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מצב גבולי

ד״ר זיוה ילין

תערוכתן של תמר נסים ומרב דביש בן משה עוסקת בחיים ליד הגבול 
בעוטף עזה, בחרדה, בחוסר השליטה, במצב הגבולי, הפיזי והנפשי.

מרב דביש בן משה, אמנית ואדריכלית נוף, בוגרת הטכניון, חיפה. 
סיימה לימודי אמנות ב New York Studio School בניו יורק, ולימודי 
המשך בבצלאל. היא גם בוגרת תכנית העמיתים - אמנים לשינוי 
חברתי במוסררה ירושלים. דביש בן משה עוסקת בשנים האחרונות 
בגבול בין עזה לישראל, הגבול הרוחש והמדמם, שלא מרפה ממנה. 
כאדריכלית נוף היא מורגלת בקריאת מפות ועבודה על שרטוטים, 
בתרגום המציאות לדו-ממד. היא נאחזת במפה, מקטע עזה - שולי 
חאן יונס - שדרות בצפון - ונתיבות בדרום, אותה הגדילה לגודל של 
1:5,000, כ-12 מ"ר, מנסה להבין מה יש בכתם הלבן האורכי, באזור 
הגבול, שנמחק על ידי המרכז למיפוי ישראל. היא מסתכלת על המפה 
כעל שדה קרב, שולחן חול בו מזיזים כוחות ומתכננים מהלכים, ביצורים, 
בונים עוד גדר - ולא מדברים. המחילות והמנהרות שחוצות מעזה 
במערב ליישובי העוטף במזרח, משני צדי הגבול, מצוירות בכתב ערבי, 
מעוגל. הטקסט משנן את הסורה הראשונה והשנייה של הקוראן, 
טקסט קדוש המפאר את האל. מסביב ליישובים הישראליים נכתב 
טקסט בעברית  מתוך ספר תהילים. הטקסט מכתר את הישובים, 
כבתפילה, משמש כגדר מגן בפני הכוח המאיים להתפרץ הביתה. 
המילים הופכות לכלי נשק במלחמת התרבות והדת העקובה מדם 
בין הישראלים לפלשתינאים. הצבע האדום נשפך ומדמם, יוצא 



משליטה, נכנס בין הבתים, בין הביצורים והמנהרות, דינמי ומכתים 
את שני הצדדים. 

ענן שחור מפויח מרחף מעל לים ממערב, מאיים לחדור, מתקדם 
בתנועה מעגלית ובתוכו להקות דיות, הנמשכות למצבורי הפסולת, 
לשיירים המרקיבים, שעומדים על הגבול בין עזה לישראל. החרדה 
הפכה לכתם שנספג במפה, כסימנים בלתי ניתנים למחיקה. מלמולי 
המילים הכתובות בצפיפות אמורות להרגיע, להגן ולהבטיח שיהיה 

בסדר, אבל לא יהיה, היא יודעת. 
לצד המפה הגדולה, החושפת את הסימנים האצורים מתחת לפני 
השטח, היא מציבה ציורים של רימוני יד צבאיים, המבוססים על 
שרטוטים טכניים הנדסיים, מתוך הספרות הצבאית. חקירת המנגנון 
והמבנה משאירה את הרימון במישור הטכני, מדחיקה את ההכרה 
שזוהי פצצה שנועדה להרוג אנשים. הפצצה המאיימת מיתרגמת לשפה 
פלסטית. הגודל מועצם ומתרחק מהגודל במציאות המותאם לכף יד 
אנושית. הרימונים בציורים מעוטרים כחפיצים נוצצים )גאדג'טים(, על 
גבול הקיטש, כמו בימים קדומים בהם היה הנשק למושא תשוקה 

ולייצוג של כוח, מעוטר ומקושט.                   
מרב דביש בן משה מקשטת את הרימונים במילים בהן אנחנו 
משתמשים בשעת משבר או אסון, מתוך ספר תהילים, בבקשה 
ותחינה לאל מגן ומושיע. המילים כתובות כקליגרפיה אסתטית 
מסוגננת במרכז גוף הרימון, בכדוריות הברזל המיועדות להתפוצץ 
או בתוך המנגנון המעיף את עצמו. האותיות ניתזות החוצה, הקווים 

מתמשכים בתנופה והצפיפות יוצרת טקסטורה דקורטיבית. היא 
עובדת בזהב, אדום ושחור, והצורה מתכתבת עם פרי הרימון ועם 
הרימונים המקשטים את ספר התורה, שצורתם כתכשיטים וצנצנות 

בושם. 
דביש בן משה מנכיחה בעבודתה את מצב החרדה, את השיח 
הכוחני ששולט במציאות שלנו, כשכתבי הקודש היהודיים והאיסלמיים 
משמשים אותנו להשגת שליטה וכוח, מצדיקים כיבוש והתנחלות 
במקום ערכים של הומניזם ואהבת האחר. הפחד מהמלחמה הבאה 
מפעפע מתחת לפני השטח, נוכח, מאיים. התחושה היא שאנחנו 
על הסף, לא בשליטה, במצב גבולי, מתבוססים בכאוס שסביבנו, 

סומאי עיניים.  

תמר נסים, למדה תואר ראשון בעיצוב טקסטיל בשנקר, תואר 
שני בחינוך לאמנות ובוגרת התוכנית ללימודי המשך במדרשת בית 
ברל. עוסקת בעיקר בווידיאו ופרפורמנס. מציגה בחדר ההקרנה 
את עבודת הווידיאו:"המקום הכי טוב לגדל ילדים", שעוסקת בחיים 
בצל סכנה מתמדת וביכולת להסתגל למציאות המתעתעת שבין 
שגרה למלחמה. תמר נסים, כבת לאב שנפצע קשה במלחמת ששת 
הימים, עוסקת בהשפעת המלחמה והאלימות על כלל האוכלוסייה 
בעורף, על הנשים והילדים, ובמחיר המתמשך שאנו משלמים עליה. 
בעבודות קודמות בולטת דמות האישה, האם, הרעיה, בהקשר 

חברתי  ופוליטי.                    
ב"מרדכי ואני" )2010(, היא ממרקת את פסלו של מרדכי אנילביץ, 
את מיתוס החייל הגיבור. ב"על הבשורה" )2015( היא מציגה זיכרון 
ילדות, ילדה רצה בשמחה לבשר לחברתה על פציעת אביה במלחמת 
ששת הימים. היא עוסקת באופוריית המלחמה, בגאוות הילדה באביה 
הגיבור, נרטיב שהחברה הישראלית רקמה והטביעה בלב אזרחיה. 
ב"לטפל באפרוחים" )2016( עסקה בנושא פינוי הילדים מהישובים 
בזמן מלחמת השחרור, כשגיבורות הסרט )אותן היא מגלמת בדמותה( 
הן חברות קיבוצים שפונו במלחמה, אחת מהן שהחליטה לעזוב 
את היישוב בעת המלחמה ולהתפנות עם ילדיה, והשנייה שנשארה 
ביישוב. הסרט מבוסס על עדויות הנשים, שמביעות את הקונפליקט 
בין נאמנות לעצמן לבין הצורך בקבלת אישור מהממסד הקיבוצי 

והקושי להתמודד עם הביקורת החברתית. 

בעבודת הווידיאו הנוכחית, צילמה עשר נשים מבארי, מגיל 18 עד 
90, בשדות הפתוחים שמחוץ לקיבוץ. היא מותחת את הגבול בין 
הפסטוראליות של הנוף לבין המלחמה המאיימת לפרוץ בקו האופק. 
היא מביאה רצף של דמויות נשים אחת אחרי השנייה שמספרות כולן 
את סיפור ההתמודדות עם הפחד בתקופות המלחמה ועם החיים 
בתקופות רגיעה, המלווים  בתחושה שהשקט הוא זמני בלבד. בולטים 
בדברי הנשים ההשלמה עם המצב, ההתמודדות עם הפחד על ידי 
הקטנת ההשפעה שלו על חיי היום יום , הבחירה להישאר, וההיאחזות 
במקום ובחיי הקהילה. כל אלו מהווים  סוג של מסך המאפשר את 
ההתמודדות עם המציאות הקשה והמתעתעת. הסדק נפער רק 
כשהנשים מדברות על החרדה לילדיהן הקטנים ולכלבים. ביצירתה 
בודקת תמר נסים כיצד נשים מגיבות למציאות המאיימת, לחרדה, 
כיצד הן מתנהלות בתוכה. מבעד לשורות מבצבצת גם התהייה עד 
כמה אנו מתועלים על פי הנרטיבים שטבעה החברה הישראלית, 
עד כמה אנו רואים את המציאות שניצבת מולנו, משלימים עמה, 
מכחישים אותה, והאירוניה שבהצהרה "המקום הכי טוב לגדל ילדים".

בפתיחת התערוכה, הציגה תמר נסים את הפרפורמנס "לטפל 
באפרוחים" בגלריה, המבוסס על עבודת הוידאו. המיצג עוסק בדילמה 
הקשה שעלתה בקיבוצים במלחמת השחרור. האידיאולוגיה הרשמית 
גרסה שלא נוטשים יישובים, אך כאשר המלחמה התקרבה לגבולות 
קיבוצי הדרום, הוחלט על פינוי הילדים והאוכלוסייה הבלתי לוחמת, 



מראה, מקום

רחל כ. צבעוני
חוקרת צילום, אונ׳ בר-אילן

התערוכה מצב גבולי עוסקת במראה הנוף ההופך ממרחב מוצג 
)presented( למרחב מיוצג )represented(, מסמן ומסומן. בתערוכה 
בוחנות האמניות את מושגי המקום והמרחב כמושגים המכילים לא 
רק התייחסות למקום הפיזי, אלא למקום ומרחב המכילים משמעויות 
רחבות יותר: כמכונני זיכרון, כמעצבי זהות, כמגדירי לאומיות וכמסמני 

גבולות )אידאולוגיים, מעמדיים ונפשיים(. 
האמניות המציגות בתערוכה זו, קוראות את המרחב בקריאה 
אזרחית המשלבת בין פרשנותו החזותית של הנוף לפרשנות ערכית 
וביקורתית, חוקרות באומץ את מושגי המרחב והמקום כנשים, כאמניות, 
כאמהות וכאזרחיות הארץ הזו: יופיו של המרחב המרהיב פורץ מסרטה 
של נסים, או המרומז ומבקש אחר מבט הצופה בעבודותיה של דביש 
בן משה. בתערוכה זו בוחרות האמניות להתייחס למרחב הנופי לא 
רק בגדר תמונת נוף יפה )'מראה נוף'(, שלרוב אינה אלא אשליה, אלא 
הנוף הוא הוא המסומן, המיוצג, המכיל הן את פרשנותן של האמניות, 

 .)as is( הן את מבטם של הצופים והן את מראה המקום לכשעצמו
'מרחב' ו'מקום' יכולים להיקרא כשני מושגים נפרדים, נבדלים 
במשמעותם, אך מצויים זה לצד זה. חביבה פדיה, בהתייחסותה לשני 
מושגים אלו מגדירה מקום כמרחב ריק היכול לספוג סוגים שונים של 
מרחבים, ואילו את המרחב כמקום שעבר תהליך של הגדרה, זיהוי ואפיון 
על-ידי סממנים שונים. אבחנה זו מאפשרת התבוננות שונה בדימויים 
ובאובייקטים המוצגים, כאשר בכל יצירה מופיע אותו ה'מקום', אך 
בכל פעם ה'מרחב' נתפס כשונה, וזאת בשל נקודת מבטן של האמניות 

ועמדת מבטו של הצופה, המייצרים דימויים הנשענים על הקשרים 
תרבותיים, חברתיים, ופוליטיים. ואכן, בתערוכה זו מקבלים המקום 
והמרחב פרשנויות אחרות, מגדריות, קהילתיות, אישיות, כאשר הנוף 
משמש כמצע עליו ובתוכו פועלות האמניות, מתוך מערך של מניעים, 
דעות, תפיסות ואמונות. המפה הקרטוגרפית של דביש בן משה, 
המוצגת בחלל המרכזי של הגלריה, מוגדלת ומאפשרת זיהוי ומגע 
עם השביל עד לבית, הופכת מיריעת מידע המכילה סימנים ונקודות 
ציון, למראה נוף אישי, בו המוכר והבטוח הפך חרדתי, מאיים, מדמם, 
עולה בלהבות. או בעבודת הווידאו של נסים, בה נשים מקיבוץ בארי 
מדברות על ההתמודדות עם החיים בזמן ובין המלחמות, כאשר  נופיה 
הפסטורליים של רצועת עזה נראים כמרחבים הנעים בין אימה תהומית 

לבין התפעמות מיופיים המרגש של הפרחים והשדות. 
בתערוכה אמיצה וישירה זו, משמשות האמניות כסוכנות תרבות 
היוצרות מרחב טריטוריאלי חדש, מרחב המתקיים בין ידיעת הנוף 
לתחושת הנוף, בין מראה הנוף כדימוי לבין הקושי, הבלתי אפשרי 

לעיתים, המצוי במרחבי נוף אלו.  

במבצע שנקרא "מבצע תינוק". במיצג מגלמת תמר נסים את סיפורה 
של אחות הקיבוץ, פרומקה, שבחרה לעזוב את הקיבוץ עם ילדיה 
כנגד צו התנועה. הפרשייה מימי מלחמת השחרור מאירה את דברי 
נשות המקום המובאים בווידיאו ומקצינה את הדילמה של האחריות 
לילדינו אל מול המצב, שמה זרקור על העורף ביישובי הגבול, הנשים 
והילדים, במקום לטפח את המיתוס הישראלי של הגברים הלוחמים.



מרב דביש בן משה

רימונים
90x90 ס״מ  ,2016-17 טכניקה מעורבת על נייר, 

מצב גבולי
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Border-Line

Meirav Davish Ben Moshe

Border-Line
Mixed media on canvas, 2016-17  , 2.50x4.75 m

Grenades
Mixed media on paper, 2016-17 , 90x90 cm



... מה מוסיף הביטוי "להיות על הגבול", לעומת, פשוט "גבול"? גבולות 
קיימים תמיד, חוצים ונחצים, חוסמים ובולמים, מגנים ודוקרים, רחוקים 
יותר או רחוקים פחות. אולם להיות על הגבול, להיות במצב גבולי, זו 
חוויה נדירה, או לפחות תודעה נדירה, אולי כי היא מחייבת ריכוז רב, 
ריכוז רב יותר מאשר במצבים רחוקים מהגבול, כי יש בה סיכון, הישלפות 
 now( 2 "מאמבטיית הרגיל. דניאל סטרן קורא למצב הזה "רגע עכשיו
moment(; המילה העברית המתאימה היא "ִהנֵה", שהיא מילת מקום 
וזמן גם יחד )השורש שלה באכדית  annuna, עכשיו(, וממנה המלה 

"הנני", שיכולה להיאמר אך ורק עכשיו, בגוף ראשון.
...חשמול גבול מתמיד הוא מצב כרוני של קונפליקט, שמתמסד עם 
השנים, כמו "הסכסוך" הישראלי-פלסטיני. הגבול הגיאוגרפי, ביטחוני, 
פוליטי, תרבותי, דתי, היסטורי, מתעבה ומתקשה, עד כי, בימינו, הוא 
נבנה פיזית כחומה, גדר מפרידה, מפחידה, "גדר הפרדה". הגבול הופך 
למוקד ברגעי התפרצות, באירוע שמתרחש על הגבול. אבל הגבול הוא 
העניין גם כשאינו בכותרות. הוא סימנה ועיקרה של המחלוקת, על כל 

על הגבול - חסימות, מעברים, טיולים1 

זלי גורביץ׳

פניה והיבטיה. ההיסטוריה של הגבול היא גם ההיסטוריה של המקום, 
כי המקום הוא על הגבול, חדור גבול, עשוי מגבול. המקום מחושמל, וכל 
נגיעה קטנה בגבול, מזעזעת אותו על פי סדקים וקווי שבר ידועים, עם 
היסטוריה ארוכת שנים. המקום, אם כן, אינו רק מסובב גבול המסומן 
במפה, או תקוע בקרקע כגדר, אלא גם חצוי על-ידי גבול. במושג 
מקום הכוונה כאן היא גם לקולקטיב וגם ליחיד, שהגבול מגדיר את 
זהותו ואת היותו בגופו גם גוף קולקטיבי, קצה זה או אחר של מערכת 

עצבים קולקטיבית.

1 על המקום, עם עובד, 2007, עמ' 187-185 שם.

Daniel N.Stern, the present moment, W.W.Norton, New York, 2004 2 

On the border - roadblocks, crossings, 
trips1

Zali Gurevitch

... How is the phrase “being on the border” different than, 
even contrasting, simply “the border”? There are always borders, 
barricades, walls and crossings. To be on the border, in a borderline 
state, however, is a rare experience; at least the awareness of it is 
rare, perhaps because it requires great concentration, greater than 
in situations far from the border. Being on the border carries the 
risk of ejection from the soothing waters of the usual. 

            Our tendency is to construct and maintain borders we do 
not inhabit. On the contrary, they distance us from ourselves, by 
surrounding us, constructing a horizon, creating a conceptual skeleton 
around which we create a world and wrap ourselves with it, live in 
it as within an enclosed sphere, rather than on the brink of empty 
space. Alfred Schutz 2 , in the manner of his teacher Edmund Husserl, 
described this imaginary, shared world, as a universe of meaning, 
perpetuating itself as self-explanatory, a "taken-for-granted world," 
endowed with a patina of familiarity covering or even permeating 
realness and restraining, habituating and domesticating it.  

            Faults sometimes appear and disrupt this habitual order. 
This happens when people suddenly find themselves on opposite 

1On Israeli and Jewish Place, Am Oved Publishers Ltd. Tel Aviv, 2007, pp 185-187
2 Alfred Schutz, On Phenomenology and Social Relations, ed. H. R. Wagner 
(Chicago: University of Chicago Press, 1970).

sides of a border which was brought to the fore. The border may 
have always been there, but is now exposed, overriding anything 
else. It overwhelms the existing routine and becomes the focus of 
the relationship; every action, every utterance veers towards the 
border, touches it, agitating all that is involved. The border becomes 
an electric fence. Tolerance and patience are pushed to the limit. 

            Constant electrification of the borderline constitutes a 
chronic state of conflict, like the Israeli-Palestinian conflict. The 
political, cultural, religious and historical borderline widens and 
hardens, until nowadays it was given a physical form of a separation 
fence made of solid concrete. The border is the emblem and the 
crux of all aspects of the dispute. Its history is also the history of 
the place, because the place is constantly on the border, electrified; 
the slightest touch startles it along cracks and fault lines which have 
become familiar over its long past. 



תמר נסים

המקום הכי טוב לגדל ילדים
14:13 דק׳  ,2017 וידיאו, 

פרח
2:24 דק׳   ,2017 וידיאו, 

לטפל באפרוחים
2017 מיצג, 

המקום הכי טוב לגדל ילדים



"כשחיים באיזור כזה שישים וחמש שנים אי אפשר להתרפק על הפחד."

03:31

"לומדים לחיות את הטוב ואת הרע ויש הרבה טוב."

04:46

״.You learn to live with the good and the bad, and there is a lot of good״״.When you live in this area for 65 years, you can't hang on to and embrace fear״



״ .Without all these bad experiences, we would not have appreciated the good. And there are plenty of good things״״.I try not to give in to fear. Any pressure which you can control is good״

"אני משתדלת לא להכנע לפחד. כל לחץ שניתן לשלוט בו זה טוב."

02:29

"בלי כל הרע הזה לא היינו מעריכים את הטוב, ויש לנו טוב מאד, אפילו."

03:13



״

The Best Place to Raise Children

"קיבוץ בארי זה בעיני זה אחד המקומות הכי טובים לגדל ילדים"

 We have the ‘red color’ warning and ‘reinforced protective rooms’. Seven kilometers from here people have״״In my eyes, Kibbutz Be’eri is one of the best places to raise children״
no such things. ״

05:12

"יש לנו יש צבע אדום ויש לנו ממ"דים. שבעה קילומטר מפה לאנשים אין דבר כזה."

06:43



Flowerפרח

החלטתי שאני הולכת להביא לחברה מתנה ליום 

נשכבתי על הרצפה ונפל אחד מאד קרוב, בתוך הקיבוץ.

אני קמה עם הפרחים המעוכים ועם המתנה ששכבתי עליה.

באמצע הדרך צבע אדום

 הקימה הייתה די מהירה כדי למנוע שמשהו יראה

הרגשתי שאני לא יכולה להשאר בחוץ למרות שהסכנה המידית חלפה

I decided I was going to give a birthday present to my friend. / I was on my way and there was a ‘red color’ warning. 
/ I laid down on the ground, and one fell very close, inside the kibbutz. / I got up pretty fast so that nobody would 
see me. / I got up with the crushed flowers and the gift I was lying on. / I felt I could not remain outside even though 
the immediate danger had passed.



 Tamar Nissim

 The Best Place to Raise Children
Video, 14:13, 2017  

Flower
Video, 02:24, 2017  

Care for the Chicks 
 Performance,2017

לטפל באפרוחים

מיצג  בגלריה: תמר נסים ואריה מורג

Care for the Chicks



The ”Borderline” exhibition deals with the appearance of a landscape 
that is transformed from a presented space into a represented 
space, both marked and marking. In the exhibition, the artists 
examine the concepts of space and place as concepts that contain 
not only a reference to the physical space, but also to a place and 
space that contain broader meanings: memory shapers, identity 
formers, as definers of nationalism, and as markers of (ideological, 
class and mental) borders.

The artists presenting in this exhibition decipher the space 
in a civic understanding, combining the visual interpretations 
of the landscape with value-based and critical interpretations, 
and courageously explore the concepts of space and place - as 
women artists, mothers and citizens of this land: The beauty of 
the breathtaking space bursts out of Tamar’s film, or might be 
pleading and only implied from the point of view of the spectator, 
as in Meirav’s works. In this exhibition, the artists choose to relate 
to the landscaped space not only as a beautiful landscape picture 
(the appearance landscape), which is usually an illusion, instead 
the landscape is marked and represented, containing both the 
interpretation of the artists, the view of the spectator and the 
appearance of the place itself. 

“Space” and “place” can be defined as two separate concepts, 
with distinctly different significance, but can still be presented 
side by side. Haviva Pediya, when referring to these two concepts, 
defines place as an empty space that can absorb various types of 
space, and space as a place that underwent a process of definition, 

Sight, Place

Rachel Zivony
Image researcher, the Bar Ilan university

identification and characterization by various features. This distinction 
enables a different observation of the images and the objects that 
are exhibited, while in each work the same very “place” appears, 
but each time the space is perceived differently, due to the artists’ 
perspective and the spectators’ viewpoint which create images 
based on the cultural, social and political contexts. Indeed, in this 
exhibition space and place are given different interpretations, based 
on gender, the community and each personality, with the landscape 
serving as a platform on which and from which the artists act, 
through a set of motives, opinions, perceptions and beliefs. Meirav’s 
cartographic map, which is on display in the middle of the gallery, 
is enlarged and enables a connection and identification with the 
path towards the house. It also becomes a piece of information that 
contains signs and points of reference, a very personal landscape 
where the familiar and the safe become anxious, threatening and 
bleeding - almost going up in fire. Or in the video works of Tamar 
Nissim, where the women of Kibbutz Be'eri talk about coping with 
life during and in between wars. When the pastoral landscapes of 
the Gaza strip look like spaces that go from endless horror to an 
excitement of the beauty of the flowers and the fields. 

In this bold and direct exhibition, the artists serve as a cultural 
agency which creates a new territorial space, a space that exists 
between the knowledge of the landscape and the sensation of 
the landscape, between the appearance of the landscape as an 
image, and the sometimes impossible difficulty that is found in 
these landscapes.

prominent in the kibbutzim during the War of Independence. The 
official ideology demanded that no settlement be abandoned, but 
as the war approached the borders of the southern kibbutzim, 
it was decided to evacuate the children and the non-combatant 
population in a campaign called “Operation Baby.” Tamar Nissin 
plays the story of the kibbutz nurse, Frumka, who chose to leave 
the kibbutz with her children against the order of the movement. 
This incident from the days of the War of Independence sheds light 
on the words of the local women in the video, and emphasizes the 
dilemma of responsibility for our children vis a vis the situation, and 
points a clear spotlight on the home front in the border communities, 
women and children, instead of nurturing the common Israeli myth 
of the fighting men.



holy text that glorifies God. The Israel settlements are surrounded 
in the texts written in the square Hebrew script, taken from the 
Book of Psalms. The text engulfs them, like in a prayer, serving as 
a protective fence against the force that threatens to burst into 
the homes. Words become weapons and defenses in the bloody 
Israeli-Palestinian war of culture and religion. The red color is spilt, 
bleeding - out of control - flowing between the houses, between 
the fortifications, staining both sides. 

A dark, sooty cloud engulfing flocks of the bird black kites (Milvus 
migrans) drifts over the sea from the west, threatening to penetrate. 
It moves in a circular motion, the vultures drawn to the garbage 
dumps of rotting remains that stand on the border between Gaza 
and Israel. Anxiety is transformed into a stain on the map, a stain 
that cannot be erased. The murmur of the densely written words 
are supposed to reassure, protect and ensure that all will be well. 
Yet she knows - it won’t.

Alongside the large map, which reveals the signs stored beneath 
the surface, are paintings of military hand grenades. The paintings 
are based on technical engineering drawings gathered from military 
literature. The study of the mechanism and the structure leaves 
the grenade on a pure technical plane, repressing the awareness 
that it is a bomb designed to kill people. The threatening bomb 
translates into plastic language. Its size is enlarged, and detached 
from its real-life size, constructed for a human hand. The grenades 

in the paintings are decorated with shiny objects (gadgets) that 
border on the kitsch, like in ancient days when weapons were 
objects of desire and represented power, both decorating and 
decorated. Meirav Davish Ben Moshe adorns the grenades with 
words we use in times of crisis or catastrophes - from the Book 
of Psalms - pleading to a protector and savior God. The words are 
written as stylish calligraphy in the center of the grenade’s body, 
in the iron balls that are made to explode, and in the discharging 
mechanism. The letters flow out, the lines continue densely, and 
create a decorative texture. The gold, red and black, as well as the 
shape of the object, correspond with the fruit of the pomegranate 
- and the pomegranates that adorn the Torah scrolls, which are 
shaped like jewels and jars of perfume.

In these works the constant state of anxiety, and the aggressive 
discourse that dominates our reality are laid bare. Ben-Moshe alludes 
to the way Jewish and Islamic holy books are used to gain power 
and control, justify the occupation and the settlements, instead of 
instilling values of humanism and love of the other. The fear of the 
next war pulsates underneath the surface, present and threatening. 
The sensation is of being on the edge, not in control, in a borderline 
state, immersed in the chaos surrounding us, blind eyed.

Tamar Nissim has a bachelor’s degree in textile design from 
Shenkar College, M.Ed in art education, and graduated from the 

Advanced art program at  Hamidrasha, Beit Berl. She deals mainly 
in video and performance arts. She shows her work “The Best Place 
to Raise Children” in the gallery’s video room, a production that 
deals with life in the shadow of constant danger, and the ability 
to adapt to the deceptive reality between routine and war. Tamar 
Nissim, the daughter of a father who was seriously wounded in 
the Six-Day War, focuses on the impact of war and violence on the 
entire population of the home front, on women and children, and 
the ongoing price we pay for it. In her previous works, the role of 
the woman, the mother and the wife is prominent in its social and 
political context. In “Mordechai and Me” from 2010, she cleans 
the statue of Mordechai Anielewicz, the very myths of the heroic 
soldier. In "The Announcement” from 2015 she presents a childhood 
memory, where a girl happily runs to tell her friend about the injury 
of her father during the Six-Day War. She deals with the euphoria of 
the war, the pride of the girl in her heroic father, a narrative which 
Israeli society has imprinted in the hearts of its citizens. ” Care for 
the Chicks” from 2016 is about the evacuation of children from their 
settlements during the War of Independence, when the heroines 
of the film (which she plays), are all kibbutz members that were 
evacuated during the war. One of the heroines decided during the 
war to leave the settlement together with her children, while the 
other stayed on. The film is based on testimonies from women 
that come to reflect the conflict between loyalty to themselves 

and the need for approval from the kibbutz establishment, and the 
difficulty of coping with social criticism. In her current video work, 
she has filmed ten women from Be'eri, aged 18 to 90, in the open 
fields outside the kibbutz. She stretches the line, the boundary 
between the pastoral nature of the landscape and the war that 
threatens to break out in the horizon. She brings on, one after the 
other, the women who all tell about their dealing with fear during 
war and with life in the periods of calm, accompanied by a feeling 
that the quiet is only temporary. Prominent among the women is 
resignation, an acceptance of the situation, and coping with the 
fear by reducing its impact in everyday life, the choice to stay and 
clinging to the place and to community life. All this constitutes a 
kind of a screen, a cover that allows us to cope with the harsh and 
deceptive reality. The cracks open up only when the women talk 
about the fear for their little children and the dogs. In her work, 
Tamar Nissim explores how women react to the threatening reality, 
to fear, and how they conduct themselves within it. From between 
the lines a question is posed as to how much we act according to 
the narratives which Israeli society has created, and to what extent 
we see the reality in front of us, accept it, deny it, and the irony in 
the statement “The Best Place to Raise Children”.

At the opening of the exhibition Tamar Nissim presented the 
performance “Care for the Chicks” in the gallery, based on the video 
work. The performance focuses on the difficult dilemma that became 
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Border-Line

Dr. Ziva Jelin

Tamar Nissim and Meirav Davish Ben Moshe’s exhibition deals 
with life near the Gaza border: the anxiety, lack of control, and 
border-line situations, both physical and mental.

Meirav Davish Ben Moshe is an artist and landscape architect. 
She graduated from the Technion university in Haifa and studied 
art in the New York Studio school, graduated the Advanced art 
program, at Bezalel Academy, and the Fellowship program in 
Musrara, Jerusalem- artists for social change. In the last few years 
she has focused on the border between Gaza and Israel, a sizzling 
and bleeding border that does not let go of her. As a landscape 
architect, she is used to reading maps and working on drawings, 
to the translation of reality into two dimensions. Her focus is on 
a map depicting a segment of the Gaza area - the edges of Khan 
Younis, Sderot in the north and Netivot in the south, which has 
been enlarged to the size of 1:5000, about 12 square meters. She 
tries to understand what it is about the white, long patch that 
has been erased by the Survey of Israel Authority. She looks at 
the maps as a battlefield, as a sand box where forces are moved 
around, military operations are planned, fortifications and fences 
are erected, all in silence, all without talking.  The passages and 
tunnels running under the border, from Gaza in the west to the 
Israeli communities in the east, are displayed with Arabic writing, 
a rounded text reciting the first and second Surah of the Koran, a 
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