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 8108באוגוסט  8

 “חיים”אירוע התרמה עבור 

 עמותה למען ילדים חולי סרטן בישראל 



 / דר' סמדר שפי על תרופות וריפוי

 

מגדל דוד וחומות העיר העתיקה הם מהדימויים המזוהים ביותר כתיאורי ירושלים. הם  

שצייר אריק "  Chemical Jerusalem" חוזרים בארבעה הציורים שיוצרים יחד את המכלול  

. הדימוי המוכר, עתיר הסמליות מתואר בכל אחת 8101-8108אליהו בוקובזה בין השנים  

מהעבודות בצבע אחר ומעליו  שמים רוחשים בדימויים שבמרכזם קונסטלציות מורכבות. 

הקונסטלציות בשמים מעלות על הדעת את ציורי הספרות הקבליות שצייר מרדכי ארדון     

( בשמי ירושלים כמו, למשל, בטריפטיכון "בשערי ירושלים"  אותו צייר          0886-0888) 

, באופוריה ובאווירה המשיחית ששררה אחרי מלחמת ששת הימים. עבור ארדון, עץ 0861-ב

הספרות הקבלי בשמי ירושלים הלם את מהותה הרוחנית של העיר, את היותה, עבורו, בראש 

 ובראשונה מקום תיאולוגי בעל חשיבות קוסמית. 

ביחס שבין סמלים וממשות עוסקות גם העבודות של בוקובזה. בעוד ארדון מתייחס 

להקשרים הרליגיוזיים של ירושלים, בהזדהות, וחיפוש אמוני הרי בוקובזה תוהה ומפקפק 

בערכים אלו, בוחן מנגנונים המשנים תפיסות מציאות ולא ניסים. מה שנראה, במבט ראשון 

בציוריו, כעץ קבלי בשמי העיר הן מולקולות של תרופות שנועדו לשנות באמצעים כימיים 

את מצב רוחם של הנוטלים אותם ולשפר את תפקודם. בוקובזה צייר מסקלין )סם הזיה( 

רטלין )לטיפול בהפרעות קשב(, אלפרזולם )נגד חרדות( וויאגרה )נגד אימפוטנציה(. בוקובזה 

מציע אפוא מזור, לא בברכות ותפילות אלא בתרופות שממלאות את השמיים, המקום שנתפס 

כמשכן ההשגחה. אך הוא מותיר בכל זאת, ספק באירוניה, מקום להשגחה. בכל העבודות 

עין ההשגחה או עיניים נגד עין הרע, התבוננות פנימית או   –המולקולות מורכבות מעיניים  

הם מקום שוקק חיים המביט על המתרחש   Chemical Jerusalem-צפייה לעתיד. השמיים ב 

 תחתיו וצופן בתוכו אלטרנטיבה. 

הצרוף של תרופות וירושלים מתקשר לסינדרום ירושלים, התופעה הפסיכוטית בה נתקפים, 

בעיקר אנשים אדוקים דתית, והגורמת להם להאמין, כאשר הם בירושלים, שהם ישו או 

המשיח. כיום, בחברה הצרכנית, תרופות, כמו אלו המצוירות, הפכו למוצר צריכה, קיצור דרך 

לאושר. החיפוש שהן מתקשרות אליו עומד בבסיס החיפוש האנושי אחר אושר ונחמה, 

 החיפוש שבמשך אלפי שנים הדת שימשה תשובה עבורו. 



 מ“ס 81X81( אקריליק על בד, 8101אליהו אריק בוקובזה: מסקלין )

Eliahou Eric Bokobza: Mescaline (2010) acrylic on canvas 90x90cm 

C11H17NO3 



האמנות, על החיבור האנתרופולוגי בינה לבין דת ואמונה, נחשבת למזור לנפש )מחקרים 

מאשרים שאמנות יכולה להיטיב את מצב הרוח(. העבודות של בוקובזה מתייחסות לצורך 

במזור ואולי, באופן מרומז גם מציעות להיות הן עצמן סוכנות של ריפוי. לאורך התקופה 

המודרנית אמנים הדגישו את החיבור בין אמנות לריפוי כחלק מיצירתם כך ואסילי 

קנדינסקי הרוסי, ופרנץ מארק הגרמני במחצית הראשונה של המאה העשרים, ג'וזף קורנל 

האמריקאי, ויוזף בויס הגרמני, במחצית השנייה. באמנות הישראלית אפשר לחשוב על 

אברהם אופק וקבוצת לוויתן, מיכאל גרובמן, מוטי מזרחי, ומיכאל סגן כהן כאמנים שבחנו 

שאלות של אמן/שמאן. באמנות העכשווית הבינלאומית, החיבור הראשון שעולה על הדעת 

בעניין אמנות וריפוי הן עבודות של דמיאן הירסט, הבריטי, מהאמנים הבינלאומיים 

וכן ציורי נקודות שהיו  81המובילים. הכוונה למיצבי בתי המרקחת שיצר החל מסוף שנות ה 

למעשה ציורים של גלולות שונות. הקשר הביוגרפי של בוקובזה לתרופות וריפוי הדוק:     

הוא היה רוקח במהלך כעשרים שנים מחייו עד שפנה לאמנות אך על אף זאת                        

היא היחידה מעבודותיו, עד היום, בהן עשה שימוש בידע   Chemical Jerusalemהעבודה  

 הרחב שלו בתרופות.

 

                                                  *  *  * 

 

בעולם המעשה, כלומר זה שמחוץ   Chemical Jerusalemהמקום אותו תופסים הדימויים של  

לסטודיו האמן, לממלכת האמנות, הולמים ומעצימים את תכניו. העבודה נרכשה על ידי אבי 

, שעה שהקדיש את כל עתותיו למציאת רפואה לבנו, בן. הבחירה שלו 8102קסטרו בקיץ  

בעבודות שהן הרהור ברפואה ואמונה, הנושאים שעמדו במרכז הווייתו, מרתק ומאיר את 

האופן בו אמנות ארוגה בחיים, לאופן בו מתרחש המפגש בין מחשבה שהתנסחה באופן 

חומרי לחיפוש מענה. בן קסטרו הלך לעולמו זמן קצר אחרי הרכישה ממחלת הסרטן כשהוא 

 בן אחד עשר וחצי שנים. העבודה נעשתה יד לזכרו.

 



 מ“ס 81X81( אקריליק על בד, 8101אליהו אריק בוקובזה: אלפרזולם )

Eliahou Eric Bokobza: Alprazolam (2010) acrylic on canvas 90x90cm 

C17H13ClN4 



 (, 0861(: בשערי ירושלים,סמל, סולמות )0886-0888מרדכי ארדון )

 שמן על בד, אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים



בפריז להורים שהיגרו מתוניס ועלה   0862-חי ועובד בתל אביב. נולד ב   אריק בוקובזה   אליהו 

. בוגר לימודי רוקחות באוניברסיטה העברית ירושלים, ולימודי אמנות 6עם הוריו לארץ בגיל 

 קלישר, תל אביב-בבית הספר לאמנות פולק

. מאז הציג תערוכות יחיד רבות ובהן: 8111היחיד הראשונה שלו הוצגה בשנת     תערוכת  

;    8101במוזיאון גוטמן בתל אביב,    JAFFA.  8116בבית האמנים בירושלים,  גרסה ב'"  –"בצלאל 

הציג בוקובזה במוזיאון היהודי   8102-. ב 8108במשכן לאמנות בעין חרוד,  "לאום: יהודי"  -ו 

, שנוצרה במיוחד עבור UNITED COLORS OF JUDAICAהציג את התערוכה  8102-באמסטרדם. ב

עבור מוזיאון פתח תקווה שמש"    –"כתם  יצר את התערוכה  8106-בית התפוצות בתל אביב, וב

 לאמנות.

 –"העברים החדשים  הוא השתתף בתערוכות קבוצתיות במוזיאונים הגדולים בארץ ובתערוכה  

, בברלין. בימים אלה מוצגות מעבודותיו כחלק מתערוכת 8112,  שנות אמנות ישראלית"   011

אוסף הקבע של מוזיאון תל אביב .עבודותיו מצויות גם באוספי מוזיאון ישראל בירושלים, 

דוד לאמנות ויודאיקה -מוזיאון הסמית'סוניאן בוושינגטון, משכן לאמנות עין חרוד, מוזיאון בר

 .בקיבוץ ברעם, אוסף הכנסת ובאוספים פרטיים בארץ ובעולם

Mordechai Ardon: At The Gate of Jerusalem, ladders, sign (1967) 

Oil on canvas, Israel Museum Collection, Jerusalem 

 



 עמותת חיים

 

"חיים", עמותה למען ילדים חולי סרטן בישראל, נוסדה ע"י פרופ' רינה זייצוב ז"ל ובשיתוף 

ופועלת בכל המחלקות האונקולוגיות לילדים בארץ,   0882-הורים לילדים חולי סרטן בשנת  

 בתמיכה מתמדת לילדים החולים ובני משפחותיהם ולמען שיפור איכות הטיפול הרפואי. 

 

העמותה מסייעת לכל הילדים החולים, ללא הבדל דת, גזע, מין ו/או מצב כלכלי. במהלך 

מהילדים   888-השנים ניכר שיפור באחוזי ההחלמה של הילדים וכיום הנתונים עומדים על כ 

 המחלימים שחוזרים לשגרת חייהם. 

 

 ייחודה של עמותת חיים:

  ,ללא מנכ"ל והנהלה בשכר(.)ניהול העמותה מתבצע בהתנדבות 

 .העמותה מפעילה תומכות רווחה במחלקות האונקולוגיות לילדים 

   עמותת חיים הינה הנציגה הישראלית היחידה בארגוןChildhood Cancer International 

(CCI)  .העולמי 

  העמותה תומכת תקציבית במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים ברחבי הארץ על

מנת לקדם ולהשלים את החסר במערכת הבריאות ובקופות החולים עבור 'פרויקטים 

 מצילי חיים':

 

של רופאים, אחיות, עובדות   -אדם חסרים  -סיוע ומימון בתקני כוח  .1

 סוציאליות, פסיכולוגים ועובדי מעבדה.

מימון תקני עובדי מחקר לקידום הטיפול בילדים החולים בסרטן לצידם של  .2

העמותה   -רופאים חוקרים ולטובת שיפור אבחון וטיפול בסרטן . לדוגמא 

השתתפה במחקר תרופות ופיתוח ייצור נוגדנים לסרטן מסוג נוירובלסטומה 

 נמצא בסל התרופות. 08/01-. ומ218 -אשר שיפר את סיכוי ההחלמה ב

רכישת ציוד ומיכון בבתי החולים. לדוגמא: מכשיר יחיד מסוגו בישראל   .3
לאבחון לוקמיה בטווח של שעות במקום ימים, מכשיר ייחודי להקרנת מח 
עצם לפני השתלה למניעת התנגדות הגוף לשתל, רכישת מיכל הקפאת מח 
עצם בחנקן, לצורך שימור תאי גזע של הילדים על מנת לשפר את הטיפול 

 בהם ועוד.

 סיוע כלכלי למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות מחלת הילד )ועדות גמ"ח(

 מימון הסעות לבתי החולים למשפחות המתקשות להגיע עצמאית לבתי החולים 

מימון נופשונים למשפחות לילדים בסיכון גבוה וארגון פעילויות כיף במחלקות 

 ומחוץ להן

 ארוחות חג בראש השנה ובפסח לילדים החולים ומשפחתם המאושפזים במחלקות 

 מימון טלוויזיות חכמות וטלוויזיות בכבלים בכל המחלקות

  :תמיכה ופעילויות רווחה 



, הגעתי לסטודיו של אריק בוקובזה, אמן, צייר 8102בעיצומה של המחלה של בן, בשנת  

ורוקח בעברו. הגעתי לבחור תמונה, אבל התמונה היא זו שבחרה בי, כך קניתי את היצירה 

“Chemical Jerusalem”  . 

 בן נפטר בחודש אוגוסט  של אותה השנה.

בעת חנוכת המרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית על שם ננסי וסטיבן גרנד 

במכון ויצמן למדע אצרו סיגל מיילין ויבשם עזגד תערוכה בנושא "רפואה ותרופות באמנות 

הוחלט .  ”Chemical Jerusalem“העכשווית". הם פנו בבקשה להשאיל לתערוכה את העבודה  

להעניק בתרומה למכון וייצמן רפרודוקציה של העבודה. על העבודה החתומה נכתב "אהבה 

היא התרופה מוקדש לזכר בן קסטרו".  היצירה שבחרה אותי תלויה מאז בכניסה למכון 

 דוידסון, בו מפתחים תרופות למחלות שאין להם עדיין תרופה, כמו המחלה של בן: סרטן

עם חלוף חמש שנים, יצירה זו נעורה ושוב בחרה בי, הפעם בכדי לערוך אירוע התרמה 

שעוזרת לילדים חולי סרטן ולמשפחותיהם ולבית החולים לילדים    לעמותת "חיים". עמותה 

 "דנה", שם נשם בן את נשימותיו האחרונות. 

אבשלום כהן יו"ר עמותת "חיים" הוא גם אבא של בן, בן כהן, שנפטר בגיל צעיר כל כך, כמו 

הבן שלי, בן קסטרו. להרגשתי, בן מנחה מלמעלה את האירוע הזה ואני שליחו. נבחרתי על ידי 

היצירה ונבחרתי על ידי בני, בן. ואנחנו בוחרים בחיים, לנסות להקל על סבלם של החולים 

 אבשלום בעשייה יומיומית ואני במעט שאני יכול. -ובני משפחותיהם 

 

 

 אבי, אבא של בן

*  *  * 



 מ“ס 81X81( אקריליק על בד, 8100אליהו אריק בוקובזה: ריטלין )

Eliahou Eric Bokobza: Ritalin (2011) acrylic on canvas 90x90cm 

C14H19NO2 



The combination of medications and Jerusalem gives rise to an association to 

the Jerusalem Syndrome phenomenon, a psychotic condition in which       

visitors in Jerusalem (usually deeply devout) believe that they are Jesus, other 

biblical figures, or the Messiah. In contemporary consumer society, drugs 

like those in the paintings have become a shortcut to happiness. The search 

with which they are associated lies at the foundation of humanity’s search for 

happiness and consolation, for which religion has provided an answer for 

millennia. 

Art, with its anthropological connection to religion and faith, is considered to 

be a balm for the soul (confirmed by scientific studies demonstrating that it 

improves one’s mood). Bokobza’s paintings attest to the need for healing, 

possibly hinting at the artist’s proposal that art itself may be a healing agent. 

Throughout modern times, artists have consolidated a connection between art 

and healing, as did Russian artist Vassily Kandinsky and German artist Franz 

Marc, in the early 20th century; American Joseph Cornell and German Joseph 

Beuys in the century’s second half; and in Israeli art, Avraham Ofek, the        

Leviathan Group, Michail Grobman, Motti Mizrachi, and Michael Sgan-

Cohen. In contemporary international art, the first works that comes to mind 

are the large Pharmacy installations by British artist Damien Hirst from the 

late 1980s, as well as his dot paintings, which are actually paintings of      

various pills. Bokobza has a close biographical link to medications and     

healing, since he practiced as a pharmacist for nearly two decades until turn-

ing to art full time. And yet, Chemical Jerusalem is the only one of his paint-

ings to date in which he employed his extensive pharmaceutical knowledge.  

* * * 

The presence of Chemical Jerusalem in the world outside the artist’s studio, 

both enhances and intensifies its contents. The work was purchased by Avi 

Castro in the summer of 2013, when he was devoting all of his energies in 

finding a cure for his young son. The choice of  paintings conducting an inner 

dialogue about medicine and faith, issues at the center of his being, is telling, 

illuminating the way in which art is intertwined with life, and how thought 

materialized encounters the search for answers. Ben Castro passed away from    

cancer a short time after his father purchased the paintings, which now stand 

as a memorial to the boy. 

 

 



 מ“ס 81X81( אקריליק על בד, 8108אליהו אריק בוקובזה: ויאגרה )

Eliahou Eric Bokobza: Viagra (2012) acrylic on canvas 90x90cm 

C22H30N6O4S 



Art and healing / Dr. Smadar Sheffi 

 

The Tower of David and the walls of Jerusalem’s Old City are among the 

images most identified with depictions of Jerusalem. They are repeated in 

the four paintings forming Eric Eliahou Bokobza’s quartet, Chemical      

Jerusalem (2010-2012) The familiar image, so rich in symbolism, is      

depicted in each of the works in a different color. The sky above the     

Tower of David swirls with images and complex constellations at its center. 

They evoke paintings by Mordechai Ardon (1896-1992) of kabbalistic 

sefirot over Jerusalem (1896-1992).Ardon’s triptych At the Gates of            

Jerusalem (1967) was created in the city’s euphoric and messianic           

atmosphere following the Six-Day War. For Ardon, the kabbalistic Tree of 

Sefirot in the skies of Jerusalem embodied the spiritual essence of the city, 

since he viewed Jerusalem, first and foremost, as a theological site of     

cosmic importance. 

Bokobza’s paintings also engage in the relationship between the   symbolic 

and the concrete. While Ardon referred to Jerusalem’s religious contexts, 

reflecting identification and a faith-based search, Bokobza explores these 

values — and questions them. He examines the mechanisms that transform 

perceptions of reality, not miracles. What seems at first glance to be a     

kabbalistic Tree of Sefirot are molecules of mood-altering substances and 

drugs designed to improve functioning through chemicals. Bokobza painted 

mescaline (an hallucinogen), Ritalin (used to treat attention deficit          

disorders), Alprazolam (anti-anxiety drug), and Viagra (to treat impotence).  

Bokobza is proposing healing through medications: chemicals -- not     

blessings or prayers -- fill the sky, depicted as the abode of Divine        

Providence, or Divine Supervision. Bokobza’s eyes in the sky can be read 

as protecting from the Evil Eye, internal contemplation, or looking forward 

to the future. The skies in Chemical Jerusalem are a place of vitality,    

gazing down at life on the ground, embodying an alternative to a mundane 

Jerusalem. 



LOVE 

 IS THE 

REMEDY 


