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פתאום קם אדם
ומחליט שהוא בונה כינורות
תצלומים :יאיר טרצ'יצקי

כינורות תלויים לייבוש בסדנת הצביעה בבית הספר לבניית כלי מיתר בקרמונה באיטליה ,לפני כשבועיים .בתצלום למטה :חי עם קונטרבס שבנה בסדנת הנגרות .בית הספר נחשב למוסד המוביל בתחומו בעולם

בגיל  34עזב יונתן חי את עבודתו כמהנדס ונסע לאיטליה ללמוד בניית כינורות" .הרגשתי שמשהו חסר" ,הוא מסביר
יאיר טרצ'יצקי
קרמונה ,איטליה" .אמא שלי תמיד
אמרה לי להתחתן עם מהנדס ,אז בסוף
עשיתי את זה" ,מספרת בחיוך אביבית
חי" ,אבל לפתע ,בגיל  ,34הבעל המה־
נדס שלי החליט שהחלום שלו זה להיות
בונה כינורות .עזבנו הכל ועברנו מיש־
ראל לאיטליה".
כמו בכל בוקר בארבע השנים האחרו־
נות ,בעלה ,יונתן חי ,בן  ,38מתעורר ומ־
תכונן לעוד יום של לימודים בבית הספר
לבניית כלי קשת בעיירה קרמונה שבצפון
איטליה ,שנחשב למוסד המוביל בתחומו
בעולם .הוא יורד במדרגות ביתו ,שנבנה
במאה ה– ,19צועד  200מטרים לאורך רחוב
גריבלדי ,ושותה בעמידה אספרסו בבית
הקפה שמול בית הספר .משם הוא חוצה
את הכביש ,נכנס מבעד לשער ענק ועולה
במדרגות העתיקות הישר לסדנה .עוד יום
של חיתוך ,הדבקה וצביעה עומד בפתח.
על הנייר ,בית הספר מסווג כתיכון
לכל דבר ,אך בפועל לומדים בו גם מבוג־
רים ,רובם זרים ,שבאו מרחבי העולם כדי
ללמוד חינם את סוד בניית הכינורות של
קרמונה .בבית הספר כ– 180תלמידים לב־
ניית כלי מיתר ,שמחולקים לחמש שכבות
שבכל אחת מהן שתי כיתות לימוד  -אחת
למבוגרים והשנייה לבני נוער איטלקים.

עיירה קטנה במרחק שעת נסיעה ברכ־
בת ממילאנו .כבר בתחילת המאה ה–,16
אז החלה על פי התיעוד בניית הכינורות,
היא נודעה כמרכז עולמי בתחום זה ,יחד
עם שכנתה מצפון ,ברשיה .באותה תקופה
התבסס שוק בניית הכינורות הקרמונ־
זי על משפחה אחת בלבד  -שושלתו של
אנדראה אמאטי  -שהעבירה את הסוד מאב
לבן והעסיקה שוליות רק על בסיס קרבת
דם .ההגמוניה של קרמונה בתחום התבססה
בתחילת המאה ה– ,17לאחר שמגיפת דבר
המיתה את רוב מתחריהם מברשיה ,וכשנ־
כדו של אנדראה אמאטי ,ניקולו ,קיבל את
האחריות על בית המלאכה המשפחתי.

עם השנים ועם התרחבות העסקים ,שו־
שלת אמאטי נאלצה להכשיר גם שוליות
שאינם שייכים למשפחה .בכך הגיע לקצו
מונופול אמאטי ובקרמונה קמו בתי מלאכה
נוספים ,שחיזקו את מעמד העיירה כבירה
העולמית של בוני הכינורות.
המפורסם בין בתי מלאכה אלה היה
זה של אנטוניו סטרדיוורי ,שהחל לפעול
במחצית השנייה של המאה ה– 17ושנה־
פך לחשוב בהיסטוריה של בניית הכינו־
רות .סטרדיוורי שיכלל את המודל שטבע
אמאטי וניסה מידות ופרופורציות שונות.
ב– 300השנים האחרונות ,פיתוחיו הם הב־
סיס לבניית כלים חדשים .כיום ,רוב הנגנים

המובילים בעולם משתמשים בכלים שיצר
האומן האיטלקי ונקראים בשמו הלטיני -
סטרדיווריוס .כיום נותרו כ– 600כלים כא־
לו ,אך לצד היוקרה מגיע גם המחיר הגבוה:
סטרדיווריוס מקורי עשוי להימכר תמורת
מיליוני דולרים .בספטמבר  1938הקים
הממשל הפאשיסטי את בית הספר לכלי
מיתר וקרא לו על שם סטרדיוורי.
חי עבד במשרד אדריכלים בתל אביב
שמונה שנים ,ולפני כשבע שנים נסע
לאיטליה לעסוק בתחום התמחותו :שימור
מבנים היסטוריים" .כשעבדתי באיטליה,
הרגשתי שלא מיציתי את עצמי במדינה",
הוא משחזר" ,מאז ומעולם עבדתי בעץ

חי )בתצלום(" :ההסבה המקצועית היתה החלטה קשה .אהבתי
את מה שעשיתי עד אז ורכשתי לעצמי מעמד  -אבל הרגשתי
שמשהו חסר .רציתי לעשות משהו שחתימת ידי תהיה עליו"

מונופול של משפחה אחת
מאחר שמדובר בלימודים תיכוניים
לכל דבר ,על המבוגרים לעבור יחד עם
עמיתיהם הצעירים את בחינות הבגרות
האיטלקיות .בשל כך ,במערכת השעות
שלהם משובצים גם שיעורים שאינם
קשורים ישירות לתחום שאותו באו
ללמוד ,כמו :מתמטיקה ,דת ואיטלקית.
חי קיבל פטור מחלק מהשיעורים ,לאחר
שהנהלת בית הספר הבינה שאין צורך
שבוגר לימודי הנדסה בטכניון יישב
בשיעורי פיזיקה עם תלמידי תיכון.
לא בכדי בית הספר המוביל בעולם
לבניית כלי קשת נמצא דווקא בקרמונה,

והרי החדשות ממציאות אחרת
עפרי אילני
רוב צרכני התקשורת בישראל
מתעדכנים באירועים שעל סדר היום
פחות או יותר באותו אופן :הם פות־
חים את הבוקר בקריאת אחד משלושת
העיתונים המרכזיים ,מאזינים לאורך
היום למבזקים ברדיו או באתרי הח־
דשות ,ובערב צופים במהדורה המ־
רכזית בערוץ  10 ,2או  .1אלא שבין
מיליוני הצרכנים של ערוצי התקשו־
רת המרכזיים ,מתחבאים כמה אלפים
שאימצו לעצמם דרכים אחרות להת־
מצא בנעשה סביבם :הם מתחילים בק־
ריאת הבלוג הסוציאליסטי "העוקץ",
ממשיכים ל"מגזין הכיבוש" המרכז
מידע על פגיעות בפלשתינאים ,בוד־
קים אם התפרסמה כתבה חדשה באתר
"הטלוויזיה החברתית" ,וסוגרים את
היום ,פעמיים בשבוע ,בתוכנית "יומן
חייתי" בערוץ הקהילתי ,שעוסקת בז־
כויות בעלי חיים.
אחרים ,מחוגי הימין ,מתעדכנים
ב"פורום הסקופים" של אתר החדשות
הימני־דתי רוטרנט ,מאזינים ל"רדיו
המתנחלים" ערוץ  7באמצעות האינ־
טרנט ,או קוראים את החינמון "בשבע"
 המהדורה המודפסת של ערוץ ,7שמופצת בכל יום חמישי .בחוגי הימין
יש גם רשתות פעילות מאוד של אס־
אם־אס ודואר אלקטרוני ,שמפיצות
מידע על פעילויות ואירועים.
אמצעי התקשורת האלטרנטיוויים
האלה ,שרובם מופעלים על ידי פעי־
לים פוליטיים ,אינם מספקים רק צורת
תיאור שונה ,אלא גם מציגים מציאות
אחרת :האירועים שהם בוחרים להציג
הם במקרים רבים שונים לגמרי מאלה
שבהם מתמקדת התקשורת הרגילה.

כך ,למשל ,ב"טלוויזיה החברתית"
ניתן כעת לצפות בכתבה על המאבק
בחוק ההסדרים ,תיעוד של ניסיון פי־
נוי נפגעי משכנתאות בקרית גת ,והר־
צאה על ההתעוררות הסוציאליסטית
בדרום אמריקה.
באתר רוטרנט הימני ,נערכה "וע־
דת חקירה אזרחית" מקוונת לחקירת
קרבות החווה הסינית ,וכן לחקירת מו־
תו של החייל מדחת יוסף ,בסיסמה "אם

על אף התרחבות
הפעילות של
כלי התקשורת
האלטרנטיוויים,
לא ברור מהי
מידת השפעתם
תצלום :דודו בכר

למיש בכנס תקשורת אקטיוויסטית בת"א ,לפני כשבועיים
צה"ל לא תיחקר ,אז פורום אזרחים
יתחקר" .קרוב לוודאי ,שאף אחת מה־
כתבות האלה לא היתה יכולה להיות
משודרת באחד מערוצי הטלוויזיה.
מאז שנות התשעים שוק התקשורת
בישראל נעשה ריכוזי יותר מבעבר,
בין השאר בעקבות סגירתם של עיתו־
נים מפלגתיים שמאליים כמו "דבר",
"על המשמר" ובאחרונה גם "הצופה"
הימני ,שנבלע בתוך 'מקור ראשון".
אלא שבשנים האחרונות הופיעו אפי־
קי ביטוי רבים חדשים  -בעיקר אתרי
חדשות עצמאיים ובלוגים פוליטיים

"הגדה השמאלית" בת"א ודנו במצבה
של התקשורת העצמאית .בין השאר,
הוענקו באירוע פרסים צנועים )על סך
אפס עד  700שקלים( ל"יומן חייתי",
לצלם יוסי יעקב ולקולקטיב "אקטיב
סטילס"  -קבוצת צלמים המתמקדים
בתיעוד חברתי ופוליטי ,ומפרסמים
את תצלומיהם בתערוכות רחוב.
"התקשורת העצמאית מבקשת
להגיד דברים שלא נשמעים בתקשורת
המיינסטרימית" ,הסבירה בטי בנבני־
שתי ,פעילה חברתית וחוקרת בלוגים.
"היא מופעלת על ידי אקטיוויסטים

התחרות עם הסינים
"ההסבה המקצועית היתה החלטה
קשה" ,מספר חי" ,אהבתי את מה שעשיתי
עד אז ורכשתי לעצמי מעמד  -אבל הרגש־
תי שמשהו חסר .תחום הבניין הלחיץ אותי
והרגשתי שלא אוכל לחיות עם זה לאורך
זמן .רציתי לעשות משהו שחתימת ידי
תהיה עליו".
בישראל יש כיום כ– 15בוני כינורות.
במהלך ההתלבטות פנו יונתן ואביבית לח־
לק מהם ,ושמעו תגובות חיוביות שעודדו
אותם להחליט .רק אחד מבוני הכינורות
המליץ לחי לוותר על החלום וללמוד שי־
מור רהיטים .לדברי אותו בונה ,קשה להת־
פרנס מהעיסוק בתחום  -במיוחד בישראל.
בעוד כחודשיים אמור יונתן לסיים את
הבחינות ולקבל מבית הספר בקרמונה את
ההסמכה כבונה כינורות .במהלך הלימודים,
הוא אפילו זכה במקום הראשון בתחרות
האיטלקית הלאומית לבניית כלי קשת.
מיד עם סיום התואר ,יונתן מתכנן לשוב
לישראל ולהתחיל לעבוד בתחום .הוא יודע
שהשוק מצומצם למדי ,ובנוסף יהיה עליו
להתחרות בכינורות מתוצרת סין ,שחסרים
אמנם את האיכות והיוקרה של מקביליהם
הנבנים ביד באיטליה ,אך זולים מהם בצורה
משמעותית .עם זאת ,לקוחה אחת כבר יש
לו  -אחותו ,נגנית הוויולה גליה חי ,שמו־
פיעה ,בין היתר ,עם הזמרים קרן פלס ,איה
כורם ועמיר בניון .כבר עכשיו היא מנגנת
על ויולה וכינור שאחיה בנה.

אמש

יותר ויותר אמצעי תקשורת אלטרנטיוויים ,המופעלים על ידי פעילים פוליטיים ,פועלים בישראל.
"אנחנו בשלבי יצירת מאסה קריטית של תקשורת עצמאית" ,אומר ד"ר פיטר למיש ממכללת ספיר
באינטרנט .אלה מצטרפים לאמצעי
תקשורת עצמאיים שהתקיימו גם לפני
כן ,כמו פנזינים )מגזינים המשוכפלים
באמצעות מכונות צילום( ותערוכות
רחוב.
לפני כשבוע נערך בת"א ערב
מחווה לתקשורת האקטיוויסטית של
ארגוני השמאל הרדיקלי .בזמן שצופי
הטלוויזיה צפו ב"הישרדות" ,התכנסו
כמה עשרות אקטיוויסטים במועדון

ובאיטליה חיפשתי לעשות משהו שקשור
לשימור בעץ" .באמצעות חיפוש אינטרנט
הוא התוודע לתחום של בניית כלי קשת
ושימורם  -ולבית הספר בקרמונה .לאחר
שבא לראות את בית הספר ,הבין שזה מה
שהוא רוצה לעשות.
אביבית אשתו ,כיום בת  ,37עמדה
אז ללדת את בנם איתמר ,ולכן הם הח־
ליטו לחזור לישראל ולדחות את הגשמת
החלום בשנה וחצי .בתום התקופה עברו
לקרמונה יחד עם בנם .לפני כשנה נול־
דה גם בתם יערה.

שמחליטים לעשות תקשורת משלהם
כדי להביא מידע אחר .זה התחיל עוד
במאה ה– ,19ואפילו לפני כן ,כשאנ־
שים שביקשו למחות חילקו פמפלטים
ברחוב .אבל מרגע שהופיע האינטרנט,
זה פתח אפשרויות חדשות' .העוקץ',
'הטלוויזיה החברתית' ו–actv.co.il
הם אתרים עצמאיים לגמרי ,שאף אחד
לא מממן .לכן ,בעוד שבעיתונות כו־
תבים מצנזרים את עצמם באופן כמעט
אוטומטי ,הכותבים בערוצים האלטר־
נטיוויים האלה מרשים לעצמם להיות
יותר משוחררים".
פעיל הימין בעז העצני ,הכו־
תב בעיתון "בשבע" ,מחזיק בעמדה
דומה" .אפיקי התקשורת הרגילים
סגורים לדעות של הימין ,כי התק־
שורת הרגילה מוטה ומקיימת צנזורה
עצמית .אבל בזכות אתרי חדשות
ימניים ,מגיעות לעולם חדשות שלא
היו מגיעות לתקשורת הרגילה .זה
יצר פרצה שאי אפשר לסתום".
העצני אומר שהוא עצמו צורך
כמעט את כל החדשות דרך אפיקי
תקשורת מסוג זה" .אני ניזון כמעט רק
מהאינטרנט" ,הוא אומר.
על אף התרחבות הפעילות של
אמצעי התקשורת האלטרנטיוויים,
לא ברור מה מידת ההשפעה שלהם.
הד"ר פיטר למיש ,חוקר עצמאי ומרצה
במכללת ספיר ,אמר שלא נכון למדוד
את הצלחתה של התקשורת העצמאית
לפי מידת ההשפעה שלה" .המטרה
היא לא להשפיע בהקשר כזה או אחר,
אלא לקבוע את סדר היום החברתי",
הסביר .לדבריו" ,אנחנו בשלבי יצירת
מאסה קריטית של תקשורת עצמאית.
מה שנעשה פה נעשה במאות מקומות
אחרים בעולם".

בפסטיבל

רונית רוקאס

קלישאות
לבני  6ומעלה
זו הפעם הראשונה בשלוש השנים האחרונות שפסטי־
בל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים נראה כל כך עמוס
וגדוש בקהל .החשש הביטחוני שליווה את הפסטיבלים
הקודמים התפוגג ,וקהל עצום מילא במשך כל יום את־
מול את הרחבה הגדולה של תיאטרון חיפה ולא הותיר
מקום פנוי בעיקר בהצגות שהועלו ללא תשלום ,ויש
הרבה כאלה השנה  -ביניהן שתיים מהצגות התחרות,
וכל ההצגות האורחות מחו"ל.
שמונה הצגות משתתפות בתחרות השנה  -אחת
מהן היא "הצגה יומית" ,שהועלתה אתמול לראשונה
ותתקיים גם היום ומחר .ההצגה ,בהפקת הזירה הבין־
תחומית ,מבקשת להיות "מחווה לאמנות הקולנוע בכ־
לל ולקולנוע ההוליוודי בפרט" .למעשה ,היא יוצרת
כמעט סאטירה על כמה ז'אנרים בולטים בקולנוע הזה,
ובהם סרטי בילוש ,סרטי קונג־פו וסרטי אימה.
בעזרת פנטומימה ,הרבה תנועות גוף מועצמות ומ־
למולים חסרי פשר מצליחה חבורה של שחקנים בשחור
לעצב בכל ז'אנר כמה דמויות בולטות ,סטריאוטיפיות:
הרשע ,היפה והגיבור עם בגד הגוף ,אם לציין ז'אנר
אחד .בלי מלים כמעט הם מצליחים לפרק כל אחד מה־
ז'אנרים לכמה מרכיבים גלויים ,חסרי מורכבות ,ובעצם
הם חושפים את המוסכמות המניעות אותם בדרך שיש
בה הרבה גיחוך ואפילו מידה מסוימת של לעג  -הבלש
במעיל גשם בהיר מחקה תנועות של חיפוש בעזרת זכו־
כית מגדלת לא קיימת ,גיבור העל מנפנף בידו במקום
הגלימה שחסרה באחורי גבו ,והשריטות בפניו של אמן
הקונג־פו מצוירות על הבמה בליפסטיק אדום.
בתוך שעה גיבור העל מצליח להציל את הבחורה
היפה ,הבלש מפענח את תעלומת הרצח ,ואמן הקונג־
פו מתגבר על יהירותו ולומד לסלוח .זה לא רק מש־
עשע מאוד ,זה גם חושף בדרך כמה קלישאות .לבני
 6ומעלה.
"הצגה יומית" בפסטיבל חיפה להצגות ילדים; במאי:
צביקה פישזון; יוצרים־שחקנים :יעל מפציר ,ינון שאזו,
דניאל קישינובסקי ,דני ברוסובני ,יצחק לאור

