסט התלמודי (מסכת יומא נד, עמוד 

א), המתאר באופן ארוטי את הכרובים מחובקים על ארון 

הברית. כיצד ניתן ליישב את הפער שבין לימוד הגמרא – הצד 
העולם  של  ועינוגו  יופיו  לבין   – ביהדות  ביותר  האינטלקטואלי 
לעם  הקב"ה  היא, שאהבת  יומא  מסכת  של  תשובתה  הגופני? 
תמונה  של  הרעיון  לאישה.  גבר  של  אהבתו  את  מדמה  ישראל 
של  ליצירתה  ייחודי  הוא  אמנותי  באופן  טקסט  המתארת 
בדף  שלה  הממשי  השימוש  גם  הוא  וייחודי  בן-דב  קסטנבאום 
התלמוד, בייחוד לאור העובדה שלימוד גמרא על ידי נשים היא 
עבודותיה  כשלושים שנה.  לפני  יחסית שהחלה  תופעה חדשה 
של קסטנבאום בן-דב מבטאות פרספקטיבה חדשה ואינטימית 

של מציאות קדומה, העולה בקנה אחד עם התערוכה כולה.

בדים
שמן על בד

(עם הדפס ממסכת יומא)
1999

רות
קסטנבאום

בן-דב

'המידות שהתורה נדרשת בהן' הן הכינוי לכללים ולשיטות 
פרשנות התורה שניסחו חז"ל, המאפשרים להסיק מסקנות 
הכללים  המקראי.  הטקסט  מתוך  הלכתיים  חוקים  ולנסח 
של  מעמיקה  קריאה  על  מתבססים  השונים  הלוגיים 
הטקסט ועל השוואות לשוניות ותחביריות, כמו למשל 'קל 
וחומר' (העברת דין ממקרה חמור למקרה קל), 'גזרה שווה' 
(לימוד הלכה מעניין אחר על יסוד מילים שוות או דומות 
המצויות בשני עניינים), ועוד. היו כמה הצעות לכללים אלה, 
בין היתר שבע המידות של הלל, אך הרשימה שהתקבלה 
היא זו של רבי ישמעאל, תנא מהמאה הראשונה לספירה, 
והיא כוללת שלוש עשרה מידות. בשיר המוכר והחביב מליל 
יודע', התשובה לשאלה 'שלושה עשר מי  הסדר, 'אחד מי 
הפירוש  לכאורה,  מידיא'.  עשר  'שלושה  היא:  יודע?' 
המקובל הוא שמדובר בשלוש עשרה מידות הרחמים של 
הקדוש ברוך הוא, ככתוב בספר שמות לד, ו-ז: "ה' ה' אֵל 
ְ ַאפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת, נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים  רַחּום וְחַּנּון אֶרֶך
וְנַקֵּה". ישנן, אם כן, שתי רשימות  וְחַטָָּאה  ע  ַׁ וָפֶש נֹשֵׂא עָֹון 
ביניהן?  קשר  יש  האם   - מידות  שלוש-עשרה  של  שונות 
מידות הרחמים הן תמצית מהותו הטובה של האל, שיש לו 
כידוע גם פנים קשים ובלתי מתפשרים של לוחמנות, קנאות 
מתייחס  זה,  בהקשר  'מידה',  המושג  שפטים.  ועשיית 
ובייחוד כזו שיש לשאוף אליה. מכאן שמה  לתכונת אופי, 
במוסר,  העוסקת  המידות',  'תורת  האתיקה,  של  העברי 

בהתנהגות המוסרית והנכונה של האדם בכל רגע נתון.
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context refers to character traits, especially 
those to be aspired to. Hence, the Hebrew 
name for ethics is Torat HaMiddot "the theory 
of  measurements". In the Greek theory of  
ethics, Aristotle ponders the best virtue and 
how man may acquire it, a quest later taken 
up by the Sages of  the Mishnah and many 
subsequent generations of  thinkers (including 
Rabbi Yehuda HaLevi, Maimonides, Rabbi 
Yisrael Salanter) who assumed the existence of  
a "correct measurement." The Hebrew word 
midda – "measurement" – primarily refers to 
"length, width, volume, area, etc., expressed in 
a particular unit," such as millimetres, grams, 
or acres. These units can be measured by 
various instruments that have scientific, fixed 
and precise standards. What were our ancient 
sages implying by using the same term for 
moral qualities and physical dimensions? After 
all, it would certainly be convenient to apply 
precise rules to human behavior! Everything 
would be much simpler: good and bad, right 
and wrong, straight and crooked - everything 
could be defined and measurable... Alas, we 
have long since left the era of  innocence. Even 
before the advent of  relativism, postmodernism 
and multiculturalism, we realized that there 
is no single criterion by which all can be 
measured – that human beings are different 
and that they vary in their physical and spiritual 
dimensions. Language too lacks objectivity, 
functioning, as Bialik said, to both "reveal and 
conceal." And yet, we are unable to abandon 
the attempt to measure and weigh, define and 
delineate. In our chaotic world, we must seek 
ways to find meaning, to allow ourselves, if  only 

for a little while, the illusion of  order.  

Ruth
Kestenbaum 
Ben-Dov

Ruth Kestenbaum Ben-Dov lives, teaches 
and paints in the Galilee region of  Israel. 
The Torah, Jewish sources and the 
Jewish/Israeli experience have been the 
subjects of  her work for much of  her 
career.  Many of  Kestenbaum Ben-Dov’s 
works are series in which she confronts 
her subject directly and enters into 
dialogue with it—whether the landscape 
of  her home, her neighbors, figures from 

Jewish history and Jewish texts.  
Badim is part of  a series in which 
Kestenbaum Ben-Dov herself  confronts 
the Talmudic text and page. One canvas 
shows her in deep contemplation of  the 
text itself.  In this work, the text gradually 
whitens out, moving right to left as 
Hebrew, eventually revealing a woman's 
body with the words of  a Talmudic text 

written on  her belly. 

Badim
Oil on canvas (with 
screen-printed text from the 
Talmudic tractate Yoma)
1999

The text depicted (Bt. Yoma 54a), 
erotically describes the embracing keruvim 
(cherubs) above the Ark of  the Covenant. 
How can we reconcile Talmudic 
scholarship, the most cerebral side of  
Judaism with the beauty and joy of  the 
corporal? Yoma’s answer is that God's love 
for Israel resembles the love of  a man for 
a woman. The idea of  a work depicting a 
text in such a painterly manner is unique 
to Kestenbaum Ben-Dov. Unique to her 
too is the actual depiction of  a Talmudic 
page in light of  the fact that women’s 
Talmud study is a relatively recent 
phenomenon of  the last 30 years or so. 
Kestenbaum Ben-Dov’s work expresses a 
new and intimate perspective on an old 
reality, as much of  our exhibit aims to do. 
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בלו
סימיון
פיינרו

קורות חייו של בלו סימיון פיינרו והאמנות שלו אתגרו אותו להרהר מחדש 
על המושגים 'מקום' ו'סביבה'. בשנת 2010 ייסד האמן, ששרד את העידן 
הקומוניסטי ברומניה ורכש לעצמו שם כאמן נחשב בבלגיה ובישראל - את 
מכלל  קוהרנטי  גוף  ליצור  במטרה  בסחנין,  תיכונית'  הים  'הביאנלה 
בביתן  זו. בשנה שעברה הוא הופיע  הקהילות המגוונות החיות בסביבה 

הרומני בביאנלה של וונציה. 
פיינרו עוסק באופן עקבי בשיבוש הקיבעון של דברים ושל מוסדות. את 
השראתו בעבודה זו הוא שאב מהשברים המאפיינים את סיפור תנורו של 
עכנאי. המחלוקת נסובה על תנור העשוי שברי חרס המהודקים בחול – 
התגלמות מטפורית לשברי העם היהודי לאחר חורבן בית המקדש בשנת 
70 לספירה, כאשר נותק הקשר בינו לבין השכינה ששכנה בתוכו עד אז. 
המוביל  חבריו,  ובין  אליעזר  ר'  בין  הטרגי  השבר  האנושי:  הממד  גם  ויש 

לשרשרת של מוות והרס. 
לפי הקבלה הלוריאנית, הכלי שבו היה האור האלוהי התנפץ לרסיסים, אך 
הקלקול נברא לשם תיקון וההרס נוצר למען הבנייה מחדש. לפי גישה זו, 
העולם הכאוטי כמהַּ לכוח התיקון. כתגובה לכך החליט פיינרו לאסוף את 
הרסיסים בפעולת 'תיקון', וליצור פריט הקטן בצורתו אך קוסמי בהיקפו: 
השכינה,  של  הנשי  הפן  הגֹולה,  לכלה  כהזמנה  מזהב,  נישואין  טבעת 
"לא  ההקדשה  מופיעה  הטבעת  על  בעולם.  ולשכון  מחדש  להתאחד 

בשמיים".
כמו צורת העכנאי (הנחש) המפותלת של התנור, הטבעת של פיינרו בעלת 
בטיעונים  עדן  בגן  חווה  את  שסבב  לנחש  רמז  ומפותלת,   נחשית  צורת 
רציונליים ופיתה אותה לאכול מפרי עץ הדעת האסור. בסוגיית 'תנורו של 
עכנאי', סבבו החכמים גם הם את ר' אליעזר בסבך של טיעונים מפותלים 
עד שלבסוף הוא הושתק. ייתכן שעלינו להכיר בכך שהודות לנחש אשר 
גרם לשבר הראשון בבריאה - גילו אדם וחווה, הזוג הראשון, שהם עירומים 
במעשה  מלאים  לשותפים  הפכו  הם  ובכך  לשבר,  תיקון  ליצור  ושעליהם 

הבריאה.

תיקון כלה
טבעת זהב עם הקדשה

2019
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Belu
Simion
Fainaru

Enduring the communist era in Romania and 
establishing himself  both in Belgium and Israel, 
Fainaru’s life and art has challenged him to 
re-evaluate the notions of  place and locality. In 
2010 he established the Mediterranean Biennale 
in the Sakhnin Valley which looked to create 
a coherent unit out of  diverse communities 
living in the same region. This past year he was 
featured in the Romanian pavilion at the Venice 
Biennale. Fainaru, consistently disrupting the 
fixedness of  things and institutions, was inspired 
by the brokenness that runs through the Oven 
of  Akhnai story. Under dispute is an oven 
composed of  shards held together by sand, an 
object eloquently expressing the fragmentation 
of  the Jewish people after 70 C.E. With the 
destruction of  the Temple, the people are also 
cut off  from the Divine Presence which once 
dwelled in their midst. And then there is the 
human dimension: the tragic fracture between 
R’ Eliezer and his colleagues, causing a chain of  

destruction and death. 
According to Lurianic Kabbalah the world of  
chaos longs for the power of  tikkun (rectification) 

and that spoilage was

Tikkun Kallah
Gold ring, inscribed
2019

created “for the sake of  fixing and destruction 
for the sake of  rebuilding.” In response, Fainaru 
decided to gather the broken fragments in an 
act of  tikkun – repair, and create something 
deceptively small but cosmic in scope. His 
wedding ring, fashioned of  gold, is an invitation 
for the exiled kallah (bride), the female aspect 
of  the Divine (Shekinah ) to restore unity and 
dwell in the world. The ring is inscribed “Not in 

Heaven.” 
Like the akhnai (coiled) shape of  the oven, 
Fainaru’s ring is serpentine, bringing to mind the 
snake in the Garden of  Eden who surrounded 
Eve with rational arguments and tempted her 
to eat from the forbidden tree. In the Akhnai 
sugiya—the sages also surrounded R’ Eiezer in 
a coiling tourniquet of  arguments, ultimately 
silencing him. But perhaps we should give credit 
to the serpent who causes the first rupture in the 
creation – one that can only be healed by man: 
For the first time, the first couple, suddenly aware 
of  their nakedness, have to create something 
to fix what was broken they have become full 

partners in Creation.
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ענת גולן

מהארכיטיפ הפסיבי של היפהפייה הנרדמת הממתינה להצלה ועד 
לאלת המלחמה המיתולוגית הנלחמת ללא מורא באויביה - גיבורות 
נשיות סיקרנו את ענת גולן מאז ומתמיד. דמותה של 'אמא שלום', 
מסיפור 'תנורו של עכנאי', היא זן מיוחד של גיבורה נשית: היא אחת 
למעמדה  הודות  בתלמוד,  בשמן  המוזכרות  הבודדות  הנשים 
נשיא  גמליאל,  רבן  של  המיוחסת  למשפחתו  בת  היא  ומעלותיה. 
עִם  להתחתן  ובוחרת  לשטחיות  מעבר  אל  המתבוננת  הסנהדרין, 
פְּשוט-עַם שבסופו של דבר הופך לחכם הגדול, רבי אליעזר. תפקידה 
המרכזי והטרגי של אמא שלום מתבטא בשמה - אמא של שלום. כדי 
רבי  בעלה,  בין  כמגן  עצמה  את  מציבה  היא  זה,  שלום  על  לשמור 
אותו.  נידה  אשר  הסנהדרין  ראש  גמליאל,  רבן  אחיה,  לבין  אליעזר 
עוול  להם  שנעשה  אלו  של  תפילותיהם  כי  אביה  מבית  ביודעה 
תחנון  תפילת  מלומר  בעלה  את  לעצור  מנסה  היא  תמיד,  נשמעות 
לבקשת צדק – כדי שאחיה לא ייפגע. אך בסופו של דבר היא נכשלת 
ידי  על  בעלה  ברגשות  הפגיעה  מחיר  את  משלם  ואחיה  במאמציה 
ייצור  של  בשפה  משתמשת  גולן  ענת  פוגעניות.  במילים  שימוש 
תכשיטים. בנאמנותה הכפולה לבעלה ולאחיה, איש אינו מגן על אמא 
שלום מפני ההשלכות הקשות שאיתן עליה להתמודד. תליון הכסף 
לבה של אמא  על  להגן  ניסיון  מחווה סמלית של  הוא  והעגול  הרך 
שרשרת  האביר,  של  הקשקשים  שריון  כדמות  פגיעה.  מפני  שלום 
הכסף עשויה משריון שרשראות - אחת מן המלאכות הנשיות, שהיא 
כמו הנטל הכבד שנושאת אמא   - כבדת משקל  גם  אך  גמישה  גם 

שלום על כתפיה.

אמא שלום – אבא מלחמה
כסף מושחר

2019

במרכז  העומדת  השאלה  זו  האולטימטיבית?  הסמכות  שייכת  למי 
הדיון התלמודי על תנורו של עכנאי. האם דעת הרוב של החכמים, או 
שמא דעת היחיד של רבי אליעזר, המגובה באופן מרשים על ידי בת 
הקרמיקאית  את  ליוותה  הסמכות  שאלת  קיבוץ,  כבת  שמימי?  קול 
שלומית באומן לאורך הקריירה שלה ומשכה אותה לעולם הטכנולוגי 
של פיקוד, שפה, חישוב, מעקב וכדומה. היצירה שלה - מגאפון דמוי 
ונוכח  דומיננטי  מאפיין  מזכירה   – הרמקול  בסיס  על  מעוצב  קונוס, 
הקולקטיב,  קול  את  המבטא  הנוער,  ובתנועות  הקיבוצית  בתרבות 
ומעביר באמצעותו הודעות ופקודות. גם בסיפור תנורו של עכנאי יש 
רבי  כדברי  הפוסקת  השמיימית,  הקול  בת  וקובעת,  עליונה  סמכות 
הקיבוצית  האידיאולוגיה  של  כגורלה  אולם,  במחלוקת.  אליעזר 
סופגת  הקול  בת  גם  עורף,  לה  והפנו  שהתערערה  האוטופית 
התעלמות דרמטית מהחכמים. התנועה הקיבוצית הטהרנית נכשלה 
מכיוון שהשלמות קיימת רק בשמים; באופן פרגמטי, לא ניתן ליישב 
מטרות נעלות עם צרכים אנושיים מגוונים של היחידים שהרכיבו את 
נקבובי,  הוא  מקומי.  חרס  עשוי  באומן  של  המגאפון  הקולקטיב. 
מסר  כמפיץ  לתפקידו  מתאים  אינו  ובכללותו  רטט  מפזר  שברירי, 
ממנו  הפורץ  משונה  כחול  באור  מצויד  הוא  בנוסף,  קול.  ומגביר 
או  מקודדת,  שמימית  בבשורה  מדובר  האם  מובנים.  לא  בהבזקים 
באופן  משטרתי?  מעקב  רכב  של  המהבהב  הכחול  אורו  זה  שמא 
מכוון, האור הכחול פונה לאזור זניח ונטול חשיבות, ומסייע ליצירה 
לבטא את חוסר התועלת של ההכרזות. אף על פי שהוא מטיל אור, 

הוא מחטיא את המטרה וגורלו שיתעלמו ממנו.
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Anat Golan

From the passive archetype of  Sleeping 
Beauty awaiting rescue to the mythological 
war goddess who fearlessly fights her 
enemies, female heroines have always 
intrigued Anat Golan. Imma Shalom of  the 
Oven of  Akhnai story is a special kind of  
female protagonist. She is one of  the few 
women mentioned in the Talmud by name, a 
result of  both her position and her virtue. A 
daughter of  the aristocratic Gamliel family, 
she chooses to marry a commoner who 
eventually becomes the great sage Rabbi 
Eliezer. Imma Shalom’s tragic and pivotal 
role is expressed in her name which means 
"mother of  peace". In order to fulfil this 
role, she places herself  as a shield between 
her husband R’ Eliezer and the person 
responsible for his excommunication, her 
brother R’ Gamliel, Head of  the Sanhedrin. 
Armed with “a tradition from her father’s 
house” according to which prayers of  those 
wronged are always heeded, she attempts to 
stop her husband from reciting the intense 

takhanun (supplication) prayers 

beseeching justice—and fails. Her brother is 
struck down, paying the price of  wounding a 

person’s feelings with hurtful words.  
Anat Golan uses the language of  
jewellery-making to create a necklace for 
this “mother of  peace” who must now 
become a woman warrior. Maintaining dual 
loyalty to both her husband and her brother, 
no one can protect her from the devastating 
consequences that ensue. The circular soft 
metal pendant is a symbolic gesture, an 
attempt to protect her heart from injury. 
Like armour, this silver necklace is made of  
chain-mail—one of  the feminine 
crafts—which is both flexible, and weighty, 

as indeed is Imma Shalom’s burden. 

Ima Shalom- Abba Milchama
(Mother of Peace – Father of War)
Blackened Sterling Silver
2019
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Ken Goldman

קן גולדמן

האמן קן גולדמן נושא את מלוא כובד הירושה שלו: עשרים ושלושה 
כרכי התלמוד הבבלי שקיבל אביו המנוח כשלמד לרבנות, ושהועברו 
 – היומי'  ל'דף  הצטרף  לא  מעולם  עצמו  שהוא  אף  בירושה.  אליו 
מחזור לימוד מפרך של שישים ושלוש מסכתות התלמוד, הנפרש על 
פני שבע שנים ואשר לוקחים בו חלק יהודים בכל העולם – גולדמן 
הרגיש צורך להמשיך את המורשת כבדת המשקל הזאת. הוא לא 
רצה לפנות לדימוי שנעשה בו  מניפולציה דיגיטלית, חלופה מפתה 
לשבירת הגב למען האמנות, אלא חיפש דרך להביע מעורבות פיזית 
הנוגע  בכל  ראוי  לו  נראה  ״לא  זיוף  האמן,  של  במילותיו  ממשית. 
ליצירה העוסקת במחויבות״. בתצלום הצבעוני הגדול מהחיים, שהיה 
לא',  או  'תאמינו  לתכנית  או  גינס  של  השיאים  לספר  להיכנס  יכול 
נראה האמן לבוש רתמת עור המחברת את ערימת הספרים לגופו, 
זקוף  להישאר  נאבק  בעודו  תפילין.  דמויות  ברצועות  אליו  וכרוכה 
לנו  מזכיר  המטפיזי,  לעומס  כמטפורה  הכבד,  הפיזי  העומס  תחת 
גולדמן את דמותו המיתולוגית של אטלס הנושא את משקל העולם 
הדף  לימוד  במחזור  כמו  בהתמדה,  מחויבותו  ואת  כתפיו,  על  כולו 
לה  הייתה  שלא  הטרגית  המיתולוגית  מהדמות  בשונה  אך  היומי. 
ברירה במילוי תפקידה, גולדמן מעמיס על עצמו את הנטל מרצון, אם 
כי הוא לא לגמרי נעדר ספקות וגלגול עיניים. זהו ניסיון שהטיל האמן 
על עצמו, אך יותר מכך, זוהי הזמנה להתמודד עם אתגר נשיאת עול 

הירושה, בגבורה ובהומור. 

ּודָה כְּב
תצלום צבעוני 

2019

Carry-On 
Color photograph
2019

The artist Ken Goldman bears the full weight 
of  his inheritance --the 23-volume Babylonian 
Talmud given to his late father when he was a 
young rabbinic student, and passed on to him as 
an heirloom. Never having joined the daily Daf  
Yomi -- the arduous seven-year cycle of  learning 
the 63 tractates of  the Talmud participated 
in by Jews the world-over-- Goldman felt it 
necessary to somehow “carry on” this weighty 
legacy. He relates that he did not want to resort 
to a digitally manipulated image, a tempting 
alternative to “breaking one's back for the sake 
of  art,” but rather wished to express actual 
physical involvement. As he says, faking it “did 
not seem right for a piece about commitment” 
The Guinness/Ripley-worthy feat in the 
color photo became possible with the artist 
constructing and wearing a leather harness, 
tefillin-like straps binding the mass of  books 
to his body. In the larger-than-life photo, as he 
struggles to remain upright under the heavy 
physical load, a metaphor for the metaphysical 
load, Goldman reminds us of  Atlas enduring 
the weight of  the world on his shoulders, his 
commitment sustained in perpetuity, like the 
repeated Daf  Yomi cycle. Here, unlike the 
tragic mythological figure who was condemned 
to his role as a punishment, Goldman assumes 
his burden willingly, if  not totally without 
eye-rolling.  It is a self-imposed trial, yes, but 
more than that, it is a summons to meet the 
challenge of  bearing a hefty heirloom with 

fortitude and humor.
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גדליה
גורפיין

כשם שהקנבס משמש לאמן שער למרחב דמיוני שבתוך ומעבר 
לסקרנים  טכנולוגית  דלת  משמש  העממי  התלמוד  כך  לציור, 
המודרניים,  התרגומים  התלמוד.  לעולם  להיכנס  המבקשים 
והוא  המעוניין,  לכל  התלמוד  את  פותחים  והזמינים,  הבהירים 
שרכשו  סגולה,  ליחידי  רק  הנגיש  סגור  ספר  עוד  אינו  כבר 
זאת,  עם  יחד  הארמית.  בשפה  ובקיאות  זמן  לאורך  מיומנות 
שדיוני  מכיוון  ספציפיים,  לנושאים  בגישה  קושי  קיים  עדיין 
המחלוקת  למשל,  כך  מטבעם.  אסוציאטיביים  הם  התלמוד 
בשאלה האם תנור עכנאי טהור או טמא, מופיעה בהקשר אחר 
לגמרי, הקשר של מילים פוגעניות. הכניסה לנוף זה, הנמתח על 
בניגוד  שלמים,  חיים  של  מסע  למעשה  היא  דפים,   2,711 פני 

ל'גיחה' שאינה דורשת ציוד ייעודי או רמת כושר מסוימת. 

התלמוד העממי

יצר  ולומד תלמוד קבוע,  מורה  רב,  היי-טק,  יזם  גורפיין,  גדליה 
מנוע חיפוש ידידותי למשתמש, שיאפשר לכל אדם גישה לעושר 
החבוי בתלמוד. במשך למעלה מ-30 שנה הוא סרק את עמודי 
התלמוד וחילץ מהם קרוב ל-8,000 מושגים, רשימות, נושאים 
דיונים  ועד  הטבע  מעולם  נושאים,  של  רחב  במגוון  וקטגוריות 
פילוסופיים עמוקים, כמו למשל, בעיות עיכול שנגרמות מלפת לא 
מקרים  ועד  לכודים,  בעכברים  לטפל  כיצד  הנחיה  מבושלת, 
שבהם מותר לומר 'שקר לבן'. כל אחד ממושגים תלמודיים אלה 
לתכנים  קישורים  לו  וצורפו  מודרני,  לנרטיב  מחדש  נוסח 
בודהיסטיים,  נוכריים,  רפורמיים,  חרדיים,  ממקורות  רלוונטיים 
של  מילולי  תרגום  אינו  העממי  התלמוד  כך,  משום  הינדיים. 
לכוונתם  ומרתקת שלו הנאמנה  הטקסט אלא פרשנות חדשה 

המקורית של חכמי התלמוד.
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From digestive calamities caused by 
undercooked turnips to trapping mice to 
the permissibility of  white lies, the Talmud’s 
web of  insights encompasses everything from 
the natural world to profound philosophical 
discussions. Each of  these Talmudic 
concepts has been rewritten into a modern 
narrative, with links to relevant content from 
a wide variety of  sources: Haredi, Reform, 
Reconstructionist, non-Jewish, Buddhist, 
Hindu and others. As such, the People’s 
Talmud is not a literal translation, but rather, 
a new and engaging narration, successful in its 
endeavour to remain loyal to the original intent 

of  the Sages.

Gedaliah
Gurfein

Just as a canvas is a portal through which the 
painter can enter the imaginative space within 
and beyond the picture plane, so The People’s 
Talmud is a technological point of  entry for 
those curious to enter the landscape of  the 
Talmud. With modern, intelligible translations 
available worldwide, the Talmud is no longer a 
closed book, accessible only to those well-versed 
in Aramaic and with a highly developed skill-set 
acquired over time.  Nonetheless, the highly 
associative nature of  Talmudic discussion 
still renders access to specific subject matter 
a challenging proposition. The dispute as to 
whether the Oven of  Akhnai is pure or impure 
is brought up in another, seemingly unrelated 
context, that of  hurtful words. To enter this 
landscape as it unfolds throughout its 2,711 folio 
pages is to undertake a lifelong trek, in contrast 
to a short excursion that requires no specialized 
equipment or fitness level. Gedaliah Gurfein, 
a high-tech entrepreneur, rabbi, teacher and 
lifelong Talmud student, sought to provide 
the Talmud with a user-friendly search engine 
that would allow anyone to access the riches it 
contains. For over 30 years he combed through 
the Talmud extracting close to 8,000 concepts, 

subjects and category listings. 

The People's Talmud
An Internet-based Talmudic
Exploratorium
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קורות חייו של בלו סימיון פיינרו והאמנות שלו אתגרו אותו להרהר מחדש 
על המושגים 'מקום' ו'סביבה'. בשנת 2010 ייסד האמן, ששרד את העידן 
הקומוניסטי ברומניה ורכש לעצמו שם כאמן נחשב בבלגיה ובישראל - את 
מכלל  קוהרנטי  גוף  ליצור  במטרה  בסחנין,  תיכונית'  הים  'הביאנלה 
בביתן  זו. בשנה שעברה הוא הופיע  הקהילות המגוונות החיות בסביבה 

הרומני בביאנלה של וונציה. 
פיינרו עוסק באופן עקבי בשיבוש הקיבעון של דברים ושל מוסדות. את 
השראתו בעבודה זו הוא שאב מהשברים המאפיינים את סיפור תנורו של 
עכנאי. המחלוקת נסובה על תנור העשוי שברי חרס המהודקים בחול – 
התגלמות מטפורית לשברי העם היהודי לאחר חורבן בית המקדש בשנת 
70 לספירה, כאשר נותק הקשר בינו לבין השכינה ששכנה בתוכו עד אז. 
המוביל  חבריו,  ובין  אליעזר  ר'  בין  הטרגי  השבר  האנושי:  הממד  גם  ויש 

לשרשרת של מוות והרס. 
לפי הקבלה הלוריאנית, הכלי שבו היה האור האלוהי התנפץ לרסיסים, אך 
הקלקול נברא לשם תיקון וההרס נוצר למען הבנייה מחדש. לפי גישה זו, 
העולם הכאוטי כמהַּ לכוח התיקון. כתגובה לכך החליט פיינרו לאסוף את 
הרסיסים בפעולת 'תיקון', וליצור פריט הקטן בצורתו אך קוסמי בהיקפו: 
השכינה,  של  הנשי  הפן  הגֹולה,  לכלה  כהזמנה  מזהב,  נישואין  טבעת 
"לא  ההקדשה  מופיעה  הטבעת  על  בעולם.  ולשכון  מחדש  להתאחד 

בשמיים".
כמו צורת העכנאי (הנחש) המפותלת של התנור, הטבעת של פיינרו בעלת 
בטיעונים  עדן  בגן  חווה  את  שסבב  לנחש  רמז  ומפותלת,   נחשית  צורת 
רציונליים ופיתה אותה לאכול מפרי עץ הדעת האסור. בסוגיית 'תנורו של 
עכנאי', סבבו החכמים גם הם את ר' אליעזר בסבך של טיעונים מפותלים 
עד שלבסוף הוא הושתק. ייתכן שעלינו להכיר בכך שהודות לנחש אשר 
גרם לשבר הראשון בבריאה - גילו אדם וחווה, הזוג הראשון, שהם עירומים 
במעשה  מלאים  לשותפים  הפכו  הם  ובכך  לשבר,  תיקון  ליצור  ושעליהם 

הבריאה.

 ניל ננר
ואביחי
מזרחי

שינויים  עבר  'ספר'  כאל  אליו  מתייחסים  שאנחנו  מה  ספר?  מהו 
משמעותיים לאורך השנים – מטבליות חמר לגלילי פפירוס ולקודקס 
בימינו.  הדיגיטלית  והמדיה  הרכה  הכריכה  ועד  דפוס  המצאת  דרך 
עשירה,  ספרייה  שבכיסנו  החכם  בטלפון  להחזיק  יכולים  אנו  כיום 
שעוברות  המהירים  לשינויים  בהתאם  שלם.  בניין  תפסה  שבעבר 
התכונות הפורמליות של הספר, משתנה גם ה״כוריאוגרפיה״; האופן 
קריאה  על  בנויות  ה'קינדל'  כמו  המגילה,  בו:  משתמשים  אנו  שבו 
ברצף; אתרי האינטרנט רוצים שנחפש; ספרים מאפשרים לנו לעצור, 
את  התערוכה  שואבת  שמהם  התלמוד,  כגון  ספרים  ולסמן.  לחזור 
ספרים  הם  שימושיים;  מדריכים  או  קריאה  ספרי  אינם  השראתה, 
שהלימוד בהם הוא מחזורי – חוזרים אליהם שוב ושוב כדי למצוא 
בהם רלוונטיות חדשה. ספרי התלמוד לעולם אינם מובנים לחלוטין; 
הלימוד בהם דורש ומזמין בכל דור ודור תלמידי חכמים ואנשים מן 
ורלוונטית  חדשה  ומשמעות  לתקופתם  חיבור  בהם  למצוא  השורה 
ומאפשרים  התלמוד  תיחום  את  מונעים  אלה  מאפיינים  לחייהם. 

ללימוד להתמשך כתהליך תמידי ומתגלגל של הגדרה ופרשנות.  

נייר, פלדת קורטן
חלק מן היצירות המוצגות

הן מקולקציית גלילה 
ברזילאי הולנדר

2019 –2017

בסדרה 'סיפורי כיסוי', משבשים מעצב המוצר ניל ננר והמעצב הגרפי 
מממד  אותו  ומפשיטים  'הספר'  של  הארכיטיפ  את  מזרחי  אביחי 
התוכן שלו ומביטויו החומרי, זה המוכר לנו כנייר כרוך שעליו מודפס 
משחק  באמצעות  הספר  רעיון  את  להרחיב  מאפשרים  הם  טקסט. 
מנוסר  ונייר  פלדה  מכיסויי  מורכבת  היצירה  המורכבת.  בחומריותו 
השפה  ומתכת.  נייר  בין  חידתית  יחסים  מערכת  ומגדירה  דיגיטלית, 
הייחודית של חומרים וצורה – תכונות של נוקשות, גמישות, זקיפות, 
ולהגדיר  לפרק  כדי  באלגנטיות  משמשת   - ורוטציה  משקל  היעדר 
מחדש את הממשק הבלתי מוחשי שהספר, בייחוד זה החמקמק כמו 

התלמוד, מייצג.
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Neil Nenner &
Avihai Mizrahi

The object commonly referred to as a book 
has undergone significant changes over the 
course of  time—from clay tablets to papyrus 
scrolls to the codex—and in our own era, to 
paperback and virtual digital media. We now 
can compress a library that once occupied 
an entire building onto the smartphone in 
our pocket. In accordance with its rapidly 
changing formal qualities, the ‘choreography’ 
of  how we "use" a book has also changed. 
Scrolls and Kindle both want us to read 
sequentially; websites want us to search; 
books allow us to bookmark and backtrack. 
There are books, like the Talmud from which 
this exhibition draws its inspiration, which 
are not “read” or consulted like a manual 
(something a mano, a hand-held rule book). 
Comprised of  books that are never “finished” 
or fully “grasped,” the study of  Talmud offers 
each generation—scholars and laypeople 
alike—the opportunity to delve into it and find 
renewed connection and relevance with each 
repeated encounter. . It eludes delimitation 
and is in a continuous process of  definition 

and explication. 

Cover Story 
Paper, Corten steel
Several works displayed are 
part of the Galila Barzilai 
Hollander Collection.
2017- 2019

In this series of  “Cover Stories”, product 
designer Neil Nenner and graphic designer 
Avihai Mizrahi disrupt the archetype of  
a book. Stripping it of  “content” and its 
familiar material expression as bound paper 
printed with text, they allow us to expound 
upon the idea of  a book by playing with its 

complex materiality. 
Fabricated of  steel covers and digitally 
sawed paper, each piece configures an 
enigmatic relationship between paper and 
metal. Speaking the singular language of  
material and form—the qualities of  rigidity, 
malleability, uprightness, weightlessness, and 
rotation are elegantly utilized to dismantle 
and reconfigure the intangible interface that 
the book, especially one as elusive as the 

Talmud, represents.

Rotating Book,Corten steel and paper, 2019
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לוקה אור
יצירתו הקונדסית של לוקה אור מציבה את האדם במרכז הסוגיה 
התלמודית בסיפור תנורו של עכנאי. בהתעמקותו בתלמוד לראשונה, 
תוך התעלמות משלל ההתנצחויות המשפטיות,  לסוגיה  אור  ניגש 
והגיע למסקנה הבאה: לאחר כל האירועים המופלאים המתוארים 
בסיפור, בסופו של דבר, האדם הוא המדד לכול; פגום ככל שיהיה 
האדם בכל זאת מסוגל למעשים גדולים. השפלתו של רבי אליעזר 
מן  העולה  הלוגית  ההצדקה  אף  על  לסנהדרין,  עמיתיו  ידי  על 
לאופן  ומוות.  חיים  הייתה בעלת השלכות הרסניות של   - הדברים 
שבו אדם מתייחס לחברו יש כוח שאינו עומד ביחס ישר לקטנותו 
הכול  לא  להחריבם.  או  עולמות  ליצור  מסוגל  הוא  ומוגבלותו. 
רציניים,  בנושאים  מטפל  הוא  החיונית שבה  בדרך  היא'.  'בשמיים 
או  דגם  מעין  צעצוע,   – זו  לפרשנות  משחקי  ביטוי  אור  יצר 
מיניאטורה של קונסטרוקציה, שבה בלוק איזון מורכב מ'בתים' מעץ 
ו'אנשים' ממתכת, המחוברים באיזון רעוע באופן מופרך ובלתי צפוי, 

כמו אקרובטים, על האנשים.

Luka Or
אישים

עץ, מתכת
2019

Luka Or’s piece playfully positions man at the 
center of  this Talmudic saga. Delving into 
the Talmud for the first time, Or approached 
the Oven of  Akhnai sugiya by paring away the 
legalistic wrangling and reached the following 
conclusion: after the litany of  miraculous events 
described in the story, it is ultimately man, flawed 
yet capable of  great feats, who is the measure 
of  all things. The humiliation of  the sage R’ 
Eliezer by his colleagues in the Sanhedrin - 
albeit for sound logical reasons-had devastating 
life-and-death consequences. The manner in 
which even one individual treats another has 
power that is disproportionate to his smallness 
and can create worlds or destroy them. Not all 
is determined in Heaven. Characteristic of  his 
lively approach to serious matters, Or created a 
toy manifestation of  this interpretation – a “toy” 
being a model or a miniature of  something: a 
balancing block construction - made of  wooden 
"houses" and metal "people", that are connected 
in a precarious balancing act in which the houses 
are absurdly and unexpectedly, balanced on top 

of  the humans. 

Ishim 
Wood, metal
2019
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האמן קן גולדמן נושא את מלוא כובד הירושה שלו: עשרים ושלושה 
כרכי התלמוד הבבלי שקיבל אביו המנוח כשלמד לרבנות, ושהועברו 
 – היומי'  ל'דף  הצטרף  לא  מעולם  עצמו  שהוא  אף  בירושה.  אליו 
מחזור לימוד מפרך של שישים ושלוש מסכתות התלמוד, הנפרש על 
פני שבע שנים ואשר לוקחים בו חלק יהודים בכל העולם – גולדמן 
הרגיש צורך להמשיך את המורשת כבדת המשקל הזאת. הוא לא 
רצה לפנות לדימוי שנעשה בו  מניפולציה דיגיטלית, חלופה מפתה 
לשבירת הגב למען האמנות, אלא חיפש דרך להביע מעורבות פיזית 
הנוגע  בכל  ראוי  לו  נראה  ״לא  זיוף  האמן,  של  במילותיו  ממשית. 
ליצירה העוסקת במחויבות״. בתצלום הצבעוני הגדול מהחיים, שהיה 
לא',  או  'תאמינו  לתכנית  או  גינס  של  השיאים  לספר  להיכנס  יכול 
נראה האמן לבוש רתמת עור המחברת את ערימת הספרים לגופו, 
זקוף  להישאר  נאבק  בעודו  תפילין.  דמויות  ברצועות  אליו  וכרוכה 
לנו  מזכיר  המטפיזי,  לעומס  כמטפורה  הכבד,  הפיזי  העומס  תחת 
גולדמן את דמותו המיתולוגית של אטלס הנושא את משקל העולם 
הדף  לימוד  במחזור  כמו  בהתמדה,  מחויבותו  ואת  כתפיו,  על  כולו 
לה  הייתה  שלא  הטרגית  המיתולוגית  מהדמות  בשונה  אך  היומי. 
ברירה במילוי תפקידה, גולדמן מעמיס על עצמו את הנטל מרצון, אם 
כי הוא לא לגמרי נעדר ספקות וגלגול עיניים. זהו ניסיון שהטיל האמן 
על עצמו, אך יותר מכך, זוהי הזמנה להתמודד עם אתגר נשיאת עול 

הירושה, בגבורה ובהומור. 

מעגל שמים
אינוקס, בד

2019

The artist Ken Goldman bears the full weight 
of  his inheritance --the 23-volume Babylonian 
Talmud given to his late father when he was a 
young rabbinic student, and passed on to him as 
an heirloom. Never having joined the daily Daf  
Yomi -- the arduous seven-year cycle of  learning 
the 63 tractates of  the Talmud participated 
in by Jews the world-over-- Goldman felt it 
necessary to somehow “carry on” this weighty 
legacy. He relates that he did not want to resort 
to a digitally manipulated image, a tempting 
alternative to “breaking one's back for the sake 
of  art,” but rather wished to express actual 
physical involvement. As he says, faking it “did 
not seem right for a piece about commitment” 
The Guinness/Ripley-worthy feat in the 
color photo became possible with the artist 
constructing and wearing a leather harness, 
tefillin-like straps binding the mass of  books 
to his body. In the larger-than-life photo, as he 
struggles to remain upright under the heavy 
physical load, a metaphor for the metaphysical 
load, Goldman reminds us of  Atlas enduring 
the weight of  the world on his shoulders, his 
commitment sustained in perpetuity, like the 
repeated Daf  Yomi cycle. Here, unlike the 
tragic mythological figure who was condemned 
to his role as a punishment, Goldman assumes 
his burden willingly, if  not totally without 
eye-rolling.  It is a self-imposed trial, yes, but 
more than that, it is a summons to meet the 
challenge of  bearing a hefty heirloom with 

fortitude and humor.

 מיכאל
רידר

For sculptor Michael Rieder, these 
illuminated pieces represent the 
communion of  earth and sky in the 
creation of  clouds. He sees the clouds’ 
temporary existence as “the space 
between” – that ephemeral zone between 
heaven and earth, where thoughts, 
concepts and creative ideas gather and 
rise up. As in a cloudburst, its contents 
and its light spill out, re-nourishing the life 

that conceived it. 
A native of  Melbourne now living in 
Jerusalem, Rieder studied ceramics 
and sculpture, later branching out into 
metalworking and lighting. Although a 
first generation Australian with family 
roots in Germany and Czechoslovakia, 
Rieder always had an abiding interest 
in Australia's indigenous Aborigines, 
their tribal ways and spirituality. The 
circular process of  cloud formation – 
where water vapour rises and eventually 
falls as precipitation, expresses the 
indigenous peoples’ belief  that all of  life is 

interconnected in a never-ending cycle.

בעיני הפסל מיכאל רידר, היצירות המוארות הללו מייצגות את 
קיומם הזמני של  עננים.  ביצירת  לארץ  האחווה שבין השמיים 
שבין  הארעי  האזור   – שבין'  'מרחב  רידר  בעיני  הוא  העננים 
יצירתיים  ורעיונות  מושגים  מחשבות,  שבו  מקום  וארץ,  שמיים 
מתכנסים ומתעוררים. רידר, יליד מלבורן, מתגורר כיום בירושלים. 
הוא למד קרמיקה ופיסול ובהמשך הרחיב את יצירתו לעבודות 
ושורשיו  ראשון  מדור  אוסטרלי  שהוא  אף  ואור.  מתכת 
רב  עניין  מביע  הוא  ובצ'כוסלובקיה,  בגרמניה  המשפחתיים 
בתרבותם של האבוריג'ינים, ילידי אוסטרליה, ודרכיהם השבטיות 
מים  אדי   - הענן  היווצרות  של  המחזורי  התהליך  והרוחניות. 
את  מבטא   - כמשקעים  לארץ  חזרה  יורדים  ולבסוף  שעולים 
אמונתם של הילידים באוסטרליה כי כל האלמנטים של החיים 

קשורים זה בזה במחזור בלתי נגמר.

Braincloud
Inox, fabric
2019

Michael 
Rieder
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For this exhibition that draws its inspiration 
from a Talmudic story with a ceramic oven 
as protagonist, multi-media artist Ruth 
Schreiber returned to her potter’s wheel and 
kiln. Researching ancient models of  ovens, 
including those used in the Roman era in 
which the story is set, the artist expanded 
her explorations to integrate its other visual 
elements into her pieces. Schreiber has 
previously focused on the female body in 
her art—its capacity to carry and sustain 
life—and views these stoves and hearths 
as womb-like vessels in which sustenance 
is “cooked”, where things heat up and 
assume form. In this work, her oven forms 
morph into the collapsing walls of  the Beit 
Midrash, merge with the stream waters that 
miraculously flow backwards, or become 
entangled with the uprooted carob tree. 
These are not random motifs but rather, 
are drawn from the complex story that is 
born in a technical debate over a particular 
ceramic oven, grows by assimilating many 
other elements morphing and spiraling in 
unpredictable ways, and concludes with 
acknowledgement of  the earthly authority of  

the Sages.

לצורך תערוכה זו, המקבלת את השראתה מהסיפור התלמודי על 
רות שרייבר,  חזרה  קרמי,  תנור  עומד  עכנאי, שבמרכזו  תנורו של 
חקרה  היא  שלה.  החמר  ולתנור  לאובניים  מולטי-מדיה,  אמנית 
כולל כאלה מהתקופה הרומית שבה  דגמים עתיקים של תנורים, 
התרחש הסיפור, והרחיבה את מחקרה בשילוב אלמנטים חזותיים 
נוספים. בעבר, התמקדה שרייבר בגוף הנשי וביכולתו לשאת חיים 
– הגוף כעוטף חיים - וראתה בתנורים אלה כלי דמוי רחם, שבו 
״מתבשל״ המזון, ובו הדברים מתחממים ומתגבשים יחד. ביצירתה 
או  המדרש,  בית  של  לקירותיו המתמוטטים  הופכים  התנורים  זו, 
או  לאחור,  זורמים  האלוהי  שבנס  באמה,  המים  עם  משתלבים 
הלקוחים  מוטיבים  אלה  כל   – העקור  החרוב  עץ  עם  מסתבכים 
מהסיפור המורכב, שתחילתו בוויכוח טכני-הלכתי על תנור ספציפי, 
בלתי  בדרכים  ומסתחררים  המתחלפים  רבים  באלמנטים  המשכו 

צפויות, וסופו בהכרה בכוחם הארצי של חכמים.

הרהורים על התנור
חימר וטכניקה מעורבת

2019

Ruth
Schreiber
Meditations on the Oven
Clay and mixed media
2019

 רות
שרייבר
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יוסף
 ששון
צמח

'מקום במקום' הוא פרויקט מתמשך של האמן הישראלי יוסף ששון צמח, 
שלו,  המרובע  הלבנים  מבנה  באמסטרדם.  ועובד  וחי  בבגדד  שנולד 
זה  ברחבי העולם  ושוב  שוב  נבנה מחדש  שני מטרים,  לגובה  המתנשא 
שנים, ונוחת כמו חללית כל פעם מחדש, במקומות כמו הפאלצו דוקלה 
השנה  בסתיו  ועוד.  באמסטרדם  סטדליק  למוזיאון  הכניסה  שבגנואה, 
(2019) הוא יקים במקביל שלושה מבנים כאלה: בבגדד - ליד בית הכנסת 
'מאיר טוויג' בו שימש סבו, החכם הנודע ששון כדורי (1885–1971), כרב 
הקהילה; בירושלים – כחלק מהביאנלה של ירושלים; ובכיכר הרמיטאז' 
באמסטרדם, בה הוא חי כיום. שלוש התחנות הללו מבטאות ציון קונקרטי 
של  (כינוייה  ל'מוקום'  ממקום  צמח,  של  והשורשיים  האישיים  בנדודיו 
אמסטרדם שבא מהמילה העברית 'מקום'): מבגדד, עיר הולדתו, לישראל, 
בה חש עקירה תרבותית, ובסופו של דבר לאמסטרדם, בה הוא מתגורר 

מאז שנת 1981, אך עדיין מתייחס לעצמו כאל אורח.  
המילה 'מקום' היא גם אחד משמות האל, ומבטאת את היותו נמצא בכל 
מקום. לאחר חורבן בית המקדש השני בשנת 70 לספירה, ופיזור העם 
היהודי לארבע כנפות תבל, נוצר צורך להכיל את הרוח היהודית בקרב כל 
שבהם  הפשוטים  הבלוקים  גיאוגרפי-פיזי.  מרכז  במקום  נודד',  'יהודי 
משתמש צמח הם גנריים ונטולי כל הטיה תרבותית, ועל כן הם משמשים 
כמטפורה ליכולת לבנות מחדש שוב ושוב, ומבטאים את הכמיהה הנכזבת 
הוא  גם  עכנאי, המתפקד  לתנורו של  הן מהדהדות  דומה,  באופן  לבית. 
כמטפורה לאותם מגורים, למכל דמוי רחם ולמקום של טרנספורמציה.  

מקום בְּמקום 
לבני איטונג

2019

המבנים של צמח מתפקדים כ'טקסט' ליבה עם תוספות פרשניות, 
לוח  בדמות  ניתנת  הפרשנות  כאן,  הופעתם.  למקום  המותאמות 
בו  התלמוד  עמוד  של  ה'פורמלי'  הארגון  פי  על  שנבנה  שחמט 
מופיעה סוגיית תנורו של עכנאי. לוח השחמט משמש מוטיב חוזר 
בדומה  דינמי,  לדיאלוג  ומתכנסים  מתאגדים  כוחות  בו  מקום   –
השאלה  את  מזכיר  והוא  הטקסט,  גושי  בין  מפריד  חול  לתלמוד. 
ההלכתית שבמחלוקת, לאחר ששכבותיו הקרמיות והשבורות של 
התנור הוחלפו בשכבות של חול. החול מאזכר גם את 'חולות הזמן' 
המשתנים ונעים תמידית ומגלמים את הנדודים, הן של צמח באופן 
אישי והן של העם היהודי. אנך בנייה תלוי מלמעלה ומצביע על לוח 
השחמט. נדמה כי הוא מבסס את ה-'אמת', כלומר ״אנכי״, ומייצג 
את משקלו של כוח הכבידה, את הוודאות של הרגע הנוכחי ואת 

איזון הסמכות בין כוחותיו של הטבע לכוחותיו של האדם. 
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Joseph
Sassoon
Semah

MaKom in MaKOM is an ongoing project 
of  Joseph Sassoon Semah, a Baghdad-born 
Israeli artist living and working in 
Amsterdam. His 2-meter square block 
structure has been constructed in many 
locations over the years—landing like a 
spaceship in places such as Palazzo Ducale in 
Genoa and the entrance to the Amsterdam's 
Stedelijk Museum. This autumn (2019), the 
structures were erected in Baghdad—near 
the Meir Tweeg synagogue where 
Semah’s grandfather Hakham Sassoon 
Kadoori (1885-1971) served as rabbi, in 
Jerusalem—as part of  the 4th Jerusalem 
Biennale, and at the Hermitage Square in 
Amsterdam.  The structures are concrete 
markers of  Semah’s personal and ancestral 
wanderings from makom to mokum: taking him 
from Baghdad, his Babylonian birthplace, to 
Israel where he felt culturally displaced, and 
ultimately to Amsterdam—a city nicknamed 
"Mokum" by the locals. Amsterdam is but 
another stop on his journey and though he 
has lived there since 1981, he still refers to 
himself  a “guest.” These ideas form the pivot 
for Semah's work.  Significantly, the word 
Makom is one of  the Hebrew names for God, 
describing the One who is omnipresent. 
Following the destruction of  the Temple in 

70 C.E. and the exile of  the Jewish people

MaKom in MaKOM 
Ytong Blocks
2019

שינויים  עבר  'ספר'  כאל  אליו  מתייחסים  שאנחנו  מה  ספר?  מהו 
משמעותיים לאורך השנים – מטבליות חמר לגלילי פפירוס ולקודקס 
בימינו.  הדיגיטלית  והמדיה  הרכה  הכריכה  ועד  דפוס  המצאת  דרך 
עשירה,  ספרייה  שבכיסנו  החכם  בטלפון  להחזיק  יכולים  אנו  כיום 
שעוברות  המהירים  לשינויים  בהתאם  שלם.  בניין  תפסה  שבעבר 
התכונות הפורמליות של הספר, משתנה גם ה״כוריאוגרפיה״; האופן 
קריאה  על  בנויות  ה'קינדל'  כמו  המגילה,  בו:  משתמשים  אנו  שבו 
ברצף; אתרי האינטרנט רוצים שנחפש; ספרים מאפשרים לנו לעצור, 
את  התערוכה  שואבת  שמהם  התלמוד,  כגון  ספרים  ולסמן.  לחזור 
ספרים  הם  שימושיים;  מדריכים  או  קריאה  ספרי  אינם  השראתה, 
שהלימוד בהם הוא מחזורי – חוזרים אליהם שוב ושוב כדי למצוא 
בהם רלוונטיות חדשה. ספרי התלמוד לעולם אינם מובנים לחלוטין; 
הלימוד בהם דורש ומזמין בכל דור ודור תלמידי חכמים ואנשים מן 
ורלוונטית  חדשה  ומשמעות  לתקופתם  חיבור  בהם  למצוא  השורה 
ומאפשרים  התלמוד  תיחום  את  מונעים  אלה  מאפיינים  לחייהם. 

ללימוד להתמשך כתהליך תמידי ומתגלגל של הגדרה ופרשנות.  

it became necessary for the Jewish spirit to 
be contained within each "wandering Jew" 
rather than in one centralized location. 
These block structures, generic and lacking 
any specific cultural inflection, serve as 
metaphors for that indwelling, for the ability 
to build and rebuild a vessel to contain an 
unrequited longing for home. Likewise, the 
communal oven in the story of  Akhnai also 
functions as a metaphor for this indwelling, 
this womb-like container, this place of  
transformation. Semah’s structures function 
as a core 'text' with added site-specific 
commentary. In this work, it comes in the 
form of  a chessboard constructed upon the 
formal layout of  the Talmud page upon 
which the Oven of  Akhnai saga appears. 
The chessboard is a recurring motif  for 
Semah—a place where forces are brought 
together in dynamic dialogue, very much 
like the Talmud itself. Sand separates 
the blocks of  text, bringing to mind the 
disputed oven with it’s layers of  broken 
ceramic alternating with layers of  sand. 
The sand also alludes to “the sands of  time" 
shifting, always moving, the embodiment 
of  wanderings—personal and national. A 
plumb is suspended from above and points 
to the chess board, seemingly establishing 
the 'truth', the vertical, the weight of  
gravity, the autority of  the present and the 
precarious balance of  between the forces of  

nature and of  man. 
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Yael Serlin יעל סרלין

Working on a 3-meter expanse of  blackboard in 
white chalk, Yael Serlin has created a pedagogic 
domain which transforms the gallery into a 
classroom. The work was created in situ in the 
gallery itself  during the period leading up to the 
exhibition opening.  Like Cy Twombly, for Serlin 
writing is a performative act which brings words 
and images together with ideas within the picture 
plane. By choosing a blackboard as the arena 
where she can express her musings about the 
Oven of  Akhnai story, Serlin straddles a spirit of  
freedom while maintaining the caution that arises 
from leaving the studio and creating something 
spontaneous and susceptible to erasure. Hovering 
between tentativeness and certainty, between 
the unconscious and the intentional, between 
the present and that which was erased, this 
blackboard is like a palimpsest, representing 
something re-used and, in the process, receiving a 
new layer of  meaning. Fueling both the Talmudic 
debates and the artistic muse, this creative tension 
propels us to work out the unknowable. As the 
inspiration for this exhibition, the Oven of  
Akhnai story leaves us much to “work out.” It was 
for Your Honor, the title of  the piece, is a quote from 
the sugiya in which R’ Gamliel's ship is caught 
in a storm, leading him to justify his actions 
to God, chiefly the excommunication enacted 
against R’ Eliezer.  His defensive tone rings ironic 

considering his ultimate bitter fate:
When R' Eliezer's anguish breaks through the 

heavens resulting in R' Gamliel's death.

בעבודת גיר לבן על לוח בגודל 3 מטר, יצרה יעל סירלין מרחב פדגוגי 
ההופך את הגלריה לכיתת לימוד. העבודה על הלוח מתבצעת בתוך 
היא  הכתיבה  סירלין,  עבור  התערוכה.  פתיחת  עד  עצמה,  הגלריה 
פעולה פרפורמטיבית המפגישה מילים ודימויים עם רעיונות בממד של 
תמונה. בבחירתה בלוח גיר כזירה שמאפשרת לבטא את הרהוריה על 
זהירות  עם  יחד  חופש  של  רוח  סירלין  מאמצת  עכנאי,  של  תנורו 
שניתן  ספונטני  דבר  ויצירת  הסטודיו  מעזיבת  כתוצאה  מתבקשת, 
למחיקה. הלוח - הנע בין הססנות לוודאות, בין הלא-מודע למכוון, בין 
ומייצג דבר  יד עתיק על קלף,  - מדמה כתב  נמחק  כבר  ההווה למה 
מתח  חדשה.  משמעות  שכבת  קבלת  תוך  חוזר,  שימוש  בו  שנעשה 
יצירתי זה מניע אותנו לפענח את הבלתי ניתן לפענוח תוך שהוא מזין 
כהשראה  האמנותית.  המוזה  את  גם  כמו  התלמודיים,  הדיונים  את 
לפענוח. שם  חללים  הרבה  מותיר  עכנאי  תנורו של  סיפור  לתערוכה, 
היצירה, 'אלא לכבודך', לקוח מדברי רבן גמליאל הנקלע לסערה בים 
ומצדיק בפני האל את מעשיו ובעיקר את נידויו של רבי אליעזר. נימת 
ההתגוננות בדבריו היא אירונית בהתחשב בגורלו המר בסוף הסיפור, 

כאשר צערו של רבי אליעזר קורע שערי שמים ורבן גמליאל מת. 

אלא לכבודך
גיר על לוח

2019

It was for Your Honor 
Chalk on blackboard
2019
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תיאוריה  בהומור,  מכנה  שהיא  במה  דוגלת  בוכבינדר-שמעוני  יעל 
לא-טוטלית של אמנות. היא לומדת גמרא ברצינות והיא גם אמנית 
ויזואלית. בלימוד הגמרא היומי שלה, 'נכנסת' בוכבינדר-שמעוני אל 
ויזואלית, היא משתמשת  הסוגיה דרך הטקסט המודפס; כאמנית 
תכופות בעמוד השער של מהדורת התלמוד הבבלי משנת 1886, 
כמסגרת שדרכה היא יכולה 'להיכנס' לגמרא באופן שונה לחלוטין, 
אל  הנכנסת  כאישה  עכנאי.  של  תנורו  לסיפור  ניגשת  שהיא  כפי 
עידוד  בוכבינדר-שמעוני  קיבלה  המקודשים,  התורה  לימוד  שערי 
מהעובדה המפתיעה שאישה עמדה בראש דפוס וילנה - מהדורת 
האלמנה  והוצאת  'דפוס  גם  המכונה  האולטימטיבית  התלמוד 
והאחים רָאם'. היא ראתה בכך הזמנה להיכנס בשער, לחצות את 
של  בעיקר  דמעות,  שטופי  היו  הללו  הלימוד  שערי  המחלוקות.  
נשיא  של  ואחותו  המנודה  אליעזר  רבי  של  אשתו  שלום,  אימא 
שלום  אמא  של  ניסיונותיה  אותו.  שנידה  גמליאל  רבן  הסנהדרין 
לחסום את תפילותיו העוצמתיות של בעלה מלקרוע שערי שמים, 
השער  מעל  נמנע.  לבלתי  הופך  גמליאל  רבן  של  ועונשו  כושלים, 
את  שולח  אשר  הסיסל,  צמח  מסיבי  עשוי  מהופך,  עץ  מרחף 

'שורשיו' ברחבי התקרה. 

שורשים בשמיים / שערי אונאה 
צבע מים ודיו על נייר

2019

זה  'עץ'  כי  ונראה  בית המקדש  נחרב  כבר  עכנאי,  מחלוקת  בזמן 
מחפש סעד בשמים, כפי שעשה רבי אליעזר שפנה בתחינה לשמים 
מהחכמים  שהיה  כמי  החכמים.  עם  במחלוקתו  תמיכה  לקבל 
ולניסים  קול,  בת  לעזרת  זכה  הוא  שני,  בית  בתקופת  החשובים 
שהתרחשו לא כדרך הטבע, אך החכמים לא נתנו תוקף לעליונות 
ההלכתית של רבי אליעזר ולאישורים השמימיים שקיבל – שכולם 
שזרמו  המים  אמה,  מאה  ממקומו  שנעקר  חרוב  הרס:  ביטויי  היו 
לא  מאלה  דבר   - ליפול  שנטו  המדרש  בית  כותלי  ההפוך,  בכיוון 
הרשים את הסנהדרין. חורבן וניצחון מופיעים בסיפור זה במשולב, 
בוכבינדר-שמעוני.  של  ביצירתה  השונים  האלמנטים  גם  כמו 
על  בהסתמך  הארץ,  על  הדרך  את  להתוות  מחויבת  הסנהדרין 
הקביעה הנחרצת כי ההלכה, 'לא בשמים היא'. ידם אמנם הייתה 
ביזוי חכם   – על העליונה במחלוקת אך המחיר היה כבד מנשוא 

גדול שתפילותיו ודמעותיו הביאו בסופו של דבר לחורבן.   

יעל
בוכבינדר

שמעוני

Luka Or’s piece playfully positions man at the 
center of  this Talmudic saga. Delving into 
the Talmud for the first time, Or approached 
the Oven of  Akhnai sugiya by paring away the 
legalistic wrangling and reached the following 
conclusion: after the litany of  miraculous events 
described in the story, it is ultimately man, flawed 
yet capable of  great feats, who is the measure 
of  all things. The humiliation of  the sage R’ 
Eliezer by his colleagues in the Sanhedrin - 
albeit for sound logical reasons-had devastating 
life-and-death consequences. The manner in 
which even one individual treats another has 
power that is disproportionate to his smallness 
and can create worlds or destroy them. Not all 
is determined in Heaven. Characteristic of  his 
lively approach to serious matters, Or created a 
toy manifestation of  this interpretation – a “toy” 
being a model or a miniature of  something: a 
balancing block construction - made of  wooden 
"houses" and metal "people", that are connected 
in a precarious balancing act in which the houses 
are absurdly and unexpectedly, balanced on top 

of  the humans. 
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Yael
Buchbinder
Shimoni

Buchbinder-Shimoni abides by what she 
humorously terms an Anti-Totality Theory 
for artists: she is both a serious Talmud 
scholar and a visual artist. In her daily 
Talmud study, Buchbinder-Shimoni 'enters' 
the sugiya through the printed texts. As a visual 
artist, she repeatedly utilizes the frontispiece 
of  the 1886 edition of  the Vilna Talmud 
as a framing mechanism through which 
she can 'enter' in another way altogether, 
as she does in her approach to the Oven 
of  Akhnai story. In particular as a woman 
entering these hallowed gates of  study, she 
was inspired by the fact that it was a woman 
who published the definitive Vilna Talmud 
(also known as “The Widow and the Brothers 
Romm Talmud”). For her, this constituted 
an invitation to enter, to step through the 
gate, to traverse the divisions. Those gates 
are awash in tears, specifically the tears of  
Imma Shalom, wife of  the excommunicated 
R’ Eliezer and sister of  Sanhedrin Nasi R’ 
Gamliel. Her attempts to block her husband’s 
powerful prayers from traversing the Gates 
of  Heaven fail. Heavenly retribution for R’ 
Gamliel’s verbal oppression of  her husband is 

unstoppable. 

The Uprooted Tree 
/The Gates of Tears
Watercolor and ink on 
paper
2019

Hovering over the gate is an upside-down tree 
made of  sisal cord spreading its 'roots' across 
the ceiling.  At the time of  the Akhnai dispute, 
the Temple in Jerusalem had already been 
uprooted, and this “tree” seems to seek the 
sustenance of  Heaven, in the fashion of  R’ 
Eliezer who appeals to Heaven for vindication 
in his clash with the Sages. Heaven responds: 
miracles occur, a bat kol (Heavenly voice) 
speaks on his behalf.  The Sages however 
refuse to give legitimacy to R’ Eliezer’s legal 
mastery nor to the miraculous confirmations 
of  his authority - destructive demonstrations 
all. A flying uprooted tree, a river reversing its 
flow, walls of  the study hall buckling – none 
of  these impress the Sanhedrin. Destruction 
and victory are inextricably entwined in 
this story as are the various elements in 
Buchbinder-Shimoni’s piece. The Sanhedrin 
must plot an earth-bound way forward by 
sharply asserting that the law is “not in 
heaven.”  In that, they were proven victorious. 
They triumphed, but at a terrible price; a 
great sage was mistreated and his tearful 

prayers brought devastation.
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אריק וייס

עבור רבים, הכניסה אל 'דף הגמרא' ('בְּלָאט' ביידיש) עוברת 
וייס,  אריק  עבור  הטקסט.  המודפס,  התוכן  לימוד  דרך 
הצפוף  הגרפי  העיצוב   – הדף  של  הוויזואליות  תכונותיו 
והחלוקה שלו בקווים ישרים לתתי-חלקים של הטקסט – 
וייס  נסתרות.  לתעלומות  כניסה  ערוצי  לו  המספקים  הם 
ודיונים  הסבוך  התוכן  בעלת  הגמרא,  כי  תמיד  הרגיש 
כובד  ידי  על  מושתקת  שבעולם,  נושא  כל  על  מורכבים 
המשקל של התוכן שהיא נושאת. כאמן ויזואלי, מצא וייס 
ונקודות  נסתרים  פתחים  הדף  של  המלבניות  בחלוקות 
כניסה הרומזים לו להתקרב. דרך ההתייחסות אל המבנה 
וייס  המאורגן של דף הגמרא כאל תכנית אדריכלית, בונה 
על התצורה הקווית הדו-ממדית, שמקרינה החוצה אל חלל 
של  'תנורו  סיפור  מודפס  שעליו  הגמרא  מדף  תלת-ממדי. 
עכנאי', עולה עיר, שכונה, יקום קטן של ספרים, אולי אף 
על  היהודי  התוכן  עולם  בנוי  דומה,  באופן  מקודש.  מרחב 
זה.  גבי  על  זה  רבים,  רבדים  נבנים  שממנו  קשיח  מבנה 

כאשר מתעצבים המבנים (קונסטרוקציות) 

דף.יומי
הדפסת תלת-ממד, פלסטיק

2019

ונאספים יחד, הם יוצרים 'מטרופולין' מפואר של רעיונות. 
הבונה  התלמודי  המפעל  לרוח  ביטוי  וייס  נותן  זו,  בדרך 
ארמון וירטואלי של רעיונות, של חוכמה יהודית, המאוכלס 
על ידי חכמים לאורך מאות שנים. וייס דוחק בדף הגמרא 
באמצעות   – שלו  מהריחוק   – שלו  טִיחּות  מהשְׁ לצאת 
גוף  להטיל  כלל  בדרך  שנועדה  אורתוגרפית,  הקרנה 
תלת-ממדי במרחב דו-ממדי. כאן, ההקרנה התלת-ממדית 
מעלה את שטיחות הדף ומאפשרת לו להתרחב אל הממד 
מעניקה  ובכך  היומיים,  חיינו  ואל  שכונותינו  אל  שלנו, 

לטקסט חיים ורלוונטיות. 
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Arik Weiss

sugiya is printed, rises a city, a 
neighbourhood, a small universe of  
volumes, perhaps even a sacred space. 
Similarly, the world of  Jewish content is 
built on a rigid structure upon which 
another structure is built and, on top of  
that, many others. When these constructs 
are configured and brought together, they 
form a glorious “metropolis” of  ideas. In 
this way, Weiss gives expression to the 
spirit of  the Talmudic enterprise which 
builds a virtual palace of  ideas, of  Jewish 
lore, inhabited by sages spanning 
centuries. He coaxes the gemara page out 
of  its flatness—out of  its remoteness, by a 
mechanism normally used to help depict 
a 3D space on a 2D picture plane – an 
orthographic projection. Here, it is the 
3D projection that elevates the flatness of  
the page and allows it to extend into our 
dimension, into our neighbourhoods and 
daily lives, instilling the text with life and 

relevance.  

Fragile
Laser-cut metal 
2019

Many enter the daf or gemara page 
through the study of  its printed contents, 
of  its text. However, for Arik Weiss, 
it is the daf ’s visual characteristics - its 
dense graphic design and the rectilinear 
organization of  the page's subdivided 
text, that offer multiple routes of  entry 
while also concealing many mysteries. 
If  anything, Weiss has always felt that 
the Talmud, with its complex subject 
matter and byzantine discussions about 
everything under the sun, has been 
silenced by the ponderous weight of  the 
content it carries. As a visual artist, he 
detected hidden openings and points of  
entry beckoning from within the oblong 
subdivisions of  the daf. Treating the 
unique segmented organization of  the 
gemara page as an actual architectural 
plan – Weiss builds on its rectilinear 
two-dimensional configuration to radiate 
outwards into 3-dimensional space.  
From the page of  Talmud upon which 

the Oven of  Akhnai 
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