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הערך וההכללה וחלקם במיון נכסי מורשת ונופי תרבות
ההכרה בחשיבותה של הסכמה רחבה לקידום שימורם של נכסי מורשת תרבותית מוחשית ונופי 
תרבות תרמה לקביעתם של הגדרות, קריטריונים )תבחינים( וקטגוריות שיקלו את מיונם. ככל 
שההגדרות והתבחינים מהותם ואמירתם כללית יותר, כך אפשר להתאימם לרצונות ולתפיסות 
להמעיט  מטרתה  ההכללה  אוניברסלי.  וגם  מדינתי  קהילתי,  שונים:  זהות  מעגלי  התואמים 
בהשפעתם של שיקולים שאינם נתפסים ערכיים במשמעות של חשיבות, כמו המצב הפיזי של 
הנכס או הנוף הנכרך בשיקולים כלכליים; שיקולים פוליטיים של קבוצות כוח; תנאים מדיניים 
היוצא מהכלל  יש השלכות על הגדרת הערך האוניברסלי  ועוד. למגמת ההכללה  משתנים 
)O.U.V( באתרי מורשת עולם. ההכללה מקילה את קידומם של רעיונות ושל עקרונות, אך 
היא יכולה גם להקשות. דוגמה לכך היא ההגדרה של "נופי תרבות" כפי שהיא מופיעה במסמכי 
World Heritage, 2002(. ההגדרה המכלילה   ;2003 ,Fowler( עולמית  למורשת  הוועדה 
משפיעה על מספרם המועט ברשימת אתרי מורשת עולם, 21 מתוך 1,007, נכון לסוף 2014. 
בולטת במגמה זו הקטגוריה השלישית, האסוציאטיבית, למיון נופי תרבות, המדגישה את כוחו 
של הנוף לבדו לבטא אמונה, קשרים תרבותיים ואמנותיים, גם במקרים שהעדות התרבותית 

החומרית עשויה להיות משנית או אפילו לא להתקיים.

תפקידם של ערכים ותכונות אישיות 
בזיהוי נופים אסוציאטיביים
נדב שדה, אליהו שטרן
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זיהוי ויצירה של נוף אסוציאטיבי 

אופי  על  עוררין  אין  שלגביהם  האחרים,  התרבות  נופי  כמו  לא 
הסיווג, חלקו הגדול של הנוף האסוציאטיבי מבוסס על גורמים 
שיפה  מה  כי  האומרים  יש  לאדם.  אדם  בין  המשתנים  סובייקטיביים 
בנופי התרבות האסוציאטיביים הוא האפשרות להתאימם לכל תרבות, 
ולכן אפשר לכנותם גם "נוף של רעיון" . מושג זה תקף לגבי כל התרבויות, 
מקבילים  עולמות  יש  החומרי  העולם  לצד  כי  ההנחה  על  מבוסס  והוא 
רבים של "רעיונות" והם תוצאה של מסורות שבעל פה, פולקלור, אמנות, 
.)Fowler, 2003( ומשוררים  כותבים  אמנים,  ופילוסופיה,  מוזיקה 
,Marcucci( קולקטיבית  מורשת  מייצג  אסוציאטיבי  תרבות  נוף 
יש  1999(. בדומה לזיכרונותיו האישיים של הפרט, בזהותו של כל עם 
דימויים נופיים מרכזיים. מצדה היא דוגמה לנוף לאומי הצרוב בזיכרון 
הקולקטיבי של העם היהודי ומתלוות אליו משמעויות מעבר למיקומו 
ההיסטורי-כרונולוגי. כך תל-חי באתוס הציוני, וקרני חיטין - המסמל 
כי  לומר  אפשר  הצלבנים.  על  א-דין  צלאח  של  ניצחונו  את  למוסלמים 
נופים הם מראי מקום ומראי זמן. כל נוף הוא מסמך היסטורי, והלימוד 
שלו יכול לעקוב באופן כרונולוגי אחרי השלבים בהתפתחותו. אל הנוף 

ותרבותיים, או כישות  אפשר להתייחס כפסיפס של מרכיבים טבעיים 
סמלית המשקפת ערכים על זמניים )ליסובסקי, 2006(. 

דוגמה לניסיון מכוון לקשור נופים עם אסוציאציות מובאת במאמרה 
ישראל  במדינת  הציוני  האתוס  אורן,  לטענת   .)2005( אורן  רות  של 
נבנה באמצעות תמונות שכוונו לעורר אסוציאציות מסוימות.  הצעירה 
הם  בתצלומים  מהתבוננות  הנוצרים  הרגשות  כי  למסקנה  מגיעה  היא 
אסוציאטיבי-רעיוני  נוף  על  להשליך  אפשר  זו  מסקנה  אוניברסליים. 
שבין  האנלוגיה  קבוצה.  או  תרבות  כל  של  לרגשות  להתאימו  שאפשר 
אסוציאטיבי  נוף  של  היווצרותו  תהליך  לבין  מתארת  שאורן  התהליך 
רעיון  המסמל  קולקטיבי,  זיכרון  של  נוף  לבין  בינו  להקביל  מאפשרת 

עבור קבוצה מסוימת ושנוצר בשני אופנים:
1.  באופן טבעי ולאורך זמן: בעקבות אירוע מסוים שמתרחש ועם הזמן 
מתפרסם, נכנס אל בין דפי ההיסטוריה, נטמע בזיכרון הקולקטיבי 
כזה  לנוף  דוגמה   .)Turner, 2007( האירוע  למקום  ונקשר  האנושי 
2006(, שסיפור הקרב שהתרחש  הוא אזור קרני חיטין )ליסובסקי, 
עצמו. למקום  הדוק  כה  באופן  נקשר  לצלבנים  המוסלמים  בין  בו 
תמונות בעזרת  ציונית  מורשת  ליצור  הניסיון  למשל  מכוון:  באופן   .2
נוף שמצולמים בהן חלוצים. התמונות יצרו באופן מלאכותי קישור 

בפרט העולמית  המורשת  אתרי  ומרשימת  ככלל,  האנושות  של  התרבותית  המורשת  מנכסי  לחלק  מכבר  זה  הפכו  תרבות  נופי 
ניו-זילנד  איקומוס  אמנת  פי  על  המוגדרים  ערכים  מצויים  לשימורם  סינון  וכאמצעי  התרבות  נכסי  של  הגדרתם  בבסיס   .)Fowler, 2003(
)Icomos, 1992(: "ערכי מורשת תרבות פירושם שהנכס הוא בעל משמעויות היסטוריות, ארכיאולוגיות, ארכיטקטוניות, טכנולוגיות, אסתטיות, 

מדעיות, רוחניות, חברתיות, מסורתיות, או משמעויות מיוחדות אחרות המתקשרות עם פעילות אנושית". 
אמנת ניו-זילנד נעזרה באמנת בורה )Icomos, 1979(, שהדגישה שהערכים הם היוצרים את המשמעות התרבותית של נכסי המורשת, 
המוחשיים והלא מוחשיים, ובכלל זה נכסים אסוציאטיביים. לאור ההכרה שתפיסתם, משמעותם וחשיבותם של ערכים משתנות מאדם לאדם, 

ניתן לשער שתכונותיו האישיות של הפרט הן הקובעות אילו ערכים ישפיעו על זיהויו הסובייקטיבי של אתר מורשת ונוף תרבות.
בשנת 1992 התקבלה ההגדרה של "נוף תרבות" ונכללה ברשימת המורשת העולמית. בשלוש הקטגוריות שנבחרו למיון נופי תרבות 
נכלל נוף אסוציאטיבי, אלא שהוא לא זכה למחקר נרחב. הנופים האסוציאטיביים מזוהים עם מקומות המאופיינים באסוציאציות חזקות לתחומי 
האמנות והאמונה, או באסוציאציות תרבותיות לראיות טבעיות, לאו דווקא תרבותיות-חומריות, העשויות להיות חסרות משמעות או לא להתקיים 
או כתמונות מנטליות  פיזיות  כישויות  יכולים להופיע  רציפים כמנותקים. הם  יכולים להתקיים בשטחים קטנים כגדולים,  נופים אלה  כלל. 
המוטמעות בנפש האדם באמצעות מסורת תרבותית או ניסיון חיים. תכונות הנופים האסוציאטיביים כוללות גם מרכיבים מוחשיים וגם מרכיבים 

.)Mitchell & Buggey, 2000( לא מוחשיים כגון צלילים, תנועות, ריחות או מראות
הידע  זהות בהסתמך על  לנוף  נופים אסוציאטיביים, באופן שבו האדם מעניק  ובמהות של  זה מציג מחקר שהתמקד בתפיסה  מאמר 
ותכונותיו האישיות. נוף אסוציאטיבי מזוהה באופנים רבים. הוא יכול להיות אתר מפורסם דוגמת הכותל המערבי או מצדה; הוא יכול להיות 

בעל חשיבות אישית, דוגמת גן שעשועים שהפרט בילה בו עם הוריו בילדותו, או המקום שחווה בו את הנשיקה הראשונה. 
נופים אסוציאטיביים יכולים להיות בעלי חשיבות אישית לאנשים שונים ולחברות שונות. המחקר מתמקד בקשר שבין התכונות האישיות 
לבין מערכת ערכים שאפשרה יצירה של טיפולוגיה לזיהויים ולסיווגם של נופים אסוציאטיביים. טיפולוגיה זו התבססה על שתי אסכולות 
פילוסופיות: אקזיסטנציאליזם ואמפיריציזם. על פי תורת האקזיסטנציאליזם )Sartre, 1948( תכונותיו האישיות של הפרט ישפיעו על האופן 
שבו יזהה נוף. למשל, אדם דתי ייטה לזהות נוף בעל מאפיינים דתיים, ואדם בעל ידע רב בשירה ארץ ישראלית יבחר נוף בעל זיקה לתחום, 
למשל, קבר המשוררת רחל. האמפיריציזם משפיע על רמת המוחשיות של הנוף שהאדם יבחר בו. קביעה זו מתבססת על ההנחה שככל 
שאדם מכיר היטב את הארץ אך חסר השכלה )מידע ובקיאות(, הוא יסתמך על ניסיונו ויבחר בנוף אסוציאטיבי מוחשי - ולהפך. בחינתן של 
השערות אלה נסמכה על מדגם של 220 משתתפים )סטודנטים לגאוגרפיה וסטודנטים בקורס למורי דרך( שענו על שאלון והתבקשו לציין 

נוף אסוציאטיבי, לתפיסתם, ולאפיינו.
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החקלאיים  נופיה  לבין  הציוני  החלוץ  דמות  בין  אסוציאטיבי 
והבתוליים של ארץ ישראל )אורן, 2005(. 

יצירה ולפי  זמן(  )אורך  התפתחות  לפי  ההיווצרות  אופן  למיון  נוסף 
לאור  אסוציאטיביים  נופים  לבחון  אפשר  )מלמעלה(,  מכוונת 
התייחסותם לשתי תאוריות בחירה - אמפיריציזם ואקזיסטנציאליזם. 
האנושי   לידע  המקור  שלפיה  פילוסופית  אסכולה  הוא  אמפיריציזם 
החוויה,   - החושי  והניסיון  המדעית  התצפית  הוא   )knowledge(
באדם  מתמקד  אקזיסטנציאליזם   .)1989 )פדר,  והדימוי  הריגוש 
כאינדיבידואל ובטענה שקיומו קודם לדיון במהות ובמשמעות. השקפה 
האישית  החוויה  מתוך  לעולם  מתייחס  שהאדם  הגישה  את  קידמה  זו 
)שם(.  מובנית  לוגית  מערכת  באמצעות  ולא  הסובייקטיבית,  והראייה 
את  קשר  המודרני,  האקזיסטנציאליזם  אבי  סארטר,  פול  ז'אן 
התבוננות  אין  כי  והסביר  בנוף,  הסובייקטיבית  להתבוננות  התאוריה 
 .)Sartre,  1948( שונה  באופן  הנוף  את  יפרש  אדם  כל  וכי  אחידה 
על  רוכש  שאדם  המקדים  לידע  שיש  ההשפעה  את  מסבירה  זו  גישה 
אופן ההתבוננות בנוף. כך למשל, החוויה של אדם שגדל על ברכי הדת 
הנוצרית בביקור בכנסיית הקבר בירושלים תהיה שונה מזו של סטודנט 
להיסטוריה של ימי הביניים )Turner, 2007(. כנסיית הקבר היא דוגמה 

לגישה האקזיסטנציאליסטית בהתייחסות לנוף מוחשי. 
דוגמה לחוויית נוף אסוציאטיבי לא מוחשי נמצא ביומנו של הכומר 
במאה  ישראל  ארץ  את  שחקר   ,)Tristram( טריסטראם  בייקר  הנרי 
ה-19 וחש כאילו חזר לזמן התנ"ך. וכך כתב ביומנו: "בדרוך רגלינו על 
הרציף חשנו שאנו צועדים על אדמה שהיא יותר מקלאסית - על אדמת 
קודש, ולבבותינו התפעמו בהרגישנו שמשאלה אשר טופחה ימים רבים 

הנה עומדת להתקיים" )טריסטראם, 2000: 5(. תחושה זו של התעלות 
טריסטראם  הנוף.  לבין  האמונה  בין  ההדוק  הקשר  את  ממחישה  רוח 
שלו  האישי  הידע  עיצבו  חוויותיו  ואת  מוחשיים,  בשרידים  נתקל  לא 

וההקשרים הסמליים שהנוף ייצר עבורו )ליסובסקי, 2006(. 
לסיכום, הזיהוי של נוף כלשהו כנוף אסוציאטיבי הוא שונה מאדם 
בחוויותיו,  אחד,  כל  של  האישי  ברקע  ותלוי   ,)Turner, 2007( לאדם 
באמונותיו ועוד. קרל סוור )Sauer(, שהיה גאוגרף תרבותי, טען שנוף 
תרבות הוא תוצאה של פעילות אנטרופוגנית: "תרבות היא הסוכן, הטבע 
הוא המדיום ונוף התרבות  הוא התוצאה  )Sauer, 1925(. אולם במקרה 
של נוף אסוציאטיבי אפשר לומר שהמוח הוא הסוכן, ההיסטוריה היא 
נוף אסוציאטיבי אינו חייב  המדיום, והנוף אסוציאטיבי הוא התוצאה. 
להיות מוחשי כדי להתקיים, אך הכרח הוא שהאדם המזהה אותו יחזיק 

במידע מקדים רלוונטי.
ומהגישה  האמפיריציסטית  מהגישה  נובעות  אלה  טענות 
האקזיסטנציאליסטית שהציג טרנר )2007(. כדי שניתן יהיה לסווג את 
הנופים האסוציאטיביים למרכיביהם מוצעת להלן טיפולוגיה המבוססת 

על שתי גישות תאורטיות אלה.

הטיפולוגיה של נופים אסוציאטיביים  

נופים  ולסיווג  לזיהוי  ככלי  מוצעת   )1 )איור  שלהלן  טיפולוגיה 
אסוציאטיביים, מתוך הבנה שכל נוף אסוציאטיבי נוצר מממדים 
בין  שילוב  על  מתבססת  זאת  טיפולוגיה  ביניהם.  ומהיחסים  שונים 

איור 1. טיפולוגיה בסיסית של נופים אסוציאטיביים )שדה ושטרן, 2013(
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והממדים  האמפיריציסטית  הגישה  האקזיסטנציאליסטית,  הגישה 
הערכיים הנקשרים להגדרות הנוף האסוציאטיבי. בממדים אלו נכללים 
האקזיסטנציאליזם: מעולם  ושלושה  האמפיריציזם  מעולם  אחד  ממד 
)א( מוחשיות )אמפיריציזם(; )ב( ערכים סיפוריים )אקזיסטנציאליזם(; 
מטאפיזיים  ערכים  )ד(  )אקזיסטנציאליזם(;  תרבותיים  ערכים  )ג( 
)אקזיסטנציאליזם(. חשוב לציין כי ההפרדה בין ארבעת הממדים איננה 
מובהקת, והם עשויים להשתלב זה בזה. לדוגמה, נוף אסוציאטיבי של 

מיתוס יכול להשתלב בנוף אסוציאטיבי דתי. 

ממד המוחשיות

שרידים  או  מבנים  הכוללים  נופים  בין  להבחין  מאפשר  זה  ממד 
משתנה  זה  בממד  הנוף  טבעי.  נוף  רק  הכוללים  נופים  לבין  מוחשיים 
מהממד המוחשי ללא מוחשי. למשל, אתר הסיפור התנ"כי על הקרב בין 
שאול לפלשתים בהר הגלבוע ייחשב נוף לא מוחשי. במקום אין שרידים 
אלא רק "תפאורה טבעית", ובכל זאת הוא יוצר הקשרים אסוציאטיביים 
בנופים   .)2000 )טריסטראם,  המתאימה  במסורת  הבקיאים  אלה  אצל 
נופים אקזיסטנציאליסטיים קודם תמיד  הבלתי מוחשיים, קיומם של 
הנוצרים  אסוציאטיביים  נופים  של  מהותם  תיאור  להלן  למהותם. 
בהתאם לערכים הגלומים בכל אחד מהממדים האקזיסטנציאליסטיים 

שנמנו לעיל.

הממד הסיפורי - שלושה ערכים  

עמים סיפורי  על  המתבסס  אסוציאטיבי  נוף  יוצר   - פולקלור   .1
ומסורות. למשל: מסלול תיירים גרמני ב"ארץ האגדות" בהסתמך על 
אגדות    האחים גרים;1 עלייה לקברי צדיקים בדת היהודית והפיכתם 

לאתרי מורשת. 
מיתוס  שבין  הקשר  על  המתבסס  אסוציאטיבי  נוף  יוצר   - מיתוס    .2
למקום. למשל, מיתוס מצדה. סיפור מצדה ההיסטורי כפי שמופיע 
הציונות  שאימצה  מהסיפור  שונה  פלביוס  יוספוס  של  בכתביו 
החילונית בתחילת דרכה. הסיפור הציוני הבליט את מיתוס הגבורה, 
ולאורו חונכו תלמידים, חניכי תנועות הנוער והמשרתים בצבא )בן 

יהודה, 1995(.  
3.  היסטוריה - יוצרת נוף אסוציאטיבי בזכות הקישור בין האתר לבין 
למשל  למבקר.  חשיבות  בעל  ושהוא  בו  שהתחולל  היסטורי  מאורע 
אין  חיטין. באתר השני  או קרני  )נוף מוחשי(,  הפירמידות במצרים 
אמנם שרידים מוחשיים, אך קיימים ערכים לא מוחשיים הקשורים 

לקרב המפורסם שהתרחש במקום )קדר, 1991(.

הממד התרבותי - שלושה ערכים   

1.  אמנות חזותית - יוצרת נוף אסוציאטיבי המתהווה לאחר מפגש עם
נחום  של  תל-אביב  ציורי  לדוגמה  מקום.  או  נוף  המתארת  אמנות 

גוטמן, "גרניקה" של פיקאסו. 

2.   שירה - יוצרת נוף אסוציאטיבי המתהווה על ידי שירה המתארת נוף
או מקום. דוגמה לכך היא השיר "ההר הירוק תמיד", שכתב ב-1972 
יורם טהרלב בן קיבוץ יגור ומתאר את הכרמל. אדם המכיר את השיר 
ומגיע לסביבת הקיבוץ עשוי לחוות את הנופים והמראות באמצעות 

מבטו של טהרלב.
3.  ספרות - יוצרת נוף אסוציאטיבי בעקבות קריאת ספר שמתואר בו 
נוף כלשהו. למשל, חוויית הביקור באיים הקריביים בעקבות קריאת 

הספר איים בזרם של ארנסט המינגווי )המינגוויי, 1970 ]2006[(.

הממד המטאפיזי - שלושה ערכים  

למקום אדם  הגעת  עם  המתהווה  אסוציאטיבי  נוף  יוצרת   - דת   .1
הנרי  הכומר  לדוגמה,  הדתית.  אמונתו  במסגרת  אליו  שהתוודע 
התנ"ך,  ובסיפורי  החדשה  בברית  אדוק  מאמין  טריסטראם,  בייקר 
ישראל.  ארץ  של  ואתריה  נופיה  עם  מהמפגש  התרגשות  אחוז 
המשלחת:  של  הדרך  מורה  ג'אקומו,  עם  מפגשו  את  תיאר  וכך 

סילון  כמו  כאלה  רעים  למקומות  לבוא  לכם  "למה 
השמירה.  את  עמי  שחילק  ג'אקומו,  שאל  וביתין2?" 
אינם  רגל  עולי  ושום  קדושים,  מקומות  שום  כאן  "אין 
לעשרות  דרך  מורה  הייתי  כבר  לעולם.  כאן  מבקרים 
הנה.  באים  האנגלים  אתם  רק  אבל  וצרפתים,  רוסים 
להם  אין  אשר  במקומות  רק  מעוניינים  אתם  אולי 
קדושים, כי אינכם משתתפים בפולחנם?" לשווא ניסיתי 
בו  לישון  כך  כל  שנשתוקק  מקום  עוד  אין  כי  לו  להסביר 
עינה,  את  עלינו  הפוקחת  ההשגחה  בקרבת  ולהרגיש 
הסולם  חלום  את  וראה  יעקב  ישן  בו  אשר  המקום  כמו 
שראשו הגיע השמימה. מקום זה אינו קשור בשום קדוש 
תפיסת  לפי  משמעות  כל  לו  נודעת  לא  ולכן  הלוח,  מן 
 .)125  :2000 )טריסטראם,  יווני(  היה  )הוא  שלו  הדת 

מכתבי  ויותר  מהנוף  פחות  מושפעת  טריסטראם  שחווה  החוויה 
במאמר שהוצגו  ההגדרות  לפי  עליהם.  והתחנך  שגדל  הקודש 
הנוף  של  האקזיסטנציאלית  מהמהות  הושפע  טריסטראם  זה, 

ולא ממראהו.
2.  רוחניות - יוצרת נוף אסוציאטיבי המתגבש בעיניו של אדם השרוי 
במצב רוחני או נפשי מסוים. המשורר אורי צבי גרינברג הוא דוגמה 
לנוף כזה. אחדים משיריו )למשל, "אימה גדולה וירח"( נכתבו תוך כדי 
התבודדות והרהורים בחיק הטבע, או במקומות הטעונים במשמעות 
פדיה:  חביבה  זאת  מנתחת  וכך  ירושלים,  כגון  דתית  או  לאומית 

פעמים  מעובד  גרינברג  צבי  אורי  בשירת  הפנימי  הנוף 
 - העולם  הטבע.  בתוך  התבודדות  מצבי  מתוך  רבות 
מתוך צפייה בנוף החיצוני המוליד הארה נפשית או מתוך 
עדויות  יש  כלשונו.  הפנימיות",  "אל  המבט  הפניית 

 http://deutsche-maerchenstrasse.com/en/castles-and-palaces  1

2  סילון - תל שילה. ביתין - מזוהה עם בית אל המקראית, שבה חלם יעקב את חלומו המפורסם.
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שעות  על  שעות  משך  לישיבה  בשיריו  רבות 
בשעות  או  החומות,  על  הכותל,  ליד  בירושלים, 
נראה  קדרון.  ובנחל  הזיתים  הר  על  ובבדידות  לילה 
יצירתו  יסוד  גם  כזאת,  "התבודדות"  שבישיבת 
רחובות  של  קדרון  נחל  שקינת  וירח",  גדולה  "אימה 
 .)161  :2007 )פדיה,  דיאלוג"  אתה  מקיימת  הנהר 

את  המעמיד  האקספרסיוניזם,  לזרם  השתייך  גרינברג  צבי  אורי 
היוצר וראייתו הפנימית במרכז היצירה. כפי שכותבת פדיה: "אורי 
מעולמו  שנובעת  קדושה  גאוגרפית  שפה  לעצמו  יוצר  גרינברג  צבי 
לצורך  במדבר  התבודדות  לשיריו".  משליך  הוא  אותה  הפנימי, 
הנוצריים  הנזירים  בקרב  גם  נפוצה  הייתה  הרוחניות  דרגת  העלאת 

.)Goehring, 1993( המוקדמים
מי  אצל  המתהווה  אסוציאטיבי  נוף  יוצרת   - אידאולוגיה   .3
המבט  הוא  כזה  אידאולוגיים.  למשקפיים  מבעד  בנופים  שמביט 
על פארק בריטניה,  ישראל, למשל  נוף במדינת  על  ה"פוסט-ציוני" 
 ,)2012 )אע'באריה,  עג'ור  הפלסטיני  הכפר  שרידי  סביב  שהוקם 
 .)2006 )אורן,  הציוני  בנרטיב  והטבע  החלוצים  תמונות  או 

ההסברים והדוגמאות לעיל מובילים למסקנה שנופים אסוציאטיביים 
נפרדים  תוכן  עולמות  וכי   ,)Fowler, 2003( החומרי  נוף  לצד  קיימים 
יכולים להתקיים זה לצד זה, במקום אחד, ללא הפרעה ואולי אף ללא 
כנוף  יעוצב  שמש,  לבית  בסמוך  השוכן  האלה,  עמק  למשל  כך  ידיעה. 
אסוציאטיבי באמצעות ארבעה ערכים: סיפור דוד וגוליית מקשר אותו 
דתי  אסוציאטיבי  נוף  להיות  שהופך  האמונה,  של  המטאפיזי  לממד 

המתקשר  וגוליית,  דוד  של  הקרב  סיפור   .)2010 ואחרים,  )שר-שלום 
לנוף  אותו  יהפוך  הענק,  גוליית  את  שניצח  הקטן  דוד  של  למיתוס 
המיתוס  את  המדגישה  הציונות,  )שם(.  מיתוס  של  אסוציאטיבי 
אסוציאטיבי  נוף  בו  תראה  רבים,  אויבים  המנצחת  קטנה  מדינה  של 
למטרה  לו  ששם  זוכרות,  ארגון   .)Gertz, 1986( אידאולוגי-ציוני 
של  לסבלם  סמל  בו  יראה  הפלסטיני,  הנושא  את  היום  לסדר  להעלות 
נרטיב  בעל  אידאולוגי  אסוציאטיבי  כנוף  ידו  על  וייתפס  הפלסטינים 

פוסט ציוני )אע'באריה, 2008(.

מסגרת קונספטואלית לזיהוי הנופים 
האסוציאטיביים  

פי שנכתב לעיל, המחקר מלמד שזיהויו של נוף אסוציאטיבי תלוי 
במידע שיש לפרט על המקום )Sartre, 1948(. לאור זאת אפשר 
לשער שהרקע האישי של הפרט יקבע אילו ממדים של נוף אסוציאטיבי 
יהיו אצלו דומיננטיים יותר, וכתוצאה מכך - אילו נופים אסוציאטיביים

הוא יזהה. 
זו מספק האמן הישראלי לארי אברמסון.  והמחשה להכרה  הסבר 
חורבותיו  על  שהוקם  ירושלים,  בהרי  צובה  קיבוץ  על  מספר  אברמסון 
משמעות  בעל  למקום  כדוגמה  אותו  ומציג  סובא,  פלסטיני  הכפר  של 
הצייר  על  מספר  אברמסון  אמנות.  ביצירות  ביטוי  המקבלת  כפולה 
לנפוש  נהג  הקודמת  המאה  של  השבעים  שבשנות  זריצקי,  יוסף 
 .)2 נופי הטבע סביב הקיבוץ בסדרת ציורים )איור  בצובה, והנציח את 
ולצייר,  לצלם  כדי  לקיבוץ  עצמו  אברמסון  הגיע  התשעים  בשנות 

CC-by-sa-3.0 ,איור 3. לארי אברמסון, מתוך "צובה", 1994-1993. לארי אברמסון איור 2. יוסף זריצקי, קיבוץ צובה, 1985-1970. באדיבות אתיה אליוב
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אברמסון  זריצקי.  של  לזו  שלו  עבודתו  בין  גדול  שוני  יש  כי  והבחין 
בישראל  וגדל  כציוני  מילדות  חונך  שזריצקי  בכך  השוני  את  מסביר 
בתקופה שלא הכירו בה את ה"בעיה הפלסטינית"; לכן הוא "לא ראה" 
עלה  עצמו  אברמסון  בציוריו.  שילבם  ולא  הערביים  הבתים  שרידי  את 
מדרום אפריקה, וכבר בצעירותו התחבר להוויה ולאידאולוגיה הציוניות, 
התאהב בנופי הארץ ובמיוחד באלה של הרי ירושלים, שייחס להם נופך 
בוגר,  אדם  כבר  והוא  יותר,  מאוחר   .)2010 )אברמסון,  רומנטי-תנ"כי 
ביקורתי.  ונעשה  מבטו  גם  השתנה  ועמן  הפוליטיות  דעותיו  את  שינה 
מהבתים  רבים  בציוריו  הופיעו  כבר   1993 בשנת  בצובה  לצייר  כשהגיע 
זריצקי.  בציוריו של  הופיעו  3(, אלה שלא  )איור  הפלסטיניים החרבים 
האקזיסטנציאליזם:  תורת  פועלת  כיצד  ממחיש  אברמסון  של  תיאורו 
אישיותו ואמונותיו של כל אדם משפיעות על אופן התבוננותו בנוף. כך 
זיהויו של  קורה שגם "תכונות אישיות" כמו אידאולוגיה משפיעות על 

נוף אסוציאטיבי. 
אפשר לשער שלחמש התכונות שלהלן תהיה השפעה על זיהוי נופים 

אסוציאטיביים כפי שסווגו בטיפולוגיה שהוצגה לעיל )איור 1(. 
יותר כך  רמת הדתיות של הפרט: ההנחה היא שככל שאדם מאמין    .1

גדלה ההסתברות שיקשר את הנופים למושא אמונתו; 
שהאידאולוגיה  שככל  היא  ההנחה  הלאומית:  האידאולוגיה  רמת   .2
חזקה יותר, כך גדלה ההסתברות שהפרט יקשור את הנופים לממד 

המטאפיזי; 
הסיפורים  עם  הפרט  של  ההיכרות  רמת  )השכלה,  הארץ  ידיעת   .3
וההיסטוריה של הארץ(: ההנחה היא שאדם הבקי בידיעת הארץ אינו 

נזקק למוחשיות בעת זיהויו של נוף אסוציאטיבי; 

הלכה  הארץ  את  מכיר  אדם  שבה  הרמה   - )בפועל(  הארץ  הכרת   .5
את  גם  בהכרח  מכיר  אינו  היטב  הארץ  את  המכיר  אדם  למעשה: 
הרקע וההיסטוריה. ולכן כדי לזהות נוף אסוציאטיבי הוא יהיה חייב 

להסתמך על שרידים מוחשיים - למשל שלטי מידע; 
ידע כללי תרבותי - מהווה בסיס להיכרות עם סיפורים, מיתוסים,    .6
שלאדם  שככל  בהנחה  נבחרה  זו  תכונה  ואמנות.  שירים  פולקלור, 
נוף  לזיהוי  יותר  גבוהה  יש סבירות  נוף מסוים  יש מידע מקדים על 

אסוציאטיבי. 
ואת  הערכים  לבין  האישיות  התכונות  בין  הקשרים  את  מציג   4 איור 

הסיווג הטיפולוגי. 
והערכים  הממדים  לבין  האישיות  התכונות  בין  שנבדקו  הקשרים 
האסוציאטיביים מסומנים בחצים ובסימנים המציינים קשר ישר )+( או 
 - חדש  ממד  הוכנס  הטיפולוגיה  לממדי  כי  לציין  יש   .)-( הפוך  קשר 
גורמים טיפולוגיים  נופים שיש בהם כמה  - המסמל  "הממד המעורב" 
סקר  שימש  הקשרים  לבדיקת  סטטיסטי  כבסיס  כאמור,  דומיננטיים. 
סווגו  מהם   36% נופים.   206 זוהו  בסקר  נדגמים.   220 בו  שהשתתפו 
אסוציאטיביים  כנופים  זוהו   35% מעורבים,  אסוציאטיביים  כנופים 
סיפוריים, 16% כמטאפיזיים, 10% כתרבותיים ו-3% לא זוהו על בסיס 
הממדים הקונספטואליים. האתרים המוחשיים שעלו בסקר היוו כ-65% 
מסך כל הנופים שזוהו, ומתוכם 52.7% מאופיינים כמשולבי מבנים ונוף 
טבעי, ו-12.7% בלבד מהווים רק מבנים או שרידים היסטוריים. הנופים 
הלא מוחשיים מהווים כ-35% מסך כל הנופים. מתוכם - נופים פתוחים 
מרכיבים  בעלי  ונופים  הכללי,  הנופים  מסך   28.2% מהווים  וטבעיים 

6.4 מסך כל הנופים. בולטים מהווים כ

איור 4. המסגרת הקונספטואלית של תפיסת הנופים האסוציאטיביים )שדה ושטרן, 2013(
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הקשרים בין תכונות אישיות לממדים 
ולערכים אסוציאטיביים 

השפעת הידע הכללי
לרמת הידע הכללי של הפרט יש קשר ישר לערכים תרבותיים ולערכים 
סיפוריים, וקשר הפוך לממד המוחשיות. ככל שלפרט יש יותר ידע, הוא 
יכול להשלים בעזרת דמיונו את החסר במציאות, ולכן הוא נזקק פחות 
ואכן   .)Wakefield & Mcmullan, 2005( מוחשי  אמפירי  לבסיס 
יורדת  כך  עולה,  הכללי-תרבותי  הידע  שרמת  שככל  נמצא  זה  במחקר 
הידע  רמת  בעלי  הנדגמים  הנופים:  של  המוחשיות  רמת  בהדרגתיות 
הגבוהה נמצאו כבעלי הסתברות גבוהה לבחור בנופים שאינם מוחשיים; 
גבוהה  הסתברות  כבעלי  נמצאו  הבינונית  הידע  רמת  בעלי  הנדגמים 
הידע  רמת  בעלי  והנדגמים  מעורבת,  מוחשיות  בעלי  בנופים  לבחור 
הנמוכה נמצאו כבעלי הסתברות גבוהה לבחור גם בנופים מוחשיים וגם 

בכאלה שאינם.
אשר לממדים האחרים, תורת האקזיסטנציאליזם טוענת שהקיום 
קודם למהות. לפיכך, ככל שרמת הידע הכללי-תרבותי של הפרט גבוהה 
ומכאן  יותר,  רבים  תרבותיים  ערכים  שיכיר  הסבירות  עולה  כך  יותר, 
שיש הסתברות גבוהה שיבחר בנופים אסוציאטיביים המשויכים לממד 
הכללי- הידע  מאפייני  בין  קשר  נמצא  בפועל  התרבותי.  או  הסיפורי 
תרבותי לבין הערכים פולקלור, ליריקה וספרות - כפי שנצפה. לעומת 
בממד  וההיסטוריה  המיתוס  ערכי  עם  אחרים  קשרים  נמצאו  לא  זאת 

הסיפורי ועם האמנות החזותית בממד התרבותי.
רבות.  להיות  יכולות  היסטוריה  ערכי  עם  הקשר  לדחיית  הסיבות 
כאשר בודקים את הנופים האסוציאטיביים ההיסטוריים מוצאים שרק 
נוטים לבחור בהם. מדובר  ידע כללי-תרבותי  בעלי הרמה הגבוהה של 
ומבחינים  הראייה  זווית  את  כשמרחיבים  במיוחד  מעניין,  בממצא 
אף  ההיסטורי  הטיפולוגי  הערך  אל  נקשרה  לא  אישית  תכונה  ששום 
בין  הנתונים  בהצלבת  הסיפורי.  בממד   )35%( דומיננטיים  שנופיו 
התגלה  ההיסטוריים  הנופים  לבין  בנוף  לבחירה  האישיות  הסיבות 
שרבים מהנדגמים שבחרו בנוף היסטורי עשו זאת "מסיבות רגשניות" 
המתארות הוויה "צברית", ישראלית-נוסטלגית, סיבות שמתלווה להן 
"נופך רומנטי". מכאן שלא הידע בלבד הוא המוביל לבחירה בנוף מסוים 

)אם כי הוא משפיע(, אלא גם אופי האדם והשקפת עולמו.

השפעת הרמה של הכרת הארץ )בפועל(
על  יסתמך  מעשי  באופן  השטח  את  המכיר  אדם   ,)2007( טרנר  לפי 
אסוציאטיבי.  נוף  על  חושב  הוא  כאשר  דמיונו  על  מאשר  יותר  ניסיונו 
עולה הסבירות  כך  יותר,  גבוהה  בפועל  ככל שרמת הכרת הארץ  כלומר 
ידע היסטורי  לו  יחסר  יבחר בנוף אסוציאטיבי מוחשי, גם אם  שהפרט 
או תרבותי על המקום. בפועל נמצא שמקרב כלל הנדגמים, לבעלי הרמה 
לבחור  גבוהה  הסתברות  יש  בפועל  הארץ  הכרת  של  והגבוהה  הנמוכה 
יש  הבינונית  הרמה  לבעלי  ואילו  מוחשיים,  אסוציאטיביים  בנופים 
תוצאה  מוחשיים.  לא  אסוציאטיביים  בנופים  לבחור  גבוהה  הסתברות 
יהיו  הגבוהה  או  הנמוכה  הרמה  שבעלי  היה  שצפוי  מכיוון  מפתיעה,  זו 
השונים, ולאו דווקא בעלי הרמה הבינונית. אפשר לנסות ולהסביר את 

הממצא באמצעות האפיון הסובייקטיבי של הנדגמים את עצמם - 82% 
הגדירו את עצמם בשתי הרמות העליונות מתוך ארבע הרמות של הסולם.

השפעת הרמה של ידיעת הארץ )כהשכלה(
עולה  כך  יותר,  גבוהה  מהשכלה  כתוצאה  הארץ  ידיעת  שרמת  ככל 
אסוציאטיבי  ממד  בעל  אסוציאטיבי  בנוף  יבחר  שהאדם  הסבירות 
מעורב. זאת משום שככל שיש ידע רב יותר בתחומים שונים כך תבלוט 
ההכללה, ושום גורם לא יהיה דומיננטי. המבחנים הסטטיסטיים שנערכו 
איששו השערה זו בחלקה. נמצא שלנדגמים בכל הרמות של ידיעת הארץ 
כהשכלה יש הסתברות גבוהה לבחור בנופים אסוציאטיביים מעורבים 
והגבוהה  הבינונית  מהרמות  לנדגמים  הסיפורי;  או  המטאפיזי  מהממד 
עוד  בנוף אסוציאטיבי מהממד התרבותי.  לבחור  גבוהה  יש הסתברות 
נמצא כי רק לנדגמים מהרמה הנמוכה והבינונית יש הסתברות גבוהה 
לבחור בנופים אסוציאטיביים בעלי ממד מעורב, ממצא שאינו תואם את 
השערת המחקר כיוון שלא נוצר קשר עם הנדגמים בעלי הרמה הגבוהה. 
במקרה זה אפשר לשער שהממד התרבותי הוא שיצר את אי ההתאמה 
האישית התכונה  לבין  בינו  המתקיים  הקשר  בגלל   - הסטטיסטית 

"ידע כללי-תרבותי". 
שלא  מהותיים  קשרים  שני  עוד  התגלו  הסטטיסטיים  במבחנים 
שנדגמים  גבוהה  הסתברות  שיש  נמצא  המחקר.  בהשערות  נכללו 
בנופים  לבחור  ייטו  כהשכלה  הארץ  ידיעת  של  הידע  רמות  בכל 
אפשרית  בחפיפה  מוסבר  זה  שקשר  ייתכן  אמנותיים.  אסוציאטיביים 
הארץ  ידיעת  מאפייני  לבין  הכללי-התרבותי  הידע  מאפייני  בין 
גבוהה  ידע  רמת  בעלי  שהם  רבים  נדגמים  אחרות,  במילים  כהשכלה. 
הארץ. ידיעת  בתחום  גבוהה  ידע  רמת  בעלי  גם  הם  התרבותי  בתחום 
נופים  לבין  כהשכלה  הארץ  ידיעת  מאפייני  בין  הוא  השני  הקשר 
אסוציאטיביים בעלי ממד מיתוסי. במשך שנים התחנכו צעירים רבים 
בישראל על הקשר שבין אהבת המולדת, ידיעת הארץ, כיבושה ברגליים 
שאליה  מצדה,  היא  הבולטות  הדוגמאות  אחת  ציוניים.  ומיתוסים 
קיימו  צבאיות  ויחידות  ארוכים,  רגליים  מסעות  הנוער  תנועות  ערכו 
שיש  מפתיע  זה  אין  לפיכך   .)1995 יהודה,  )בן  דרמטיות  השבעות  בה 
לבחור  ייטו  הארץ  בידיעת  הבקיאים  שנדגמים  לכך  גבוהה  הסתברות 

נופים אסוציאטיביים מיתוסיים.

השפעת הדתיות
בספרות.  רבות  מתואר  אסוציאטיביים  ונופים  דת  אמונה,  בין  הקשר 
נוף  לבחור  ההסתברות  עולה  הדתיות  רמת  עליית  שעם  מראה   4 איור 
מושא  את  יקשר  הוא  כך  יותר  מאמין  שהפרט  ככל  דתי.  אסוציאטיבי 
אמונתו עם הנוף )Sartre, 1948(. המחקר אישש השערה זו ומצא שיש 
הסתברות גבוהה שחילונים ומסורתיים-דתיים יבחרו בנוף אסוציאטיבי 

דתי. הסתברות זו לא קיימת בקרב אתאיסטים.

השפעת האידאולוגיה הלאומית
נוף אסוציאטיבי אידאולוגי בישראל מוזכר בספרות )אברמסון, 2010; 
מיטשל, 2009( ומתמקד בדרך כלל בסכסוך הישראלי-פלסטיני או בנופי 
מלחמת העצמאות. איור 4 הציג קשר ישר וחיובי בין רמת האידאולוגיה 
זה  במחקר  אידאולוגי.  אסוציאטיבי  נוף  של  בחירה  לבין  הלאומית 
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באוניברסיטת ותכנון  לגאוגרפיה  פרופסור  הוא  שטרן  אליהו 
ואזורים,  ערים  בתכנון  בעיקר  עוסק  הוא  בנגב.  בן-גוריון 
היה  וטבע.  תרבות  נכסי  שימור  ובנושאי  יישומית  בגאוגרפיה 
אונסקו  של  עולמית  למורשת  הישראלית  הוועדה  ראש  יושב 
הגאוגרפי האיגוד  של  יישומית  לגאוגרפיה  הוועדה  כמזכיר  ומכהן 
של  התכנון"  "יקיר  אות  את  קיבל  שטרן  פרופסור  הבין-לאומי. 
על  המקומי  השלטון  פרס  את  פעמיים  וקיבל   ,2012 לשנת  ישראל 
שבע. באר  ולהתחדשות  לפיתוח  התכנית  ועל  שבע"  באר  "ספר 
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סביבה",  תיירות.  תכנון.   - "שדות  משרד  של  הבעלים  הוא  נדב 
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Nadav@sadotproj.co.il

*

יבחרו  לאומית  אידאולוגיה  בעלי  שנדגמים  גבוהה  הסתברות  נמצאה 
75%( בין  בנוף אסוציאטיבי הקשור בה. בד בבד נמצאה התאמה )של 
הנופים  לבין  הנדגמים  שהעלו  האסוציאטיבי  הנוף  לבחירת  הסיבות 
ממצא  אמצעית.  בלתי  בצורה  שסווגו  האידאולוגיים  האסוציאטיביים 
שונים חוקרים  שהציגו  הטענה  ואת  המחקר  השערת  את  מחזק  זה 

)אברמסון, 2010 ; מיטשל, 2009(.

סיכום ומסקנות
רבית הקשרים שבין התכונות האישיות לבין הערכים המשמשים 
נמצא  האמפירי.  במחקר  אוששו  אסוציאטיביים  נופים  לסיווג 
משתמש  שהוא  הערכים  על  משפיעות  הפרט  של  האישיות  שתכונותיו 
האקזיסטנציאליסטית  הגישה  האסוציאטיביים;  הנופים  לזיהוי  בהם 
והגישה  מזהה,  שהוא  הנוף  אל  יוצק  שהפרט  התוכן  על  משפיעה 
מזהה.  שהוא  הנופים  מוחשיות  על  משפיעה  האמפיריציסטית 
דתיות,  הן  והזיהוי  הערכים  על  משפיעות  שנמצאו  התכונות 
כהשכלה  הארץ  ידיעת  בפועל,  הארץ  הכרת  לאומית,  אידאולוגיה 

התכונות  בין  חיובי  קשר  נמצא  המקרים  ברוב  כללי-תרבותי.  וידע 
בנוסף  האסוציאטיביים.  הנופים  אופי  לבין  הנדגמים  של  האישיות 
של  האישיות  התכונות  בין  מראש  נצפו  שלא  חדשים  קשרים  נתגלו 
הפרט לבין הערכים האסוציאטיביים של הנוף. עוד נחשף שלמאפיינים 
האישיים יש השפעה רבה על תפיסת הנוף, ולכן אדם ללא ידע, ניסיון 
חוסר  הוא  לכך  ההסבר  אסוציאטיבי.  נוף  לזהות  יוכל  לא  שניהם  או 
לאסוציאטיבי.  אותו  שתהפוך  המהות  את  לנוף  להעניק  היכולת 
אותו  חווים  אבל  נוף  באותו  צופים  שונים  פרטים  ונאמר:  נסכם 
יכול  אסוציאטיביים  נופים  מיפוי  מעשית,  מבחינה  שונה.  בצורה 
שאינם  גבוהה  ערכיות  בעלי  תרבות  נופי  של  איתורם  את  להקל 
ההחלטות. למקבלי   - ובעיקר  הציבור,  לכלל  מוכרים  בהכרח 
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אתרים

ספריית יהודה דקל
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

"רוח השימור"

נכס בנוי המייצג מורשת תרבותית יתקשה לשרוד אם לא ייצקו לתוכו תפקוד. 
התפקוד יכול להידמות או לרמוז על תפקוד ישן; הוא יכול להיות שונה; הוא
וגם לעכבו. בכל המקרים מתקיים מתח חינוכי, למנף שימור  יכול להיות 
קבוע בין הצורך להתאים את הנכס לתפקוד לבין החשש מפגיעה בערכיו.

ם
רי

ת
א
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התפקוד - מנוף לשימור נכסי תרבות. שימוש 
חוזר - מגורים בטרולי, מחוז פוליה, איטליה

הייצוב ללא החלטה תפקודית מתקשה למנוע 
הידרדרות במצב הפיזי - משטרת באר שבע

בית באר קלאסי - ביארה.
בית הפרדס ליד מחנה עמנואל

התאמת התפקוד ההיסטורי לצרכים עכשוויים 
בנכס מורשת. תחנת הרכבת בשטרסבוג הפכה 

למתחם המשלב מרכז קניות ושירותי תעבורה
מורשת ורנקולרית בין נס-ציונה לעיינות. 

בית אריזה בולט בנפחו מצפה להשמשה

שימור ללא תפקוד מעודד הריסה. 
הסילו בחצר המשק בקיבוץ נגבה

מורשת 
תרבותית בנויה
יחסי שימור ותפקוד

יהודה דקל, יליד 1929, בן לראשוני הרצליה, איש פלמ"ח מהגדוד השלישי בחטיבת יפתח, חבר 
הכשרת הצופים דפנה וממקימי קיבוץ יראון בגליל. לחם במלחמות ישראל וסיים שירותו במילואים 

כסגן אלוף, מג"ד שריון במלחמת יום הכיפורים.
בוגר מקוה ישראל ומוסמך למדעי החקלאות של האוניברסיטה העברית. איש המחלקה להתיישבות 
של הסוכנות היהודית במשך שנים רבות. מבוני חבל לכיש, ממתכנני הנגב, ממפתחי חבל ירושלים, 
מחקר  מערכת  הקמת  יזם  בהתיישבות,  והתיירות  התעשייה  פיתוח  את  הוביל  והבקעה,  עציון  גוש 
ופיתוח חקלאיים ושימש כמנכ"ל המחלקה להתיישבות בשנים 1989-1981 שבהן ניצח על מפעל 

ההתיישבות הכפרית בארץ.
הספר  מחבר  בישראל.  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה  של  המנהל  הוועד  כיו"ר  כיהן 
"מצודת כ"ח - רעות תחת אש", המתעד את קרבות נבי יושע במלחמת העצמאות, מקום בו נפלו 
יום העצמאות תשס"ו-2006 לכבוד  רבים מרעיו. מייסד "מוזיאון הרעות" וממדליקי המשואות של 

מפתחי הנגב והגליל.
יהודה דקל נפטר בינואר 2008 לאחר התמודדות אמיצה במחלה קשה.

שמו   להצנחת  מפעל  והקימו  יחד  חברו  דקל  ומשפחת  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה 
ומורשתו - "ספריית יהודה דקל".

דקל. יהודה  של  לזכרו  הספרייה  של  הפרסומים  בשרשרת  נוספת  חוליה  מהווה  אתרים"  "מגזין 
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