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בשנת  2002קיימתי באוניברסיטת תל–אביב
סמינריון בנושא "נשים יוצרות בישראל מתקופת
'בצלאל' ועד שנות השבעים" .הייתה זו פעם
ראשונה בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטה
שבה התקיים קורס שהתמקד בנשים–אמניות
בישראל .כמי שלקחה חלק בהקמת התכנית
ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל–אביב
ואף הרצתה על נשים–אמניות ועל דימויי
האישה באמנות המודרנית ,חשתי חובה
להתמקד גם באמניות בישראל ,זאת אף על–פי
שהתפיסה המקובלת אז הייתה שאין להפריד
נשים מגברים .עדיין לא ידעתי ,ואף לא
שיערתי ,עד כמה נושא זה אכן דרש מחקר.
כאשר חיפשתי מקורות שישמשו הן כרקע
היסטורי (מן הצד הנשי) והן כספר בסיס שילווה
את הקורס ,גיליתי שעדיין לא נכתב דבר בנושא.
אמנם ,נכתבו ספרים על מקום האישה בתחומים
שונים בישראל ,כולל בתחומי יצירה אחרים
כגון ספרות ,אך הסתבר שעד פרסומו של ספר
זה לא נערך מחקר אקדמי ,שיטתי ומעמיק,
אשר מאתר את שמות היוצרות בתחום האמנות
החזותית באותה תקופה ,במיוחד עד סוף שנות
השישים .מחקרים שנערכו עד לפרסומו של ספר

זה אינם מתייחסים לסוגיה המגדרית בראייה
היסטורית ,תוך ניסיון להצביע על תופעת
הדרתן של הנשים היוצרות מן ההיסטוריה
של האמנות החזותית הישראלית 1.אפילו
המחקר על אמניות פלסטינאיות ,או על אמניות
2
ישראליות ממוצא מזרחי ,היה במצב טוב יותר.
המקור העיקרי שבו יכולתי להיעזר היה הקטלוג
3
של אילנה טייכר ,אמניות באמנות ישראל
— עבודה חלוצית בתחום זה ,אלא שגם ממנו
נעדרו אמניות רבות ,בעיקר מן השנים שבהן
עסק הסמינר שלי .אמנם ,בשנים האחרונות
נערכו מספר תערוכות והתרבו המחקרים על
כמה יוצרות ישראליות ותיקות ,אך אלה אינם
כוללים חלק גדול מהיוצרות המוזכרות בספרנו
ואינם דנים בכל סוגי המדיה.
כאמור ,אפילו נקודת מוצא ,כגון רשימה
שמית ,שלפיה יוכלו התלמידים לבחור אמניות
ולחפש חומרים אודותיהן לא הייתה זמינה.
בעמל רב ובעזרתה הרבה של עוזרת המחקר
שלי אז ,דליה דנון ,נברתי והפכתי בעשרות
ספרים ,בכתבי עת ,בתיקי אמן ובקטלוגים ,כדי
4
לרכז את שמות האמניות שיצרו באותן שנים,
אך בדיעבד הסתבר שחלקן נעדרו מהכתובים.
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בסופו של דבר ,אותרו שמותיהן של האמניות
בחיפושים שערכנו בארכיונים ,וכן מפיהם של
חוקרים שונים ,ובמיוחד פרופסור גילה בלס,
הבקיאה מאין כמותה באמנות של אותה תקופה
ועזרה לי רבות .בשלב הזה היה לי ברור כי
מישהו צריך לבצע את המשימה ולהכין ספר
בסיסי שיהווה תשתית למחקר עתידי בנושא
זה.
במקרה או שלא במקרה ,עם סיום הסמינר
פנה אליי משה שלווי מהוצאת שלווי בירושלים
וביקש ממני לכתוב ערך על אמניות ישראליות
(ציירות ופסלות) עבור האנציקלופדיה לנשים
5
יהודיות ,שעל הפקתה עמל באותה עת.
הסכמתי להצעה ,אך הגבלתי את העיסוק
לטווח שבין השנים ( 1920-1970מאותה הסיבה
שבגללה הגבלנו ספר זה לתחום אותן השנים,
כפי שאסביר בהמשך) 6,וגם משימה זאת
מילאתי כמעט בעל–כורחי ,שכן כבר אז הבנתי
כמה עבודה תידרש לשם כך .עדינה מאיר–
מריל כתבה עבור אותה אנציקלופדיה אודות
נשים אדריכליות בישראל ,וגם היא הגבילה
את עצמה לאותן שנים .המחקרים שערכנו
עבור האנציקלופדיה דחפו אותנו להמשיכם
ולהעמיקם ,אך היה ברור שהדיון באמניות
ובאדריכליות אינו מספיק ,וכי יש להרחיבו לכל
סוגי המדיה החזותית באותה תקופה ,כדי לקבל
מבט רחב ומקיף יותר ,הן על הנשים היוצרות
והן על תופעת הדרתן .כיוון שהכרתי את תחומי
המחקר של יתר חברותיי לספר ,הצעתי להן
לקחת בו חלק ולהרחיב את מחקרן ,ולשמחתי,
הן השיבו בחיוב .החל ממפגשנו הראשון נוצר
בינינו חיבור שהוביל לשיתוף פעולה מרבי; כל
הפרקים נקראו על–ידי כל הכותבות ,שאף תרמו
זו לזו בהערות וברעיונות .יש לציין שאצל כולנו
ספר זה נכתב מתוך תחושת מחויבות וחלוציות
במובן הנושן והנאיבי של המילים.
מסגרת השנים של המחקר ,החל משנות
העשרים של המאה העשרים ועד סוף שנות

השישים ,לא נבעה מהרצון לסמן חמישים שנות
יצירה כמספר עגול ובעל משמעות ,אלא נקבעה
על סמך המציאות "בשטח" .מצאנו כי בכל סוגי
המידיה שבהם עסקנו הסתמנה פריחה של ממש
ביצירה החל משנות העשרים ,עם סיום מלחמת
העולם הראשונה ,אז חודש הקשר בין ישראל
לבין מרכזי אמנות באירופה ,לשם יצאו אמנים
ארצישראלים כדי ללמוד .במקביל התחדשה
העלייה לארץ והביאה עמה יוצרים בתחומים
שונים מארצות שונות ,ואתם חידושים בתחום
האמנות ,הצילום והאדריכלות .לפריחה זו תרם,
בין היתר ,יעקב פרמן ,אספן אמנות נלהב,
שהגיע לארץ באנייה "רוסלאן" ועמו אוסף של
כמאתיים יצירות מודרניות של אמנים יהודים
רוסים ,ביניהם גם מספר ציירות ,יחד עם
ספרייה גדולה ובה אוסף כתבים בתחומי הלשון
והתרבות העברית 7.במקביל ,החלו בשנות
העשרים לפעול גם נשים–יוצרות שנולדו
בארץ .לצדן פעלו יוצרות שהגיעו מאירופה
והביאו אתן את רוח "האישה החדשה" ,אותה
אישה עצמאית ובעלת מקצוע ,שראתה את
עצמה שווה בכל לגבר ,לאחר שכבר הוכיחה
את עצמה בתקופת מלחמת העולם הראשונה.
כך גם היוצרות ממוצא רוסי ,שבאו ממסורת
אוונגרדית שבה לקחו הנשים היוצרות חלק
חשוב במיוחד.
אם היה צורך לנמק מדוע להתחיל את הספר
בשנות העשרים ,הרי ההחלטה לסיים אותו בסוף
שנות השישים ברורה מאליה :בשנות השישים
החל לצמוח בארצות הברית הגל השני של
הפמיניזם ,שהדיו הגיעו ארצה בעיקר בשנות
השבעים .מאז החל להשתנות מעמדה ומקומה
של האישה היוצרת במרחב האמנותי ובביקורת
האמנותית ,חל גידול משמעותי בכמות הנשים
היוצרות המציגות בתערוכות ,וכן המחקר
והתיעוד על יוצרות משנות השבעים ואילך
התפתח בצורה משמעותית.
התלבטנו רבות באיזה אופן לבנות את
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הספר ובאיזה סדר לערוך את שמות האמניות
בתוך כל אחד מהפרקים ,תוך שאנו מבקשות
לשמור על רצף ההתפתחות ההיסטורית .לאחר
המבוא והפרק הראשון ,העוסקים בבעיות
מגדריות באמנות ובביקורת האמנות ,מחולקים
יתר פרקי הספר על–פי סוגי המדיה — ציור
ופיסול ,צילום ,אדריכלות ועיצוב ופטרונות של
מוסדות נשים שטיפחו את האמנות העממית.
בכל פרק החליטה כל אחת מן הכותבות על סדר
הצגת הנושאים ,אך בדרך כלל בנויים הפרקים
על–פי סידור כרונולוגי של עשורים .אף על–פי
שחלוקה זו עשויה להיחשב שרירותית ,מצאנו
אותה הולמת ,כי היא הוכיחה שבכל תחומי
המדיה יש חפיפה בין ההתפתחויות ,הנובעת
מן העובדה שהאמנות נוצרה על רקע האירועים
ההיסטוריים והאקלים התרבותי של כל תקופה
ותקופה .בחרנו להציג כל אמנית בעשור שבו
החלה לפעול או להציג ולהתפרסם ,אם כי
במקביל ניסינו להמשיך ולתאר בקצרה את
התפתחותה לאורך השנים.
בגלל הדרתן מההיסטוריה הקנונית של
האמנות בישראל ,ישנו קושי רב במציאת פרטים
ביוגראפיים על האמניות וקושי רב עוד יותר
לאתר את יצירותיהן ,ולו רק כרפרודוקציות.
מעט הרפרודוקציות שנמצאו בקטלוגים ובכתבי
עת מאותן שנים צולמו בשחור–לבן וללא פרטים
מזהים .לעתים מצאנו את שם היצירה ללא ציון
של שנה ,וברוב המקרים לא מצאנו פרטים
נוספים ,כגון טכניקה ,גודל או אוסף .לעתים
מצאנו במקורות השונים גרסאות סותרות ולא
תמיד הצלחנו לברר איזו מהן מדויקת .לעתים
אף הסתבר לנו כי זיכרונן של כמה מן היוצרות
בגד בהן ,וכי העובדות שסיפרו או כתבו לא היו
תמיד מדויקות.
מצב התיעוד מהווה בעיה כללית במחקר
אותן השנים ,גם כיוון שהיוצרים עצמם (נשים
וגברים כאחד) לא תמיד טרחו לתַארך או לתעד

את יצירתם (ויש כאלה שעדיין לא דואגים
לעשות זאת היום!) ,וגם בשל חוסר המודעות
לחשיבותם של הכלים המחקריים האקדמיים,
שהיה לא רק נחלתם של האמנים אלא גם של
אוצרים ,עורכים ואפילו חוקרים .יצירות רבות
לא נשתמרו ,חלקן מוחזקות בתנאים גרועים
או מצויות בידי יורשים שאינם בהכרח ידועים
ומוכרים ,ולא בקלות ניתן ליצור עמם קשר.
כמה מן הצלמות אף זרקו נגטיבים במו ידיהן
במעברי דירות וכדומה ,ולעתים עשו זאת בני
משפחתן ,שלא הכירו בערך הארכיוני של
אותם חומרים .ייתכן כי עדיין קיימים ארכיונים
עלומים של יצירות ,וכי הם ייחשפו כתגובה
לספרנו 8.הסיבות הללו אילצו אותנו במקרים
רבים להסתפק רק בכמה משפטים קצרים על
יוצרת זו או אחרת ,וברור לנו שלא הצלחנו
לאתר את כולן .יבואו אחרינו חוקרים צעירים
וימשיכו את דרכנו.
נוסף על תודותיי לגילה בלס ולדליה דנון,
ברצוני להודות גם לאיה לוריא ,שבמהלך
המחקר שלה לדוקטורט פגשה בקרובי משפחה
של אמניות שונות וקישרה בינינו; לכרמלה
רובין ולעדנה ארדה מ"בית ראובן" ולעדנה
מושנזון ממוזיאון תל–אביב ,שקראו את הפרק
על הציירות והפסלות והוסיפו עליו פרטים
שונים ,לורד דרורי מארכיון "בית ציפר",
שעזרה לי בחיפושיי בתיקים ובקלסרים ,ולכל
הלקטורים של פרקי הספר השונים ,שעזרו לנו
מאוד בהערות ובהארות.
ולסיכום ברצוני להודות לתנועת ויצ"ו
העולמית על הסיוע בהפקת הספר ,וכן תודה
לאמניות ולבעלי היצירות על שהרשו לי
לעשות שימוש בצילומים שברשותם או אפשרו
לנו לצלם את התמונות המופיעות בפרקים
השונים.
רות מרקוס ,עורכת
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תערוכות שנערכו בנושא אמנות נשים מוזכרות
בקטלוג :אילנה טננבאום ועינת עמיר ,מרוץ
שליחות :ארבעה עשורים של פמיניזם
באמנות הישראלית( ,חיפה :מוזיאון חיפה,
 .)2007ללא מספרי עמודים .בהערה מספר 3
מופיעה רשימה של תערוכות בולטות בנושא
אמנות נשים בישראל .רשימה נוספת מצויה
בפתח דבר לכתב העת המדרשה " ,10פמיניזם
באמנות הישראלית" ,)2007( ,עמ'  ,21;17הערה
 .21כמעט כולן עוסקות באמנות עכשווית או
באמניות שהחלו לפעול בשנות השבעים של
המאה העשרים.
ראו למשל מחקריהן של טל בן–צבי ,דיוקן
עצמי ,אמנות נשים פלסטיניות (תל–אביב:
אנדלוס )2001 ,או של גנית אנקורי Gannit

6

Ankori, Palestinian Art (London: Reaktion
 Press, 2006),שבהם מוזכרות נשים–אמניות
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רבות .ראו גם רשימה של תערוכות בנושא
הזהות המזרחית אצל טננבאום ועמיר ,מרוץ
שליחות :ארבעה עשורים של פמיניזם
באמנות הישראלית .בספר שלנו בחרנו
להתמקד רק באמניות ישראליות יהודיות ,כי
העיסוק באמניות פלסטינאיות דרש התייחסות
לרקע חברתי ,פוליטי ותרבותי שונה ,וזהו עניין
למחקר אחר.
ראו :אילנה טייכר ,אמניות באמנות ישראל
(חיפה :מוזיאון חיפה והאגף לתרבות עיריית
חיפה .)1998 ,יש לציין גם את גדעון עפרת,
שמרבה להזכיר במחקריו השונים גם נשים–

4

5

אמניות ,במיוחד בשנים שבהן עוסק ספר זה
(ראו את רשימת המקורות).
אמנם ניתן למצוא את שמות האמניות בספר
מי ומי באמנות ישראל (ירושלים :מרכז מידע
ע"ש גבריאל שרובר ,מוזיאון ישראל ,תשנ"ו),
אלא שגם בו לא מופיעים כל השמות ,אין בו
אינפורמציה מספקת ,ובעיקר — מופיעים בו
גם שמות של ספק אמנים ואמניות שהציגו
באופן חד–פעמי בלבד .כך שנדרש מחקר נוסף
לדעת מי רלוונטית יותר למחקרנו ומי פחות.
ראוJewish Women – a Comprehensive :
Historical Encyclopedia (Jerusalem:
Shalvi Publishing Ltd, Jewish Women's
Archive, Inc., 2006) DVD.
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אילנה טייכר כתבה שם את הערך על האמניות
בישראל משנות השבעים והלאה.
ראו :גילה בלס" ,אוסף יעקב פרמן וראשית
הציור המודרני בארץ–ישראל (,")1922-1920
קתדרה לתולדות ארץ–ישראל וישובה,
מס' ( ,7ניסן ,תשל"ח) .ראו גם :גילה בלס,
"אוסף יעקב פרמן וראשית המודרניזם בציור
הישראלי" ,בתיה דונר (אוצרת) ,מאוסף פרמן
למוזיאון תל–אביב ,1932-1920 ,קט .תע.
(תל–אביב :מוזיאון תל–אביב.2002 ,
ארכיונים אחרים ,כגון ארכיון הטכניון ,עדיין
סגורים בפנינו ,ובטכניון מסרבים למסור מידע
על הנשים שסיימו שם את לימודיהן בתחומים
הרלוונטיים לענייננו.

מבוא:
מקומן של נשים בתולדות האמנות הישראלית,
1970—1920
רות מרקוס
כל ניסיונותיי בעבר לטעון שיש לחקור בנפרד
את מקומן של נשים יוצרות בתולדות האמנות
הישראלית נענו בדרך כלל בטענה האקדמית
המסורתית ,לפיה אסור להגדיר את האמניות
בישראל כקבוצה נפרדת ,זאת כיוון שאין לנתק
את ההיסטוריה שלהן מההיסטוריה הכללית
של האמנות הישראלית 1.ואכן ,לכאורה ,ישנן
סיבות טובות לא להפריד בין ההיסטוריה
הנשית לבין זו הגברית :עד שנות השבעים של
המאה העשרים היו הנשים באמנות הישראלית
תמיד במיעוט ,ולא היה להן משקל רב בקביעת
אופיין של הקבוצות או הזרמים האמנותיים
בארץ .לכן "נגררה" ההיסטוריה הנשית (Her-
 )storyאחרי ההיסטוריה הגברית ),)His-story
או — במקרה הטוב — הייתה משולבת בה.
החברה הישראלית בתחילת המאה העשרים ,אף
על–פי שהייתה לכאורה חברה חלוצית שחרתה
על דגלה אידיאלים של שוויון ,הרי שלמעשה
הונהגה והובלה על–ידי הגברים (כמו בכל
העולם) ,וכך גם הזרמים האמנותיים 2.כתוצאה
מכך התמקמו נשים בשני מרחבים אפשריים :או
שהיו חלק מן הממסד ,וממילא לא ניתן לדון
בהן בנפרד מן הגברים ,אשר היו אלה שעל–פי
רוב ייסדו את הקבוצות והובילו אותן .אפשרות
נוספת היא שהנשים פעלו בשוליים ,כל אחת

לעצמה ,מחוץ לקבוצות המוכרות בתולדות
האמנות הישראלית ,עובדה המקשה על שחזורה
של "היסטוריה נשית" נפרדת ,שתהיה בעלת
רצף והתפתחות .בשל כך כל ניסיון לבודד את
הנשים כקבוצה הוא לכאורה מלאכותי ,מוציא
אותן מחוץ לכל הקשר תרבותי–היסטורי,
וממילא אינו נכון מבחינה מחקרית.
עם זאת ,אין דרך אחרת להבין מה היה
מקומן של נשים באמנות הישראלית ומדוע כל
כך הרבה אמניות נעלמו מעל במת ההיסטוריה
הרשמית של האמנות בארץ .הוכחה להדרה זו
ניתן לראות בחוברת שהוציא מוזיאון ישראל
3
בשנת  ,1985סימני דרך באמנות ישראל.
בחלק המסכם את הפעילות האמנותית בתחום
הציור עד שנות השבעים מוזכרות רק שתי
נשים ,לאה ניקל ואביבה אורי ,ובשנים שלאחר
מכן (משנות השבעים ועד  )1985מוזכרות רק
שלוש ציירות נוספות ,זאת למרות שמאז שנות
השלושים ,ועוד יותר מאז שנות השבעים ,עלה
באופן ניכר מספרן של הנשים היוצרות בארץ.
דוגמאות מוקדמות עוד יותר להדרת נשים–
יוצרות מביאה גרסיאלה טרכטנברג בפרק
על הביקורת המופיע בספר זה ,כמו למשל
התעלמותה של הביקורות משלוש אמניות
חשובות ,תג'ר ,אורלוף ובוגרשוב ,שלקחו
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חלק בתערוכת ה"אהל" השנייה ,במאי ,1927
וכלל לא הוזכרו בשתי כתבות שנכתבו על
התערוכה .לדעת טרכטנברג ,אין זו התעלמות
חד–פעמית או מקרית אלא הדרה שיטתית של
נשים–אמניות ,שנבעה מתוך הבניה ממוגדרת
של החברה .דוגמה נוספת להדרתן של נשים–
אמניות ניתן לראות ברשימת תערוכות היחיד
שהוצגו במוזיאון תל–אביב בשנים שבהן ניהל
אותו ד"ר חיים גמזו 4.בין השנים 1947-1949
הציגו בתערוכת יחיד רק שתי נשים לעומת
 12גברים ,ואילו בין  1962ל– 1969הציגו בסך
הכל תשע נשים את עבודתן ,לעומת קרוב ל–40
אמנים גברים ישראליים ועוד כ– 14אמנים
בינלאומיים על פני אותן שנים.

למה לא היו אמניות גדולות?
הטענה הרווחת ,המושמעת בכל פעם שאני
מעלה את השאלה מדוע רק אמניות מעטות
נזכרות בספרי תולדות האמנות הישראלית,
היא שהיו בפועל מעט נשים אמניות ,ושכנראה
הן לא היו חשובות מספיק או טובות מספיק,
ולכן לא זכו להופיע בספרי ההיסטוריה של
האמנות הישראלית .לטענה דומה מתייחסת
לינדה נוכלין במאמרה המפורסם "למה לא היו
אמניות גדולות" 5.במקום להתעקש ולהוכיח
שאכן כן היו אמניות דגולות ,מוכנה נוכלין
להסכים עם עובדה זו ,כיוון שמושא התעיינותה
הוא הסיבות שהביאו לכך .היא טוענת שאין
בכך משום הוכחה לחוסר יכולותיה של האישה,
וכי העדרן של נשים מרשימת האמנים הגדולים
של אותה התקופה נובע מן ההבניה החברתית
ומן התנאים שבהם גדלו והתחנכו נשים באותה
התקופה .לכן ,לדבריה ,יש לשנות תנאים אלה
ולשאוף למצוינות .בעשרות השנים שחלפו
מאז נכתב מאמרה של נוכלין ב– ,1971התפתח
המחקר הפמיניסטי והוכיח כי באותן שנים
פעלו ויצרו יותר אמניות חשובות ממה שנהגו
לחשוב קודם.

לצערי ,את הטענה על מיעוט אמניות ועל
חשיבותן הפחותה שמעתי לא רק מחוקרים אלא
גם מכמה חוקרות ,והטענה חוזרת ומושמעת
גם בגיליון מס'  10של כתב העת המדרשה,
שעוסק בפמיניזם ואמנות ישראלית :במאמר
מאת טל דקל ושירלי בכר "הקפיצה הקוונטית:
אמנות פמיניסטית — מגל ראשון לגל שלישי",
מציינות הכותבות שעד שנות השישים הייתה
באמנות הישראלית נוכחות נשית דלה ,והן אף
6
מסתמכות בכך על דבריה של אילנה טייכר.
על כך ניתן להשיב בתשובה כפולה :ראשית,
הטענה שהיו באותה תקופה מעט אמניות אינה
נכונה ,ובספר זה דנות הכותבות ב– 51צלמות,
 28אדריכליות 86 ,ציירות ופסלות ,ובנוסף
מוזכרות עוד כ– 35ציירות/פסלות בהערות
שוליים ,כי על חלקן עדיין לא נמצאו פרטים
וחלקן התגלו ברגע האחרון .כמות הציירות/
הפסלות מגיעה איפוא ל– 121לכל הפחות (!),
ואין ספק שישנן צלמות ואדריכליות נוספות
שטרם נחשפו .שנית ,אם אכן אותן אמניות לא
היו טובות מספיק — כיצד ניתן להסביר את
העובדה שרבות מהן היו ידועות ומוכרות בזמנן
ואף הציגו בתערוכות חשובות? כיצד מתיישבת
טענה זו עם ריבוי הכתבות ,המאמרים והביקורות
שנכתבו ,הן בעיתונות היומית והן בכתב העת
גזית ,אשר מעידים על טיב יצירתן? זאת למרות
שהביקורת התייחסה אל רובן בחומרה יתרה,
בניגוד ליחסה לאמנים–גברים ,כפי שמוכיחה
טרכטנברג במאמרה בספר זה .זאת ועוד :כמה
מן האמניות הללו אף זכו בפרסים חשובים
בארץ ובחו"ל .האם אין זו עדות מספקת
לאיכות יצירתן? והנה ,למרות כל זאת ,ואף
על–פי שהמשיכו ליצור ולהציג ,נעלמו רובן
ככולן מדפי ההיסטוריה הרשמית.
כאמור ,גם בביקורת האמנות ,ואפילו
בביקורות החיוביות ,ניתן למצוא הבדל ברור
ביחס אל האמנים לעומת זה המוענק לאמניות:
בעוד שהדיון בגבר–אמן היה תמיד ענייני ועסק
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אך ורק באיכויות האמנותיות של יצירותיו,
הדיון באשה–אמנית פתח ,בדרך כלל ,בתיאור
הופעתה החיצונית .כך למשל ,מתוארת
מרגריטה זיבנשיין בגזית כאישה נמוכת קומה,
בעלת גוף מוצק ורחב; 7גרטה קרקואר–וולוף
מתוארת כבעלת קומה ממוצעת ,עיניה ירוקות
ומאירות ופניה חטובות 8,ועוד דוגמאות דומות.
כפי שמפרטת טרכטנברג ,הביקורת שונה
גם באופייה ובנימתה הפטרונית והחריפה
יותר כלפי נשים .התמקדותם של המבקרים
בתכונות הנשיות של היוצרות ושל יצירתן
מצביעה על הנחה מוקדמת ,שלפיה קיים הבדל
בין אמנות של נשים לבין אמנות גברים ,וכי
יש מאפיינים שונים לשני סוגי אמנות אלה.
התפיסה המהותנית (אסנציאליסטית) ,לפיה
ישנם הבדלים מובנים בין נשיות ובין גבריות,
בלטה כבר בעידן האורות (במאה ה–.)18
באמנות הניאו–קלאסית למשל ,ניתן להצביע
על מאפיינים המבחינים בין "גברי" ובין "נשי".
הגברי הוא החלטי ,אמיץ ,אקטיבי ,רציונאלי
וסטואי .הנשי ,לעומת זאת ,הוא הססן ,פחדן,
פסיבי ,רגשני ,ומקושט יתר על המידה 9.כמובן
שהתכונות הגבריות נחשבו אז כחיובית ונעלות
בעוד התכונות הנשיות נתפסות כנחותות.
במודע או שלא במודע ,אימצו המבקרים בארץ
גישה מהותנית דומה.
ובכל זאת ,ניתן היה להבין מהביקורות
שהאמניות היו מוכרות וחלקן אף נחשבות.
אם כך — מדוע גם שמן של "הטובות" הלך
ונשכח? אמנם ,היו גם אמנים–גברים שפעלו
מחוץ לסצינה האמנותית ונשכחו ,אלא שאין
בכך משום תופעה גורפת כפי שאנו רואים
באשר להיעלמותן של הנשים היוצרות .ספר זה,
שמרכז מספר גדול של נשים יוצרות בתחומים
השונים ,אשר רובן אינן מופיעות בספרי
ההיסטוריה של האמנות הישראלית ,מוכיח את
הצורך המחקרי לנתק זמנית את ההיסטוריה
הנשית מזו הגברית ,לא רק על מנת לפאר

ולרומם את הנשים היוצרות ,אלא גם כדי לתקן
את ההיסטוריה של היצירה הישראלית בכלל.

"אמנות נשים" או "אמנות נשית"?
כל דיון במקומן של נשים באמנות הישראלית
מעלה מיד שתי שאלות מפתח :ראשית ,האם
התפתחה בישראל אמנות נשים שיש לה
מאפיינים "נשיים" משלה? ושנית ,האם ניתן
לזהות בה מאפיינים ישראליים? במאמרו
"אמנות ושאלת הזהות — אמניות באמנות
ישראל" ,טוען משה צוקרמן כי כל בחירה
בקבוצת נשים–אמניות כקטגוריה לעצמה
מציבה מיד את השאלה ,מה מייחד אותן לעומת
אמנים גברים 10.מהי ,אם כן" ,אמנות נשים"?
האם ישנה מהות כזאת? אמנם כל אמנות
שנעשית על–ידי נשים היא "אמנות נשים" ,אך
האם זו גם "אמנות נשית" שמתבטאת בתכנים
"נשיים"? האם היא עשויה מצורות ומחומרים
"נשיים"? ובנוסף :האם כל "אמנות נשים" או
"אמנות נשית" היא גם אמנות פמיניסטית?
אף על–פי שמטרתו הראשונית של ספר
זה היא לאתר ולמפות את היוצרות בתחומי
האמנות השונים ,בלי להגדיר ולסווג את האופי
"הנשי" של יצירתן ,השאלות הללו עולות
אצל כל הכותבות .רונה סלע ,למשל ,שואלת
במחקרה על הצלמות ,האם נשים מצלמות
אחרת מגברים? האם הן מפתחות סגנון צורני
שונה? האם הן עוסקות בנושאים שונים או
משרטטות תמונת מציאות שונה משל הגברים?
יש לזכור שהצלמות פעלו בעיקר בספֵרה
הציבורית ושפרנסתן הייתה תלויה במידה רבה
במזמין — בדרך כלל אחת הקרנות או אחד
המוסדות הציבוריים–לאומיים .לא רק שקרנות
ומוסדות אלה היו בשליטה גברית ,אלא שבראש
מעייניהם עמד הצורך הלאומי של המצאת
דימויים ציוניים .הם דאגו לפתח את המיתוס
של "היהודי החדש" ,ואלה הכתיבו לצלמות גם
את הנושאים וגם את השפה הצילומית .לדעת
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סלע ,רק צלמות שלא עבדו עם הממסד פיתחו
שפה אלטרנטיבית אוונגרדית ,אשר לעתים היו
לה מאפיינים מגדריים .גם הפסלות היו תלויות
במידת מה במזמין (במיוחד אם רצו לצקת את
פסליהן בברונזה או ליצור בקנה מידה גדול)
ולפרנסתן פיסלו דיוקנאות של דמויות ציבוריות
או אנדרטאות בעלות אופי לאומי .הציירות,
לעומת זאת ,פעלו יותר בספֵרה הפרטית ,ולכן
היו חופשיות יותר לפתח תפיסה ייחודית .אך
האם עשו כך?
תשובה חלקית נמצאת בדברי המבקרים
שהוזכרו לעיל ,שאכן מייחסים תכונות נשיות
לאמנות נשים .אך אם נשאל את האמניות
עצמן 11נקבל תשובות המשקפות שתי עמדות
שונות :כמה מן האמניות אינן מוכנות כלל
ועיקר להתייחס לשאלת המגדר .חלקן
חוששות שהצהרה על נשיותן תקטלג אותן
כפמיניסטיות ,והן אינן מעוניינות בכך בשל
הקונוטציות הלוחמניות שיש ,לדעתן ,לכינוי
זה .רוב האמניות המסרבות להתייחס לשאלת
המגדר טוענות שיש לשפוט אותן כחלק בלתי
נפרד מכלל האמנים .הגדרתן כקבוצה נפרדת
מחדדת ,לדעתן ,את חוסר השוויון בין גברים
לבין נשים ומנציחה את התפיסות הגבריות–
שוביניסטיות 12.לעומתן ,ישנן אמניות שדווקא
מגדירות את עצמן כפמיניסטיות ומעוניינות
לחדד את ההבדל בינן לבין גברים ,בתפיסתן
האמנותית ,בתוכן יצירתן ואף בחומרים
ובטכניקות שבהם הן משתמשות .אם אנסה
להגדיר באופן כוללני את ההתפתחות
ההיסטורית של התפיסות השונות ,נראה לי
שהגישה הראשונה אופיינית יותר לנשים
יוצרות שפעלו בעיקר לפני שנות השישים
והשבעים .אלה לא היו מוכנות להתבדל כנשים
ברצותן להיות שוות בכל לגברים ,וזו הקבוצה
שבה עוסק ספר זה .הגישה השנייה אופיינית
לאמניות מאוחרות יותר ,שהחלו ליצור בשנות
השישים והשבעים ,בעקבות התעוררות

התפיסות הפמיניסטיות באותה תקופה .עם
זאת ,עדיין קיים ויכוח באשר לאמניות שהחלו
ליצור בשנות השבעים בשאלה האם הייתה להן
מודעות פמיניסטית .לטענת אלן גינתון בקטלוג
הנוכחות הנשית — אמניות ישראליות
בשנות השבעים והשמונים ,הנשים שיצרו
בשנות השבעים עדיין לא התייחסו אל עצמן
כאל פמיניסטיות ולא ראו את עצמן יוצרות
"אמנות נשים" 13.אמניות "המדרשה" הושפעו
במידה רבה ממורם במדרשה ,רפי לביא,
שטען כי אין אמנות נשים 14.עם זאת ,נראה
לי שניתן בדיעבד לגלות ביצירותיהן משנות
השבעים מאפיינים פמיניסטיים ,כמו ,למשל,
במקרה של יוכבד ויינפלד שאזכיר בהמשך.
מרים שרון ,שלא למדה במדרשה ,הייתה אולי
הפמיניסטית המוצהרת היחידה שפעלה בשנות
השבעים וייתכן שמסיבה זו זכתה ליחס צונן
מצד הממסד האמנותי .כאן המקום לציין כי
גם אמניות עכשוויות לא תמיד מוכנות להיות
15
מזוהות כפמיניסטיות.

נושאים "נשיים" וקשרי משפחה
ובכל זאת ,גם ביצירתן של אלה אשר התנגדו
לסיווגן כנשים–אמניות ניתן למצוא נושאים
הקשורים לחוויות הנשיות המייחדות אותן ,כגון
הריון ,לידה או אימהּות — נושאים שהעסיקו
גם צלמות רבות .אצל אמניות רבות נושא האם
והילד הוא מורכב ורב–משמעי ,ואינו מתבטא
רק בנושאי היצירות ,אלא גם ביחסים שבין
האמנית לבין בני משפחתה ,שלעתים נפגעו
בשל עיסוקה באמנות .במקרים רבים התערערו
נישואיהן של האמניות ונוצרו מתחים בינן לבין
בני משפחתן ,ובמיוחד עם בנותיהן ,שחשו כי
אימותיהן הזניחו אותן לטובת עיסוקן האמנותי.
כך למשל לאה ניקל ,ששהתה בין  1950ל–1961
בפריז והותירה בארץ את בתה ,או אביבה אורי
שנטשה את בעלה ואת בתה כדי לחיות עם
הצייר דוד הנדלר ואף הסתירה מפני הציבור את
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היותה אם 16.גם אמניות שלא נטשו את משפחתן
ומחשיבות את עצמן "אימהות טובות" ,לא חמקו
17
מביקורת מצד בני משפחתן על רקע עיסוקן.
אין לי ספק שניתן למצוא עוד מקרים רבים
שבהם הדינאמיקה המשפחתית עוררה נקיפות
מצפון בלב האמניות בשל תלונות ההזנחה מצד
בני ביתן.
יחסי משפחה קובעים גם את המעמד שלו
זוכה עיסוקה של האמנית בביתה .אם היא נשואה
לבן זוג שהוא עצמו אמן — בדרך כלל היא
מפנה את הדרך לבעלה 18.כך במקרים של זוגות
אמנים ,כגון גרטה קרקאור–וולף וליאופולד
קרקאור ,הדוויג גרוסמן ורודי להמן ,אודרי
ויוסל ברגנר ,בתיה ויהושע גרוסברד — בהם
זכה הגבר לעמוד במרכז ,ואילו האישה ,בדרך
כלל ,ראתה את יצירתה כמשנית ולפעמים אפילו
ויתרה עליה כליל 19.דוגמה נוספת ניתן לראות
בסיפורם של רחל בוגרשוב ובעלה ,הצייר אריה
אלואיל .הוא היה "הצייר" בבית (כך גם מעידים
ילדיה) והיא ,בגלל חובותיה כאשת איש וכאם,
כמעט פסקה לצייר לחלוטין .ומדוע לא תמכו
בה ועודדו אותה לצייר? "הצבעים היו ,והכן
היה ,ואם רצתה הייתה יכולה לצייר" ,ענתה לי
בתה 20.גם במקרים שבהם בן הזוג לא היה אמן,
אך היה יוצר (למשל :סופר) מתגלה מערך יחסים
דומה ,כפי שעולה מסיפורה של הציירת נעמי
סמילנסקי על שנים שבהן חיה בצלו של בעלה,
הסופר ס .יזהר 21.לאורם של אלה נראה שיחסיה
של האישה היוצרת עם בני ביתה דורשים מחקר
נוסף ,כיוון שהם מהותיים להבנת פעילותה של
כל אמנית שהיא גם אם ואשת–איש .בנוסף,
מעניין לבדוק האם יש קשר בין נושאי הציור
לבין יחסיה של האמנית עם בני משפחתה :עד
כמה העיסוק בנושאים "נשיים" נובע מחשיבות
המשפחה בעיני האישה–היוצרת ,ועד כמה הוא
נובע דווקא מנקיפות מצפון 22.גבר לא יחוש
רגשי אשמה על כך שהוא עוסק בעבודתו או
באמנותו .אישה עובדת בדרך כלל תחוש רגשי

אשמה ,ללא שיהא הדבר תלוי בזמן שהיא
מקדישה לבני ביתה .הדבר נכון במיוחד לגבי
אמניות שיצרו בתקופת עיסוקו של ספר זה,
שבה רק מעטות העמידו את אמנותן מעל
למשפחתן.
המצב היה שונה במקצת בקרב הצלמות
והאדריכליות .כפי שניתן לראות במחקריהן של
סלע ושל עדינה מאיר–מריל ,כמה מן הצלמות
ומן האדריכליות באותן השנים פתחו סטודיו או
משרד משותף עם בני זוגן או עם שותף אחר,
ועבדו בשיתוף פעולה ובשוויון .השותפּות אמנם
טשטשה את פועלו של כל אחד מהשותפים,
כיוון שהתכניות או הצילומים היו חתומים ,על–
פי רוב ,בשם המשרד או הסטודיו ,וקשה לקבוע
בדיוק מה היה פועלן של האדריכליות ושל
הצלמות .יש שיטענו כי דווקא בכך ניתן לראות
את השוויון בין השותפים ,כי גם שמו של הגבר
הסתתר מאחורי שם המשרד או הסטודיו .אך
בגלל ההבניה המגדרית של כלל הציבור — שם
המשרד או הסטודיו נתפסו בדרך כלל כמייצגים
את האדריכל או את הצלם יותר מאשר את בת
זוגו .ובכל זאת ,בתוך המשרד או הסטודיו
התקיים שוויון בין שני היוצרים והשותפות
אף אפשרה לנשים להתפנות ללידות ולניהול
הבית בעת הצורך .ייתכן ששוויון הזכויות נבע,
בין היתר ,מכך שאדריכליות וצלמות נתפסו
כבעלות מקצוע ,כנשים עובדות ,ולפיכך שוות
בכל לגברים .אלה מילאו גם פונקציה לאומית:
האדריכליות בנו את הארץ ,והצלמות בנו את
המיתוס של הישראלי החדש .לכן נתפסו שני
המקצועות הללו כחיוניים יותר לבניית החזון
הציוני ,ומכאן אף מכובדים יותר .לעומת זאת,
ציירות ופסלות עסקו ב"אמנות" ,ב–"לופט
גשעפטן" (עסקי אוויר) ,עיסוק שאולי הוא "טוב
לנפש" ,אך אינו חיוני למחיה ,ובדרך כלל נתפס
23
כתחביב.
העובדה שרוב הנשים היוצרות העמידו
בראש סדר העדיפויות את הבית ואת המשפחה
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(בין אם הן עקרות בית ובין אם הן עובדות
מחוץ לו ותורמות לכלכלת המשפחה) היא
אחד הגורמים העיקריים לזלזול בהן ,בטענה
שאינן מספיק מקצועיות .כאשר אמן–גבר עובד
למחייתו במקצוע נוסף (ובארץ נאלצים כמעט
כולם לעשות זאת) ,הוא עדיין נתפס קודם כל
כאמן .לעומת זאת האמנית נתפסה קודם כל
כעקרת בית או כעובדת ורק אחר כך כאמנית.
איך יכולה אמנית להיות מקצועית אם עיסוקה
באמנות הוא תחביב שמוקדש לו רק מעט מן
הזמן הפנוי ואינו עיסוק מלא? כך ראתה החברה
הישראלית את האמניות וכך גם התבטאה
הביקורת ,כפי שמראה טרכטנברג בספר זה.
למרות העיסוק בנושאים הקשורים לחוויה
הנשית — הריון ,לידה או אימהות ,שהוזכרו
קודם ,הרי שעד שנות השבעים אין ביצירה
הנשית בישראל כל זכר לחוויות נשיות
אינטימיות יותר ,כאלה שאסור היה להזכירן
ב"חברה טובה" ,כגון המחזור החודשי ,גילוי
עריות ,אלימות גברית וכדומה .יוכבד ויינפלד,
למשל ,הייתה בין האמניות הראשונות בשנות
השבעים שעסקו ביצירתן במחזור החודשי או
בנושא הנידה .אך בעוד שבארצות אחרות חוויות
אינטימיות אלה הפכו לנושאים העיקריים של
אמנות נשים החל משנות השישים והשבעים,
בארץ הן עלו על סדר היום הנשי רק בשנות
התשעים .הסיבה לכך טמונה אולי בעובדה
שתמיד חיינו בארץ במלחמת קיום בלתי פוסקת,
הן כלכלית והן ביטחונית ,שהאפילה על הסבל
הפרטי (של נשים ושל גברים גם יחד) .יש
לזכור שדווקא בשנים הקריטיות של המהפכה
הפמיניסטית בארצות הברית ובאירופה —
שנות השישים והשבעים — התחוללו בארץ
שתי מלחמות ,מלחמת ששת הימים ב–1967
ומלחמת יום כיפור ב– .1973אין זה מפליא,
איפוא ,שהביקורת החברתית והפוליטית הייתה
משנית לפחד הקיומי ,לתחושת האובדן ולשכול.
בסיטואציה דומה אנו נתקלים גם בתקופת

"היישוב" ,אז נדרשו הנשים אף להתאפק יותר
מן הגברים :הגברים נתפסו כאלה הנושאים
בעול "האמיתי" :בניין הארץ ,כיבוש העבודה,
קליטת העלייה ,דאגה לביטחון וכדומה ,ובשל
כך נתבעו הנשים להצניע את בעיותיהן נוכח
24
בעיות הקולקטיב והאומה.
לא רק הנושאים הנשיים האינטימיים נדחקו
החוצה ,אלא גם התפיסות הפמיניסטיות של
זכויות האישה ,אפילו בשלבים המוקדמים
של הציונות אשר קידשה ,כביכול ,את מיתוס
שוויון הזכויות :כפי שמציינת יעל גילעת בספר
זה ,נשות הישוב ,ואפילו פעילות ציבוריות
כגון רחל ינאית בן–צבי ,טרחו לציין שאינן
סופרג'יסטיות; להפך ,הן טענו שהיו רוצות
מאוד להקדיש את חייהן לתפקידים המסורתיים
של האישה — רעיה ואם ,אך סברו כי בעת
25
ההיא החובות הלאומיים קדמו לכל דבר אחר.
רתיעת הציבור והממסד מהפמיניזם המשיכה
להתקיים בארץ גם כאשר החלו ניצניו לבצבץ
כאן בשנות השבעים ,זאת בשעה שבארצות
הברית הגל השני של הפמיניזם יצר מהפכה .רק
בשנים האחרונות הפכה מחאת הגוף הנשי (וגם
הגברי) ללגיטימית בארץ ואפילו למייצגת של
כל המחאות האחרות ,ונושאים מגדריים (כגון
זהות מינית ונזילות מגדרית) תופסים מקום
26
חשוב באמנות העכשווית בישראל.

חומרים "נשיים"
לצד הנושאים הקשורים לחוויה הנשית
כגון לידה או אימהות ניתן למצוא ביצירתן
של האמניות הנדונות בספר גם טכניקות
וחומרים שנתפסו "נשיים" ו"לא אמנותיים",
כגון עבודות חֵמר ,עבודות מחט או אריגה,
לצד חומרים אמנותיים שנחשבו לגיטימיים
יותר .מגוון זה של חומרים קשור גם לעובדה
שאומניות רבות היו רב–תחומיות ,ולצד ציור
או פיסול עסקו במגוון רחב של אּומנויות ,כגון
איור ספרים ,עיצוב פנים ,עיצוב כלים ,שטיחים,
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בדים ,תכשיטים וכדומה .רב–תחומיות זו אמנם
מאפיינת אמנות נשים ,כפי שאני מציינת בפרק
על הציירות והפסלות ,אך האם היא נובעת מן
האופי הנשי? או אולי מתוך הצורך להתפרנס?
שהרי נשים שלא מצאו פרנסה כאמניות נאלצו
או בחרו לעסוק גם באומנויות.
גם אמניות שעסקו אך ורק ב"אמנות
יפה" (או כפי שנהוג היה לכנותה — "אמנות
גבוהה") ,הרבו להשתמש בחומרים שנלקחו
מתחום מלאכת היד והאמנות השימושית
(או "האמנות הנמוכה") .כאן המקום להזכיר
שהחומרים ה"נשיים" לא הוגדרו כך בדרך כלל
על–ידי האמניות עצמן ,אלא על–ידי הגברים
— האמנים ,המבקרים והחוקרים — שראו בהם
חומרים לא אמנותיים ופחותי ערך ,כפי שניתן
לראות מדוגמאות שמביאה טרכטנברג בפרק
הבא וכן גילעת בפרק על "רוקמות האומה".
האמניות עצמן ,ברובן ,לא תפסו חומרים אלה
"כנשיים" .למשל ,הפסלות שיצרו בחֵמר לא
עשו זאת משום שראו בו חומר המזוהה עם
נשיות ("אמא אדמה") ,אלא כיוון שמצאו שם,
כדברי גדולה עוגן" ,נישה פנויה" שנתנה להן
חופש פעולה ליצור ולהמציא כרצונן .עוגן
מספרת שפנתה לקרמיקה כי חשה שהמקום
היה פנוי ואפשר לה להתפתח כרצונה" :היה לי
שם אוויר" ,אמרה 27.רק בשנות השבעים החלה
פמלה לוי להשתמש במתכוון בחומרים "נשיים"
ובטכניקות שיוחסו למלאכות יד "נשיות",
מתוך תפיסתה הפמיניסטית שהושפעה ישירות
מהתפתחות אמנות נשים בארצות הברית ,משם
28
עלתה ארצה ב–.1976
נזכיר כי החלוקה בין אמנות יפה לאמנות
שימושית החלה להיטשטש עוד במחצית
השנייה של המאה ה– ,19בזכות סגנון "התחייה
הגותית" ורעיונותיו של רסקין והאמנים הפרה–
רפאליטים ,שפותחו אחר כך על–ידי ויליאם
מוריס וקבוצת "האמנויות והאּומנויות" (Arts
 .)and Craftsמטרתם הייתה לחזור לאידיאלים

של אמנות ימי הביניים ,שבהם לא התקיימה
חלוקה בין אמנות שימושית לאמנות יפה,
ורוב האמנויות נרתמו למען עבודת הקודש
של הכנסייה הנוצרית .מסיבה זו עבדו האמנים
בקבוצות שכללו מומחים רבים מתחומים
שונים ,כגון בנייה וסיתות ,גילוף אבן ועץ,
עבודות ויטראז' (זכוכיות צבעוניות) ,רקמה
ואריגה ,ציור ואיור כתבי קודש וכדומה —
ויצרו כקולקטיב .למעשה ,הייתה זו התפיסה
שאימץ בוריס שץ כאשר ייסד את "בצלאל",
וזו גם הלכה והתפתחה בעיצוב ובאמנות
המודרניים בתחילת המאה העשרים ,הפעם
ללא קשר לתחייה הגותית ,אלא מסיבות
חברתיות ואמנותיות .תפיסה זו קיבלה משנה
תוקף בעידן הפוסט–מודרני (במיוחד בעידן
הפופ–ארט ,החל משנות השישים של המאה
העשרים) ,כאשר ההבחנה בין אמנות גבוהה
ונמוכה נעלמה לחלוטין .אך בתקופה שבה דן
ספר זה עדיין ניכר בארץ יחס שלילי או דו–
ערכי למלאכת היד .אמנם ,הפטרוניות שעמדו
בראש ארגוני הנשים פעלו לפיתוח מלאכות
היד ולעליית קרנה של האמנות העממית,
אך הביקורת האמנותית הדגישה את מעמדן
הנמוך של אּומנויות אלה ,כפי שניתן לראות
במאמריהן של טרכטנברג ושל גילעת .לטענתה
של גילעת ,בעוד שבאנגליה ניתן היה ליצור
מודל המשלב בין עליית קרנן של מלאכות היד
לבין רעיונות של קדמה ,מוסר ותפיסה חדשה
של נשיות ושל מעמד האישה ,הרי שבארץ
מלאכות היד נותרו במעמדן הנחות ,כמו גם
מעמד האישה עצמו 29.טרכטנברג מראה כיצד
המשיכו מרבית המבקרים להשתמש בחלוקה
המיושנת בין אמנות שימושית ליפה ,ומכאן,
לדעתה ,נובעת הנימה הביקורתית השלילית
ביחס לנשים היוצרות ,שהרבו להשתמש
בטכניקות ובחומרים שאותם שייכה הביקורת
לאמנויות השימושיות.
לרשותן של מרבית הנשים מן התקופה
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שאותה אנו חוקרות בספר זה לא עמד בדרך
כלל "חדר משלהן" ,ואם כן — היה זה חדר
קטן מאוד ,גם בגלל תנאי המגורים הצנועים
האופייניים לאותה התקופה בארץ וגם בשל
המצב הכלכלי הקשה .ציירות ,צלמות ואפילו
אדריכליות יכולות אמנם להסתדר בדוחק בפינת
חדר או במרפסת ,אך פסלות נאלצות לכפוף את
יצירתן לתנאים הפיזיים ,ליצור עבודות קטנות
יחסית ולהסתפק בטכניקות שאינן דורשות
מקום רב .הבעיות הטכניות הכרוכות בפיסול
אינן ייחודיות לישראל ואף לא לנשים .גילוף
באבן או בעץ ,יציקות ברונזה או ריתוך ברזל —
כל אלה יוצרים לכלוך רב ועבור חלקם נדרשים
סטודיו עם מרחב ואף עזרה של בעלי מלאכה.
אמנם פסלי ברונזה נוצרים קודם כל בחומר רך,
בדרך כלל בחֵמר או בשעווה (בשיטת "השעווה
האבודה") ואינם דורשים מקום רב ,אך הגדלת
הפסל לקראת היציקה ומהלך היציקה עצמה
נעשים על–ידי בעלי מלאכה מיומנים .בפיסול
גם כרוכות טכניקות שדורשות לעתים כוח פיזי.
ניתן כמובן להיעזר בטכנאים ובעוזרים אך כל
אלה עולים כסף רב .רק פַסל מוכר וידוע,
שעבודתו מוזמנת מראש והוא יודע שתהיה
בידיו היכולת לממן אותה ,יכול לעשות זאת.
תנאים אלה הקשו מאז ומתמיד על כל הפסלים,
אך אין ספק שהם הקשו במיוחד על הפסלות,
שנתפסו על–פי רוב כאמניות במשרה חלקית,
היוצרות לצד עבודתן העיקרית — גידול
ילדים וניהול משק בית — ולכן אינן נחשבות
לאמניות רציניות שמתאימות להזמנת עבודה
כה מורכבת שדורשת מחויבות ,זמן ומאמץ.
מסיבה זו ,ואף על–פי שהיו גם פסלות שיצרו
בחומרים המסורתיים ,רבות מן הפסלות בארץ
30
עבדו עם חֵמר.
עובדה זו מסבירה גם מדוע הייתה דלה
תרומתן של הפסלות להקמת אנדרטאות בארץ,
כפי שעולה ממאמרה של אסתר לוינגר על
נשים ואנדרטאות מלחמה בישראל .לדבריה,

מתוך כאלף אנדרטאות שהוקמו בארץ רק 30
נעשו על–ידי פסלות–נשים ,ומתוך  300אמנים
שהיו מעורבים ביצירת אנדרטאות אלה ,רק
 12היו נשים! 31ואם חיפשנו קודם מאפיינים
"נשיים" ביצירה הנשית — לוינגר מוצאת
אותם באנדרטאות שנוצרו על–ידי נשים.
לדבריה ,נשים נטו לא להקים אנדרטת ניצחון,
אלא אנדרטאות זיכרון ,הן העדיפו להימנע
מהקמת מבנים גבוהים ששלטו על הנוף ,לא
שילבו באנדרטה כלי נשק ונמנעו משימוש
בברזל ,פלדה ובטון ,חומרים שנתפסים כבעלי
אופי מלחמתי .אף על–פי שבארץ ,בגלל מצבה
המיוחד ,ישנן אנדרטאות אֵבל רבות שנבנו על–
ידי פסלים–גברים ,ונושא השכול ,כגון נושא
"העקידה" ,נפוצים מאוד גם אצלם ,הרי שנושאי
הקינה והאבל ,לטענתה של לוינגר ,מייחדים
יותר אנדרטאות שהקימו נשים–פסלות.
אך דווקא למגבלות הפיסול שמניתי
לעיל היו גם מעלות :בעוד שרוב הפסלות
בארץ שיצרו בחומרים מסורתיים ייצגו בדרך
כלל סגנונות מסורתיים בפיסול (כך לפחות
בעשורים הראשונים של המאה העשרים),
נראה שהפסלות בחֵמר היו חדשניות ומקוריות
הרבה יותר .ביצירותיהן ניתן למצוא מאפיינים
מייחדים ,לאו דווקא נשיים ,אלא ישראליים–
מקומיים ,ולכן ,לדעתי ,לפיסול הקראמי
ולעבודות האדמה האחרות ישנו מקום נכבד
ביותר בהתפתחות האמנות הישראלית .אם
בתחום הציור תרומת הנשים–אמניות השתוותה
לזו של הגברים ,נראה כי נשים שפיסלו בחֵמר
עלו על הגברים בתרומתן הייחודית להתפתחות
האמנות המקומית ,במיוחד בעשורים הראשונים
של המאה .לכך תרמה ,בין היתר ,הדוויג גרוסמן,
שהעמידה דורות של פסלות ומעצבות מקוריות
שיצרו בחֵמר ,כפי שמוזכר בהמשך בפרק העוסק
בציירות ובפסלות .כמה מן האמניות המוזכרות
שם היו גם מורות לאמנות והעמידו דורות של
ציירים ופסלים ,כמה מהם ידועים ומוערכים.
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מידת השראתן הסגנונית ותרומתן של אותן
אמניות מורות להתפתחות האמנות הישראלית
עדיין לא נחקרה.

אמנות נשים ומאפיינים מקומיים
מאפיינים מקומיים ייחודיים אלה מחזירים
אותנו לשאלה השנייה שמעלה הדיון באמנות
נשים בישראל :האם ניתן לזהות באמנות הנשים
מאפיינים ישראליים מובהקים ,או שמא הנשים
עוסקות בנושאים אוניברסאליים? בעיית
המקומיּות אינה אופיינית רק לנשים–אמניות
אלא לכל האמנות הישראלית ,ובמסגרת זאת
לא אוכל לעסוק בה בהרחבה .עם זאת אציין
את מורכבותה ,במיוחד בגלל היותה של ארץ–
ישראל ,ואחר כך מדינת ישראל ,ארץ הגירה.
כיוון שהאמנות הישראלית התגבשה תוך זמן
קצר ,ללא מסורת אמנותית להישען עליה,
היא הייתה ,לפחות בתחילת דרכהַ ,ל ְק ָטנ ִית
(אקלקטית) וחקיינית ,והתבססה על השפעות
רבות שיובאו מאירופה ומאוחר יותר מארצות
הברית .גם אמניות שנולדו בארץ והחלו את
הכשרתן בישראל ,נסעו ,בסופו של דבר ,על
מנת להשלים את לימודיהן בחו"ל ,והביאו
אתן השפעות בינלאומיות .כך למשל ,עוד
בשנות העשרים והשלושים נסעו כמה אמניות
(וגם אמנים) ללמוד אצל אנדרה לוט בפריז,
ביניהן ציונה תג'ר ויונה צליוק .אמניות אחרות,
כגון קתה אפרים מרכוס ,ג'ניה ברגנר חנה
טברסקי ועוד רבות אחרות (מהן ילידות הארץ
ומהן עולות) ,למדו באקדמיה "גרנד שומייר"
(,)Académie de la Grande Chaumière
שלמעשה לא הייתה אקדמיה של ממש ,אלא
מספר סטודיות שבהם ניתן היה להירשם
ללימודים רגילים או לעבוד באופן חד–פעמי או
יותר ,לקבל עצות ואף לשמוע הרצאות מפיהם
של ציירים ופסלים .בגלל אופיו החופשי וחסר
המחויבות של המוסד ,הגיעו ל"גרנד שומייר"
אמנים רבים מארצות שונות ,ונוצר שם כור

היתוך של השפעות אמנותיות שונות.
סוגיית המקומיות הייתה בעייתית גם משום
שלא הייתה כמעט מסורת של סמלים ודימויים
ארצישראליים ,והאמנים בארץ נאלצו להשתמש
בסמלים יהודיים ,כגון מגן דויד ,או בשבעת
המינים ,כדי לאפיין ישראליות .כתוצאה מכך
רוב האמנים ,וביניהם גם הנשים ,חיפשו את
מילון הצורות הישראלי בהווי החיים המקומי
ובטיפוסים המקומיים (כגון מאפיינים בדוויים,
ערביים או חלוציים) ,או בחי והצומח המקומיים
(כגון הצבר ,עץ הזית או החמור) ,או במוטיבים
שנוצרו בהשראת פרטים ודגמים ארכיאולוגיים,
לאו דווקא יהודיים ,חלקם מזרחיים ,בין אם
ערביים או של יהודים עולים מתימן או ממדינות
צפון אפריקה 32.העדר מסורת של אמנות ואּומנות
ישראליים ושל מילון דימויים ישראלי גרם לכך
שהממסד נאלץ להמציא אּומנות עממית רשמית,
כפי שטוענת גילעת .אך האם האּומנות העממית
הרשמית ,שהומצאה בזכות פועלם של ארגוני
הנשים ,תרמה להתפתחות אמנות ישראלית
מקומית? לכאורה התשובה לכך היא שלילית,
כי הייתה בארץ חלוקה ברורה בין אמנות
"אמיתית" — הציור והפיסול ,לבין האּומנות
העממית הרשמית ,שנתפסה בעבר כקיטשית,
מזויפת ,סנטימנטלית ומיועדת לתיירים — לא
ל"ישראלים אמיתיים" ש"מבינים עניין" (אם כי
כיום מתחילים להעריך אותה ולאסוף אותה).
למרות גישה מזלזלת זאת ,ניתן להניח שהייתה
השפעה הדדית כלשהי בין האמנויות :מקורות
ההשראה שמהם נוצרו המוטיבים ,הדגמים
והסמלים המקומיים היו משותפים לציור
ולפיסול ,כמו גם לאּומנות העממית ולמלאכת
היד .מכל מקום ,תרומתן של נשים ליצירת מילון
צורות ישראלי אף היא ראויה למחקר נוסף.
האם המקומיות הישראלית באה לידי ביטוי
דווקא אצל נשים יוצרות יותר מאשר אצל
הגברים? באשר לציירות ,נראה לי כי הביטוי
המקומי אינו שונה בהשוואה לציירים ,בין
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אם מדובר בציור הריאליסטי העוסק בנופים
מקומיים ,בדמויות ובהווי החיים בישראל ,ובין אם
מדובר באמנות מופשטת המקבלת את השראתה
מהאור המקומי ,מן הצבעים ומן הצורות.
אך ,כאמור ,באשר לפסלות בחֵמר ובעבודות
אדמה — אין לי ספק שבאלה ניכר ביטוי בולט
למקורות הארכיאולוגיים ולנושאים מקומיים,
ולנשים הייתה לכך תרומה משמעותית.
בתחום הצילום ניתן לומר שהמקומיות
התבטאה בעיקר במסגרת הנרטיב המקומי,
בגלל יצירת דימויים של "הישראלי החדש".
אך האם דימויים אלה היו שונים ,למשל,
מדימויי "הסובייטי החדש" שהופיעו לאחר
המהפכה ברוסיה? האם הפועל ,הקיבוצניק
והחייל הישראלי הם באמת ישראליים ,או
שהם רק מיוצגים על–ידי בגדים ומאפיינים
מקומיים ,בשעה שהשפה האמנותית נשארת
אוניברסאלית? האם יש הבדל בין צלמות
לצלמים? למעשה ,כיוון שרוב הצלמות
והצלמים עבדו בשירות האומה ,לא ניכר הבדל
ביניהם ,לא בסגנון ולא בנושאים.
באדריכלות ובעיקר בעיצוב הפנים ניתן
בהחלט לדבר על "מקומיות" :השימוש
בפרטים ובמוטיבים אוריינטליסטיים ,מציאת
פתרונות שונים להסתרת בוהק השמש העזה
(כמו משרביות והצללות שונות) ,צבעוניות
מקומית שמופיעה בעיצוב הפנים ,בחומרים,
בבדים וכדומה .במקרים מסוימים נעשה שימוש
בחומרי בנייה מקומיים מפאת אילוצים של
משאבים או מטעמים של שמירה על מסורת או
של המשכיות סגנונית .עם זאת ,מרבית המבנים
שתוכננו בארץ החל מתקופת המנדט הבריטי
ועד לקום המדינה (ואף לאחר מכן) משתייכים
לסגנון הבינלאומי .הסגנון "עלה" ארצה עם
האדריכלים שהיגרו מאירופה ועם ילידי הארץ
שרכשו את הכשרתם המקצועית בחו"ל ,והוא
שמר לרוב על מאפיינים ייחודיים ללא קשר
למקום שבו נבנה הבניין .אך האם יש הבדל

בין אדריכלים לאדריכליות בביטוי המאפיינים
המקומיים? ובכלל — האם יש הבדל בין
אדריכלות "נשית" ל"גברית"? בתערוכה
33
שהתקיימה ב– 2007ועסקה באדריכלות נשים,
ובמיוחד בסרט הוידיאו שליווה את התערוכה,
נרמז כי יש הבדל בין אדריכלות של נשים לבין
זו של גברים ,וכי האדריכליות מודעות יותר
לצרכים הפונקציונאליים ,לפרטים ולתכנון
הציבורי והקהילתי .אלא שלדעתי ,הבדלים
אלה עדיין לא הוכחו ,כי הנושא לא נבדק
בכלים מחקריים והשוואתיים .בעיה דומה
קיימת גם ביתר תחומי המדיה ,וגם ההנחה
הקודמת שלי ,לפיה לפסלות בחֵמר יש תרומה
ייחודית לאמנות הישראלית ,לכל הפחות בנוגע
לחדשנות ולמקומיּות — גם היא דורשת עדיין
הוכחה בכלים מחקריים.
נראה כי פרק זה מעלה שאלות רבות שעדיין
לא נחקרו ,גם לא בספרנו זה .כאמור ,מטרתנו
הראשונה הייתה ,קודם כל ,לפרוש את היריעה,
למפות ולמנות את הנשים היוצרות בתחומים
השונים .רק לאחר המחקר וההשוואה שערכנו בין
תחומי המדיה השונים יכולנו להגיע להבחנות,
להנחות ולשאלות שהוצגו במבוא זה .אנו מקוות
שעתה ,לאחר הכנת התשתית והנחתה ,יבואו
חוקרים נוספים ויעסקו בנושאים שעלו כאן.
 1תפיסה זו אפיינה ,למשל ,כמה ממרצי החוג
לתולדות האמנות באוניברסיטת תל–אביב ,ולכן
היה עליי להיאבק כדי לקיים בשנת  2002סמינר
בנושא "נשים יוצרות בישראל מתקופת 'בצלאל'
ועד שנות השבעים" .בשנים האחרונות חל
שינוי ,וישנה נכונות גוברת לקבל את תפיסתנו.
 2על מיתוס השוויון ,כולל הפניות למקורות ,ראו
בפרק של סלע בספר זה .כמו כן ראו :חנה ספרן,
לא רוצות להיות נחמדות (חיפה :הוצאת פרדס,
.)2006
 3ראו :יגאל צלמונה (אוצר) ,ציוני דרך באמנות
ישראל ,קט .תע( .ירושלים :מוזיאון ישראל,
.)1985

מבוא :מקומן של נשים בתולדות האמנות הישראלית21 | 1970—1920 ,

 4ד"ר חיים גמזו כיהן במשך שתי קדנציות,
האחת בשנים  1949-1947והשנייה בשנים
 .1976-1962לענייננו בדקתי רק את השנים
שנכללות בתחום המחקר שלנו בספר זה ,דהיינו
עד סוף שנות השישים .ראו :גילה בלס (עורכת),
ד"ר חיים גמזו :ביקורת אמנות (תל–אביב,
מוזיאון תל–אביב ,)2006 ,עמ' .759-754
 5ראוLinda Nochlin, Women, Art and Power :

12

and Other Essays (New York: Westview
) .Press, 1989תרגום מלא של המאמר ראו

6

7
8
9

בכתב העת המדרשה " ,10פמיניזם ואמנות
ישראלית" ,בעריכת גלעד מלצר ועינת עמיר,
בית הספר לאמנות במכללת בית–ברל (,)2007
עמ' .51-23
אילנה טייכר היא האוצרת של התערוכה אמניות
באמנות ישראל ,קט .תע( .חיפה :מוזיאון חיפה
והאגף לתרבות עיריית חיפה ,)1998 ,אותה
ציינתי בהקדמה .ראו :טל דקל ושירלי בכר,
"הקפיצה הקוונטית :אמנות פמיניסטית —
מגל ראשון לגל שלישי" ,המדרשה  ,10עמ'
 .152-127במאמר זה נפלו כמה טעויות ,כגון
הטענה שב"קבוצת ה– "10הייתה רק אישה
אחת .לדברי טל דקל ,חסרה גם פסקה שהושמטה
בטעות בעריכה.
גבריאל טלפיר" ,האמנים בחייהם וביצירתם",
גזית ,כרך כ"ו (ניסן תשכ"ט — חשוון תש"ל,
אפריל–נובמבר  ,)1969עמ' .55
שם ,עמ' .62
ראו ,למשלHugh Honour, Neo-Classicism :
Pelican

Middlesex:

13

14

15
16

(Harmondsworth,

) .Books, 1983העמוד הדורי ,למשל ,נתפס
כ"גברי" — ראשוני ,פשוט ,לא עמוס בקישוטים,
לעומת העמוד היוני ה"נשי" (שם ,עמ' .)126
לכן בחר בו דויד כרקע לשבועת ההוראטיים;
באותו ציור נראים הגברים אקטיביים ונכונים
לפעולה בעוד הנשים הן רגשניות ,בוכיות,
חלשות ופסיביות (שם ,עמ' .)36-35
 10ראו :משה צוקרמן ,חרושת הישראליות (תל–
אביב :הוצאת רסלינג .)2001 ,המאמר נכתב
בעקבות התערוכה שהתקיימה במוזיאון חיפה
ב– .1998ראו :טייכר ,אמניות באמנות ישראל.
 11שאלות אלה אכן נשאלו בסמינריון שהוזכר
לעיל ,שערכתי בשנת  2002באוניברסיטת תל–
אביב .כמה מהאמניות שעליהן נכתבו עבודות

17

סמינריוניות הגיעו להרצאות שבהן הציגו
הסטודנטים את מחקרם ,והן הגיבו למחקר
וענו על שאלות .האמניות הוקלטו ותומללו,
והתמלילים מצויים ב"בית ציפר".
יש לציין שבעיית ההגדרה המגדרית מחריפה
דווקא בשפה העברית ,שבה ישנה הבחנה ברורה
בין לשון זכר ללשון נקבה ,ולכן ,שלא כמו
באנגלית למשל ,לא ניתן לדבר בעברית על
"אמן" בשפה חסרת מגדר .אף על–פי שהעברית
ממילא ממגדרת ,ביכרתי לעתים להשתמש
בכפילות של נשים–אמניות או גברים–אמנים.
עוד על מקור המונח "מגדר" ,ראו את המבוא
לספר :דפנה יזרעאלי ואחרות ,מין מיגדר
פוליטיקה (תל–אביב :הקיבוץ המאוחד ,קו
אדום.)1999 ,
ראו :אלן גינתון (אוצרת) ,הנוכחות הנשית —
אמניות ישראליות בשנות השבעים והשמונים,
קט .תע( .תל–אביב :מוזיאון תל–אביב לאמנות,
.)1990
דיון בבעייתיות של "אמנות נשים" ראו :אילנה
טננבאום ועינת עמיר ,מרוץ שליחות :ארבעה
עשורים של פמיניזם באמנות הישראלית ,קט.
תע( .חיפה :מוזיאון חיפה .)2007 ,ללא מספרי
עמודים.
למשל ,טרייסי אמין ,מרינה אברמוביץ ותמי
בן תור הישראלית דורשות לא להתייחס אליהן
כאל פמיניסטיות .ראו :המדרשה  ,10עמ' .12
ראו :גליה בר–אור" ,להנשים את המיתוס",
אביבה אורי ,קט .תע( .עין–חרוד :משכן
לאמנות )2002 ,עמ'  .162לדברי בר–אור,
הסתירה אורי גם את גילה וגם את מוצאם
האוקראיני של הוריה ,כדי לבנות את מיתוס
האמנית ילידת הארץ.
קליר יניב ,למשל ,מודה כי שורר מתח בינה לבין
בתה ,שחשה כי הוזנחה בעקבות עיסוקה של
אמה באמנות .המתח ,לדעת יניב ,מקורו בבעיות
שהיו בינה לבין בעלה והובילו לגירושין על רקע
עיסוקה של יניב באמנות .יניב מעידה על עצמה
שהייתה דווקא אם טובה ,ומציינת כי אם יש בה
צער ,הוא דווקא על כך שלא הקדישה זמן רב
יותר לאמנותה ועל כך שלא נסעה לחו"ל ביתר
תכיפות .את הדברים אמרה יניב באחת השיחות
שקיימתי אתה .ראו :רות מרקוס" ,קליר יניב
האישה והציפור" ,קליר יניב ,האישה וציפור
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הנפש ,קט .תע( ,.עין–הוד :מוזיאון ינקו דאדא,
)2006
 18בעניין המורכבות של מערכת יחסים בין בני
זוג יוצרים ראו גםWhitney Chadwick and :
Isabelle de Courtivron (eds.), Significant
Others, Creativity and Intimate Partnership
(London: Thames & Hudson, 1993).
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20
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26

בר–אור" ,להנשים את המיתוס" ,אביבה אורי,
עמ'  ,163הערה  .28לא כך במקרה של אביבה
אורי עצמה ,שלא ויתרה על מקומה לטובת דוד
הנדלר ,ואף קיבלה ממנו תמיכה ללא סייג.
בידי המשפחה נותרו מעט מאוד ציורים של
האם והם אינם שמורים ,לעומת ציורי האב,
המקוטלגים במחשב ותלויים לראווה בכל חדר.
ראו :נרי ליבנה" ,היד שאוחזת בעפיפון" ,מוסף
הארץ ,22.9.06 ,עמ'  .41-36עוד על כך ראו גם
בפרק על הציירות והפסלות בספר זה.
קליר יניב ,למשל ,רמזה כי דווקא היחסים
המתוחים עם ילדיה גרמו לה לצייר ציורים
בנושא האם והילד וכן דיוקנאות של ילדיה,
ובמיוחד של בתה.
האמנים בכלל (ולא רק האמניות) נתפסו כלא
חיוניים .אויגן קולב התלונן על כך בכתבתו
"היכן אנו עומדים? מאזן האמנות הפלסטית
בארץ–ישראל" ,עתים .14.9.47 ,לדבריו ,בתי
הספר ,המוסדות התרבותיים והרדיו "אינם
רואים באמנות הפלסטית גורם חיוני ,למשל,
כספרות ,מוסיקה ,או תיאטרון" .ראו :גליה
בר–אור ,אויגן קולב — בניין תרבות בארץ–
ישראל (תל–אביב :מוזיאון תל–אביב לאמנות,
 ,)2003עמ' .19
ראו :דבורה ברנשטיין'" ,בין האישה–האדם
ובין אשת–הבית' :אישה ומשפחה בציבור
הפועלים היהודי העירוני בתקופת הישוב",
אורי רם (עורך) ,החברה הישראלית :היבטים
ביקורתיים (ישראל :ברירות ,)1993 ,עמ'
 .89-83ראו התייחסות לסוגיה זו גם במחקרים
של טרכטנברג ושל גילעת בספר זה.
ניצה דרואין'" ,לא היינו סופרג'יסטיות' — על
נשים חלוציות בעלייה" ,קתדרה ( 35אפריל
 ,)1985עמ' .192
רתיעה מפמיניזם קיימת עד היום ,ונשים
רבות טורחות לציין שאינן פמיניסטיות ,כי
פמיניזם כרוך ,לדעתן ,בדעתנות ,במיליטנטיות

אנטי–גברית ובשריפת חזיות ,והן הרי
בסך הכל מאמינות בשוויון זכויות ,בזכותן
להשתכר בכבוד ,בזכותן על גופן וכך הלאה
— כמו לא היו אלה מאפיינים של הפמיניזם.
להפתעתי ,נאמרת המנטרה הזאת גם על–ידי
כמה מהסטודנטיות הצעירות שלי .כאמור ,גם
כמה אמניות עכשוויות נרתעות מהיות מזוהות
כפמיניסטיות (ראו לעיל).
 27דברים אלה נאמרו בסמינריון שערכתי בשנת
 2002בנושא "נשים יוצרות בישראל מתקופת
'בצלאל' ועד שנות השבעים".
Tal Dekel, “Rediscovering Feminism in 28
Israel, New Aspects of Pamela Levy's Early
Works”, in Hagar, Studies in Culture,
Polity and Identities, vol. 7, no. 2, Ben
Gurion University, (Dec. 2007).

 29גילעת מראה כי המעמד הנחות של מי שעסק
במלאכות יד היה גם נחלתם של הגברים.
ניתן להבין זאת גם מספרם של דוד טרטקובר
וגדעון עפרת (עורכים)" ,בצלאל"  ,100ספר
ראשון ( 1929-1906תל–אביב :מועצת הפיס
לתרבות ולאמנות ,)2006 ,שממנו משתמע כי
היחס לעוסקים במלאכות היד ב"בצלאל" היה
קולוניאליסטי ,פטרוני ומתנשא.
 30בסופו של דבר ,כמו במקרים של גדולה עוגן
או ציונה שמשי ,הדחף היצירתי הוביל אותן עד
מהרה לשימוש בטכניקות מורכבות וליצירות
מונומנטאליות .יש לציין שבעיית המקום אמנם
קריטית עבור פסלים ,אבל מסתבר שכך גם
עבור העובדים בטכניקות שונות של הדפס,
וראו בהקשר זה את דבריה של נעמי סמילנסקי
בפרק על הציירות והפסלות בספר זה.
Esther Levinger, “Women and War 31
Memorials in Israel”, Woman’s Art Journal,
16/1 (Spring-Summer 1995), pp. 40-46.

 32בעניין זה ראו גם :יגאל צלמונה ותמר מנור–
פרידמן (אוצרים) ,קדימה — המזרח באמנות
ישראל ,קט.תע( .ירושלים :מוזיאון ישראל,
.)1998
 33התערוכה הוצגה בפברואר  2007בבית
האדריכל ,המגדלור  ,15יפו .אוצרים :סרגיו
לרמן וסיגל דוידי .ראו גם בפרק של מאיר–מריל
על האדריכליות.

ממוצלחות למועלמות,א
יוצרות בעיני ביקורת האמנות
גרסיאלה טרכטנברג

"תערוכות האישה מעוררות תמיד פקפוק
כלשהו .מבוכה במסתכל ,מועקה .היא תמיד
עצמיית ,היא מוכרחה להיות 'אחרת' ,אך מעבר
לאוריגינליות הטבועה במינה — גשר המוליך
1
ללא דרך".
שלמה ידידיה ,כתובים24.4.1930 ,

מבוא
בהיסטוריה של שדה האמנות הישראלי בולטת
נחיתותה של העשייה האמנותית של הנשים.
נחיתות זו הייתה תולדה של גורמים רבים.
פרק זה עוסק בחלקו של אחד הרכיבים במערך
הכוח שהלך והתגבש לאורך השנים — ביקורת
האמנות .אני מבקשת לטעון שביקורת האמנות,
כפי שהיא התגבשה מראשית שנות העשרים ועד
שנות השבעים של המאה העשרים ,התאפיינה
בדחיקתן של הנשים לשוליים ובהפחתה בערכן
של הנשים האמניות 2.נשאלת השאלה אילו
אסטרטגיות פיתחה ביקורת האמנות שהשלכתן
הייתה הדרת האמניות ודחיקתן לשולי שדה
האמנות .בשדה הביקורת לא נרשמה התעלמות
מוחלטת מעשייה של נשים .סקירת הביקורות
מגלה תמונה מורכבת :היו אמניות שהוגדרו

כמוצלחות ,היו אלה אשר "זקוקות לשיפור
בעשייה" ,אחרות הוגדרו "גרועות" וכאלה
שמהן התעלמו — "המועלמות" .אף שאלה
קטגוריות שונות זו מזו ,משותף לכולם מיצובן
השונה של האמניות ,תהליך שנגזר מהבנייתו
של סדר חברתי ממוגדר.
לשאלה מה הופך עשייה אמנותית
למוצלחת ,ואף נערצת ,תשובה המורכבת
מניתוח היבטים חברתיים רבים המתרחשים
בתוך שדה האמנות ומחוץ לו ,ובין היתר בתחום
ביקורת האמנות .הדיון בתפקידה של ביקורת
זו נוגע לשני תהליכים המתרחשים בו–זמנית
בשדה האמנות .מחד ,הפעלתן של אסטרטגיות
לקידומן של עשיות אמנותיות והפיכתן לאמנות
עילית ,ומאידך ,פעולת ביקורת האמנות כגורם
מנטרל של עשיות אמנותיות שאותן היא תופסת
כבלתי רצויות .בראשיתו דן המחקר הסוציולוגי
של האמנות בדרכי ההצלחה או הכישלון של
העשייה האמנותית ,תוך ניתוח מגוון של
התהליכים הפנימיים בשדה האמנות .אולם,
אחת התובנות המרכזיות של המחקר העכשווי
קובעת כי גורל העשיות האמנותיות טמון
ביחסי הגומלין המתקיימים בינן ובין קטגוריות
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חברתיות רחבות יותר ,כגון השתייכות האמנים
והאמניות למעמדות ו/או לקבוצות אתניות,
לאומיות או מגדריות.
עבודת האמנות שהקהל מעריך הינה תוצאה
של פעילותם המשותפת של מרכיבים שונים
המשתתפים בתהליך ייצורה .מדובר בשרשרת
של אינטראקציות חברתיות אשר בסופו של
דבר מולידות תוצר גלוי — עבודת האמנות.
האמנית או האמן ,בתי הספר לאמנות ,המורים,
המבקרים ,הגלריות ,המוזיאונים ,הקרנות,
התיאורטיקנים ,החוקרים ואף מי שמייצר את
החומרים הדרושים ליצור את עבודת האמנות
שהקהל מעריך — כל אלה מהווים חלק בלתי
נפרד משרשרת ייצור זו 3.אדרבה :אמנות עילית
הינה בבחינת הגדרה הנצמדת לאובייקטים
מסוימים על–ידי רשתות חברתיות המעורבות
בתהליך המצאת האובייקטים ,הפצתם והערכתם
כעבודת אמנות 4.הפיכתו של אובייקט כלשהו
ליצירת אמנות אינה תלויה ,אם כן ,רק בערך
הפנימי שלו עצמו ,אלא גם בשילוב שבין
תהליכים חברתיים המתרחשים בתוך שדה
האמנות לאחרים החיצוניים לו.
במטרה להבין כיצד מעוצבות קריירות
מוצלחות בשדה האמנות — כמו גם כישלונות
— אי אפשר להסתפק באיתור הגורמים
השונים המשתפים פעולה בתהליך היווצרותה
של העשייה האמנותית .שני היבטים נוספים
עומדים ביסוד תהליכים אלה .ראשית יש לבחון
באילו דרכים חברתיות נוצר מבנה הכוח בשדה
האמנות ומהן דרכי שינויו .שנית ,יש להתחקות
אחר תהליך ייצור המשמעות הסימבולית של
התוצרת האמנותית 5.במילים אחרות ,העמדות
הדומיננטיות בשדה האמנות יהיו בשליטתו
של מערך סוכנים ,אשר בפעילותם המשותפת
יצליחו ליצור קהל המסוגל להעריך את התוצרת
האמנותית ולהצביע עליה כעל עבודת "אמנות
עילית" .לביקורת האמנות יש תפקיד מרכזי —
אמנם לא בלעדי — בהשתלשלות זו .הביטוי

"כוחה של המילה" מרמז על עצם יכולתה של
הביקורת להשפיע על עיצוב קריירות אמנותיות.
אולם ,חשיבותה נעוצה גם בכך שהשיפוט
האמנותי לא רק קובע גורלות אישיים אלא גם
מקרין לעבר הממד הציבורי .אדרבה :באמצעות
ביקורת האמנות מופצים דימויים מורכבים
שהופכים למודלים חברתיים על אודות הרצוי
והלא רצוי בעולם האמנות ומעבר לו.
ביקורת האמנות צומחת בסוף המאה
ה– 18כחלק בלתי נפרד ממבנה שדה האמנות
המודרני .מאז ועד היום עמדה זו לבשה ופשטה
צורה .עם זאת ,נשמר בה אפיון מרכזי :היא
מהווה חוליה מרכזית בדיון אודות השאלה "מהי
אמנות" .ביקורת האמנות על גלגוליה השונים
תרמה תרומה מרכזית לתהליך ההערכה של
סוגי אמנות ,ולא פחות מכך ,ליצירת ההבחנה
בין מה שייחשב אמנות לבין מה שיוגדר
כ"לא אמנות" 6.עצם מיקומה החשוב בקביעת
גורלן של העשיות האמנויות מעמיד את
ביקורת האמנות כמרכיב מרכזי בדיון אודות
תהליך הבניית עמדת האמנית בשדה האמנות
המודרנית.
לביקורת האמנות אף תפקיד מרכזי בחיזוק
האמונה בערכה של העשייה האמנותית.
יש הטוענים שרמת התחכום של ביקורת
האמנות עומדת ביחס ישר למיקומה של
העשייה האמנותית בהיררכיה הפנימית של
שדה האמנות :מיצוב העשייה האמנותית
בעמדה גבוהה קשור ,בין השאר ,בביקורות
ה"מתוחכמות" וה"מלומדות" שבהן היא זוכה.
עמדת הביקורת הינה עמדה מתווכת ,וכוחה
טמון ביכולתה להשפיע על דרכי ההערכה של
יצירת האמנות.
הבניית האמונה בערכן המובחן (דיפרנציאלי)
של סוגי עשיות אמנותיות ,החל מ"אמנות
גבוהה" וכלה ב"לא–אמנות" ,מותנית ביכולתם
של הצופים לאתר שלושה אפיונים של התוצרת
האמנותית :האחד ,יכולתו של הצופה לזהות
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את האובייקט כעבודת "אמנות גבוהה" .השני,
יכולתו של הצופה לקשור בין האובייקט האמנותי
לבין היסטוריה האישית שלו .בתהליך זה קושר
הצופה את מה שהוא תופס כנטיותיו האישיות
עם איכויות פנימיות של האובייקט האמנותי.
השלישי ,כישרונו — הנרכש — של הצופה
להעריך את החשיבות היחסית של האיכויות
המיוחסות לאובייקט האמנותי .קביעת ערכו של
אובייקט אמנותי הינה מרכזית בתהליך חלוקת
הגמולים הסימבוליים והחומריים שיוענקו
לעבודת האמנות ולשרשרת הייצור האמנותית
שבמסגרתה היא נוצרה .הצופה מפתח את
האפשרות לאתר אפיונים אלה בתיווכה של
ביקורת האמנות .אם כן ,ההיררכיה האמנותית
הינה תופעה מובנית ובלתי מותנית באיכויות
הפנימיות של האובייקטים האמנותיים ,ובהתאם
לכך פועלים גם השיפוט האמנותי ואיכויותיו.
אדרבה :בניגוד לאמונה הרווחת ,אובייקטיביות
מדעית ועיוורון מגדרי הנם רק האופן שבו
מציגה את עצמה ביקורת האמנות.

ביקורת האמנות :דיוקן חברתי
במשך כל התקופה הנדונה במחקר הנוכחי
נחשף עולם האמנות לפני הקורא הארצישראלי
באמצעות העיתונות היומית .העיתונים הקדישו
7
כתבות לנושא למן תחילת צמיחתו של השדה.
מדי פעם הופיע מאמר ביקורת שנכתב בידי
כותב יחיד ,ובמקרים אחרים פורסם מקבץ של
כתבות ומאמרים על תחומי התרבות למיניהם.
הפרסומים והסקירות בעיתונות היומית מלמדים
על תפוצתה הרבה של האמנות הפלסטית
בעיתונות הארצישראלית לסוגיה 8.אולם הדיון
האמנותי אינו מתקיים בדרך כלל רק בעיתונות
היומית ,אלא זקוק לכתבי עת מיוחדים
המשמשים במה לדיון בנושאים הנוגעים
לעשיית האמנות .באנגליה ראו אור כתבי עת
מסוג זה כבר בסוף המאה ה– 9.18ביישוב ראו
אור כתבי עת רבים ששימשו במה ספרותית

החל מן העשור הראשון של המאה העשרים.
אך דומה שהראשון שהתכוון במוצהר לדון
בנושאי אמנות פלסטית היה הירחון תיאטרון
ואמנות :הירחון של אמני ארץ–ישראל ,שיצא
ברציפות בין השנים  1928-1925בעריכתה של
מרים ברנשטיין–כהן .בגיליון הראשון הצהירה
המערכת על כוונותיה:
"ויהא הירחון במה לכל אלה אשר לבם הוגה
לאמנות בארץ–ישראל .תשמש במה זו לאמנים
שיבואו ומעל דפי ירחון זה יקראו ליצירה
אמנותית ולבקרה אמנותית .י ַעמדו הצופים ,חוזי
החזיונות ,מציירי הציורים ,מחברי המנגינות
מעל גבעות ארצנו וישאו את מדברותיהם מעל
עמודי ירחון זה ,את הגית לבם .התכנסו ובואו
מבקרים וחוו דעה ,הביאו את רעיונותיכם ומעל
במה זו תשמע יפה ,בקורת לשם שפור ושכלול
10
האמנות בארצנו".
דווקא המשפט האחרון מבהיר את
עמדתה של העורכת ביחס לחשיבות הביקורת
כגורם המתווך ומעצב את ערכה של העשייה
האמנותית .כפי שאפשר להבין משמו של
כתב העת ,הוא לא הוקדש אך ורק לאמנות
הפלסטית ,ולא בכל גיליון פורסמו כתבות
בתחום זה .עם זאת הקפידה המערכת להביא
לידיעת הקוראים את הנעשה בתחום באמצעות
11
המדור "כרוניקה".
בשנת  1926יצא לאור לראשונה שבועון
אגודת הסופרים כתובים ,אשר מאוחר יותר,
עם הפילוג באגודת הסופרים ,הפך לביטאונה
של "חבורת כתובים" 12.מנקודת ראותן של
האמנויות הפלסטיות המשיך השבועון את
הגישה של קודמיו וכלל אותן בכתבותיו ,אף כי
לא היו ליבת עיסוקו .במקביל אומץ גם הנוהג
להביא לידיעת הקוראים את הנעשה בתחום זה
ולשמש במה חזותית .אך כתובים נבדל מקודמו
בייחוד באופיו הפולמוסי .כתב העת הזה לא רק
פרסם ביקורות אמנות ,אלא שימש במה לאמנים
ולאנשי רוח לדיון בנושאים שנויים במחלוקת
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— ביקורת חריפה על חלק ממוסדות התרבות
הלאומיים ,ובכללם ביקורת על בית הנכות
הלאומי "בצלאל" 13והתשובה עליה 14,תביעתו
15
של נחום גוטמן להכיר בייחודיות עבודתו,
"גילוי דעת של ציירים" להגנת הצייר חיים
גליקסברג 16,הוויכוח בין שגאל לבין דיזנגוף
לגבי מוזיאון תל–אביב 17.המחלוקת חושפת
את אופיו של השדה — זירה חברתית אשר
במסגרתה התנהל מאבק לא רק על הגדרת
האמנות וערכן של יצירות אמנות ,אלא גם על
אופיין של המוסדות המכוננים אותה.
עם אנשי "חבורת כתובים" נמנה גם
גבריאל טלפיר ,אשר לימים ייסד בשנת 1932
את הירחון גזית לספרות ואמנות .כתב עת
זה היה הראשון שהצליח לממש את כוונותיו
במשך שנים רבות .גיליונותיו כללו מאמרים הן
בתחום הספרות הן בתחום האמנות הפלסטית.
מתחילת דרכו נכללו בו מסות על אמנות,
ביקורות על תערוכות ,רפרודוקציות רבות
וגם מידע כללי על הנעשה בתחום .בגיליון
משנת  ,1939לדוגמה ,פורסם מאמר ביקורת
לרגל התערוכה השנתית של אגודת הציירים
והפסלים מאת ג' ינאי (פסידונים של גבריאל
טלפיר) ,קטעים מההתכתבות בין האחים ון–גוך
ו– 18רפרודוקציות 18.בלי להתעמק בסוגיה
אם היו הבדלים בין האוריינטציות האמנותיות
של העיתונות היומית ובין אלה של כתבי העת
השונים ,ניתן לומר כי ההבדל הבולט בין גזית
לבין שאר הבמות הכתובות טמון ביחס המיוחד
שגזית גילה כלפי האמנויות הפלסטיות .כמות
המסות ,הביקורות והרפרודוקציות הרבות
שהופיעו בו מלמדת על התפקיד שהיה לירחון
כבמה לאמנים ולמבקרים מצד אחד וכאמצעי
לעיצוב הטעם האמנותי מצד אחר.
בעולם האמנות המודרני נועד לביקורת
האמנות תפקיד מרכזי .בדרך כלל מזוהה המבקר
עם אמן ,עם סגנון או עם תנועה אמנותית,
אשר להם הוא משמש פה ואת כוונותיהם הוא

מפענח .תפיסה זו מניחה מראש שהאמן הוא
גאון ,וכי את גאוניותו יש צורך להסביר .כללית
אפשר לטעון שהתפיסה האסתטית מניחה
חלוקת עבודה בין האמן לבין המבקר :הראשון
יוצר ,ואילו השני הוא מעין תוספת לגאוניותו
של הראשון ,תוספת אשר נועדה להזין את
העשייה בפרשנות ובהסברים "מתאימים" למה
שמוצג כבשורה אמנותית חדשה 19.לפיכך,
עלינו להתמקד בניתוח יחסי הגומלין בין האמן
למבקר ,או במילים אחרות — בהבניה ההדדית
של העמדות ,שמטרתה להשיג יתרון חברתי,
חדש או נוסף ,בזירה האמנותית.
החברה היישובית בארץ–ישראל נולדה
עקב השינוי החברתי העמוק שעבר על יהדות
אירופה במאה ה– ,19והיא כשלעצמה הייתה
חברה בהתהוות .הספרות הסוציולוגית מתארת
תהליכים של שינוי חברתי כמצבים שהם
בבחינת חלון הזדמנויות למיצוב מחדש של
קבוצות בחברה ובהן גם הזדמנות למיצוב
מחדש של נשים 20.ואכן ,נשים לא מעטות
היו בין מקימי שדה האמנות הארצישראלי,
ובהן מרים ברנשטיין–כהן ,שייסדה את הירחון
הראשון שעסק בענייני אמנות ,תיאטרון
ואמנות :הירחון של אמני ארץ–ישראל ,או אירה
יאן ,המורה הראשונה לציור בתל–אביב .אולם,
בחינה של שלבי התמסדותו של שדה האמנות
הארצישראלי מצביעה על השתלשלות מעניינת
של יחס הפוך בין כוח העמדה לאיושה המגדרי:
ככל שהלכו והתגבשו עמדות הכוח בשדה ,כך
הלך ופחת מספר הנשים שהיה ביכולתן לאייש
עמדות אלה.
מצב זה אפיין את מגוון העמדות השולטות
בשדה כולל עמדת ביקורת האמנות .אף על–פי
שבמשך שנות השלושים והארבעים היו נשים
מבקרות ,כגון שרה וילקינסון בפלסטיין פוסט
או לאה גרונדיג וחיה שוורץ שכתבו בדבר
הפועלת ,הן היו מעטות ,וכתיבתן הופיעה
בתדירות נמוכה בעיתונות המשפיעה של
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התקופה וברציפות רק בירחונים ייעודיים כגון
האחרון .מצב זה נמשך גם אחרי קום המדינה.
בניגוד להן ,הלך וגדל מספר המבקרים–
גברים ,והם גם נהנו משני גורמי העצמה
נוספים :רציפות הכתיבה ופלטפורמה איתנה.
באשר לרציפות — היו מבקרים שפרסמו את
הערכותיהם לאורך שנים ,כמו למשל מרדכי
נרקיס ,שפרסם בשנות השלושים והארבעים
בדבר .מבחינת פלטפורמת הכתיבה ,המבקרים–
גברים שלטו על עמדת הביקורת בפרסומי
התקופה ,הן ביומונים והן בירחונים .שליטה זו
התקיימה ללא קשר להשתייכות הפוליטית של
הפרסום .בעיתון הארץ פרסמו ברציפות ובסדר
כרונולוגי משנות השלושים ועד שנות השבעים
המבקרים הבאים :יצחק כ"ץ ,ד"ר קארל שוורץ,
מ .גוטליב ,ד"ר חיים גמזו ,בנימין תמוז ויואב
בראל .גם הירחונים נשאו מאפיינים דומים:
בירחון כתובים ,פרט לכתבותיה של חנה
אורלוף מפריז ,הייתה עמדת ביקורת האמנות
נתונה בידי גברים .גבריאל טלפיר פתח את
ירחון גזית לקשת רחבה של כותבים ,אולם
הירחון היה סגור בפני נשים מבקרות .מצב זה
אפיין את הירחון גם בהזדמנויות חגיגיות .כך
למשל ,לציון עשור להופעת הגיליון הראשון
של גזית הוזמנו לכתוב ולהביע את דעתם רק
21
אנשי רוח ואמנים גברים.
כאמור ,המשיכה תמונת המצב הזו להתקיים
גם לאחר קום המדינה .בדיקת ביקורות אמנות
שפורסמו בין החודשים ינואר–מרס בשנים ,1948
 1958ו– 1968בעיתוני הארץ ,דבר וידיעות
האחרונות מעלה שמספר הכותבות היה נמוך
ממספר הכותבים .כך למשל בין ינואר למרס
 1958פורסמו בעיתון ידיעות האחרונות עשר
כתבות על אמנות ,ובין הכותבים לא נמצאה
אף אישה .עשר שנים מאוחר יותר ,בין ינואר-
מרס  ,1968כמות הכתבות שעסקו באמנות
כמעט והוכפלה ( 18כתבות) ,אולם ,גם כאן ,לא
נמצאה בין הכותבים אף לא אישה אחת .ומה

קורה באותם עיתונים שניתן להגדירם עיתוני
הקבוצות השולטות בחברה הישראלית של
אותם ימים ,הארץ ודבר? בין החודשים ינואר-
מרס  ,1948אף לא אחת מתשע הכתבות שעסקו
באמנות ופורסמו בעיתון דבר נכתבה על–ידי
אישה ,ובעיתון הארץ רק כתבה אחת נכתבה
על–ידי מבקרת באותה תקופת זמן .עשור מאוחר
יותר ,ב– ,1958מתוך שלושים כתבות שפורסמו
בעיתון דבר רק שמונה נכתבו על–ידי נשים,
ובעיתון הארץ ,רק שתי כתבות מתוך  19היו
פרי עטן של מבקרות .בשנת  1968בעיתון דבר,
מתוך  26כתבות שפורסמו ,תשע נכתבו על–ידי
נשים .בו בזמן ,פורסמו בעיתון הארץ שלושים
ביקורות ,ורק ארבע מתוכן כתבו נשים.
הממצא הבולט בנתונים הללו הוא האחוז
הגבוה יחסית של כותבות בעיתון דבר בשנת
 1968בהשוואה לשני העיתונים האחרים .האם
יש בממצא זה כדי להצביע על שינוי בעמדתן
של נשים כותבות בשדה האמנות (שינוי שהיה
יכול ,אולי ,להשפיע אופי הביקורת על נשים
יוצרות)? אני מטילה ספק במסקנה שכזו .יכולת
ההשפעה של נשים–מבקרות תלויה בעמדתן של
נשים בחברה בכלל ובמערכת העיתון בפרט.
ההערכה המיוחסת למבקר או למבקרת הינה
ביטוי למידת היוקרה המיוחסת להם ,לכוחם או
להעדר כוחם בתוך המערך הפנימי של השדה.
לא זו בלבד שבשדה האמנות הישראלי התקיימה
היררכיית כוח בין העמדות השונות ,אלא שעל
כך יש להוסיף את העובדה ,שהשדה היה מבנה
חברתי ממוגדר ,כפי שהייתה באותם ימים
החברה הישראלית כולה 22.עקב כך ,עמדות
הכוח בשדה ,ובכלל זה גם ביקורת האמנות,
היו נתונות בידי גברים ,וכתוצאה מכך יוקרתה
של הביקורת "הגברית" עלתה על זו "הנשית".
לכן גם אם בשנת  1968נכתבו שלושים אחוז
מביקורות האמנות בעיתון דבר על–ידי נשים,
הרי שאין זו עדות למצב מגדרי שוויוני יותר,
שכן חשיבותה של ביקורת האמנות אינה נקבעת
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רק על–ידי מה שכתוב בה ,אלא בעיקר על–ידי
ההקשר החברתי שבו היא מתפרסמת.
23

דיוקן המבקר

הפרופיל החברתי של מבקר האמנות
הארצישראלי מצביע על אדם שהכשרתו
ועיסוקו הם בתחום מדעי הרוח ,שהביקורת אינה
בהכרח עיסוקו הבלעדי ,אלא אחד מעיסוקיו
בתחומי התרבות העילית .מאפיינים אלה
אינם מפתיעים ,משום שהמבקר הארצישראלי
המשיך אופני פעילות שהותוו באירופה
של המאה ה– .19גיבושו של שדה האמנות
המודרנית הביא להיווצרותן של עמדות חדשות
ובהן ביקורת האמנות .מסוף המאה ה– 18החל
תהליך איטי אך יציב ,שבו גדלה כמות היצירות
בכל התחומי העשייה האמנותית .בד בבד
התפתח עולם ההוצאה לאור ,וכך התרחבו מאוד
האפשרויות לפרסם ביקורות ספרות ואמנות.
בצד הביקורת האקדמית ,שכבר הייתה נהוגה
במוסדות למיניהם ,אפשרו התנאים החברתיים
החדשים את פריחתה של הביקורת העיתונאית.
המבקר ,כשחקן בתפקיד חברתי חדש ,פרח עם
התפשטותו של המדיום הכתוב ועם התפתחותו
של שוק האמנות 24.התנאים יצרו הזדמנות
מבנית ,אשר לתוכה עוצב תפקיד מבקר הספרות
והאמנות ,לא רק כמבקר בתחום מסוים אלא
כמי שיכול להתבטא כמעט בכל נושא בתחומים
המגוונים של התרבות .ההיסטוריה של ביקורת
האמנות מלמדת כי במרוצת הזמן הפך המבקר
האירופי לאנטי–ממסדי .הוא הפסיק להעריך
את עבודות האמנות לפי הקנון הממוסד והחל
לצדד בסגנונות חדשים ולקדמם אגב יצירת
שיח חדש ,שאומץ כעבור זמן לא רק על–ידי
הקהל והמבקרים האחרים ,אלא גם על–ידי
האמנים עצמם.
המבקר האירופי על סוגיו השונים שאב
את סמכותו מתורת האסתטיקה ,אשר מאז
קאנט שמרה על מיקום עצמאי ומיוחד בתוך

השיח הפילוסופי .קאנט רצה להגדיר את
ייחודיותו של השיפוט על–פי הטעם .לפי
הגדרתו ,טעם הוא היכולת להעריך אובייקטים
או אופני תיאור ללא אינטרסים מתווכים,
אלא אך ורק לפי מידת ההנאה עצמה .לדידו,
יכולת השיפוט של היופי באמצעות הטעם היא
תכונה אוניברסאלית ומשותפת לכל בני האדם.
קאנט סבר ,שכאשר בני אדם מגיבים ליופיו
של אובייקט ,הם אינם מחפשים ידע אודותיו
ואינם שופטים אותו ביחס לשום מושג .בתהליך
הערכת היופי ,בעיני קאנט ,הסובייקט תופס
את האובייקט בלי תיווכו של אינטרס חומרי,
מעין "מטרה בלא משימה" .הערכת היופי היא
תגובה אנושית ,ספונטנית ואוניברסאלית ,ועל
כן ,לדעתו ,גם אובייקטיבית .מהו אפוא המקור
להיענות ספונטנית זו? תשובתו של קאנט
מתייחסת להעדר אינטרס מטריאלי בחוקיות
הסמויה המקשרת בין הסובייקט לאובייקט
שהוא מעריך .בהעדר כל מטרה חיצונית לא
נותר לסובייקט המעריך אלא להתבונן ביופיו
של האובייקט אך ורק בשל ההנאה הטמונה
בפעולה.
לדעת קאנט ,בכוחו של הליך השיפוט
האסתטי להוביל את הסובייקט המעריך אל
הממד הנשגב — הבלתי יומיומי — שבו שוכנות
הצורות הטהורות .ממד המאוכלס בבני אדם
בעלי תכונות אציליות בלבד .במילים אחרות,
המכּוונות האסתטית של קאנט מתייחסת לאמנות
כעולם שאין חלים עליו התהליכים החברתיים
הרגילים ואשר בני האדם בו משוחררים מכל
סוג של אילוץ כלכלי ,פוליטי או אחר .התפיסה
המתגלמת בהערכה האמנותית מוגדרת
כהעדר אינטרס ( ,)disinterestednessמכּוונות
ההופכת בתיאוריה של קאנט לקריטריון מַבנה.
בלעדיו לא יכול היה קאנט להסביר את אופיו
האוניברסאלי של השיפוט האמנותי .אדרבה:
כאשר אובייקט מוגדר "יפה" ,אין בכך רק
דיווח על חוויה אנושית מהנה ,אלא גם קביעה
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אודות תוקפה האינטרסובייקטיבי של ההצהרה.
התפיסה האסתטית המודרנית ,הרואה באמנות
ישות אל–שימושית ( ,)functionlessאוטונומית
ומושלמת ,היא תולדה ישירה של הנחות
פילוסופיות אלה .בהישענו על הנחות בדבר
האוניברסאליות והאובייקטיביות של ההערכה
האסתטית הפך המבקר לגורם מכריע בתהליך
עיצובו של הטעם האמנותי .כפי שנראה
בהמשך ,מאחורי אובייקטיביות זו עמדה הטיה
מגדרית ,שלאורך זמן ממושך הצליחה להכשיל
את דרכן של אמניות רבות להצלחה.
ניתן לטעון שגם מבקר האמנות בעיתונות
העברית עסק בעיצוב טעם אמנותי .המבקר
הארצישראלי חשף בפני קוראיו את האמנות
האירופית לסוגיה .לדוגמה ,בכתב העת כתובים
נסקרו תערוכות ארצישראליות ,אך נכתב גם
על אמנים אירופים יהודים ולא יהודים ועל
25
אמנות אירופית ,למשל על ארנולד בקלין,
על אימפרסיוניזם 26וגם על פוטוריזם 27.לאורך
כל התקופה הנדונה מורגשת נטייה יציבה
לפרסם חומר על אמנות אירופית ,במישרין או
בעקיפין ,בין אם כפרשנות לגישות או לאמנים,
כהתכתבויות בין אמנים 28,או כנושא מרכזי
במאמר או אגב דיון ,למשל דיון על האמנות
29
הארצישראלית.
הארצישראלי
המבקר
עסק אפוא בעיצוב הטעם לא רק באמצעות
ניתוח נושא היצירה אלא גם באמצעות ניתוח
הסגנון האמנותי .את ההשראה לגישתו שאב
מן הביקורת שהתגבשה בצרפת בתקופה
האימפרסיוניסטית 30.גישה ביקורתית זו ניסתה
לחנך את הקהל כיצד להתבונן בתמונה יותר
מאשר כיצד לפרש את הנושא שלה.
מבקר האמנות הישראלי בתקופה הנדונה
היה לממשיכו של האירופי בכל ההיבטים
הנוגעים להבניית העמדות בשדה האמנות.
למעשה ,רווחו בתקופת היישוב לפחות
שני סוגים של ביקורות :האחד תבע מהאמן
ומאמנותו מחויבות לציוויים פוליטיים–

לאומיים ,מעמדיים וכדומה ,ואילו האחר נטה
לניתוח פורמליסטי של עבודת האמנות ,כלומר
העמיד במרכז ביקורתו ניתוח של הטכניקה
והסגנון האמנותיים 31.הגישה האחרונה בלטה
כבר בשנות העשרים ,והיא נעשתה הגישה
השלטת ככל שחלפו השנים .על שדה האמנות
הישראלי השתלט יותר ויותר העיסוק במה
שהוגדר כ"ערכים טהורים" של עבודת האמנות.
צמד המילים "ערכים טהורים" מתייחס להיבטים
השונים של העשייה האמנותית ,כלומר הן
לאובייקט האמנותי (איכויות הצבע ,הצורה
וההליכה למופשט הרעיוני והצורני) והן לניתוק
העשייה האמנותית מההקשר החברתי הרחב.
עיסוקה של העשייה האמנותית המופשטת
בטוהר האובייקט ובסובייקטיביות הייחודית–
פנימית של האמן או האמנית איששו מחדש
והעמיקו עוד יותר את האידיאולוגיה הרואה
באמנות תחום נשגב ועילי ,המנותק מכל הקשר
חברתי בתוך השדה ומחוץ לו 32.התחזקות
זו עיממה ,לכאורה ,את הרבדים הכוחניים
שבעשייה האמנותית .בהקשר החיצוני של
השדה ,הבחירה המודעת לא לעסוק בפוליטי–
חברתי (מה שלעתים מוגדר א–פוליטי) הינה
בעצם אמירה פוליטית ,המאששת את המצב
הכללי הקיים .במישור הפנימי של השדה,
מימוש התביעה האמנותית תלוי בניהול מאבק
מול שאר סוגי העשיות הפועלות בשדה .מאבק
זה מתנהל סביב השליטה במשאבים ספציפיים
לתחום כגון פרסים ,מלגות וסוגי תערוכות .בד
בבד עם הצלחתם להשליט את הגדרת האמנות,
צוברים שותפי העשייה עוצמה ,וסיכוייהם
לזכות בתגמולים הסימבוליים והחומריים
העומדים לרשות השדה גדלים.
נוסף על זאת ,עד שנות השבעים של המאה
העשרים מקובל היה לחשוב שבני אדם נושאים
עמם מהות בלתי משתנה ,ועל כן היא מתְנה
את אופיים לאורך כל חייהם ועד מותם .מהות
זו ,כך נהגו לחשוב ,מאפיינת קבוצות של בני
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אדם ומועברת מדור לדור בשרשרת האנושית
האין סופית .כך לדוגמה ,הדמות הפרדיגמאטית
באפיסטמולוגיה עוצבה על בסיס מה שנתפס
כטבע גברי .דמות זו הייתה היחידה אשר היה
ביכולתה למצות את כישוריה הרציונאליים עד
תום 33.מנגד ,הטבע הנשי הוגדר ,בין היתר,
כבעל טמפרמנט אמוציונאלי ואינטואיטיבי.
תפיסות אלה חלחלו לשיפוט בשדה האמנות
הישראלי כבר מתחילה צמיחתו .מאחורי
ההנחה בנוגע לאוניברסאליות והאובייקטיביות
של השיפוט האמנותי נעלמה העובדה שהמבקר
הישראלי ניסה לקדם ולהשליט גרסה אמנותית
אחת מאלה שרווחו באותם ימים .יתרה מזו,
יחד עם עמעום האינטרסים הפרטיקולאריים
הועלמו גם ההקשרים החברתיים הרחבים,
אשר בדרך כלל אינם מוגדרים כחלק מהעשייה
בשדה ,ובהם ההקשר המגדרי .לפיכך ,כאשר
קידם המבקר הישראלי עשייה אמנותית
במונחים אוניברסאליים ,בפועל הוא זיהה את
היוצר ואת היצירה האוניברסאליים עם היוצרים
הגברים .היצירה הגברית זוהתה כמייצגת את
העולם האמנותי .אם כן ,המבקר עסק בו בזמן
בהבניה החברתית של הטעם האמנותי ובהבניה
החברתית של הזהויות המגדריות.
האמצעי הפשוט ביותר להעלים את
עשייתן של אמניות הוא ההתעלמות .כך
למשל ,בתערוכת ה"אהל" השנייה שהתקיימה
במאי  ,1927הוצגו יצירות של שלוש אמניות:
ציונה תג'ר ,חנה אורלוף ומוסיה בוגרשוב .לא
האמניות ולא יצירותיהן זכו לאזכור כלשהו
בשתי ביקורות שהתפרסמו בכתובים ,האחת
35
פרי עטו של אבן–עזר 34והשניה משל מ .זמירי.
אין מדובר בהשמטה מקרית או בטעות רגעית
אלא בהתעלמות שיטתית ,הנובעת ממשטר
דעת ומסדר חברתי ממוגדר .באופן דומה,
עשרים שנה מאוחר יותר פרסם מבקר האמנות
אויגן קולב מאמר בנושא עיצוב מצבות זיכרון
36
למלחמת העצמאות בעיתון על המשמר.

לצורך הדיון מראיין קולב שלושה פסלים :זאב
בן–צבי ,דב פייגן ונתן רפפורט .להיכן נעלמה
(או הועלמה) בתיה לישנסקי? שהרי בניית
אנדרטאות היה תחום מובהק גם שלה ,ועד
שנת  1949הספיקה לבנות שלוש אנדרטאות:
אנדרטת הלורד מלצ'ט ( ,)1933אנדרטת עבודה
והגנה ( )1937ואנדרטת ההורה (.)1947
לא הכל היה העלמה .נהפוך הוא :ביקורות
על עשייתן האמנותית של נשים פורסמו לעתים
מזומנות .כפי שאפשר ללמוד מסקירת העיתונות
על סוגיה השונים ,עשייתן האמנותית של חלק
מהנשים הייתה נוכחת בסדר היום של השדה.
אולם ,כפי שיראה הניתוח בהמשך ,המשטר
האמנותי שהלך ונרקם בישראל היה ממוגדר,
ונשים ויצירתן נדחקו ממרכז השדה אל שוליו.
נשאלת השאלה ,אם כן ,כיצד הצליחה הביקורת,
למרות נוכחותן של האמניות ,להיות גורם
מכריע בשעתוק הסדר החברתי הממוגדר של
שדה האמנות — מהלך חברתי שהוביל למיצובן
בעמדות פחות מוערכות בשדה האמנות ,ובסופו
של דבר להדרתן של האמניות מן ההיסטוריה
הקנונית של האמנות הישראלית? זו אחת
השאלות המרכזיות בניתוח היררכיית הכוח
בחברה ,הסובבת סביב אסטרטגיות ההדרה
המשמשות את הקבוצות השולטות — אלו
השואפות להגדיל ,או לכל הפחות לשמר ,את
יתרונן החברתי .כפי שנפרט בהמשך ,ניתן
לאתר את אסטרטגיית ההדרה מאחורי חלוקת
מושאי הביקורת לשלוש קטגוריות עיקריות:
"לא טובות מספיק"; "המוצלחות" ו–"הזקוקות
למאמץ נוסף" .מספר האמניות הנכללות בכל
קטגוריה עולה ככל שיורדת ,על–פי הגדרת
המבקרים" ,רמתן האמנותית" .כלומר יותר
אמניות נכללו בקטגוריות הממעיטות בערך
עבודתן האמנותית.
בהנחה שהיצירתיות המולדת אינה ממוגדרת
ומתחלקת שווה בין כל בני האדם ,עלינו לשאול
מספר שאלות :ראשית ,מדוע חשפה ביקורת
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האמנות את יצירתן של האמניות פחות מאשר
חשפה את יצירתם של האמנים? שנית ,מדוע
ספגו נשים–אמניות ביקורת שלילית ומחמירה
יותר מאשר ספגו גברים–אמנים? ושלישית,
האם ביסוד ביקורת האמנות עמדו אך ורק
אמות המידה שבדקו כישרון ,או שמא העריכו
היבטים נוספים בעשייה האמנותית של הנשים?
נשים יצרו מגוון רחב של אובייקטים אמנותיים,
שונים וייחודים אלה מאלה .עם זאת ,כפי
שנראה להלן ,בקורפוס הביקורת שנבדק נוכל
לזהות מאפייני שיפוט אמנותי עקביים שאינם
מבחינים בין סוגי עשייה שונים ומתייחסים
באופן דומה לעשיות אמנותיות שונות.

 .1לא טובות מספיק
מעקב אחרי הביקורות שנכתבו החל משנות
העשרים ועד סוף שנות השישים של המאה
העשרים חושף תהליך מתמשך של הפיכת
העשייה האמנותית הנשית לטריוויאלית.
ניתוח הביקורות מעלה אסטרטגיות מגוונות
אשר באמצעותן הופחת ערך עשייתן של
האמניות .אפשר לקבץ אסטרטגיות אלה תחת
שתי קטגוריות עיקריות של מגרעּות :האחת
— מגרעּות נשית ,המורכבת מאוסף מגרעֹות
שמקורן במהות הנשית והשנייה — מגרעּות
מקצועית ,המורכבת מאוסף מגרעֹות הקשורות
לליקוי בדרך העבודה.

מגרעּות נשית
הגישה המהותנית ,המשייכת לקטגוריה מגדרית
תכונות אינהרנטיות–"טבעיות" ,ואשר מאפיינת
את העשייה המודרנית ,הובאה לארץ–ישראל,
לחברה היישובית בכלל ולשדה האמנות בפרט.
העשייה האמנותית של נשים הוגדרה בעזרת
מאפיינים כגון עדינות ,רגשנות ,הססנות והעדר
ביטחון .האמניות הוצגו כיצורים שטרם בגרו
ולעתים כחוטאות ביומרה וביוהרה ,ועשייתן
הוצגה כעשייה בוסרית .רבות מן הביקורות

התייחסו במישרין למאפיינים הנשיים של
האמניות .כך לדוגמה ,ב– 1930מתאר שלמה
ידידיה את ציונה תג'ר כך" :אמן–אשה ,אמנם
— עצמיית מטבע ברייתה ,דקת–הרגש' ,אחרת',
עדינה ... ,אינה שואפת להביע גבריות" 37.כפי
שכבר ראינו בפתיחת הפרק ,ידידיה לא הותיר
מקום לספק .רכיבים אלה של הטבע הנשי,
הרגשיות והעדינות ,הופיעו במאמרי ביקורת
פעמים אין–ספור .ב– 14 ,1944שנה מאוחר
יותר ,כותב חיים גמזו על אסיה וולף" :הרגשת
הצבעים אצל גב' אסיה וולף היא בריאה ,מלאת
התלהבות' .החולה' (אגם החולה — ג.ט ).היא
רוויית רגש עדין  ...גב' וולף אינה מציירת
מתוך שגרה אלא מתוך התלהבות ,וזו משתקפת
בכמה מבדיה גדושי רוך נשי ועדין" 38.מפעם
לפעם ,הצביעה הביקורת על התכונות הנשיות
של האמנית ושל יצירתה כמאפיינים המייחדים
את קבוצת הנשים .לעתים נלוותה לתכונות
אלה הערכה חיובית ,כך למשל בכתיבתו של
גמזו על אסיה וולף .בהקשר זה יש להבחין
בין שני סוגים שונים של התייחסות המבקרים
לתכונות הנשיות המשויכות לאמניות :בראשון
מציין המבקר את מאפייני המהות הנשית בלבד,
ואילו בשני מסתפחות לציון התכונות הנשיות
משמעויות מפחיתות ערך.
במסגרת הסוג הראשון מבחין השיפוט
האמנותי בין שתי מהויות שונות :הגברית
לעומת הנשית ,אשר לכאורה לא מתקיים
ביניהן דירוג .אלא שלמעשה ,ההבחנה בין
שתי המהויות מכילה בתוכה גם שיפוט ערכי.
למשל ,קרוליין קורסמאייר ,הבאה מתחום
הפילוסופיה של המוסר ,טוענת שהיצור
האנושי אשר בו מגולמים האחריות ,העקרונות
וגם חופש הבחירה — ולכן הוא בעל אפשרות
ממשית לקבל החלטות — הינו הגבר ,שהוא
יצור רציונאלי במהותו .לעומתו ,הדמות הנשית
מתוארת ,בין השאר ,כרחמנית וכרגשנית,
ומכאן גם כבלתי רציונאלית 39.וכך שזור האופי
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הרחמני של האישה באופן שבו מתאר בראל
את רות שלוס ואת עשייתה" :גישתה אל נושאי
ציוריה סנטימנטלית–רומנטית ועיקרה לעורר
את הריחושים הרגשיים של הצופה אל נושא
הציור שהוא ,בדרך כלל ,ילד אומלל או עמל
עצוב" 40.כביכול ,בדומה לאופן שבו מתאר
גמזו את אסיה וולף ,יש בהסברו של בראל
אודות עשייתה של שלוס רק חשיפה של המהות
הנשית .אך התייחסותו להבדלים בין גברים
לנשים לא הייתה מעסיקה אותנו ,אלמלא ידענו
שהבחנה זו הינה תהודה של הדירוג המגדרי
בחברה.
כאמור ,בסוג ההתייחסות השני קיימים
גם מאפיינים נשיים מפחיתי ערך .כך למשל,
האישה היא נחמדה אך גם הססנית .גמזו
מתייחס לעבודתה של חנה טברסקי בהתאם:
41
"כמעט מורגש כל היסוס מהיסוסיה."...
ההססנות היא מהותה של האמנית אף כשהיא
עובדת בהתאם לסגנון הדומיננטי בשדה.
לאחר ביקורו בתערוכתה של מלבינה קפלן
הסיק בראל כי "המופשט הלירי מחייב ביטחון
מכחול רב ,שמלבינה קפלן עדיין לא חוננה בו
[ ]...הרקע שעליו מופיעות הצורות הצבעוניות,
הוא אפוא ניטראלי ,וניכר שזהו פתרון בינתיים,
עד שהציירת תגיע לביטחון הדרוש 42".למראית
העין אין בביקורת על מלבינה קפלן אלא תקווה
לשיפור בעשייתה .אולם ההיבטים המגדרים
המגולמים בה נחשפים כאשר אנו משווים בין
ביקורת זו לביקורת שאותו מבקר כתב על
תערוכתו הראשונה של הפסל אלי אילן .אמנם,
כותב המבקר ,עשייתו של אילן "מבטיחה
תוצאות מעניינות" ,אך הוא גם מוצא בה בעיות
רבות :הוא מאתר "העדר אחידות סגנונית",
"ליקויים צורניים" וגם "העדר הקפדה" 43.ואף
על–פי כן ,אין זכר לשימוש בהטיות השונות
של המילה ביטחון או הססנות .אם כן ,השוואת
הביקורות חושפת שעבודותיו של אלי אילן
"דורשות הקפדה רבה יותר" ,בעוד שמלבינה

קפלן צריכה לפתח את מה שהמבקר מגדיר
כ"ביטחון הדרוש" כדי לעסוק בעשייה אמנותית
אוונגרדית .מה שנראה כהבדל סתמי בין האמן
לאמנית הוא ,בעצם ,ההבדל בין הארעי לקבוע.
האמן לוקה בחסכים טכניים ,אך טכניקה ניתן
לשפר ,שהרי היא מיומנות נרכשת .לעומת
זאת ,העדר ביטחון והססנות הנם רכיבים בלתי
נפרדים ממהותה של האישה–האמנית ועל כן
אינם משתנים.
פן אחר של המהות הנשית הינו חוסר בגרות,
שמתבטא בגרסאות שונות של הגדרת האמנית
כיצור שטרם בגר .כפי שנכתב על גרטה קרקואר
"תפישתה דקה אך נוטה לשעשוע" 44.והרי
השתעשעות היא הנגדה לשיקול הדעת שנדרש
מעשייה אמנותית רצינית .לעתים קרובות
מוצגת האמנית כמתלמדת ,מצב הטומן בחובו
יחסי כפיפות וצורך בהדרכה ובהנחיה .יתרה
מזאת ,אם היא תלמידה ,הרי שאי אפשר לצפות
ממנה לעשייה אמנותית בשלה .בשנת 1944
הייתה הציירת ציונה תג'ר בת  ,44ומאחוריה
לימודים בארץ ובחו"ל .בשנים 1925-1924
שהתה בפריז ולמדה ציור אצל אנדרה לוט,
וכעבור שש שנים חזרה לפריז ()1931-1930
ולמדה רישום בגרנד שומייר בפריז .תג'ר גם
הספיקה לזכות בפרס דיזנגוף לאמנות בשנת
 .1933ולמרות זאת ,בשנת  1944כותב עליה
גמזו כך" :בכל אמן אשר לא הגיע לשיא ישנן
תנודות כאלה 45".אפיון המתלמדת חוזר על
עצמו שוב בנזיפתו של בראל בציירת ריטה
אלימה" :אלימה אינה ציירת מתחילה ,זכורה
הצגתה בביאנאלה בפריז ,ואפשר לדרוש ממנה
תהייה גדולה יותר על משמעותו של בד הציור
ועל יחסי הגומלין בין בד זה ובין מסתכל,
המצפה לחוויה אמנותית 46".גם כאשר בראל
מחמיא אין הוא יכול להימנע מנזיפה בציירת
המציגה .על נתה קפלן הוא כתב" :ראויה לשבח
היא שאיפתה של הציירת לביטוי ספונטני []...
אך תנופה כזאת יכולה לבוא אך ורק אחרי
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שליטה מושלמת באמצעים אלה [המכחול
וסכין הציירים] — שליטה שלנתה קפלן
חסרה עדיין 47".לאפיונה של אמנית באמצעות
אחת מגרסאות "העדר הבשלות" יש השלכות
חברתיות ממשיות :קאטי דיפוול טוענת למשל,
שאם היוצרת אינה בשלה בהגדרה היא אינה
יכולה ללמד וממילא לא תוכל להעמיד דור של
48
תלמידים ותלמידות.
הגדרת המצב כהתלמדות מאפשרת גם
פיקוח — הצבת גבולות על המותר ועל האסור.
לדידו של "המפקח" ,העזה אצל אמניות היא
תכונה בלתי רצויה .כל העזה אצל אמניות
נתפסת כיומרנות .לעתים קורא המבקר את
האמנית לסדר בשל מה שהוא תופס כיומרנות
— חציית גבולות המותר" :צליוק למשל,
רצתה להיות מודרנית וכאילו יצרה לחלוחית
כחלחלת ,הכל ממותק גם בנועם ,בקלות,
אפילו בשחצנות כאותו הבחור סגי–הנהור,
שנושא משקפיים כדי ללבוש באדרת כבוד של
מלומד 49".יש אמניות שמרשות לעצמן יותר
מדי ,כך קרה לאנה ליבליך–וינגרון" :יש הרגשה
שיחס הציירת אליהם [לאקוורלים — ג.ט] הוא
כאל סקיצות קלילות ,שאין צורך להשקיע בהן
שום מאמץ חוויתי או אינטלקטואלי מיוחד.
לעתים נדמה שאנה ליבליך עושה דבר ,שספק
אם ציירים גדולים וחשובים ממנה יכולים
להרשות לעצמם לעשותו :היא מחלקת את
ציוריה לציורים 'רציניים' — ציורי השמן
במקרה זה — ולציורים קלילים ,שהם מעין
מחווה לטעם הקהל 50".שם תערוכתה של רחל
זכריה גרר גערה" :תחת השם המפוצץ משהו,
'דקאלומניות' ,מציגה רחל זכריה רישומים
51
צבעוניים עשויים באקוורל".

מגרעות מקצועית
זהירות! אומנות שמתחפשת לאמנות
בספרות קיימים חילוקי דעות סביב השאלה מתי
נוצרה ההבחנה בין עשיות המוגדרות "אמנות

גבוהה" לעומת אלו המוגדרות "לא–אמנות" או
"אּומנות" .בביקורות שנכתבו בתקופה הנדונה
אפשר לאתר ארבע אסטרטגיות מרכזיות
שנועדו להגדיר את עשייתן של אמניות כלא–
אמנות .האחת הגדירה את העשייה כקישוט,
השנייה הצביעה על היותה שימושית ,בניגוד
לאמנות הגבוהה המוגדרת כבלתי שימושית.
האסטרטגיה השלישית הגדירה את עשייתן
של הנשים כתחביב ,בניגוד לאמנות גבוהה
שהיא בבחינת דרך חיים .האסטרטגיה הרביעית
הביעה תרעומת על העדר הבחנה בין שני תחומי
עיסוק כה שונים לדעת הביקורת" :אמנות"
ו"לא–אמנות" .העובדה שאמניות מסוימות הן
רב–תחומיות נזקפת ,למעשה ,לרעתן.
הרנסנס המוקדם אימץ תפיסה שמקורה
בעת העתיקה המאוחרת ,שהבחינה בין אמנויות
חופשיות ( )liberal artsלאמנויות שימושיות.
הקטגוריה הראשונה כללה בין השאר את
תחומי הרטוריקה ,השירה והמתמטיקה.
הקטגוריה השנייה התייחסה לתחומים כגון
ציור ,פיסול ועיצוב .ההחלטה להכיל תחומים
אלה בקטגוריה "לא–אמנות" התקבלה בשל
המאמץ הפיזי וההתלכלכות הכרוכים בביצועם.
בנוסף ,הם נעשו לשם מימוש מטרה שימושית
שנקבע מראש .לאורך שנים רבות נחשבו
ההיבטים הפיזיים והשימושיים של עשיות אלה
למחסום .הם מנעו את עצם האפשרות לקטלגן
כיוזמות חופשיות ואינטלקטואליות המשרתות
52
אך ורק את ציווי הנפש האנושית (.)mind
מנגד ,יש הטוענים שההפרדה הפכה ממשית
רק כשהבשילו התנאים החברתיים ואפשרו
את הופעתה של התביעה הרומנטית ל"אמנות
לשם אמנות" 53.למרות הדיונים וחילוקי
הדעות ,המחקר מסכים שתהליך ההבחנה בין
אמנות ללא–אמנות היה ארוך ומפותל .בסוף
המאה ה– 18נכללו חמישה תחומי עשייה בתוך
הקטגוריה "אמנות גבוהה" :ציור ,פיסול ,מוזיקה,
שירה וארכיטקטורה .תהליך מיון האובייקטים
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ומיצובם תחת אחת מהקטגוריות היווה ,הלכה
ולמעשה ,מנגנון הדרה .העדר אפשרות מעבר
מקטגוריה לקטגוריה הוסבר כנגזרת ישירה
של המאפיינים האינהרנטיים של האובייקטים
עצמם .אלו שזכו להיות מוגדרים כאמנות גבוהה
תוארו במושגים השאולים מתחום האסתטיקה:
העדר אינטרס והעדר שימושיות .עם התמסדות
האסתטיקה כתחום אקדמי ,היו האובייקטים
שהוגדרו כאמנות גבוהה אלה שנוצרו לשם
התגלמות היופי והנשגב .כתוצאה מכך היה
תפקידו של האמן ליצור עבודות אמנות לשם
הערכה אסתטית ,כשהן מנותקת מכל הקשר
מעשי–פונקציונאלי .על כן ,גם אובייקטים
יפיפיים ומעוצבים להפליא ,אך שימושיים,
הוגדרו כ"לא–אמנות" .שימושיּות האובייקט
נתפסה כגורם המגביל את חירויות האמן.
כיוון שאמניות רבות עסקו בתחומים שנחשבו
לשימושיים ,כגון רקמה ,הן הודרו אוטומטית
מקטגוריית האמנות הגבוהה .ככל שהגישות
המודרניסטיות–הפורמליסטיות התמסדו ,כך
גברה "הדרישה" לשפוט את עבודת האמנות
בשל ערכיה הפנימיים–הטהורים ,והתקיימה
קורלציה בין העדר השימושיות ומידת הניתוק
מהקשרים חיצוניים של עבודת האמנות לבין
54
ההערכה הגבוהה שלה היא זכתה ,ולהפך.
אסטרטגיה נוספת שהופעלה כדי לנטרל
אמניות הייתה לקשור את עשייתן עם ממד
קישוטי 55.כיוון שהאמנות הגבוהה נתפסה
אמצעי לעידון הנפש ולשיפור האדם ,נתפס
הקישוט כאלמנט חיצוני לדבר עצמו שמטרתו
היא רק לייפות ,וממילא אינו יכול לממש את
המטרות הנשגבות של האמנות .פן זה בשיפוט
האמנותי אף הוא אינו נעדר מן הביקורת
הישראלית ,שגם בה הקישוטיּות הייתה לפגם,
כדברי גמזו" :תמונות הפרחים של עליזה בק הן
נאות ,אמנם קישוטיות ,אך היות והציירת ידעה
כיצד להרוותם צבע ולהשתיתן על קונסטרוקציה
56
יציבה ,הן עושות רושם של יצירות רציניות".

בראל ,מצדו ,משתמש במונח דקורטיביּות במקום
קישוטיות" :אצל ג'ניה ברגר אין אינטרפרטציה
57
[ ]...תאורה הוא נרטיבי ודקורטיבי גרידא".
בעיניו ,גם הציור המופשט ,ה"נכון" לכאורה,
יכול לחטוא בדקורטיביות ,כפי שכתב בדברי
ביקורת על רימונה קדם" :החלוקה המופשטת
למשטחי חומריות …,עשויה מעור שונה לגמרי.
חלוקה זו עוקבת לא אחרי התוכני המופיעים
ברישומים [כך במקור — ג.ט ,].אלא אחרי מבנה
58
מופשט לחלוטין שהוא דקורטיבי מעיקרו".
חלופה נוספת שבראל מצא למילה "קישוט"
היה המונח "אסתטי"" :תערוכת היחיד של
נורה פרנקל מעלה זו הפעם מי יודע איזו את
השאלה :האם תפקידו של הצייר הוא ליצור
מוצג אסתטי ,או משהו שמעבר לזה? תהיה
התשובה אשר תהיה ,ציוריה של נורה פרנקל
מכוונים בלי ספק ליצירת מוצג אסתטי ויש
לדון בהם מבחינה זו ]...[ .האפקטים הטכניים
הם כה דומיננטיים ומרובים ,עד שכאשר מנסים
לראות מה נותר בלעדיהם ,קשה מאוד למצוא
59
ציור".
תהליך נטרולן של נשים באמנות המודרנית
על–ידי הביקורת הוא מורכב ביותר .המשמעות
הקונוטטיבית של האובייקט האמנותי אינה
אוניברסאלית ואינה קבועה ,היא תלויה
בהקשרים חברתיים רחבים ובהם :מגדר,
מעמד ומיקום גיאופוליטי–תרבותי (האם
האובייקט נוצר על–ידי אמן מערבי או שמא
על–ידי "אחר" כלשהו) .כך למשל הפכה
האמנות הרומנטית לקנונית על אף שהיא
נושאת ,לכאורה ,מה שהוגדר כאפיונים נשיים:
האובייקטים האמנותיים המביעים רגשות עזים.
כיצד יושבה הסתירה? על–ידי הבחנה בין רגש
שהביעו הנשים המצוירות לבין רגש שהביעו
גברים אמנים באובייקטים האמנותיים שהם
יצרו .הרגש הנשי הוסבר על–ידי קישור בין
רגשות האישה לטבע — הרגש באישה הינו
ביטוי למצב הטבע .נשים פועלות מתוך רגשות,
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הן יכולות לחוש את השפעת הרגשות עליהן,
הן חשות את עוצמתם אך אינן יכולות לאמוד
את התוצאות .לעומתן ,ביטויי הרגש של גברים
נתפסו כתולדה של תהליך ליבון רציונאלי.
כפי שטען מבקר המוזיקה ג'ורג' אפטון ,ביטויי
הרגשות באמנות הגברית הנם תולדה של תיעול
בדם קר .אפטון יצר קשר בין דיסציפלינה
רציונאלית ,יכולת מתמטית וריחוק אסתטי
שאפשר שליטה על ביטוי הרגשות .ניכוס
של אפיונים שהוגדרו נשיים על–ידי גברים
לא פסק ברומנטיקה .קיימים תחומי עשייה
שאף שהקונוטציה המיידית שלהם היא נשית,
עוסקים בהם גם גברים ,ובהם :בישול ,תפירה,
רקמה וקרמיקה — כולם תחומי עשייה שבאופן
מסורתי משויכים לספֵרה הפרטית–הביתית
ולכן נשית .במקרים כאלה מתקיימת חלוקה
היררכית :העשייה המתוחכמת האמנותית
משויכת לגבר והעשייה הפשוטה–השגרתית–
הטריוויאלית משויכת לנשים 60.דוגמה לכך אנו
מוצאים כאשר אנו משווים את חשיפת העשייה
הקראמית של פבלו פיקאסו לזו של אנה קנקו
( :)Anna Quinquaud, 1890-1984פיקאסו החל
לעסוק בקרמיקה בשנת  .1947הכלים שהוא
יצר ובהם צלחות ,קערות וכדים ,נמצאים היום
במיטב האוספים הציבוריים והפרטיים במערב.
קנקו הייתה ציירת ,פסלת ואמנית קרמיקה
שהחלה את דרכה בגיל צעיר מאוד לצד אמה
(שהייתה בעצמה פסלת ותלמידתו של אוגוסט
רודן) .בשנת  1914זכתה ב"פרס רומא" (Prix
 .)de Romeעם סיום לימודיה באקדמיה מדיצ'י
ברומא נסעה לאפריקה ללמוד את האמנות
המקומית ושהתה מספר שנים במאוריטניה,
בסנגל ,בסודאן ובמלי .לאחר חזרתה לפריז
המשיכה את עשייתה האמנותית ובין השאר
גם שיתפה פעולה עם מפעל הפורצלן .Sèvres
עשייתה הקראמית של אנה קנקו — לעומת זו
של פיקאסו — היא כיום בבחינת אזכור אקראי
בספרי תולדות האמנות הצרפתית.

אסטרטגיה נוספת להבחנה בין אמנות ללא–
אמנות (שרלוונטית עד עצם היום הזה) הייתה
מיון העשייה תחת שתי קטגוריות הנוגדות
אחת את השנייה :העשייה המקצועית לעומת
התחביב" .תחביבים" הופכים את חיי העוסק
בהם למעניינים יותר ,נעימים ואף שמחים יותר.
אולם באתוס המודרני ,אתוס ה–,Homo Faber
לפיו תכליתו של האדם היא לעצב את עצמו
ואת סביבתו באמצעות עבודתו ,התחביב הוא
שעשוע לעתות פנאי .יתרה מזו ,התחביב הוא
בבחינת הסחת דעת מהעיקר .בניגוד לתחביב,
עשיית אמנות כרוכה בהשקעה ארוכת טווח,
בלימודים ובהתנסויות .עשיית אמנות הינה
קריירה ,דרך חיים .התחביב הוא היפוכו של
ההישג האמנותי ומשום כך כל עשייה אשר
מוגדרת כתחביב היא בעצם עשייה שהוקעה.
מעידים על כך דברים שכתב גמזו על שרה
ווסקובויניק:
" ...לא כך חושבים בארץ ,הדילטנטיזם
הקלוקל ביותר פשה בשורות החובבים,
הסבורים שאם יופיעו כ'פרופסיונלים' יעלה
משום כך ערכם בעיני הבריות .ולא היא .מה
שהיינו יכולים לראות אגב בת–צחוק סלחנית
בביתו של צייר–חובב אין אנו יכולים — אין
אנו רשאים — לקבל בקריית הפרהסיה הקרויה
בשם תערוכה המתקיימת באחת מאכסניות
האמנות [ ]...תערוכתה של שרה ווסקובויניק
היא עדות לכך ,עד כמה ליברליות מוגזמת
מצד בעלי האכסניה האמנותית והעדר סלקציה
נאותה עשויים להזיק לא רק לפרסטיז'ה של
האכסניה אלא גם לאמן המציג עצמו .מה ראתה
אגודת האמנים להקדיש את כל ביתן האמנים
61
כולו לתערוכתה של שרה ווסקובויניק?"
מניתוח הביקורות נדמה ,שחובבנות הייתה
בעיני הכותבים בחינת זיהום חמור של טוהר
האמנות .כך כתב בראל על תערוכתה של ניצה
מליניק–שלזינגר" :תערוכתה של ניצה היא
תערוכת חובבים מובהקת ולכן לא יהיה זה מן
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הצדק לדון בה מכל נקודת השקפה אחרת"...
גם במקרים שבהם נתפסו האמניות
כמקצועניות שעוסקות באמנות גבוהה ,חשיבותן
ירדה אם במקביל עסקו גם במה שנתפס
כלא–אמנות .טשטוש גבולות בין עיסוק לא–
אמנותי לעשייה האמנותית עצמה היה ,לדעת
המבקרים ,בעיה נוספת שהקשתה על האמניות
להגיע להישגים אמנותיים משמעותיים .לאורך
כל השנים הנדונות כאן ננזפו אמניות על שלא
ידעו להפריד בין התחומים .החל מהאמנית
רבקה סטרק–אביבי ,שעליה נכתב בשנת
" :1929אין אני רוצה להטיל דופי במעשה
ידיה של סטרק–אביבי ,מלאכת–אמנות–יד
מעניינת מאוד בתיאטרון ,בשוק למלאכת–יד,
אולם בתערוכת ציירים מופרכה הסקולפטורה
הזאת 63".או לאורה הרמן ,שעוררה את כעסו
של גמזו על שבעשייתה העתיקה את מה
שלדעתו היו עקרונות מתחום הגרפיקה לתחום
הציור" :גב' הרמן היא גרפיקאית בעצם ישותה,
ואמנות הטבע היא עדיין ממנה והלאה 64".על
חווה סמואל הגיב באופן דומה משום שהביאה
לטשטוש בין ציור לקרמיקה" :לדוגמה :הקווים
הכחולים שעל יד 'הערבי' .דבר קטן הוא אך
מוריד את כל העבודה ,שכישרון והתאמצות
הושקעו בה ,למדרגת 'זול' [ ]...על הגב'
סמואל הציירת לשכוח — בשעת הציור — את
הקרמיקה ,ואז נזכה ודאי לביטול ה'מריחות'
התפלות הללו 65."...עשרים שנה מאוחר
יותר ,בשנות השישים ,בראל עדיין מתרעם
ומעלה טיעון דומה לזה שמשמיע גמזו ,הפעם
על עשייתה של צילה בינדר" :צילה בינדר
בתערוכת היחיד הראשונה אינה פנים חדשות
באמנות הפלסטית .היא מוכרת יפה משפע
עבודות בתחומי הגרפיקה והאילוסטראציה
בהן רכשה לעצמה ניסיון רב וסגנון אישי []...
אין דומה למשל ,ניקיון אצל גרפיקאי והמושג
'ניקיון' אצל צייר [ ]...כך אירע גם לצילה בינדר.
בראש ובראשונה בולטת העובדה שהמאחד את
62

ציוריה השונים הוא בעיקר אפקט טכני".
סגנונן של ביקורות אלה כמו גם תוכנן
מצביעים על כך שהאסטרטגיות השונות
להפחתת ערכן של אמניות שזורות היו זו
בזו .הביקורות שהובאו לעיל משלבות בין
אסטרטגיה גלויה המוצגת כביקורת מקצועית
לבין אסטרטגיה סמויה ,המבטאת את הצורך
שמרגישים המבקרים לקרוא לסדר את האמנית
על שום יומרתה.
66

תקועות
ביקורת האמנות כרכה יחד את מקורות
ההשראה הסגנונית של יצירת האמנות עם
מידת העכשוויּות שלה .עכשוויּות הייתה
לקריטריון מרכזי ,ולכן העדרה הִקשה על קבלת
התוצרת האמנותית של נשים .רבות עסקו במה
שהוגדר כסגנון אמנותי מיושן .כך למשל ניכר
מן הביקורת כי רצוי מאוד להשתחרר מהשראה
סגנונית גרמנית" :עליזה בק הביאה מהמבורג
ומפראג קומפוזיציה מרושלת וצללים במקום
צבע 67".בד בבד ,השפעה צרפתית הייתה
מבורכת" :השפעת צרפת נכרת בה ולטובה",
נאמר על חנה טברסקי 68.היררכיה זו של
מקורות הלימוד לא הייתה יוצאת דופן ,והיא
הלכה והתעצמה מסוף שנות העשרים .אמנם
היבט ביקורתי זה הופעל נגד אמניות ואמנים
כאחד ,אך הוא מקבל משמעות אחרת כאשר
הוא מופנה כלפי אמניות ,שהרי הביקורת אינה
מושמעת בחלל ריק ,אלא היא בבחינת רכיב
המצטרף לרכיבים נוספים הפועלים יחדיו
בשדה .הביקורת מתווספת למנגנונים נוספים
של הדרה בשדה ,החל מביקורות מפחיתות
ערך אחרות — בתוך אותה קטגוריה ו/או בסוגי
קטגוריות נוספות המוצגות בפרק זה — וכלה
במנגנוני הדרה שמקורם בהקשר החברתי הרחב
יותר ,דהיינו סדר חברתי ממוגדר.
כאמור ,לא רק מקור ההשראה אלא גם
מידת העכשוויות נתפסה כחשובה .על רות
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אריון כתב קולב" :מידה של חן בטכניקת
הפואנטליזם שאבד עליה הקלח 69".נשאלת
אפוא השאלה :אם התמונה עשויה היטב ,מדוע
יש לנזוף בציירת הצעירה? דרישה זו להתקדמות
ועכשוויות הינה מוטיב שנוצר כחלק בלתי
נפרד מהתפיסות הכלליות של התקופה ,שהיו
בעלות אוריינטציה עתידנית ואמונה בקִדמה.
הקִדמה הייתה אחד מהרכיבים המכוננים
של העשייה בתקופת היישוב וגם אחרי קום
המדינה 70.המונח עצמו מניח מעבר בין שלבים
התפתחותיים שונים שפירושם שכלול כישורים
חברתיים ,ובהם גם הכישורים האמנותיים.
הקִדמה נתפסת כתהליך הכרחי המדרבן עשייה
בלתי פוסקת למען כיבוש העתיד.
רכיב זה בתבנית העשיות של התקופה —
המכוונות לקִדמה — מתורגם בתחום האמנות
לתביעה האולטימטיבית לחתור ללא הרף
לשיפור ולשינוי אמנותי .בביקורת שכתב
פרידמן על הציירת לאה גרונדיג הוא חלק
לה שבחים על כך שהיא מתארת את סבלם
של היהודים בשואה .הוא רואה בה יוצרת
"בעלת רגש אמיתי וגלוי ,ללא הפרזה וללא
מלאכותיות" 71.חלק זה של הביקורת כלפי
גרונדיג מזכיר את מה שקודם הוגדר כמאפייני
המהות הנשית — אמפטיה ,רוך ,רגשנות —
לעומת המהות הגברית הרציונאלית וההחלטית,
אך בין השורות אפשר להבין שפרידמן מוצא
את עבודותיה מגמתיות .בהמשך הוא גם מאחל
לציירת שהגיעה מגיא ההריגה שתיוולד מחדש
ותופיע על יצירותיה גם "קרן אור"" ,בת צחוק
ורכות" .ובמילים אחרות :הוא מאחל לגרונדיג
שתיחלץ משלב אחד בהיסטוריה הפרטית —
(ואף הקולקטיביסטית) לשלב מתקדם יותר,
שמדבריו ניתן להבין שהוא בהכרח טוב יותר,
ובמילותיו :מואר יותר ,שמח יותר ,רך יותר.
בכל הנוגע לסגנון אמנותי ,העדר שינוי
נתפס כשלילי ,כדברי בראל" :מפתיעה העקביות
ואחידות הגישה בציוריה של ציונה תג'ר במשך

כל  40שנות פעילותה [ ]...אמנם משיכת
המכחול נעשתה מעט חופשית יותר [ ]...אך בכל
התקופה הזאת ,בה חלו מהפכות ותמורות כה
רבות בעולם האמנות הפלסטית ,שומרת עדיין
ציונה תג'ר על סגנונה שהתגבש מקודם 72".שנה
מאוחר יותר ,בשנת  ,1962נערכה רטרוספקטיבה
לעבודתה של בתיה לישנסקי ,ואף גורלה
לא שפר עליה[" :התערוכה] כוללת פסלים,
רישומים ותצלומי יצירות שנעשו מאז .1923
סגנונה של בתיה לישנסקי הוא ריאליסטי ונע
מאקדמיות ועד אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם
מתון .התערוכה הנוכחית מוכיחה ,שכל זרמי
האמנות החדשניים והסוערים שנולדו בעולם
מתחילת המאה ,לא השאירו בפסלת כל רישום
ולא ניכר בפסליה כל יחס אליהם לא לחיוב ולא
73
לשלילה".
ניתן לראות בטיעון אודות העדר התפתחות
בסגנון אמנותי את תגובת המיילסטרים
( 74)malestreamנגד כושר התמדתן של
האמניות .אדרבה :לעתים יצרו אמניות עשיות
אמנותיות ייחודיות שביקורת האמנות התקשתה
להתמודד אתן ולהכילן כעשיות מקובלות
בשדה 75.דומה שעשייתה של רות שלוס
ממחישה טיעון זה .לדעת בראל ,שלוס הייתה
תקועה מבחינה אמנותית" :אי אפשר לטעון
שרות שלוס לא שמעה בכלל על התפתחות
הציור בעולם בשנים האחרונות 76".בראל לא
מצא ברות שלוס כל מעלה אמנותית .ואולי,
הסוגיה הפוכה :רות שלוס עסקה ועודנה עוסקת
בעשייה אמנותית שאותה ביקורת האמנות אינה
מסוגלת לעכל.

חסרות כשירות אמנותית
השאלה באיזו מידה שולטת האמנית באמצעים
האמנותיים נכחה גם היא בביקורת :האם יודעת
האמנית לעצב את הצורות? בשנת  1945הייתה
סימה סלונים בת  ,35ומאחוריה שנים של
לימודים והתנסויות ,ביניהם ב"גרנד שומייר"
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בפריז .וכך נכתב על אחת מיצירותיה" :יש קצת
גנדרנות באישה זעירה זו ,שהיא גם ילדה ,בעלת
מבט ילדותי ,בעלת הופעה ילדותית .הראש
עובד היטב אך הגוף צנום מדי ,דיספרופורציה זו
נובעת בייחוד מגיפוף (מודלאז') בלתי מספיק.
חבל גם שהציירת לא עיבדה גם את החזה
בתשומת הלב הדרושה 77."...אמנם ההשפעה
הצרפתית הייתה מבורכת ,כאמור ,אך כשמדובר
באמניות לא תמיד היה בה מספיק .האם בחירת
הצבע ואופן הנחתו על גבי הבד נכונים? כך ,בלי
שום עכבות החל גמזו את דבריו על תערוכתה
של אנני נוימן" .אגיד מיד :מוצא אני את צבעיה
78
זולים מדי ,מתקתקים "...
לכאורה מדובר בביקורות אובייקטיביות,
חסרות פניות ואף ניטראליות מבחינת מגדרית,
שהרי המבקר עוסק בטכניקה אמנותית .אולם,
כאשר מעמידים אלה מול אלה ביקורות שנכתבו
על אמניות לעומת אלה שנכתבו על אמנים,
מתברר שגם כשמבקר קטל היבטים מסוימים
ביצירתו של אמן ,סגנון הכתיבה שנקט כלפי
האמנים היה ,לרוב ,מרוכך .הטיה זו מורגשת
באורכו של הקטע מתחילת דברי הביקורת ועד
הנקודה שבה מתייחס המבקר לבעיות בתוצרת
האמנותית .כך למשל ,המבוא שכתב גמזו
לביקורת על תערוכתה של סימה סלונים הכיל
משפט וחצי" :סימה סלונים מופיעה בתערוכתה
זו כציירת המנסה את כוחה ,מחפשת את הניב
העצמי שלה בסוגי תמטיקה אחדים :דומם,
פורטרט ,עירום" .מיד לאחר מכן ניגש גמזו
לכתוב על בעיות בעבודתה של האמנית.
ובניגוד לכך ,כאשר מתייחס המבקר
לעבודתו של רוברט בזה ,צייר בן גילה של
הציירת סימה סלונים ,רצופה וסלולה מחמאות
הדרך אל תיאור הבעיות בציוריו .בשנת 1947
הציג רוברט בזה ב"מקרא סטודיו" ,והביקורת
שכתב גמזו על תערוכתו פותחת בהסבר תנאי
המקום הבלתי הולמים להצגת אמנות" :האמת
צריכה להיאמר כי 'מקרא סטודיו' אינו מתאים

בשום פנים לתפקידה של גלריה לציור ,"...וכך
לאורך פסקה שלמה נמשכים הסבריו של המבקר
על אודות חוסר ההתאמה .רק במחצית הפסקה
השלישית מתייחס גמזו לבעיות בשליטה
באמצעים האמנותיים" :הרי בנמל תל–אביב
היא עוברת [טכניקת הרישום — ג.ט ].את כל
79
תחומי הרישום הספונטני וגובלת עם רישול".
השוואה דומה ניתן לעשות בין ביקורת זו
ובין ביקורת שכתב גמזו בעקבות תערוכתה
של אנני נוימן .מיד במשפט הראשון הוא
פוסל בחריפות את כישוריה ביחס לשימוש
בצבעי שמן .בביקורת על עבודתו של בזה
משתהה גמזו עד הפסקה הרביעית כדי לפסוק:
"לא השתלט עדיין על צבעי–שמן ,על שיבוץ
הקונטרסטים החסרים 'סימני–ההפסק' של
אמנות הציור' :הערכים'!" 80.יתרה מזו ,ההבחנה
המגדרית נעשית באמצעות קטלוג הבעיות
על–פי הקטגוריות "פתירות" ו"בלתי פתירות".
עבודתה של נוימן מתוארת כזולה וכפגומה
ברמת הטעם האסתטי .פגם אסתטי אינו ניתן
לפתרון ,שהרי החושים הם מולדים .בניגוד
לנוימן ,בעיותיו של בזה מקוטלגות בקטגוריה
טכנית .בזה טרם השתלט על הטכניקה ,דרוש
לו עוד אימון עד שיגיע להבשלה ,ובמילים
אחרות :בעיותיו ניתנות לפתרון.
הבחנה מגדרית בסוג זה של ביקורות לא
הייתה בלעדית לגמזו .שנים רבות מאוחר יותר
משתמש בראל בתבנית כתיבה דומה .הוא אינו
שבע רצון מביצועיה של רות הדני ,ועל כן
קוטל את עבודתה כבר במשפט הראשון" :תוך
דיון באספקטים הטכניים הקשורים בביצוע
ציור ,דובר כבר רבות על הסכנה שבהעמסת
יתר של הבד המצויר בחומר הצבע .בתערוכתה
של רות הדני יש דוגמאות רבות הממחישות
העמסה כזאת ,הנהפכת במקרה זה למפגע של
81
ממש — עד אי יכולת להעריך את המצויר".
ימים ספורים לפני פרסום ביקורת זו פרסם
בראל ביקורת על תערוכתו הראשונה של
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הצייר צבי ליפמן .על אף שהוא מוצא בעבודתו
של הצייר בעיות ,הדרך אליהן ארוכה יותר.
ראשית ,מסביר המבקר שזו תערוכתו הראשונה
של ליפמן מחוץ לקיבוצו; לאחר מכן הוא
מציין באיזה קיבוץ חבר הצייר; בהמשך מונה
בראל כמה ציורים כלולים בתערוכה ומפרט
מהן הטכניקות שבהן השתמש הצייר; ולבסוף
הוא כותב בנימה סלחנית כי התערוכה סובלת
מבעיות טיפוסיות הקיימות בתערוכות יחיד
ראשונות ,וטוען לפיכך כי "אפשר למצוא גם
בתערוכה זו יותר חיפושים וגישושים שונים
מאשר סגנון מגובש ואחיד 82".רק לאחר כל
אלה פונה הראל להתייחס לבעיות הטכניות
בציורו של ליפמן.
אין מדובר ,אם כן ,בחוסר כשירות אמנותית
בקרב האמניות בלבד .אולם כאשר בוחנים את
ההסברים המנמקים את חוסר הכשירות לאור
שני ממדים הכרוכים זה בזה ,הממד המילולי–
חיבורי והממד התרבותי–חברתי הרחב ,נוצר
הרושם שכשירות האמניות פחותה מזו של
האמנים .סגנון הביקורת והמילים שבהן בוחר
המבקר כדי להסביר את בעיות עבודתה של
האמנית ,נשזרים במנגנונים מדירים נוספים
שבשדה .וכך ,היבט שהוא לכאורה אובייקטיבי,
כגון טכניקת העבודה ,הופך לנדבך נוסף בבניית
שדה אמנות ממוגדר.

 .2המוצלחות
מחקרים שנערכו בשדות אמנות מערביים
מלמדים שרק  20%-10%מן האמניות זוכות
לחשיפה במאמרי ביקורת 83.באופן לא מפתיע
זהו גם שיעור החשיפה בשדה האמנות הישראלי
לאורך התקופה הנדונה כאן .מתוך סך הביקורות
שפורסמו ,רק קומץ אמניות הוגדרו כטובות
מאוד או מצוינות .נשאלת אפוא השאלה ,אילו
תכונות באובייקט האמנותי — מתוך הרבגוניות
שבעשיית הנשים — הפכו אותו למצוין בעיני
ביקורת האמנות?

לאורך תקופת היישוב ובראשית המדינה
זכתה רק אמנית אחת לביקורות טובות באופן
עקבי וללא סייגים :חנה אורלוף .אולם האם
מעמדה הבלתי מעורער נבע מהאובייקטים
האמנותיים שיצרה או שמא גורמים חברתיים
נוספים בתוך שדה האמנות היוו בסיס לכוחה?
אורלוף הגיעה לארץ–ישראל מאוקראינה בשנת
 1905ועזבה לפריז בשנת  .1910לא עברו שנים
רבות והיא הצליחה לחדור לחוגים האמנותיים
בפריז ,ובשנת  1923היא התקבלה ל"סלון
הסתיו" הנחשב 84.לאורך כל חייה שמרה על
קשר הדוק עם שדה האמנות ההולך ומתמסד
בארץ באותם הימים ,ומאמריה על המתרחש
בבירת האמנות העולמית פורסמו כבר בשנות
העשרים בירחון כתובים .במילים אחרות,
מעמדה בשדה האמנות הארצישראלי לא נבע
רק מהערך הפנימי של עבודת האמנות מעשה
ידיה ,אלא סייעו לכך היבטים נוספים ,כגון
קשריה עם גדולי הישוב ,שאותם פיסלה ,וכן
קשריה בפריז .חנה אורלוף לא רק הייתה גשר
לאמנים הארצישראלים עם הגיעם לפריז ,אלא
פעילותה הענפה הפכה אותה לגורם אשר חיזק
את המכוונּות הצרפתית שהלכה והשתלטה על
שדה האמנות הארצישראלי.
אחד המאפיינים שבזכותו זוכות האמניות
לביקורת חיובית ואוהדת היא יכולת ההפשטה
שלהן .עם חלוף הזמן הפך המודרניזם ליותר
ויותר פורמליסטי 85,והסגנון האמנותי שהוגדר
כ"מופשט" טהור הוכתר כַסגנון השולט
בשדה האמנות המערבית .תהליך התמסדותו
והשלטתו של המופשט היה שזור בעיסוק הולך
וגובר בטוהר הצורה .עיסוק זה שימש כאחד
האמצעים המרכזיים להגדרתן של אמניות
כעוסקות בעשיות אמנותיות בלתי טהורות
ועל–ידי כך נטרולן מן העשייה המודרניסטית
השלטת 86.גישה זו התפתחה גם בארץ בשנות
החמישים (ראו בפרק ב' בספר זה) :קומץ
האמנויות שהוגדרו כטובות מאוד בשדה
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האמנות הישראלי ,היו אלה שנתפסו כעוסקות
אך ורק באמנות טהורה ,ובהן :קליר יניב ,לאה
ניקל וציונה שימשי .לעתים הופיעו ביצירות
דימויים פיגורטיביים ,אך התנאי לקבלת
הפיגורטיבי היה ברור מאוד :מערך קומפוזיציה
המבוסס על צורות טהורות .כך ,למשל ,כדברי
בראל" :עם השליטה הרבה ,לעתים ממש
וירטואוזית ,בהנחת המערך הכתמי–צבעוני
והביטחון במשיכת המכחול ,לא חלה אצל
דניאלה פסל התרחקות לעבר המופשט הטהור
[ ]...יש להדגיש שאין זה תיאור נושא פיגורטיבי
במובן שהיה נהוג פעם [ ]...דרך הבנייה נובעת
מניסיון לעצב מערך כתמי שיש בו בנייה
מופשטת ,שרק בסופו של דבר תיתן גם דימוי
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פיגורטיבי".
ברוב רובן של הביקורות שנבדקו מופיע
המונח טוהר ,וככל שיותר טהור הרי הוא
משובח" :מתקבל הרושם שציורה של מינה
זיסלמן משקף ,בצורתו הנוכחי ,שלב של
התגבשות פנימית והדגשת ערכים ציוריים
טהורים תוך ויתור מודע על ה'צעקה' ,שאפיינה
את דרך ציורה עד כה 88".בביקורת זו באים לידי
ביטוי שני מרכיבים מרכזיים בנרטיב האמנותי
המודרניסטי :קִדמה מזה וטוהר מזה.
הימנעות מדקורטיביות אף היא אחד
המאפיינים הדרושים להצלחת האמניות .שמשי,
למשל ,מצליחה בכך ,לדעת בראל" :במסגרת
תפיסה דו–ממדית זו מצליחה הציירת לשוות
לחומר רטט ורגישות המונעים בעדו מלהיהפך
לאטום או שטוח ודקורטיבי בלבד [ ]...יתרה
מזו ,למרות הופעתו של מה שמוגדר באותם
ימים כתוכן ספרותי ,ז"א ממד סיפורי ,מצליחה
שמשי לגבור עליו ]...[ :אך התוכן הספרותי
מופיע בדרך ציורית ונהפך למימד עומק נוסף
במקום להיות מגבלה 89".צמד המילים "רטט
ורגישות" מרכזי בהקשר זה ,לא רק משום שהוא
מביע את התלהבותו של המבקר ,אלא גם משום
שמילים אלה מצביעות ,לדעתו ,על כך שיש

לאמנית תכונות שמאפשרות לה לבטא תכנים,
מרכיב נוסף המבטיח הצלחה.
אחת התיאוריות הבולטות שנוסחו כבר
בתחילת המאה ה– 19ועודנה רלוונטית עד
ימינו ,גורסת שהאמנות היא "עשייה של ביטוי"
(.)act of expression — expression theory
התיאוריה אינה מתייחסת לאמצעי אמנותי
ספציפי שבאמצעותו ניתן לממש את הביטוי
המיוחל ,אלא היא גיבוב של רעיונות .אולם,
לתיאוריות הביטוי יש שתי נקודות השקה
מרכזיות עם המסורת האסתטית שגובשה במאה
ה– .18האחת טוענת כי חירות האמן ,דהיינו
חופש טוטלי מכל מגבלה יומיומית ,היא תנאי
הכרחי לביטוי .הנקודה השנייה מתייחסת לטוהר
העשייה או להעדר השימושיות של האובייקט
המיוצר .התנאי הראשון אינו רלוונטי במקרה
של אמניות ,אשר לרוב היו כבולות לדרישותיה
המחמירות של הספֵרה הפרטית ,ולכן אם ישנה
אמנית המצליחה להשתחרר ממגבלות אלה ,יש
לשבח אותה .שמשי זוכה אצל בראל לשבח על
גישתה העצמית ,ובהקשר זה יש לציין כי עצמיות
ועצמאות היו מאפיינים של המהות הגברית כפי
שהוגדרה באותם ימים .באותה ביקורת בראל
גם משבח את שמשי על כך שניכרות באמנותה
השפעות של קליי ודופובה ,שני אמנים חשובים.
עם זאת ,המבקרים מתייחסים באופן דו–ערכי
לאמניות מצליחות הממשיכות את דרכם של
אמנים מצליחים .מחד ,השפעת אמנים חשובים
וידועים נתפסת כמכובדת ואינה סותרת את
העצמיות; מאידך ,האמניות אינן מקור החידוש
ואינן ישות עצמאית ,ומיצובן בשדה האמנות
נגזר מקרבתן לאמן מפתח בתנועה 90.כך נכתב
על זיוה ליבליך המוצגת על–ידי הביקורת
באופן דו–ערכי כאמנית מצוינת ,אך בו בזמן
מושפעת" :אכן ,היא הולכת בנתיב המופשט
הלירי הקרוב לדרך ציורם של זריצקי ושרייכמן,
91
חשובי אסכולה זו בארץ".
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 .3זקוקות למאמץ נוסף
האמניות הזקוקות למאמץ נוסף ספגו ביקורות
מעורבות :עשייתן גרפה מחמאות אך בו בזמן
גם נקטלה .כותבי הביקורות מן הסוג הזה שמרו
על אחידות יחסית במבנה ונקטו נימה מנומסת:
הביקורת פותחת בציון התקדמותה של
האמנית; בשלב שני מסביר המבקר את אופייה
של ההתקדמות האמנותית ומחמיא לאמנית;
בשלב השלישי מביע המבקר הסתייגות כלשהי
המלווה בסדרה של " ֲאבָל–ים" .הסתייגותו של
המבקר נבעה על–פי רוב ממה שהוא הגדיר
כבעיות סגנוניות–טכניות .כך ,לדוגמה ,כותב
יואב בראל בפסקה הראשונה בביקורת שכתב
על גתית לבני:
"בזמן ,הקצר יחסית ,שחלף מאז תערוכתה
הראשונה ,הצליחה גתית לבני להגיע לדרך
ביטוי שהיא לא רק ספונטנית ,אלא ,וזה אולי
החשוב ביותר ,מגלה תשומת לב רבה לבעיות
ציוריות מהותיות :שימוש במשמעות של קו
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ובניית מערכי כתמים צבעוניים".
מצויים כאן כל המאפיינים ההופכים "סתם
אובייקט אמנותי" ל"אמנות טובה" :ספונטניות,
ביטוי ומערך כתמי–צבעוני .אולם בהמשך
דבריו מאתר המבקר בעיות בעבודתה של לבני,
והוא כותב בפסקה האחרונה:
"ההסתייגות נובעת מהנטייה המופיעה
בציורים מסוימים להשתמש בשילוב צבעים,
לא בגלל היותם בלתי נעימים ,היינו ,ההכרח
הנובע מתהליך הפיתוח הציורי ,אלא בגלל
היותם שייכים למה שאפשר לכנות 'צבעי
אופנה נעימים לעין' .שימוש כזה אמנם מגלה
טעם טוב ,אך משווה לציורים גוון דקורטיבי
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הפוגם במשמעותם התוכנית–ציורית"...
דוגמה נוספת עולה מדברי בראל על ציורה
של גילה גבעון" :מבחינת המבנה ,התקדם ציורה
של גילה גבעון רבות מאז תערוכתה האחרונה:
המבנה מורכב יותר ,עצמאי ואישי יותר ועז
מבע יותר .אך התקדמות זו במבנה הצורני באה,

במידת מה ,על חשבון הערכים הצורניים וכדאי
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שהציירת תשים לבה לכך".
תבנית ביקורת זו חוזרת על עצמה במה
שכותב בראל על הציירת חנה טברסקי:
"תערוכה נאה ביותר מגישה הציירת חנה
טברסקי .יש בתערוכה זו מיצוי האפשרויות
אותן בדקה בציוריה הקודמים והעלתה אותם
לרמה גבוהה יותר [ ]...דווקא הפשוטים
והישירים בציוריה של חנה טברסקי הם גם
המעולים שבתערוכה .במורכבים יותר מתקשה
הצופה לארגן את ה"צבע הצף" ליחידה מלאה
ונוצר מתח בלתי רצוי בין העיצוב הגיאומטרי
של הציורים ,הנוטה להפריך את הצורות ,לבין
95
העיבוד הצבעוני ,המלכדם".
שמאתרים
ההסתייגויות
ברשימת
המבקרים מצויים בין היתר" :עומס יתר",
"חוסר אורגניות"" ,סתירה במבנה המופשט
כשלעצמו"" ,אחידות בטקסטורה"" ,מתח בלתי
רצוי בין העיצוב הגיאומטרי" .וכך נותר בסופה
של הביקורת הרושם שמדובר באמנית "טובה,
אבל ."...ה"אבל" יוצר תהיות ומטיל ספק
בעתידה המקצועי של האמנית .אסטרטגיה זו
הינה התגלמותה של מכוונּות הקִדמה כאמצעי
להדרתן של קבוצות ושל יחידים ,ובמקרה זה:
הן עוד לא השיגו את המיומנות הרצויה ,דהיינו
עוד לא הגיעו לשלב המיוחל .האם תגענה אי
פעם? ספק .העמדות השולטות בשדה מצליחות
להגדיר את אלה המנסות לצבור יתרון בתוכו
כמי שנמצאות בשלב קדום יותר .על כן יימצא
מעמדן לעולם בפיגור אחרי ההגדרות שהקבוצה
הדומיננטית — הגברית — הצליחה להשליט
על השדה.

סיכום
מהי הצלחה בשדה האמנות? מהו כישלון?
התשובה לשאלות אלה מנוסחת מתוך המכוונות
על–פי
המודרנית.
האינדיווידואליסטית
מכוונות זו הסיבות להצלחה ולכישלון נעוצות
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בתרכובת של גורמים מולדים ,בין אישיותיים
ובין כישרוניים .פרק זה הדגיש פרספקטיבה
שונה :הסיבות להצלחה ולכישלון אינן נעוצות
רק במאפיינים מולדים אלא גם בנסיבות
החברתיות של שדה האמנות.
ראינו שמיקומן של אמניות בשדה האמנות
הישראלי לא נקבע רק על–פי כישרונן האישי אלא
הושפע מההערכה שביקורת האמנות פרסמה.
מאחורי מושגים אוניברסאליים ,לכאורה ,של
התיאוריות האסתטיות שנוסחו החל מסוף
המאה ה– ,18עמד שיפוט פרטיקולארי סגנוני
מזה וממוגדר מזה .ביסוד ההערכה האסתטית
היו שזורים זה בזה שני מרכיבים :הסגנון
האמנותי המאפיין את האובייקט האמנותי מחד,
וההשתייכות המגדרית של היוצרים והיוצרות
מאידך .סקירת הביקורות שנכתבו בפרק
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תנאים מחמירים לקבלתן .למרכיב זה התווספו
דרישות אסתטיות .עם חלוף השנים ,במקביל
להשתלטות סגנון המופשט ,מעטות התאימו
לדרישות המערך הדומיננטי הגברי .לפיכך אין
מדובר בהעדר אמניות .הן היו שם ,אלא שרוב
רובן הוגדרו כלא טובות מספיק ,דהיינו —
ככאלה שאינן תואמות למדדים הדומיננטיים,
שהניחו כמובן מאליו תכונות המזוהות עם
גברים וגבריות.
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האנגלי  .Non Artבקטגוריה זו נכללים לא רק
האומנות ,אלא גם מה שניתן להגדיר כאמנות
פופולארית–עממית.
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" 10דבר המערכת" ,תיאטרון ואמנות ,גיליון 1
(סיוון תרפ"ה) ,עמ' .1
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הראשון נדפס בשנת תרפ"ו ( ,)1926והגיליון
האחרון נדפס בשנת תרצ"ג ( .)1933העורך
הראשון והמייסד היה אליעזר שטיינמן,
ולאחר כמה שנים הצטרף אליו כעורך אברהם
שלונסקי .כתובים החל לצאת כביטאון
של אגודת הסופרים ,ובגיליונות הראשונים
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( 25במאי ,)1928 ,עמ' .3
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טרכטנברג ,בין לאומיות לאמנות.
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היוצרות .ממצאים ראשוניים חושפים שחלק
מאופנים אלה מתגלים אף בביקורות שנכתבו
בידי המבקרות המעטות שפעלו בתקופה
הנדונה.
Harrison C. White & Cynthia A. White, 24
Canvases and Careers: Institutional
Change in the French Painting World
(Chicago: The University of Chicago Press,
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האמנות שפורסם בשנת  ,1994וראוArt and :
Artists (London: Thames and Hudson,
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המאה העשרים?" ,גזית ,חוברת ט' (כסלו־טבת
תש"ח) ,עמ' .35-25
 29יעקב קופלביץ" ,המודרניים באהל" ,כתובים
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 31כמה מן המבקרים ניסו לשלב בין שני הסוגים.
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בליבת הקיום האנושי — בטהור ביותר —
ומשום כך המופשט הנו אוניברסאלי .אולם,
הלכה למעשה ,העשייה המופשטת אינה
פוליטית פחות מעשיות אמנותיות אחרות.
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בשולי "הסצנה" האמנותית

רות מרקוס

עד שנות העשרים
בית הספר לאמנות "בצלאל" נפתח בשנת 1906
וסימל את תחילתה של האמנות הישראלית
החדשה בארץ־ישראל .הוא שילב בין הרעיונות
האמנותיים והחברתיים של "אֹמנויות ואּומנויות"
—  Arts and Craftsלבין אוטופיה יהודית
לאומית .הרעיון להקמתו עלה בשנת ,1901
כאשר בקונגרס הציוני החמישי בבאזל דנו
ראשי ההנהגה הציונית בנושא התרבות והאמנות
בארץ־ישראל ,ובוריס שץ 2הציע להקים מרכז
אמנות יהודי בירושלים .מאותו רגע החל להתנהל
ויכוח בין שתי גישות באשר לאופי התרבות
והאמנות בארץ (ויכוח שמתקיים עד היום):
גישה לאומית מתבדלת המחפשת מאפיינים
יהודיים וישראליים ,ומנגד גישה בינלאומית
הרוצה לשלב את האמנות הישראלית בתרבות
המערבית .לפחות בתחילה ניצחה התפיסה
הראשונה ,וסגנון "בצלאל" מזוהה עם סגנון
מקומי ולאומי בעל אופי אוריינטליסטי ,בין אם
אוריינטליזם ערבי וצפון אפריקאי ,המשולב עם
השפעות מערביות ,ובין אם מזרחיות דקורטיבית
שהופיעה בשלב מאוחר יותר ,בזכות עבודות
היד והצורפות של העלייה מתימן.

בשנים הראשונות היו ב"בצלאל" מעט מאוד
תלמידי אמנות ,ורובם היו גברים .רוב הנשים
הנראות בצילומי "בצלאל" המוקדמים עסקו
במה שנראה באותה תקופה כטבעי ומתאים
לנשים — מלאכות יד שונות 3.באוטופיה שחזה
בספרו ירושלים הבנויה 4,תיאר בוריס שץ
את נשות העתיד המשוחררות — הן בזכות
העובדה שהילדים יגורו ויתחנכו מחוץ לבית,
והן בזכות הקמתן של מסעדות שיתופיות
אשר ,לדבריו ,יאפשרו לנשים "להשתחרר
מאווירת המטבח ומהרגליו המטמטמים את
המוח" 5.אלא ששץ רצה בנשים משוחררות
לא כדי שייצרו אמנות יפה כרצונן ,אלא כדי
שיעבדו בתעשייה של מלאכת מחשבת .שץ לא
היסס להתבטא על מקומן של הנשים באמנות:
"חולשת הנשים באמנות באה מרצונן לחקות
את הגבר .על הבמה הן מצטיינות מפני שהן
ממלאות רק תפקידי נשים 6".שץ אף כרך את
האמנות המודרנית ואת הנשים גם יחד ,כשטען
כי האמנות המודרנית היא "אמנות בשביל חולי
עצבים ,גברים בעלי נשמות נקביות ונשים
חסרות נשמה .גיבוב מילים בלי הבעה כלשהי
7
— אמנות של נשים".
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ציירות
בשני העשורים הראשונים של המאה העשרים
פעלו ציירות ספורות בארץ־ישראל ,והן היו
קשורות בתרבותן ובסגנונן לארץ מכורתן.
אחת הציירות המוקדמות בארץ היא מוריאל
בנטוויץ ( )1981-1889שציירה נופים במסורת
ציורי האקוורל של הנוף האנגלי .בנטוויץ נולדה
בלונדון ,והייתה בת למשפחה ציונית ליברלית,
מתקדמת וחובבת אמנות; כל בני המשפחה,
כולל הנשים ,עסקו בתחום כלשהו באומנויות
השונות ,ביניהם הציירים לבית סולומון :רבקה
( ,)1886-1832אברהם ( )1862-1842ושמעון
( .)1905-1840בנטוויץ למדה בלונדון בבית
הספר לאמנות סלייד ()Slade School of Art
ועלתה ארצה בשנת  ,1919לאחר שכבר ביקרה
בישראל ב־ .1914אחותה ,ניטה לנגה ,בנתה את
ביתה בזיכרון יעקב עוד בשנת  ,1913בית שבו
התגוררו גם מוריאל בנטוויץ ובעלה ,ברנרד
מושנזון ,החל משנת  .1953עצמאותה כאישה־
ציירת הייתה יוצאת דופן באותם הימים ,ולמרות
סגנון הציור המיובא שאפיין אותה ,ניתן לכנות
את ציורה "ארץ־ישראלי" ,כיוון שעסקה
בנוף המקומי ולא בנוף קדומים דמיוני ,מעין
אידיאליזציה תנ"כית בסגנון "בצלאל" 8.את
המסורת האמנותית של בני משפחת סולומון־
בנטוויץ המשיכה הציירת רחל בנטוויץ־שביט
(נ ,)1923 .שהחלה לבלוט בשנות השבעים
(ולכן אינה נכללת במסגרת ספר זה) ,הייתה
ממייסדות קבוצת "אקלים" ,כיהנה כיו"ר אגודת
הציירים והפסלים של ישראל (עד שנת )2005
וממשיכה ליצור עד היום .הסטודיו שלה ממוקם
בבית דודתה ,מוריאל בנטוויץ ,כחלק מאחוזת
לנגה בזיכרון יעקב.
אנה טיכו ( )1980-1894הייתה אמנית
נוספת שהחלה לפעול לפני שנות העשרים.
טיכו הייתה ילידת צ'כוסלובקיה ,שעלתה לארץ
בשנת  1912והשתקעה בירושלים עם בעלה,
אברהם אלברט טיכו ( ,)1960-1883שהיה

רופא עיניים ידוע .נופי ירושלים וסביבותיה
הקסימו אותה ,ומרגע הגיעה ארצה ועד מותה
עסקה ברישום נופי העיר ומראות הרי יהודה,
רישומים בגיר פחם מדויקים ובעלי עוצמה.
בשנות חייה האחרונות החלה טיכו לרשום מן
הזיכרון ברישום חופשי יותר ,והשתמשה גם
בגירי פסטל שהוסיפו צבע לעבודתה .טיכו
גם כן ציירה את הנוף המקומי ולא נתפסה
לרומנטיקה האוריינטליסטית שאפיינה אז
את "בצלאל" ,אף על־פי שהנושאים שציירה,
כגון עצי זית ,היו אהובים גם על ציירי המוסד.
טיכו לא הייתה ציירת במשרה מלאה ,למרות
מקצועיותה ולמרות העובדה שהציגה במקומות
רבים והייתה מוערכת מאוד; עד מותו של
בעלה בשנת  ,1960שימשה טיכו כאסיסטנטית
לבעלה בחדר הניתוח .בכך מייצגת טיכו את
מצבן האופייני של אמניות רבות בארץ בשנים
המוקדמות ,ואולי אף בהמשך :הן פעלו קודם
כל כאמהות ,כעקרות בית או כבעלות מקצוע,
ורק אחר כך כאמניות 9.במהלך שנות פעילותה
זכתה טיכו בפרסים רבים ,וביניהם "פרס
ישראל" בשנת .1980
אירה יאן (אסתר סלפיאן) ()1919-1868
הייתה בין הציירות הראשונות שפעלו בארץ,
ועבודתה היא הדוגמה המובהקת ביותר לציירת
שהמשיכה ליצור בסגנון שאותו הביאה מחו"ל.
היא נולדה בקישינב שברוסיה בשם אספיר
יוסלביץ .עוד בנעוריה פרסמה סיפורים ואיורים
בירחונים רוסיים וחתמה בשם אירה יאן,
וכשבגרה הייתה סטודנטית מצטיינת במכון
לציור ,פיסול וארכיטקטורה במוסקבה ,ציירת
מצליחה בפריז ומאוחר יותר ניהלה בית ספר
לאמנות בסופיה .ב־ 1906עלתה ארצה והשתכנה
תחילה בירושלים ,שם לימדה ציור בגימנסיה
העברית שאף הייתה מעורבת בהקמתה ,וקיימה
קשרים עם "בצלאל" ועם בוריס שץ .מאוחר
יותר עברה לתל־אביב (אז "אחוזת בית") ,שם
לימדה ציור בגימנסיה העברית הרצליה ,ופתחה
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אולפן ללימוד ציור שבו למד ,בין היתר ,הצייר
נחום גוטמן .אירה יאן הייתה אם חד־הורית,
מאז שבעלה דמיטרי מרדכי סליפאן גורש
לסיביר .לאחרונה התפרסמה מחדש ,בעקבות
מספר מחקרים המצוינים להלן ,בעיקר כאהובתו
של המשורר חיים נחמן ביאליק ,אך בזמנו הודר
שמה מהזיכרון הלאומי־תרבותי ,אולי בגלל
הרצון לא לפגוע בשמו של "המשורר הלאומי",
10
כפי שמשערת בספרה רות בקי קולדוני.
נראה כי הדרתה נבעה גם מן העובדה שמרבית
ציוריה אבדו במלחמת העולם הראשונה :כאשר
גורשה מהארץ למצרים עם פרוץ המלחמה,
הוסתרו ציוריה בעלית גג ביתו של אברהם
בריל ,מנהל יק"א ,שם התגוררו מאוחר יותר
חיילים בריטיים .כאשר חזרה לארץ עם הכיבוש
הבריטי גילתה שציוריה נעלמו .עובדה זו
שברה את רוחה והרעה עוד יותר את בריאותה
הרעועה ממילא ,והיא הלכה לעולמה זמן קצר
לאחר תום המלחמה .שרידי ארכיונה של אירה
יאן נשמרו בעיזבונה של רחל ינאית בן־צבי,
חברתה הקרובה ומעריצתה .נירית שלו־כליפא,
חוקרת ב"יד בן־צבי" ,חשפה לאחרונה חמישה
רישומים שנעשו לפני עלייתה של יאן ארצה וכן
תצלומים (תשלילי זכוכית) שצילמה בירושלים.
אלה נחשפו ב־ ,2006תוך כדי הכנת התערוכה
11
"ירושלים החדשה" בבית האמנים בירושלים.

פסלות
חנה אורלוף ( )1968-1888הייתה אחת האמניות
הארצישראליות הראשונות שלא הסתפקה
בלימודים ב"בצלאל" ונסעה ללמוד גם בחו"ל.
אורלוף נולדה באוקראינה ועלתה לארץ־
ישראל ב־ .1905ב־ 1910נסעה לפריז ללמוד
בבית הספר לאמנויות דקורטיביות — École
 .des Arts Décoratifsאמניות ארצישראליות
רבות שהגיעו לפריז אחריה התיידדו אתה
ונעזרו בה .למעשה ,רוב ימיה חיה אורלוף
בפריז ואף קיבלה אזרחות צרפתית ,ולכן ישנם

הטוענים שאין לראות בה אמנית ישראלית.
עם זאת היא הייתה קשורה לארץ ,ראתה את
עצמה ישראלית ,ביקרה כאן לעתים קרובות
ואף הציגה בתערוכות בארץ 12.אורלוף פיסלה
דיוקנאות רבים של אמנים ואישים ישראלים,
כגון הצייר ראובן ,ואף יצרה כמה אנדרטאות
הקשורות להיסטוריה הישראלית .היא הושפעה
מהסגנונות שרווחו בפריז ערב מלחמת העולם
הראשונה ולאחריה .יצירותיה המוקדמות
מזכירות במיוחד את הצורות המסיביות ואת
ההפשטה של ארכיפנקו וליפשיץ המוקדמים,
13
ואת הפרימיטיביזם המופשט של מודיליאני.

שנות העשרים
בשנות העשרים מסתמנת פריחה עצומה
באמנות בארץ־ישראל .עם סיום מלחמת
העולם הראשונה חודש הקשר בין ישראל
לבין מרכזי אמנות באירופה ,לשם ,ובעיקר
לפריז ,יצאו אמנים ארצישראלים .במקביל,
התחדשה העלייה לארץ והביאה אמנים
עולים מארצות שונות ואתם חידושים בתחום
האמנות .יעקב פרמן ,איש רוח ועסקן ציוני,
אשר היה גם אספן אמנות נלהב ,הגיע לארץ
ב־ 1919באנייה "רוסלאן" ,שהייתה מעין
ה"מייפלאואר" ( )Mayflowerהישראלית ,ועמו
אוסף של כ־ 200יצירות אמנות מודרניות של
אמנים יהודים רוסים ,יחד עם ספרייה גדולה
למדעי הלשון והתרבות העברית .רעיונותיו
של פרמן היוו אלטרנטיבה לאלה של בוריס
שץ ,וכוונתו הייתה לטפח אמנות ישראלית
מודרנית "ברוח המסורת האמנותית המהפכנית
ממנה בא" ,כדברי בלס 14.יש לזכור כי במפנה
המאה ועד שנות העשרים של המאה העשרים
התפתחה ברוסיה אמנות אוונגרדית חשובה,
שהושפעה מהאוונגרד המערבי (מאמנים כגון
גוגן ,סניאק ומאטיס ומסגנונות כגון קוביזם
ופוטוריזם) .אך בו בזמן השפיעה על האוונגרד
המערבי בזכות הסגנונות החדשניים שנוצרו
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שם ,כגון סופרמאטיזם וקונסטרוקטיביזם 15.כל
ההשפעות הללו באו לידי ביטוי ביצירות שהיו
באוסף פרמן ,ואותן רצה להביא גם אל האמנות
שנוצרה אז בארץ־ישראל.
לשם מטרה זו הקים פרמן קואופרטיב של
אמנים בשם "התֹמר" ,שבין חבריו נמנו יוסף
ואידה קונסטנטינובסקי 16וכן מרים חד־גדיא,
שהייתה מתלמידותיו הראשונות של "בצלאל"
לפי מלחמת העולם הראשונה .בסדנה שהקים
הקואופרטיב למדה ,בין היתר ,ציונה תג'ר.
במקביל ,בין השנים  1922-1920ארגן פרמן
תערוכות של אמנות מודרנית ,שבהן ניתן היה
לראות לראשונה יצירות מהאוסף שלו .לעומת
האקדמיזם הריאליסטי של "בצלאל" ,המשולב
עם מוטיבים יהודיים ואוריינטליסטיים ,היצירות
שהציג פרמן הושפעו ,כאמור ,מחידושי
17
המודרניזם הצרפתי ומן האוונגרד הרוסי.
אפילו התבוננות חטופה ביצירות שבחר פרמן
להציג תחשוף פער בולט בין הסגנון המיושן
של "בצלאל" לבין החדשנות והנועזות שאפיינה
את הציירים המודרניים באוסף שלו 18.באוסף
שהוצג נכללו גם יצירותיהן של מספר ציירות,
והוא ייצג תופעה מובהקת באוונגרד הרוסי,
19
שבו בלט במיוחד מקומן של הנשים היוצרות.
בשנות העשרים החלו ליצור בארץ גם נשים
שנולדו בארץ־ישראל ,חלקן למשפחות דתיות
ומסורתיות ,ובחירתן בציור הייתה חלק מביטוי
של עצמאות ומודעות עצמית .אותן נשים
השתחררו ממסורות של דת ושל חברה וחיפשו
שפה חדשה ונושאים חדשים ,שיבטאו את הרוח
החלוצית בארץ .במקביל החלו להגיע מאירופה
נשים שהביאו אתן את רוח "האישה החדשה" —
אותה אישה עצמאית ובעלת מקצוע ,שהוכיחה
את עצמה בתקופת מלחמת העולם הראשונה,
20
ולכן ראתה את עצמה שווה בכל לגבר.
כאמור ,בשנים אלה החלו אמנים ישראלים
רבים ,נשים וגברים ,לנסוע לפריז כדי ללמוד
אמנות .כאן המקום לציין כי באותם ימים קשה

מאוד היה לעקוב בארץ אחר התפתחות האמנות
המודרנית בחו"ל ,אלא בעזרת גלויות או כמה
ספרי אמנות ,אשר לא בהכרח שיקפו נאמנה את
היצירות עצמן ,כיוון שהיו אלה ,על־פי רוב,
אילוסטרציות בשחור/לבן או באיכות צבעונית
גרועה .על אף חדשנותן של היצירות שהביא
עמו פרמן ,לא היו אלה יצירות של אמנים
מודרניים מובילים ,אלא של ציירים יהודים
רוסים שציירו בסגנונות מודרניים שונים .עם
זאת הן עוררו באמנים המקומיים את הרצון
לראות את היצירות המקוריות ,ולפיכך הייתה
הנסיעה לחו"ל כה חיונית.
לאחר מלחמת העולם הראשונה דעך
"בצלאל" ,עד שנסגר .בין השנים 1928-1925
ארגנה בירושלים "אגודת אמנים עברית" את
תערוכות "מגדל דוד" ,ובהן הציגו אמנים
רבים מ"בצלאל" ומחוצה לו .בתוך האגודה
התחוללו מאבקים בין אנשי "בצלאל"
השמרנים ובין אלה "המודרניים" ,ולקראת סוף
העשור העתיקו רוב "המודרניים" את מושבם
לתל־אביב ,שם ,ב־ ,1925החל להתהוות
מרכז חשוב .תערוכותיהם בצריף "האהל"
וב"גימנסיה הרצליה" סימנו את תחילתו של
המודרניזם באמנות הישראלית ,תהליך שהגיע
לשיאו בשנות השלושים ,עם הקמת מוזיאון
תל־אביב 21.ביצירותיהם תיארו אמני שנות
העשרים את החברה החדשה המתגבשת בתל־
אביב ואת בנייתה של העיר החדשה ,החלוצית
והחילונית ,ללא משקעים של עבר היסטורי
שאפיינו את אמני ירושלים .שפס מציין כי מול
התפיסה הגלותית של "בצלאל" ,הציורים של
שנות העשרים ביטאו נאיביות ,שמחת חיים
ואופטימיות 22.לא רק נושאי הציור השתנו אלא
גם סגנונם ,ובציורים אלה ניכרת כבר השפעה
מודרניסטית בינלאומית.

ציירות
מוסיה בוגרשוב ( )2000-1903נולדה ברוסיה
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ועלתה ארצה עם הוריה ב־ 23.1906אחותה
הצעירה ,רחל בוגרשוב ( )1996-1907נולדה
כבר בתל־אביב .זמן קצר לאחר מכן מתה אמן
במהלך הריונה השלישי ,והבנות נותרו יתומות.
אביהן ,ד"ר חיים בוגרשוב ( )1963-1876שהיה
ממייסדי גימנסיה הרצליה ,התחתן בשנית.
המשפחה גרה מאחורי הגימנסיה ,ברחוב
מונטפיורי ( 6היום מגדל שלום) ,ובחופשות
הקיץ נהגו הבנות לבלות בעין גנים ,אצל אחי
אביהן ,שם היה לו משק חקלאי .לאחר פרוץ
מלחמת העולם הראשונה ,נידון האב למוות
על־ידי התורכים בגלל פעילות ציונית (אף כי
הסיבה הרשמית הייתה שכלא נער ערבי) ונאלץ
לברוח עם משפחתו לקהיר ,שם פתח בית ספר
עברי .כאשר איים הקונסול הרוסי בקהיר לגייס
אותו לצבא ,ברחה המשפחה לברצלונה ואחר
כך למדריד ,שם חיו עד תום המלחמה ,אז
שבו בני המשפחה ארצה ,והבנות השלימו את
לימודיהן בגימנסיה הרצליה.
בשנת  1922נסעו האחיות בוגרשוב לפריז.
מוסיה למדה ציור אצל אמיל אותון פרייז
( — )Emile-Othon Frieszצייר פוביסט ידוע,
ואילו רחל נסעה כדי ללמוד חינוך בשיטת
מונטסורי ,ובנוסף למדה ציור אצל הצייר ז'ול
פסקן ( )Pascinמאסכולת פריז .באותה תקופה
למדו בפריז ציונה תג'ר ,חברתן הקרובה של
האחיות ,וחנה אורלוף ,מכרה של המשפחה.
לפרנסתה עבדה מוסיה אצל מארי ואסילייבה
( ,)Vassilievaציירת ,פסלת ומעצבת תיאטרון
רוסייה ,שהתפרנסה מיצירת בובות ,אותן
מוסיה הייתה צובעת .את יצירותיה הציגה
מוסיה בסלונים בפריז ,הן בסלון העצמאיים
והן בסלון הסתיו ,ושמה מופיע באנציקלופדיה
לאמנים צרפתיים ( Bénézitתחת הכותרת
"אסכולה פלשתינאית") .היא העריצה את
ההרמוניה הצבעונית בציור הצרפתי ,ומעל לכל
את סזאן .למרות ששהתה בפריז בתקופה שבה
התפתח הסוריאליזם ,תפיסתם לא עניינה אותה

כלל ,וסגנונה קרוב לאימפרסיוניזם ולפוביזם.
כשחזרה ארצה הציגה בתערוכות שהתקיימו
בצריף ה"אהל" ,בשנים  1926ו־,1927
ובתערוכת "מגדל דוד" .ב־ 1928התחתנה עם
הרופא ברוך מני ,יליד חברון שלמד בברלין
וחזר ארצה .היא הצטרפה לבעלה שנסע לעבוד
בקהיר ושם חיו עד  .1948במשך הזמן איבדה
בוגרשוב את הדחף לצייר והפכה ל"ציירת של
סופי־שבוע" ,למרות כישרונה הרב 24.אחותה
רחל ציירה עוד פחות :בתחילת שנות השלושים
למדה עם זריצקי ,אך לאחר נישואיה ב־1938
לצייר אלואיל נולדו לשניים שלושה ילדים,
ורחל התמסרה לגידולם וציירה רק לעתים
רחוקות .אני מניחה שאחת הסיבות לכך נבעה
מן העובדה שבעלה היה "הצייר" בבית 25.עובדה
זאת ,לצד עיסוקיה כאישה נשואה וכאם שלא
הותירו לה זמן פנוי ,דיכאו את יצירתה.
יונה צליוק ( )1988-1903נולדה באודסה
למשפחת שכטר ועלתה ארצה כשהיא בת
שנתיים 26.בארץ למדה בגימנסיה הרצליה
(במחזור  )10וכבר אז החלה לצייר .עם
סיום לימודיה בתיכון למדה במשך זמן קצר
ב"בצלאל" יחד עם תג'ר ,רובין וגוטמן ,אך
בשנת  1922נסעה לברלין ,שם למדה כתלמידה
מן המניין באקדמיה הממלכתית ,ובשנת 1924
עברה לפריז כדי ללמוד בבית הספר לאמנויות
יפות .Ėcole des Beaux Arts ,בפריז התיידדה
צליוק עם חנה אורלוף ,וכן למדה אצל אנדרה
לוט ואצל אמיל אותון פרייז ( ,)Frieszשאצלו
למדה ,כזכור ,גם מוסיה בוגרשוב .למחייתה
עבדה אצל מעצב אופנה וציירה עבורו ציורי
אופנה 27.בפריז הכירה את בעלה ,שהגיע
לעיר כדי ללמוד רפואה 28,והשניים התחתנו
שם וחזרו ארצה ב־ 1927או  1928והתיישבו
בחיפה 29.החל משנת  1925הציגה צליוק בכל
התערוכות של אמני ארץ־ישראל ,ובשנים
 1928-1927אף הציגה בשלוש תערוכות בפריז:
בסלון העצמאיים ,בסלון הסתיו ובתערוכה של
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אמנים יהודים שארגן העיתון מנורה 30.לדברי
בנה ,התמסרה אמו יותר מדי למשפחתה
ולטיפול בבעלה החולה ,ולכן לא הקדישה די
זמן ליצירתה .בכל זאת צליוק ציירה הרבה,
ובעלה תמך בה ועודד אותה לצייר ,ואף עזר לה
לעצב ולתכנן את תערוכותיה .בשנות פעילותה
היא השתתפה בתערוכות קבוצתיות ותערוכות
יחיד רבות וזכתה לביקורות טובות ,בעיקר
על השימוש שהיא עושה בצבעוניות עשירה
ואקספרסיבית .צליוק הרבתה לצייר דמויות
ונופים שונים בישראל וגם את רשמיה מפריז
ומטולדו בספרד .היא ציירה בשמן ,בגואש
ובצבעי מים ואף רשמה( .תמונה )1
גרטה קרקואר־וולף ( )1970-1890הייתה,
לדברי טלפיר ,בעלת תרבות רחבה ועמוקה
ואינטליגנציה אישית 31.היא נולדה במורביה ,אז
מונרכיה אוסטרו־הונגרית ,ובשנת  1893עברה
עם משפחתה לווינה ,שם גדלה .היא למדה
באקדמיה לאמנות שימושית בווינה ,השתתפה
בתערוכות של ה"סצסיון" )— Secession
תנועה אוונגרדית גרמנית אוסטרית שפרשה
מהאקדמיה) ובתערוכות אחרות .בהמשך נסעה
לשטוטגרט כדי לעבוד בסטודיו של פרופסור
אדולף הולצל ) ,(Hölzelלאחר שהתרשמה
מהרצאתו על "מיחבר אצל האמנים העתיקים
ותורת הצבע שלהם" 32.בשנת  1919נישאה
לאדריכל ליאופולד קרקואר ,שהיה גם אמן
רשם .בווינה שיתפה פעולה עם הפסיכואנליטיקן
אדלר ,ומאוחר יותר עם פסיכואנליטיקנים
אחרים ,ששלחו אליה חולי נפש ללמוד רישום
וציור כחלק מתהליך החלמתם .בשנת 1924
עלתה ארצה עם בן זוגה ,ולאחר שהות קצרה
בבית אלפא עברו השניים לתל־אביב הקטנה
ומשם לירושלים ,שהפכה למקום מגוריהם
הקבוע.
קרקואר־וולף ציירה כמה דיוקנאות של
דמויות ידועות ,כגון המשוררת אלזה לאסקר־
שילר וארתור רופין ,ובהזמנת קק"ל ציירה

סדרת נופים של עמק יזרעאל .בשנים 1927
ו־ 1932ערכה תערוכות בווינה ,שם השאירה
את יצירותיה אצל אמה ,כדי להעבירן לפריז
כדי לערוך שם תערוכה .אלא שבינתיים עלה
לשלטון היטלר ,אמה נשלח למחנה השמדה
וכך גם אבדו יצירותיה .היא המשיכה להציג
בתערוכות שונות באירופה ואחת מיצירותיה
אף נקנתה על־ידי המוזיאון הבריטי .למרות
שבשנות העשרים הייתה מעורבת בתנועות
האוונגרדיות בווינה ואף ציירה מופשטים,
כאשר הגיעה ארצה חזרה לרשום ולצייר בצבעי
שמן ומים ,נופים ריאליסטים ישראליים .אך
בהמשך דרכה הרבתה לצייר ציורים פנטסטיים
מלאי דמיון והשראה ,שהבליטו אותה מיתר
האמנים אתם הציגה 33.בתערוכת היחיד שלה
ב־ ,1969בבית מניה ביאליק בתל־אביב ,אף
ניכר שהביאה אתה מביקורה במזרח נושאים
ומאפייני סגנון חדשים .בשנת  1955מת בעלה
והיא החלה לעבוד ב"כפר שאול" ,מוסד לחולי
נפש ,שם המשיכה ללמד ציור כריפוי בעיסוק.
ציונה תג'ר ( ,)1988-1900ילידת יפו,
בלטה במיוחד בין האמניות שפעלו בתל־אביב
ולקחה חלק חשוב בהתפתחות הציור המודרני
בארץ בשנות העשרים והשלושים .הוריה של
תג'ר היו ממקימי "אחוזת בית" ומראשוני תל־
אביב 34.תג'ר הייתה אישה עצמאית שאמנותה
בראש מעייניה .היא התעקשה ללמוד אמנות
ב"בצלאל" ועמדה מול משפחתה המסורתית,
שהתנגדה לכך ,אך לבסוף נכנעה .גם לאחר
שנישאה ב־ 1933למרדכי־מישל כץ ,וגם לאחר
הולדת בנה ב־( 1934אברהם כץ־עוז ,לימים
חבר כנסת) ,המשיכה האמנות לעמוד בראש סדר
העדיפויות שלה ,וגם כאשר היה עליה להתמודד
עם קשיים כלכליים התעקשה להתפרנס אך
ורק מאמנותה .בציוריה ניתן להבחין בנושאים
העיקריים של הציורים באותן שנים :בניגוד
למסורת הרומנטית האוריינטליסטית שאפיינה
את הנופים והדמויות של "בצלאל" ,תג'ר ,כמו
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יתר האמנים "המודרניים" ,החלה להתעניין יותר
ויותר בנוף המקומי העכשווי ובגיבורי תרבות
מקומיים — לא עוד הערבי או התימני כמייצגים
את התושבים היהודיים הקדומים בתקופת
האבות ,אלא החלוצים ,הסופרים והמשוררים,
אנשי הציבור וכדומה .עם זאת ,למרות הרתיעה
של תג'ר מאוריינטליזם נוסח "בצלאל" ,היא
הרבתה לצייר דיוקנאות של נשים ספרדיות,
אך אלה לא ביטאו סנטימנטאליות אקזוטית
או רומנטית ,אלא היו חלק מהסביבה שבה
היא עצמה גדלה ,והן מבטאות את המקומיות
שלה .תג'ר נולדה למשפחה ספרדית שמקורה
בבולגריה ,והנשים הספרדיות המופיעות ברבים
מציוריה הנן בנות משפחתה ,אמה ואחיותיה ,וגם
חברותיה .זמירה פורן־ציון ,רואה בדיוקנאות
אלה ביטוי נוסף לעצמאותה של תג'ר כאישה
35
בכלל וכאישה מזרחית בפרט.
כילידת הארץ ,לא נשאה תג'ר עבר
"גלותי" של סגנונות אמנותיים חיצוניים ,ולכן
התעניינה קודם כל במקומי ובעכשווי ,ובכל
זאת יש ביצירתה מאפיינים אקספרסיוניסטים,
קוביסטים ופוטוריסטים 36.תג'ר הושפעה
מסגנונות אלה עוד כשלמדה בסטודיו של
קואופרטיב ה"תֹמר" ,שם הכירה את האוסף של
פרמן .היא למדה שם אצל יוסף קונסטנטינובסקי
(שנודע לאחר מכן כפסל קונסטנט) ואצל
יצחק פרנקל ,ואחר כך המשיכה בלימודיה
ב"בצלאל" .במיוחד הושפעה תג'ר מזרמים אלה
כאשר למדה בפריז בין השנים 1926-1924
אצל הצייר אנדרה לוט ( ,)André Lhoteעל־פי
הצעתו של קונסטנטינובסקי .עם זאת ,טוענת
בלס ,ההשפעות הקוביסטיות והפוטוריסטיות
ביצירתה (וביצירת יתר האמנים הישראלים
באותה תקופה) היו חיצוניות בלבד ,וגם לאחר
לימודיה אצל לוט לא ביטאה תג'ר תפיסת
עולם קוביסטית מעבר לשילוב צורות מבניות
גיאומטריות בציוריה 37.תג'ר טענה שלימודיה
בפריז תרמו להפיכת יצירתה למפוקחת יותר

ולנקייה מפרטים מיותרים ,ואכן ,ציוריה משנות
העשרים ,ובמיוחד ציורי הדיוקן ,מאופיינים
באיכויות אלה .בביקורה השני בפריז ,בשנת
 ,1931הושפעה יותר מאנדרה דרן (,)Derain
שקרא אז לשוב לריאליזם ,וציוריה הפכו עמוסים
ומעובדים יותר .תג'ר השתתפה בתערוכות יחיד
ובתערוכות קבוצתיות רבות ,וב־ 1937זכתה
ב"פרס דיזנגוף" .תג'ר הייתה אחת הציירות
שלא נשתכחו ולא נעלמו מדפי ההיסטוריה של
הציור בארץ ,ובזכות התערוכה הרטרוספקטיבית
הגדולה שנערכה במוזיאון תל־אביב ב־,2003
היא אף זכתה לעדנה מחודשת ונחשפה לעיני
הדור הצעיר ,וכיום היא נחשבת לאחת הציירות
הארצישראליות הידועות ביותר.

שנות השלושים והארבעים
(עד קום המדינה)
בשנות השלושים והארבעים ניכרת עליה
משמעותית במספר הנשים היוצרות ,בין היתר
כיוון שאמניות רבות עלו ארצה בעקבות עליית
היטלר לשלטון ופרוץ מלחמת העולם השנייה,
ובמיוחד בולטת העלייה במספר הנשים־פסלות,
כפי שנראה בהמשך.
בניגוד לשנות העשרים ,שבהן ניכר ניסיון
ליצור אמירה תרבותית מקומית בארץ־
ישראל ,הרי שבשנות השלושים מתגבשות
באמנות בארץ שתי מגמות עיקריות :הצרפתית
והגרמנית .המגמה הצרפתית נבעה בעיקר
מן העובדה שאמנים רבים (בעיקר הצעירים)
נסעו ללימודים בפריז 38.השפעה מיוחדת
הייתה לאמנים האקספרסיוניסטים היהודים
של אסכולת פריז ,זאת בשל נסיבות חברתיות
ותרבותיות משותפות — שפה משותפת ,רקע
ומנטאליות דומים וכן הזדהות עם סגנון יהודי
אוניברסאלי .לעומתם ,את המגמה הגרמנית
הובילו אמנים רבים שעלו ארצה עקב עלייתו
של היטלר לשלטון ,וחברו לאמנים יוצאי
גרמניה ואוסטריה שכבר ישבו בארץ־ישראל
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מספר שנים קודם לכן .אלה הביאו עמם מסורת
מודרניסטית של האקספרסיוניזם הגרמני
לסוגיו וכן רעיונות של ה"באוהאוס" .ניתן
לומר כי האמנים ה"צרפתים" התרכזו בעיקר
בתל־אביב ,ואילו בירושלים ,בסביבותיו
של "בצלאל" התקבצו "הגרמנים" .למרות
חלוקה מקובלת זאת ,בחרתי שלא למיין לפיה
את האמניות הבאות ,כיוון שמצאתי אותה
39
שרירותית ומגבילה במידת מה.
ב־ 1932נפתח מוזיאון תל־אביב וב־1935
נפתח מחדש בית הספר "בצלאל" (לאחר
שנסגר בעקבות מלחמת העולם הראשונה).
"בצלאל" החדש ,בניגוד לישן ,הוקם במוצהר
כמוסד המנותק מבתי מלאכה מסחריים.
מטרתו הייתה ליצור אמנות איכותית ולתרגם
ערכים בינלאומיים לביטוי האמנותי המקומי.
בשנות השלושים פתח הצייר אהרון אבני
סטודיו במעונות עובדים ברחוב פרישמן בתל־
אביב ,וזה התרחב במשך השנים ,עד שבשנת
 1939הפך לבית הספר לציור ולפיסול של
ההסתדרות .נוסף על אבני עצמו לימד בבית
הספר גם הפסל משה שטרנשוס .לאחר מותו של
אבני בשנת  1951נקרא בית הספר על שמו —
"מכון אבני" .המחזור הראשון של המכון החל
את לימודיו בשנת הלימודים  .1953/4במקביל,
בשנת  1945פתחו אביגדור סטימצקי ויחזקאל
שטרייכמן סטודיו משלהם" ,הסטודיה" ,וקבוצה
גדולה מתלמידי "מכון אבני" ,שלא היו מרוצים
משיטותיו "המיושנות" של בית הספר ,עברו
ללמוד אצלם.

ציירות
קתה אפרים־מרכוס ( )1970-1892עלתה ארצה
בשנות השלושים ,אך הייתה ציירת פעילה
וידועה עוד בגרמניה .היא נולדה בברסלאו
( ,)Breslauשם החלה את ללמוד אמנות,
ומאוחר יותר המשיכה את לימודיה בברלין,
אצל האקספרסיוניסטים לוביס קורינת ומקס

בקמן .בשנים  1919-1916ציירה פורטרטים של
פועלים ושל חבריה ,שהיו אנשי רוח גרמנים.
בשנת  1917נישאה לד"ר יוסף מרכוס ,שהיה
אחד ממנהיגי התנועה הציונית ומייסד תנועת
הנוער "כחול לבן" ( 40.)Blau-Weissבשנת
 1920פגשה בברלין את קתה קולביץ והושפעה
ממנה ומהציירים האקספרסיוניסטים בכלל.
בעצת הצייר האקספרסיוניסט אוטו מולר
( )Müllerנסעה לפריז ללמוד אצל אנדרה
לוט וב"גרנד שומייר" (Académie de la
 ,)Grand Chaumièreשם אימצה פלטת צבעים
עשירים ומוארים יותר .בשנת  1928התקבלה
לאיגוד הציירים הגרמניים ,ובשנת  1930עברה
לדיסלדורף והצטרפה ל"קבוצת הריין".
אפרים־מרכוס ביקרה בארץ־ישראל
פעמיים — בטקס יסוד האוניברסיטה העברית
בשנת  1925ובפתיחת משחקי המכביה ב־.1932
במהלך ביקוריה ציירה דיוקנאות של אנשי ארץ־
ישראל וכן נופים מקומיים .בשנת  ,1933בגלל
עלייתו של היטלר לשלטון ,עזבה עם משפחתה
את גרמניה והיגרה לאנגליה ,ומשם ,בשנת ,1934
עלתה לארץ־ישראל והשתקעה בירושלים ,שם
פתחה אכסניה בבית הכרם .בשנת  1943הקימה
אפרים־מרכוס את הסטודיו שלה בעיר העתיקה,
אך גורשה משם על־ידי הבריטים בשנת ,1947
והסטודיו נהרס כליל על־ידי הערבים ,אשר
שרפו את עבודותיה .בזמן המצור על ירושלים
היא ציירה ציורי קרבות רבים ,ובשנת 1948
פונו היא ומשפחתה לרמת־גן .אפרים־מרכוס
למדה פיסול אצל משה שטרנשוס והמשיכה
לצייר ולפסל במקביל .אלא שציוריה ופסליה
לא מצאו חן בעיני חיים גמזו ,ובביקורת
לתערוכתה ב"מקרא סטודיו" שהתפרסמה
בעיתון הארץ ב־ ,16.6.50הוא טוען כי" :מפגן
כפול זה (של הצגת פיסול וציור מיצירותיה של
אפרים־מרכוס) אינו מעלה את רמת האמנות
הפלסטית שלנו" 41.ולסיום גמזו אף גוער22" :
תמונות 12 .פסלים .במובן הכמות יש כאן די
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והותר לתערוכה ראויה לשמה ,אך במה שנוגע
לאיכות! אכן ,מדוע נחפזים כל החובבים הללו
להציג כפרופסניונלים" .זאת למרות שאפרים־
מרכוס הייתה ציירת מוערכת וידועה עוד
בגרמניה(!) .נימה ביקורתית זו ,שמצדיקה את
המצאת הפועל הידוע "לגמוז" 42,עולה בקנה
אחד עם דבריה של טרכטנברג בספר זה ,על
האמניות בעיני הביקורת.
אפרים־מרכוס לא הייתה שייכת לקבוצה
כלשהי או לזרם מסוים .עבודותיה שיקפו
אווירה של מלנכוליה ,בדידות וניכור .לעתים
קרובות ציירה אמהות וילדים ,נשים מבוהלות,
נבוכות ובודדות המצויות בסביבה מאיימת ,כמו
גם עולים חדשים ומעברות .במקביל נכללים
בציוריה גם נושאים ארצישראליים טיפוסיים,
כגון דייגים ,חלוצים ,ונופים של צפת ,הכינרת
והנגב.
עליזה בק ( )1974-1884נולדה בהמבורג,
גרמניה ,למשפחה אמידה שלא תמכה ברצונה
להיות אמנית ,אך למרות זאת היא החלה
לצייר בהתמדה בגיל  .17בק למדה לימודי
אמנות בגרמניה ,פריז ופראג וסיירה באיטליה
במטרה לראות יצירות אמנות במוזיאונים
ובאוספים שונים ,לפני שעלתה ארצה ב־1938
(או  43)1939וגרה בתל־אביב .היא הייתה אחת
החסידות הראשונות של דנציגר ,שקיבץ סביבו
44
קבוצת אמנים "כנענים" ,רובם יוצאי גרמניה.
בק ציירה בסגנון נטורליסטי ואימפרסיוניסטי,
בצבעים רעננים ועליזים .היא ציירה בקיבוצים
ואהבה במיוחד את העיר העתיקה בירושלים,
אך ציירה גם את מראות תל־אביב הקטנה
וכן דיוקנאות של נשים וילדים .היא הציגה
בתערוכות קבוצתיות בשנות הארבעים ובשנת
 1945קיבלה את "פרס דיזנגוף" על תמונת
נוף תל־אביבי .בביקורת שכותב עליה גמזו
בעיתון הארץ ביום  ,14.7.50הוא משווה בין
ציוריה שנעשו בחו"ל (הנראים לו מלוכדים
יותר) בהם שולט היסוד הגרפי ,לעומת

הציורים המאוחרים שנעשו בארץ ובהם בולטת
צבעוניות אקספרסיוניסטית יותר .לדבריו,
הציירת אינה חדשנית ונועזת ,אך אינה
מתיימרת להיות כזאת" .היא מציירת כלבבה...
היא מציירת בפשטות ,בצניעות ,בלי להעפיל
לגדולות ,מתוך רצון לעשות פורטרט נאה בלי
לעשות כל ויתור לאמת .לאמת שלה" 45.בשנת
 1957הציגה במוזיאון תל־אביב תמונות שמן
ואקוורלים .במאי  ,1964במלאות לה  80שנה,
נערכה לכבודה תערוכה ב"בצלאל".
ג'ניה ברגר ( 46)2000-1907נולדה בחראקוב
באוקראינה ,ושם למדה פיסול .ב־ 1925למדה
ציור בברלין ,וב־ 1926עלתה ארצה ,אך שבה
לברלין בין השנים  1933-1930ללמוד באקדמיה
המלכותית לאמנות .בין  1935ל־ 1937למדה
בפריז ב"גראנד שומייר" .ברגר נישאה ליהודה
גבאי ,שחקן בתיאטרון "האהל" ומייסד מוזיאון
התיאטרון בתל־אביב .בשנות השישים החלה
לעבוד בקרמיקה ויצרה פסלים ותבליטים
נמוכים וצבועים ,בגישה נרטיבית ודקורטיבית
מאוד .בשנת  1962הציגה בק תערוכת יחיד
במוזיאון תל־אביב ,שם בלטו ,לצד כמה ציורי
שמן ,עבודות בקרמיקה שיצרו אסוציאציה עם
ציור מצרי ואשורי וכן עם איורי ספרים מימי
הביניים ,זאת בשל הפשטות והפרימיטיביות
המכוונת בעיצוב הצורני ואף בזכות הצבעים
החיים שאפיינו את העבודות 47.עם זאת ,עיסוקה
העיקרי של ברגר היה בעיצוב תפאורות להצגות
בתיאטראות "הבימה" ו"האהל" .היא הייתה
אחת ממייסדות כפר האמנים עין־הוד ,וזכתה
בפרסים רבים ,בהם פרס שר החינוך והתרבות
ב־ 1971ופרס אגודת מעצבי הבמה ב־.1984
לאה גרונדיג ( 48)1978-1906נולדה בדרזדן
שבגרמניה למשפחת לנגר .ב־ 1926החלה
ללמוד שם באקדמיה לאמנות ,ובאותה שנה
נרשמה כחברה במפלגה הקומוניסטית .בשנת
 1928נישאה לצייר הנס גרונדיג (,)1958-1901
שלא היה יהודי ,אך המשותף ביניהם היה רב:
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שניהם היו קומוניסטים ופעילים חברתיים,
שניהם סבלו בגלל דעותיהם הפוליטיות ,נחקרו
ואף נעצרו .ציוריה בשנות השלושים ,שעסקו
בנושאים חברתיים ופוליטיים וחשפו את הפן
הנאצי של גרמניה ,התאפיינו בסגנון ריאליסטי
ואקספרסיוניסטי .היו שהתייחסו לרישומיה
כאל ציורי תעמולה והשוו אותה לקתה קולביץ,
שאותה העריצה .עם זאת ,בניגוד לקולביץ ,לא
היה בציוריה של גרונדיג שמץ של רומנטיות או
הרואיות .ב־ 1933רכשו בני הזוג מכונת דפוס
והחלו להדפיס את יצירותיהם בעצמם .בין
 1938-1933יצרה לאה כ־ 150הדפסים והנס
יצר כ־ 80נוספים.
בעקבות חוקי נירנברג הפך הנס ,ארי הנשוי
ליהודיה ,לאויב הרייך השלישי .ב־ 1940הוא
נכלא במחנה הריכוז זקסנהאוזן 49,ולאחר
המלחמה נודע לאשתו שמת .באותה שנה
( )1940גורשה גרונדיג מגרמניה בגלל דעותיה
הפוליטיות ועלתה ארצה במסגרת עלייה ב',
אך ספינתה נתפסה על־ידי הבריטים .יחד
עם יתר הנוסעים הועברה לספינה "פאטריה"
שטבעה ,אך לאה ניצלה והועברה עם הניצולים
האחרים למחנה בעתלית ,שם רשמה בסגנון
אקספרסיוניסטי את סבל האנשים סביבה .בשנת
 1941השתחררה וב־ 1942יצרה סדרה חדשה
של הדפסים שבמרכזם עמד נושא השואה.
בשנת  1946הציגה גרונדיג במוזיאון תל־
אביב וב"בצלאל" את סדרת הציורים מהמחנה
בעתלית וכן ציורים שציירה לאחר עלייתה.
ציוריה עסקו במצב האנושי האוניברסאלי וכמו
בישרו את מה שהתרחש בגרמניה הנאצית ,עוד
לפני שכל העולם חזה במראות .בארץ הפכה
לציירת מוכרת ,לימדה ציור ואף פרסמה ספרים
של רישומיה ,כגון בגיא ההריגה (בהוצאת
הקיבוץ המאוחד) ועצים מדברים ,וכן איירה
ספרים של אחרים 50.בשלב מסוים נודע לה
כי בעלה חי ,ולאחר התלבטויות רבות עזבה
את הארץ ב־ 1949והתאחדה אתו ,ובגלל

שיבתה לגרמניה היו בארץ שראו בה בוגדת.
באותם ימים ניהל בעלה את האקדמיה לאמנות
בדרזדן ,והיא השתלבה שם כמורה לגרפיקה
ולציור ,משרה שבה החזיקה עד  ,1967ואף
הייתה האישה־מרצה הראשונה 51.בגין הנתק
ששרר בין גרמניה המזרחית למערבית ,כלל לא
הכירו במערב את יצירתה ,אך ב־ 1992הוצגו
יצירותיה בתערוכה בלייצ'סטרשייר באנגליה,
וב־ 1997נערכה לכבודה תערוכת יחיד גדולה
ב־ Landengalerieבברלין ,אשר מאוחר יותר
עברה לגלריה סנט אטיין בניו־יורק ,ובעקבות
תערוכה זו נכתב הספר של פרידריך רות
52
( )Rotheשנסקר ב־.WAJ
שרה ווסקו (ווסקובוינק) ()1968-1901
נולדה בראשקוב שבסרביה (רוסיה) למשפחה
דתית ,ולמדה בבית ספר יסודי ובתיכון יהודי
בראשקוב ולאחר מכן בקישינב .בשנת 1921
עלתה ארצה ועבדה ב"גדוד העבודה" בכביש
צמח־טבריה 53.לאחר מכן הצטרפה לקיבוץ
עין־חרוד ועבדה בחקלאות .ווסקובויניק לקתה
במחלת שיגרון קשה שלא אפשרה לה להסתגל
לעבודה הפיזית ,וב־ 1926היא עזבה את
הקיבוץ ועברה לגור בנווה־שאנן בחיפה .באחד
הימים שאלה ווסקובויניק עפרונות צבעוניים
מבתם של בעלי הדירה שבה התגוררה והחלה
לצייר .מאז הפך עבורה הציור מעין דיבוק שלא
הרפה ממנה כל חייה .מאוחר יותר עברה לתל־
אביב ולמדה ציור אצל יצחק פרנקל ,ולפרנסתה
עבדה כעוזרת גננת וכספרנית בספריית "שערי
ציון" .בשנות הארבעים החלה ווסקובויניק
להציג בתערוכות קבוצתיות ,אך נאבקה קשות
למצוא לעצמה מקום בעולם האמנות ,כי ,על־
פי טלפיר ,מארגני התערוכות התייחסו אליה
בזלזול .טלפיר רואה בה דמות טרגית ביותר:
היא הייתה אם חד הורית לילד ,וכל חייה
סבלה ממצוקה כלכלית ,בגלל אופייה החולמני
ובהיותה נטולת חוש מציאות .ב־ 1950ערכה
תערוכה ובה הציגה פרי עמל של עשרים שנה,
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ובלטו בה במיוחד תמונות הפרחים בזכות
הרגישות הצבעונית שלה .אך תגובתו של גמזו
לתערוכה זו הייתה קשה ביותר ,והוא ראה בה
עדות לליברליות מוגזמת ולהעדר סלקציה מצד
בעלי הבית (ביתן האמנים) ,שהקדישו את כולו
לתערוכה כה דילטנטית וחובבנית .לדבריו ,דבר
לא השתנה מהיצירות המוקדמות עד לאחרונות,
פרט להחלפת "מניירה" אחת באחרת 54.אין זה
פלא כי ווסקובויניק התייאשה מעולם האמנות
בארץ ,ובשנת  1951נסעה לפריז והפכה שם
לדמות מוכרת בבתי הקפה האמנותיים ,מעורה
בין אמנים ומבקרים .היא אף כתבה שירים
בצרפתית שהתפרסמו בכתבי עת שונים וגם
זכתה בפרס ראשון בתערוכה בינלאומית של
נשים ציירות ,אך לא ברור היכן ומתי .בשנת
היא  1963ביקרה בארץ וערכה שתי תערוכות
בגלריה  220בתל־אביב ותערוכה נוספת
בגלריה בבת־ים .גם בתערוכה זו בלטו ציורי
הפרחים שלה ,בצבעי שמן שיוצרים צבעוניות
שקופה בצבעים אביביים .ב־ 1969נערכה לזכרה
תערוכה בבית אגודת האמנים בתל־אביב ,שבה
התגלתה כאמנית מוכשרת ומקורית.
מרגריטה זיבנשיין ( )1943-1886נולדה
בווינה והתחנכה באודסה ,שם גם למדה
בבית הספר לאמנות אצל אמן שבא ממסורת
קוביסטית (כזכור ,בלטה באודסה קבוצה של
אמנים אוונגרדיים ,אשר חלקם נכללו באוסף
פרמן) .ב־ 1921חזרה המשפחה לווינה ושם
למדה ציור בשיעורי ערב שנערכו באקדמיה
לאמנות .היא השתלבה בחיי האמנות בווינה,
הציגה בתערוכות קבוצתיות שונות ואף זכתה
לביקורות טובות במיוחד בעיתונות 55.ב־1935
עלתה זיבשטיין לארץ וחייתה בירושלים.
היא הייתה חברה באגודת הציירים והפסלים
והשתתפה בתערוכותיה השונות .בין היתר
הייתה זיבנשטיין גם מומחית לאריגה ועבדה
כמורה לאריגה ולרישום בבית הספר מיסודה של
גברת שפיצר .זיבנשטיין שלטה היטב גם בצבע

וגם בצורה ,וציורה היה אקספרסיוניסטי אך
מאופק .היא הרבתה לצייר טבע דומם ,ובעיקר
פרחים ,שבהם מצאה ביטוי לאהבת הצבע שלה.
זיבשטיין הייתה אף רשמת מצוינת ,וכן הצטיינה
בעיצוב דיוקנאות ובביטוי הלכי הנפש של
הדמויות שציירה .לדעת טלפיר ,חווית המפגש
עם ירושלים ,ובמיוחד עם ירושלים העתיקה,
הייתה עבורה עמוקה ועזה ,והיא הרבתה לצייר
את סמטאות העיר ואת נופיה .נוסף על כך
הרבתה זיבשטיין לצייר נשים שונות וגם עסקה
בנושא האם והילד.
חנה טברסקי ( )1969-1900תוארה על־
ידי טלפיר בכתב העת גזית כאחת הדמויות
האינטלקטואליות והמעניינות ביותר בחוגי
56
האמנות ,ובמיוחד בכתיבתה על אמנות.
טברסקי נולדה באוקראינה בבית חילוני־ציוני,
למדה עד גיל  14בביתה עם מורים פרטיים ואחר
כך נשלחה לאודסה ללמוד בגימנסיה הציונית
לבנות של גברת ז'בוטינסקי (אחותו של זאב
ז'בוטינסקי) ,שם סיימה את לימודיה סמוך
לפרוץ המהפכה הבולשביקית ב־ ,1917ופנתה
ללימודי מתמטיקה ורפואה באוניברסיטה של
אודסה 57.בשנת  1921עברה לקישינב ולמדה
בסמינר למורות וגננות ,וכן למדה פיסול במשך
שנתיים .לאחר מכן עזבה את הפיסול ולמדה
באוניברסיטה של יאסי פילוסופיה ואסתטיקה.
ב־ 1931נישאה לטברסקי והשניים עלו ארצה.
בארץ החלה לצייר וללמוד ציור אצל כמה
ציירים ,ובשנת  1937נסעה לראשונה לפריז.
ב־ 1949נסעה שוב לפריז שם למדה ב"גרנד
שומייר" ,וכשחזרה ארצה ערכה תערוכת יחיד
בגלריית כ"ץ .לאורך השנים היא המשיכה
לסייר במקומות שונים באירופה ,וסגנונה עבר
גלגולים שונים וקיבל השראה מאמנים רבים,
ביניהם סוניה דלוני ,פיט מונדריאן ,פרננד לז'ר,
ג'ורג' בראק ,פבלו פיקאסו ומארק שאגאל.
החל משנות הארבעים השתתפה בתערוכות
קבוצתיות רבות .היא הרבתה לצייר נושאי טבע
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דומם וצורות מדומיינות בסגנון חצי מופשט,
בצבעי שמן וגואש ,בצבעים חמים ועשירים.
משיכות המכחול שלה היו אקספרסיביות,
מלאות צבע משחתי (אימפסטו) .בביקורת
לתערוכתה הראשונה של טברסקי בגלריית כ"ץ,
בעיתון הארץ  ,30.3.51מחמיא גמזו לזהירותה
והיסוסה ולמה שהוא מכנה "טקט" ,בהם הוא
רואה ביטוי לעדינות ולרצינות .התערוכה נאה
בעינו ,והוא מאבחן ביצירתה השפעה צרפתית,
במיוחד השפעת מאטיס ,אך דרך השפעות אלה
58
נגלית הציירת עצמה.
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אסתר לוריא ( )1998-1913נולדה בלטוויה,
בעיר הנמל לייפדה ) ,(Liepajaאשר משפחתה
נאלצה לעזוב במלחמת העולם הראשונה.
ב־ 1917השתקעה המשפחה בריגה ושם סיימה
את לימודיה בגימנסיה "עזרא" .עוד מילדות
גילתה כישרון ציור ומגיל  15החלה ללמוד
ציור אצל מורים שונים .בין השנים 1934-1931
למדה עיצוב תפאורה לתיאטרון במכון הגבוה
לאמנות דקורטיבית בבריסל ואחר כך רישום
וציור באקדמיה המלכותית לאמנויות יפות
באנטוורפן .בשנת  1934עלתה עם משפחתה
ארצה ,גרה בתל־אביב ועסקה בעיצוב תפאורות
לתיאטרון ולאירועים שונים כגון ה"עדלאידע"
ו"יריד המזרח" .כשלא מצאה עבודה התמסרה
לציור חופשי ,ובמיוחד ציור דיוקנאות ,רקדנים
ונגני תזמורת .כמו כן ציירה לוריא בקיבוצים
רבים את נופי הארץ ועבודותיה הוצגו בחדרי
האוכל .תערוכתה הראשונה התקיימה בקיבוץ
גבע ב־ ,1937ובשנת  1938התקבלה כחברה
באגודת הציירים והפסלים בארץ־ישראל.
באותה שנה הציגה מספר תערוכות יחיד בתל־
אביב (את דברי הפתיחה בגלריה הס נשא
המשורר שאול טשרניחובסקי) ,בירושלים
ובחיפה ,וזכתה ב"פרס דיזנגוף" לרישום עבור
יצירתה התזמורת הארץ־ישראלית ,שהוצגה
בתערוכה הכללית של אמני ישראל במוזיאון
תל־אביב .בשנת  1939יצאה לוריא להשתלמות

בצרפת ובאנטוורפן ,ובהמשך ביקרה קרובים
בליטא והציגה בריגה ובקובנה .עם הכיבוש
הנאצי הוחרם תיק עבודותיה (בדיעבד הסתבר
שכמה מיצירותיה ניצלו והובאו ארצה) ובין
השנים  1944-1941נכלאה בגטו קובנה ,שם
תיעדה את המראות שנגלו לעיניה .לוריא
שוחררה על־ידי הצבא האדום ,הגיעה למחנה
באיטליה ופגשה שם חיילים ארץ־ישראליים
ששירתו בצבא הבריטי .בעזרתו של אחד מהם,
הצייר מנחם שמי ,הציגה רישומים מהמחנות,
שפורסמו מאוחר יותר כאלבום יהודיות
בשעבוד .כמו כן ביצעה תפאורה ללהקה
הצבאית של המחנה שייסדו אליהו גולדברג
ומרדכי זעירא .לאחר שובה ארצה ב־1945
המשיכה לוריא לתעד את מראות הגטו בציור
ובכתיבה ,ובשנת  1956פרסמה את עדות חיה,
ציורים מגטו קובה 60.לאחר שובה ארצה זכתה
לוריא שוב ב"פרס דיזנגוף" ( )1946וב"פרס
זוסמן" מטעם יד ושם .ב־ 1961הוצגו רישומיה
כחלק מן העדויות במשפט אייכמן .יצירותיה
מתקופת השואה מצויות ב"בית לוחמי
הגטאות" ,באוסף האמנות של "יד ושם" וכן
באוספים פרטיים.
אנני נוימן ( )1955-1906נולדה בקוטבוס,
גרמניה ,למדה בבית ספר הגבוה לאמנות בברלין,
שם השתתפה בתערוכות וזכתה לביקורות
אוהדות ,וב־ 1932זכתה בפרס אדולף דונאט
בתערוכה ברלינאית גדולה .בעקבות ביקור
בארץ־ישראל בשנת  1913עלתה לארץ בשנת
 .1933למרות שעבדה בטכניקות שונות ואף
פיסלה זמן קצר ,התמקדה נוימן בעיקר ברישום
ובאקוורל .גמזו מוצא דווקא את רישומיה
מוצלחים יותר מציורי הצבע "המתקתקים"
שלה והוא רואה בהם הד לרישומים של קתה
קולביץ 61.בספרו ציור ופיסול בישראל
הוא אף מוצא ברישומיה השראה של רשמי
גרמניה מהמאה ה־ ,16בזכות הדיוק והדקות.
לדבריו ,דיוקן הנרייטה סולד שציירה נוימן
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לא יישכח מלב 62.נוימן הרבתה לאייר ספרים,
ובמיוחד ספרי ילדים .למרות ההכשרה
האקדמית הניכרת בציוריה ,ניתן להבחין בהם
בהשפעה אקספרסיוניסטית ובגישות רגשיות
ופסיכולוגיות .נוימן הרבתה לצייר אמהות
וילדים ,זקנים ואנשים קשי־יום .יש בציוריה
נימה של רצינות ומלנכוליה שמנבאים אולי את
מותה ממחלה ממארת .ב־ 1956נערכה במוזיאון
תל־אביב תערוכה לזכרה.
צלה נימן ( 63)1977-1911הייתה הציירת
הראשונה שנולדה בתל־אביב (אז אחוזת בית),
והיא בתו של אבא נאמן ,מראשוני המתיישבים
בתל־אביב 64.נוף ילדותה היה רחוב לילינבלום,
שם שימש ביתם מקום מפגש חברתי .יחד
עם אביגדור סטימצקי הייתה נימן מראשוני
תלמידיו של אריה אורלנד ,צייר מסנט־
פטרסבורג שהגיע לתל־אביב ופתח בה סטודיו.
לאחר מכן למדה אצל חיים גוטמן ובתחילת
שנות השלושים למדה בסטודיו של חיים פלדי
ברחוב אחד העם ,שם למדה גם הציירת חיה
שוורץ .נימן סיימה את לימודיה בגימנסיה
הרצליה במחזור של  ,1930/31ולאחר ששתי
אחיותיה נסעו ללמוד בז'נבה ב־ ,1933נשלחה
היא לפריז ללמוד ציור ,שם התגוררה בביתו
של הצייר היהודי מנקס ( )Menkesוגם למדה
אצלו 65.במקביל למדה נימן באקדמיה קולרוסי
( )Colarossiוב"גרנד שומייר" .היא הושפעה
במיוחד מסזאן ,אך גם מהאימפרסיוניסטים,
מהאקספרסיוניסטים ומציירי אסכולת פריז,
בעיקר היהודיים 66.בשנת  1935חזרה ארצה
והציגה את תערוכת היחיד הראשונה שלה
בגלריה סטימצקי בירושלים .היא נישאה לנעמן
סתוי וב־ 1936נסעו השניים לננסי ,שם הוא
למד אגרונומיה והיא למדה אמנות וספרות.
באותה תקופה ביקרה באיטליה ומאוחר יותר
שהתה שוב בפריז.
בתחילת  1937שבה ארצה והשתכנה תחילה
בירושלים ,אך בשלב מסוים חזרה לתל־אביב

וציירה את רחובותיה וכן מראות של מקומות
שונים בארץ ובהם טבריה ,צפת ,כפר קנה בגליל
וכפר האמנים בעין־הוד ,שהייתה ממייסדיו
ב־ .1953נימן הרבתה לצייר פורטרטים ,טבע
דומם ופרחים .היא הציגה במספר תערוכות
יחיד והשתתפה בכל התערוכות של אגודת
הציירים והפסלים .ב־ 1956הציגה תערוכה
כללית של יצירותיה במוזיאון תל־אביב וכן
הציגה בחיפה ובבאר־שבע .בתערוכה שאצר
יונה פישר ב־ 1972במוזיאון ישראל בשם
"האקספרסיוניזם הישראלי בשנות ה־ 30וקשריו
עם אסכולת פריז" ,הייתה לה נוכחות בולטת.
הביקורות על עבודותיה היו אוהדות מאוד
בדרך כלל ,היא זכתה בפרס דיזנגוף ב־1963
(או  1966ע"פ גזית) ,ובשנת  1968כינתה אותה
צלילה אורגד בעל המִשמר "הציירת הראשונה
של הציור שלנו" .נימן עבדה בעיקר בשמן
ובגואש .הצבעים הבולטים בציוריה הם ירוק
אמרלד ,כחול אולטרה מארין ואדום קדמיום.
היא הרבתה לרשום ולצייר בפסטלים וגם
אקוורלים ליריים ופיוטיים על נייר ועל זכוכית.
בשנותיה האחרונות סבלה מבחינה בריאותית
אך גם מבחינה אמנותית ,כיוון שסגנונה לא
התאים לסגנון "אופקים חדשים" .למרות
הביקורות הטובות ולמרות דעתם החיובית של
עמיתיה ,היא נשכחה ולציוריה לא היה ביקוש.
לאה ניקל ,למשל ,טענה שצלה נימן הייתה מן
הציירים הטובים של שנות השלושים והארבעים,
וכי היא אינה מבינה מדוע נזנחה .ב־1985
החליטו הציירות חיה שוורץ ,ג'ניה ברגר ומינה
זוסלמן לתקן הזנחה זו ולהציג תערוכה מקיפה
הכוללת  70תמונות מיצירותיה ,בבית האמנים
ברחוב אלחריזי בתל־אביב.
סימה סלונים ( )1999-1911נולדה ביפו
וב־ 1934למדה אצל פנחס ליטבינובסקי ומשה
מוקדי .בשנת  1935נסעה ללמוד אמנות בפריז
אצל סוטין וב"גרנד שומייר" ,ובלונדון אצל
מרק גרטלר .בין השנים  1939-1938לימדה
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בבית הספר המחוזי בדגניה א' ,ב־ 1962לימדה
בטכניון בחיפה וב־ 1964בסמינר "אורנים".
בשנות הארבעים היא הציגה בתערוכות
קבוצתיות ,והייתה ממייסדי כפר האמנים עין־
הוד .סלונים ציירה נופים ודמויות .בביקורת
על התערוכה ב"בית פבזנר" בחיפה ,שפורסמה
בעיתון הארץ ב־ ,2.2.45משבח גמזו שניים
מציוריה .האחד הוא הירקון ,ציור של נוף בהיר,
מלא אור וחן אימפרסיוניסטי ,והשני ,שאותו
אהב במיוחד הוא עירום ,שבו הוא רואה את
סלונים כתלמידה מחוננת של רנואר ,וכותב:
"יהיה חבל מאוד אם לא תקדיש זמן ומרץ
לבעיית העירום" 67.ב־ 1942וב־ 1962זכתה
סלונים ב"פרס דיזנגוף" ובמהלך השנים זכתה
בפרסים נוספים שהוענקו לה בחיפה ,בירושלים
ובנגב.
אסתר פרץ־ארד ( )2006-1921נולדה
בבולגריה למשפחה ציונית ,שעלתה ארצה
ב־ 1924והשתכנה בתל־אביב .כילדה אהבה
לצייר ,ובשנת  ,1935בזמן לימודיה בתיכון,
נשלחה ללמוד אצל חיים גליקסברג ,אך לא
נהנתה מן הלימודים אצלו ועזבה .ב־1937
הגיעה לסטודיו של אהרון אבני ,ושם מצאה את
מקומה ונשארה .לדבריה ,ב־ 1940הגיע הפסל
יצחק דנציגר ואז החלה ללמוד פיסול 68.בשנת
 1943נישאה וילדה את בנה הבכור ב־.1945
בגלל לידת בנה ומאוחר יותר בשל פציעת
בעלה במלחמת השחרור הפסיקה כמעט לצייר,
אך שבה לכך בהדרגה .ב־ 1945פתחו סטימצקי
ושטרייכמן סטודיו ,וקבוצה גדולה מתלמידיו
של אבני שמאסו בשיטותיו "המיושנות",
עברו ללמוד אצלם .רוב חבריה של פרץ־ארד
עברו לסטודיו החדש ,אך היא נשארה נאמנה
לאבני עד  ,1951אז נפטר בגיל  .45בין השנים
 1978-1949לימדה פרץ־ארד ציור בבית
ספר יסודי .ב־ 1942החלה להציג בתערוכות
קבוצתיות רבות ,ובשנת  1953יצאה למסע
לימודים מקיף באירופה .בשנת  1956החלה

להציג את עבודותיה בתערוכות יחיד .אסתר
פרץ־אדר ידועה בעיקר בזכות רישומיה ,אך היא
עצמה התקוממה נגד הגדרתה כרשמת וטענה
שהרבתה לצייר גם אקוורלים ושמנים .בשנות
השישים הושפעה מהסגנון הסוריאליסטי ,אך
החל משנות השבעים הופכים ציוריה מופשטים
יותר ויותר .ב־ 1955זכתה ב"פרס דיזנגוף".
חיה שוורץ ( 69)2001-1919נולדה על גבול
פולניה אוקראינה .אביה היה תלמיד ישיבה
שעלה ארצה בשנת  1929והפך לחקלאי.
המשפחה גרה בנווה־צדק בעוד שחיה למדה
ציור ופיסול ב"בצלאל" בירושלים ,שם גרה
בבית הרב קוק ,שהיה חבר של אביה והתעניין
בהתקדמותה כציירת .ב־ 1931למדה אצל יוסף
פלדי וב־ 1933אצל יוסף זריצקי .ב־ 1934נערכה
לה תערוכת יחיד במוזיאון תל־אביב .בין השנים
 1937-1935שהתה בפריז ולמדה ב־Académie
 .Scandinaveבמהלך שהותה בפריז גילתה את
הציורים של ג'ורג' בראק ואת הציירים הפוסט־
אימפרסיוניסטים .מאנה כץ לימד אותה את
טכניקת הציור בגואש ,אך החל מ־ 1947ציירה
אך ורק בשמן .עד מהרה השתחררה שוורץ
מכל ההשפעות ופיתחה סגנון לירי משלה .מאז
שנות הארבעים השתתפה שוורץ בתערוכות
קבוצתיות רבות בארץ ובחו"ל .הצבעים ששלטו
ביצירתה בשנות הארבעים היו בעיקר כחולים,
כפי שמספר שלמה שבא בכתבתו "הכחול
70
ההזוי של חיה שורץ" בעיתון הארץ.1983 ,
שוורץ ציירה טבע דומם ,דמויות ופורטרטים.
כמו כן ציירה שוורץ נופים ,ובהם סדרת ציורים
מנופי זיכרון יעקב וכן נופים רבים של צפת,
לשם עברה לגור ב־ 1954ושם ייסדה את אגודת
האמנים של צפת .בין השנים 1977-1964
התגוררה ביפו העתיקה ,ואז עברה לתל־אביב.
שוורץ סיפרה כי זריצקי הזמין אותה להצטרף
לקבוצת "אופקים חדשים" (עובדה המצביעה
על הכרה בחשיבות יצירתה) ,אך היא סירבה.
כפי שהסבירה לשלמה שבא ,הצטרפות זו חייבה
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אותה לשנות את סגנונה והיא לא הייתה מוכנה
לקבל תכתיבים או מרות 71.שוורץ זכתה ב"פרס
דיזנגוף" בשנים .1960 ,1949 ,1944

פסלות
בשנות השלושים הייתה התפתחות ניכרת
במדיום הפיסולי בארץ־ישראל ,במיוחד על־
ידי נשים־פסלות .בקטלוג התערוכה מקורות
הפיסול הארצישראלי 1939-1906 ,טוען
גדעון עפרת כי עד סוף שנות השלושים לא
נוצרו בארץ עבודות פיסול ,כי מעט הפסלים
שכבר היו כאן נסעו לחו"ל ללמוד .לטענתו ,זו
הסיבה שהפיסול הארצישראלי התפתח למעשה
בחו"ל ,בעיקר בפריז ובברלין 72.אך בעקבות
עלייתו של היטלר לשלטון ורוחות המלחמה
שהחלו לנשב באירופה כולה ,עלו ארצה אמנים
רבים ובהם גם פסלות .לפי התרשמותי ,דווקא
בשנים אלה התבלטו הנשים־הפסלות ,בעיקר
פסלות גרמניות או כאלה שלמדו בגרמניה,
ומספרן לעומת הגברים היה גדול יחסית.
למרות הקושי באיתור פרטים אודותיהן ,כללתי
את שמותיהן בפרק זה כדי להוכיח שאכן הייתה
בשנות השלושים והארבעים עלייה בולטת
במספרן של הפסלות .ניתן להסיק זאת גם
ממאמר הביקורת שכתב ד"ר קארל שווארץ
על התערוכה הקבוצתית שנערכה במוזיאון
תל־אביב בשנת  ,1938שבו הוא מציין לטובה
את העובדה שבאותה תערוכה מוצגות עבודות
פיסול רבות ("בפעם הראשונה ממלאה עכשיו
הפלסטיקה תפקיד רב") ,ומדגיש כי מתוך
שמונה ּפַסלים המציגים בתערוכה ישנן ארבע
נשים :יאנה הילמן שחרל ,גרטרוד חיים (אותן
הוא מציין לטובה) ,מרים קיפר וניצה סקלארסקי
(אותן הוא מבקר בחריפות) 73.למרבה הצער,
רוב הפסלות הנזכרות במאמר וגם אלה הנזכרות
בקטלוג של עפרת ,נשכחו עם השנים וכמעט
שלא ניתן למצוא פרטים אודותיהן.
מרים ברלין ( )1974-1888נולדה בסנט־

פטרסבורג וב־ 1921הגיעה לתל־אביב עם
בעלה ,האדריכל יוסף ברלין .עוד קודם פגשה
בסנט־פטרסבורג את הפסל נחום אהרונסון,
שהוזמן לשם מפריז כדי לפסל את דיוקנו של
רספוטין .הוא העריך את כישרונה והציע לה
ללמוד בפריז ,אך בגלל המהפכה הבולשביקית
נשארה ברוסיה ולמדה אצל הפסל היהודי מיכאל
בלוך .ב־ ,1923שנתיים לאחר עלייתה ארצה,
נסעה ללמוד ברומא ובבריסל .בשובה פיסלה
דיוקנאות של אישים ישראלים ,כגון דיוקן
המשורר חיים נחמן ביאליק ( )1933ודיוקן ראש
העיר תל־אביב ,מאיר דיזנגוף (מקום הפסל אינו
ידוע) .שני הפסלים הוצגו בביתן הארצישראלי
בתערוכה הבינלאומית בפריז ב־ ,1937וזכו שם
לשבחים רבים 74.סגנונה של ברלין היה שמרני
מאוד ונע בין ריאליזם אקספרסיבי ,במיוחד
בדמויות הטיפוסים השונים כגון תימני (,)1937
ועד לריאליזם בעל צורות מבניות גיאומטריות,
כמו שניתן לראות בדיוקן ביאליק.
אלן ברנקופף ( )?-1904נולדה בהאנובר
שבגרמניה ,ולמדה פיסול באקדמיה בברלין.
ב־ 1928עבדה כאוצרת בגלריה גדוק (Gedok-
 )Galerieבהאנובר ומאוחר יותר עברה להתגורר
בשוויץ ומשם לאיטליה .ב־ 1933למדה פיסול
אצל יעקב לוצ'נסקי ,וב־ 1936עלתה ארצה,
השתכנה בירושלים ,פיסלה ולימדה פיסול.
ב־ 1947הציגה בתערוכה במוזיאון תל־אביב.
בשנים  1962-1960הוזמנה מספר פעמים
75
לגרמניה ליצור שם פסלים.
לילי גומפל־ביאטוס ( )?-1914נולדה
במנהיים ,גרמניה .למדה בפרנקפורט ,במינכן,
בברלין ,בציריך ובפריז .ב־ 1933עלתה ארצה
והתיישבה בחיפה .זכתה ב"פרס דיזנגוף" .אין
76
פרטים נוספים.
הדוויג גרוסמן ( )1998-1902הקרמיקאית
הייתה בין האמנים הגרמנים החשובים
שעלו ארצה ב־ 1933וכך גם בעלה ,רודי
להמן ( ,)1977-1903פסל ואמן חיתוכי עץ,
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שלמד אמנות בברלין בתקופת השיא של
האקספרסיוניזם .גרוסמן הוכשרה כגננת
בסמינר למורים בברלין ,ובמקביל למדה
קדרות והתמחתה בעבודה על אבניים .בין
היתר השתתפה בקורסים בבית הספר הטכני
לקרמיקה בברלין ,במהלכם נחקרו ונותחו
החומרים הקראמיים השונים .בשנת 1929
שהתה כמה חודשים בגיביכנשטיין ולמדה
בבית הספר הטכני לאמנות ולאומנות ,שהמשיך
את מסורת ה"באוהאוס" 77.לאחר שסיימה את
לימודיה בסמינר למורים שימשה מדריכת נוער
בתנועה הציונית "כחול לבן" .בשנת 1933
עלתה עם רודי להמן לארץ ,והשניים התיישבו
בחיפה ,שבה נמצאו תעסוקה בתחום התעשייה
ואף מסורת של תרבות "יקית" .בשנת 1937
עברו להתגורר בירושלים והקימו שם סטודיו
לפיסול ולקרמיקה .ההכשרה שקיבלה גרוסמן
הן כגננת והן כמדריכה כיוונה אותה לתפקיד
המרכזי שמילאה במהלך שנותיה בארץ — מורה
לקרמיקה שהעמידה דורות של יוצרים ,בהם
כמה מן הפסלות החשובות בארץ ,כמו שושנה
היימן (שלמדה גם עם רודי להמן) וגדולה עוגן.
גרוסמן הייתה שאפתנית והחשיבה את יצירתה
האמנותית ,אך מצאה סיפוק רב גם בהוראה
וגם בריפוי בעיסוק — תחום שבו נחשבה
למחדשת 78.בשנת  1953היו גרוסמן ובעלה
מראשוני המתיישבים בכפר האמנים עין־הוד.
גרוסמן לא התאקלמה במקום ,וב־ 1956חזרה
לירושלים ,בעוד שבעלה נשאר בעין־הוד.
בשנת  1959עברו בני הזוג לגבעתיים ,ובשנת
 1964שכנעה גרוסמן את ראש העיר להקים
את המכון לאמנות בגבעתיים .היא ניהלה
את המכון ,ובעלה לימד בו .ב־ 1977מת רודי
להמן ,וגרוסמן המשיכה לעבוד וליצור בביתם
79
בגבעתיים עד מותה ב־.1998
גרוסמן ובעלה העריצו את הפסלים ואת
הכלים של העמים הקדומים שישבו בארץ־
ישראל ,אז כנען .הערצה זו הייתה משותפת

לקבוצה של אמנים ,סופרים ואנשי רוח ,שפעלו
בסוף שנות השלושים ובשנות הארבעים וחיפשו
את השורשים הישראליים לא בתרבות היהודית
הגלותית ,אלא בתרבות הכנענית הקדומה ,ועל
כן כונו חברי הקבוצה "כנענים" .חברי הקבוצה
פנו לתנ"ך לא מתוך תפיסה יהודית מסורתית,
אלא כדי להפקיע אותו מידי הדתיים ולראות
בו מעין מדריך חזרה לשורשים .אך בעוד
שסגנון פסליו של להמן היה מתפתח ,כנראה,
באופן זהה בכל מקום שבו היה מתיישב ,כדברי
גדעון עפרת 80,ופסליו הצביעו על השפעה
פרימיטיביסטית כללית שרווחה באמנות
המודרנית ,הרי שעבודות החֵמר של גרוסמן
ינקו את השראתם מארץ־ישראל .בספרה החרס
כותבת גרוסמן כי האמן הרגיש הוא זה המושרש
בארצו ,יוצר באווירה המקומית המיוחדת לה
ומחפש בה אחר צורותיו במטרה לפתחן לסגנון
מקומי מקורי .אך ,לדבריה ,זהו תהליך ארוך
שמתפתח במשך דורות והאמנים יכולים רק
81
להכין את הקרקע ,אך לא לזרז את התהליך.
גרוסמן העריכה יצירות הפונות לרגש ואינן
נזקקות להסברים שכלתניים ,ולכן אהבה אמנות
פולקלוריסטית .לדעתה ,מוטיבים עממיים
ולאומיים מעניקים לאמנות עושר צבעוני.
עם זאת ,יצירתה דווקא דלה בצבע ומבטאת
את היותה של ישראל ארץ צחיחה וחסרת
משאבים .למרות שהכירה היטב את הממצאים
הארכיאולוגיים של כלי החרס — מחלקת
העתיקות הממשלתית פנתה אליה פעמים רבות
כדי לקבל חוות דעת על הטכניקות ועל החומרים
של הכלים — ולמרות שרצתה לפתח אמנות
מקומית ,בכל זאת סירבה לחקות את הצורות
ואת העיטורים של הממצאים הארכיאולוגיים.
כליה הפשוטים מבטאים את ה"עוני" המקומי,
כפי שמגדירה זאת מרים יזרעאל במאמרה על
התערוכה "ראשית הקרמיקה הישראלית" 82.הם
בעלי דפנות עבים ,צבעם כחומר השרוף והיא
נמנעת מגימור מעודן.
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כפי שמתרחש ברוב המקרים שבהם שני
בני זוג הם אמנים ,גרוסמן התייחסה ללהמן
כאל האמן החשוב והמוכשר ממנה ,למרות
שבתחילת דרכם ראתה את שניהם כשווים
וחלמה על שיתוף פעולה .בסופו של דבר הלך
להמן בדרכו (לא רק בנוגע לאמנותו אלא גם
ביחסיו עם נשים שונות) ,ובעוד שהיה הוא
משוחרר מדאגות ,הייתה היא — המעשית
והמאורגנת — צריכה לדאוג לפרנסתם .להמן
התפרסם כפסל בשעה שהיא נתפסה כמעצבת
כלים .ייתכן שמסיבה זו פנתה גרוסמן בשנות
הארבעים לפיסול בחֵמר ,כדי להוכיח לעצמה
ולסביבתה שגם היא יכולה לפסל .בפסליה
רואים עד כמה הייתה מופשטת ,למרות הייצוג
הפיגורטיבי ,כמו בפסל זוג ( .)1943הן ההפשטה
והן הקשר אל הארץ נראים בבירור בקבוצת
הפסלים דמויות בדואיות צועדות ,המוצגת
במוזיאון ישראל .גרוסמן לחמה כדי להפוך את
החֵמר לחומר פיסולי לגיטימי ,ובמקביל שאפה
לפתח את תחום העשייה הקראמית בארץ .היא
הייתה דמות מובילה ב"ארגון קדרי ישראל"
וב"איגוד למחקר קראמי".
83
יאנה הילמן־שחרל ( )?-1913נולדה
בווינה ולמדה פיסול באקדמיה לאמנות בווינה
ובפריז ,בסטודיו של הפסל והמורה הידוע אמיל
אנטואן בורדל ( ,)Bourdelleממנו הושפעה
עד מאוד .היא הושפעה גם מהפסל הגרמני
גיאורג קולבה ) .(Kolbeבזמן שהותה בפריז
הציגה שם ובוונציה .ב־ 1936עלתה ארצה,
הצטרפה לאגודת האמנים והייתה אחת הפסלות
שהציגו בתערוכה ב־ 1938וצוינה לטובה על־
ידי ד"ר קארל שווארץ 84.היא פיסלה בסגנון
ארכאי .בשנות השלושים והארבעים הציגה
הילמן שחרל בתערוכות רבות בארץ :ב־1944
הציגה במוזיאון תל־אביב עם אמני ארץ־
ישראל; ב־ 1946הציגה בגלריה מרסל ברנהיים
בפריז; ב־ 1949הציגה בבית האמנים בירושלים
וב־ 1968הציגה בגלריה אורי בלונדון ובגלריה

ארטה מודרנה שבפירנצה .ב־ 1975עברה ניתוח
עיניים ומאז רק ציירה ,במיוחד נופי הרים
ומדבר בסיני ובמדבר יהודה ,אך ציוריה לא
זכו לביקורות טובות 85.מעט הביקורות שנכתבו
עליה מעידות כי הייתה פסלת ידועה וטובה,
עם זאת לא ניתן לאתר פרטים רבים אודותיה.
לפי עפרת ,זכתה בפרס מוסד ביאליק לפיסול
ב־ 1943ובפרס בתחרות בנושא גבורה ב־.1950
לפי תיק אמן במוזיאון תל־אביב ,זכתה ב"פרס
ירושלים" ב־ 1945וב"פרס רמת־גן" ב־.1953
טרודה (גרטרוד) חיים ( )1952-1892נולדה
בברלין למשפחה דתית ואמידה ,אך קיבלה
חינוך חילוני .היא למדה פיסול באקדמיה
לאמנות בברלין ,ובשל נטייתה לכיּור החליטה
להתמקד בפיסול ,תחום שאותו למדה באופן
יסודי בין השנים  .1925-1917בתחילה למדה
אצל הפסל הרוסי יאקימוב ,שהעניק לה ידע
טכני רב ,אך את ההשפעה העיקרית על דרכה
האמנותית ספגה מקתה קולביץ ,אצלה למדה
בשנים  .1925-1921בנוסף ,השופעה חיים
ממאיול הצרפתי ומקולבה הגרמני .בנוסף
לגילוף היא עבדה הרבה בקרמיקה והציגה
עבודות קרמיקה במוזיאון למלאכת־אמנות
בברלין 86.בשנת  1935עלתה ארצה והשתכנה
בתל־אביב .אמה ואחותה ,שנותרו בברלין ,נספו
באושוויץ .ב־ 1938הציגה בתערוכת אמני ארץ־
ישראל במוזיאון תל־אביב ,והיא מצוינת לטובה
בביקורת שפרסם קארל שווורץ 87.אחד מפסליה,
אם וילד מטרקוטה ,משנות השלושים ,נרכש
על־ידי מוזיאון תל־אביב .לדעת טלפיר ,היא
הייתה "ספוגה תרבות מערבית ,פסלת מעניינת
ומעודנת ,שהוכיחה ידע מקצועי רב וכן כישרון
טבעי" .היא הייתה אהובה על תלמידיה והקימה
כאן דור של פסלים ,ביניהם צבי אלדובי .ועם
זאת ,אף שראו בה פסלת מחוננת ,היא מעולם
לא כבשה את המקום הראוי לה בעולם האומנות
88
בארץ ולא הצליחה להתבלט.
וילי לוין ( )1964-1877נולדה בלטוויה,
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למדה קרמיקה בבית הספר לאמנות שימושית
במינכן .ב־ 1901הגיעה לפריז ושם למדה
באקדמיה לאמנות .בשנת  1913היגרה לארצות
הברית ,שם למדה אצל ארכיפנקו והושפעה
מסגנונו ,וב־ 1938הציגה בניו־יורק .שנה
מאוחר יותר עלתה ארצה ,והשתתפה בתערוכות
אגודת האמנים .לוין הרבתה ליצור בקרמיקה
וגם לרשום ולצייר בשמן בסגנון אקספרסיבי —
בעיקר דיוקנאות ,עירום נשי ,אם וילד ונושאים
89
תנכיים.
בתיה לישנסקי ( )1990-1901נולדה בעיר
מאלין שבאוקראינה ,ועלתה עם משפחתה ארצה
ב־ .1910אחותה הייתה רחל ינאית בן־צבי,
אשתו של נשיא המדינה יצחק בן־צבי 90,ואחותה
הבכורה שרה הקימה את קופת החולים הכללית.
לישנסקי נחשבת לפסלת הישראלית הראשונה
והייתה אחת הפסלות הידועות ביותר בארץ
באותן שנים ,במידה רבה בזכות האנדרטאות
הרבות שפיסלה .בשנים  1920-1918למדה
ב"בצלאל" ובשנות העשרים הציגה פסלי
עץ .ב־ 1920נסעה ללמוד באקדמיה לאמנות
ברומא ,ולאחר שנה חזרה ארצה והפכה לחברת
קיבוץ עין־חרוד .ב־ 1923נסעה ללמוד בברלין,
וב־ 1925החלה ללמוד בבית הספר לאמנויות
יפות בפריז —  ,École des Beaux Artsואף
הציגה ב"סלון העצמאיים" ב־ .1926היא
התגוררה בפריז עד שובה ארצה ב־ .1929לדעת
לוינגר ,לישנסקי נמנית עם בוניו הראשונים של
מיתוס השוויון 91בין גברים ונשים מתוך עמדתה
הציונית סוציאליסטית .היא ייצגה בפסליה את
שני המינים כשווים ,כמו למשל באנדרטת
הגנה ועבודה בחולדה 92.1936-1932 ,הגברים
והנשים בפסליה לוקחים חלק שווה הן בעבודת
האדמה והן בהגנה על הארץ .גמזו רואה
בסגנונה ביטוי לנימה אישית ונשית ,למרות
כל ההשפעות הרבות שמהן הושפעה 93.דמויות
הנשים שלה קיבלו ודאי את השראתן מדמותה
שלה — אישה עצמאית העומדת בזכות עצמה,

מחויבת לאמנותה ,לסבית רווקה וללא ילדים,
בעלת מעמד בולט בשדה האמנות הישראלית.
סגנונה נע בין אקספרסיביות לבין ריאליזם
בגישה פסיכולוגית .היא יצרה דיוקנאות
רבים ,כגון דיוקנו של גיסּה ,הנשיא יצחק בן־
צבי ,והציבה שורה של אנדרטאות אבן ,כמו
האנדרטה בחולדה ,שבה שילבה אבן מעובדת
לצד אבן לא מעובדת .לישנסקי זכתה פעמיים
ב"פרס דיזנגוף" ,והיא כלת "פרס ישראל"
לשנת .1986
חוה סמואל ( )1989-1904נולדה באסן
שגרמניה לאב שהיה רב הקהילה ,ולמשפחה
שעסקה באמנות :אמה אנה הייתה ציירת,
אחותה פסלת ומעצבת בובות ואחד משני אחיה
היה נגן עוגב ומלחין .משפחתה הייתה משכילה,
דודּה מצד אמה היה הפילוסוף והסופר סלומון
פרידלנדר ,ודודּה מצד אביה היה הפילוסוף
ארנסט סמואל .בין השנים 1923-1921
למדה בבית הספר לאמנות שימושית באסן
ומאוחר יותר עבדה בכפר האמנים וורפסוודה
) ,(Worpswedeשם התגוררה בחדרה לשעבר
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של פאולה מודרסון־בקר ,שאת ציוריה הכירה.
שם גם התוודעה לרעיונות הבאוהאוס ,לפיהם
האמנות השימושית היא חלק בלתי נפרד
מהאמנות ,ובעקבותיהם החלה ליצור בקרמיקה.
בין השנים  1926-1924למדה קדרות ופיסול
בסדנה של מוזיאון פולקוואנג )(Folkwang
באסן ,אך לא זנחה גם את הציור .בין השנים
 1929-1924השתתפה ביצירת עבודות
ארכיטקטוניות גדולות לצד הפסל והקרמיקאי
וויל למרט .בשנים  1931-1930השתלמה
בטכנולוגיה קראמית בבית הספר לאמנות
שימושית בשטוטגרד .בשנת  1932עלתה ארצה
ופתחה בירושלים סטודיו ראשון לקרמיקה עם
המהנדס י .רייך .ב־ 1934ייסדה יחד עם פאולה
אהרונסון את בית המלאכה "כד וספל" בראשון־
לציון ,שעבר לרשותה ב־ 1948ופעל עד .1978
בשנת  1939עלו ארצה אחיה המוזיקאי ואחותה
94
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אידית .חוה ואחותה גרו ביחד בבית בראשון־
לציון ,עד שבשנת  1973עברה חוה לגור ברמת־
גן .שתי האחיות מעולם לא נישאו .יחד עיצבו
השתיים בובות שמייצגות טיפוסים ישראלים,
ואלה הוצגו במשך שנים במרבית תערוכות
העיצוב הישראליות ,ומוצגות כיום במוזיאון
ראשון־לציון .העתקים חיוורים של בובות אלה
יוצרו בשלב מאוחר יותר על־ידי מפעלי ויצ"ו,
אך אין להם הייחודיות של הבובות המקוריות.
במשך כל אותן שנים פיסלה סמואל הן
פסלים קטנים והן קירות קראמיים במבני ציבור
שונים ברחבי הארץ ,כגון תבליט המזלות
בקולנוע "קסם" ברמת־גן ( ,)1948קירות
קראמיים בבנק לאומי ברחובות ( )1956ובכניסה
למרתפי היקב בראשון־לציון ( .)1973אף על־
פי שהקדישה את רוב חייה לקרמיקה ,חוה
סמואל ראתה בעצמה בעיקר ציירת ,ולטענת
אברהם רונן ,מיטב יצירתה הציורית הוא
דווקא בציורי הנוף בצבעי מים 96.ואכן ,הצבע
והזיגוג מהווים מרכיב חיוני גם בתבליטים
שלה ,שלעתים הינם נמוכים (שטוחים) מאוד.
בממלכה העתיקה במצרים הציור היה למעשה
תבליט קיר שטוח ,שנוצר מחריטת קווי מתאר
ומסילוק החומר המיותר מחוץ לקווים ,בשעה
שכל מה שהיה בתוך הקווים היה מצויר וצבוע.
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נורה כוכבי טוענת שכך עושה גם חוה סמואל.
ואכן ,בתיק אמן שלה ב"בית ציפר" מצוי טופס
מידע אישי שבו היא סימנה את סוגי האמנות
העיקריים שבהם היא עוסקת .סמואל סימנה את
הציור ,את הגרפיקה ואת הקרמיקה ,אך דילגה
על פיסול ,והוסיפה בכתב יד :פיסול קראמי
(כאילו שאין זה פיסול ממש) .סמואל הציגה
בתערוכות קבוצתיות רבות ואף זכתה במספר
פרסים :בפרס ראשון לאמנות שימושית מטעם
"בצלאל" ב־ ,1946בפרס ראשון ושני בתערוכת
עיצוב ב"בצלאל" ב־ ,1949ובפרס ויצ"ו לאישה
ב־.1952
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מרים קיפר ( )1986-1902ילידת אוקראינה.

למדה בבית ספר מכין לאמנות באודסה ולאחר
מכן למדה פיסול ורישום באקדמיה לאמנות
שם .בגלל המהפכה נאלצה לנסוע לקישינב ,שם
המשיכה את לימודיה ,וסיימה אותם ב־.1923
קיפר עלתה ארצה ב־ ,1936ובין השנים
 1950-1949למדה פיסול ב"גרנד שומייר"
בפריז אצל אוסיפ זדקין ,שהעריך את כישרונה.
בגזית היא מוזכרת כאמנית הנחבאת אל הכלים,
פסלת מוכשרת שאינה זוכה לפרסום המגיע לה
וחיה בתנאי חיים קשים .כיוון שלא הצליחה
להתפרנס מפיסול עבדה כפועלת ניקיון בקופת
חולים ,ורק בסוף  1969זכתה שייערכו לה שתי
תערוכות יחיד ,בבית מניה ביאליק בתל־אביב
99
ובמוזיאון העירוני ברמת־גן.

שנות החמישים
(מקום המדינה — )1948
במהלך מלחמת העולם השנייה אמנם חל נתק
עם מרכזי האמנות בחו"ל ,אך בארץ המשיכה
לרחוש פעילות אמנותית על רקע המאבקים
התמידיים בין האמנים השמרניים לבין
המודרניים שכונו "מתקדמים" .עוד בשנת 1942
התארגנה בבית "הבימה" "תערוכת השמונה",
שבה הציגו כמה מהאמנים שיימנו אחר כך
עם חברי "אופקים חדשים" 100.בשנת 1946
הוקם "המרכז לתרבות מתקדמת" של תנועת
השומר הצעיר ,בכנס שבו השתתפו כ־140
אנשי מדע ,אמנות וספרות .מועדון התנועה
היה ברחוב נחלת בנימין בתל־אביב ,והתקיימו
בו הרצאות וסימפוזיונים ,בין היתר על ציור
ישראלי מודרני ,בהם השתתף גם אויגן קולב.
קולב הרצה גם בקיבוצים ובמכון אבני ולימד
בקורסים לאמנות של חברי הקיבוצים .באותה
שנה התארגנה במוזיאון תל־אביב "תערוכת
השמונה" (שאין לבלבלּה עם "תערוכת
השמונה" שהתקיימה ב־ ,)1942שבין יוזמיה
בלט מרסל ינקו ובין המשתתפים בה הייתה גם
מינה זיסלמן (ראו בהמשך) .קולב ראה דווקא
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בתערוכה זו סימנים ראשונים להתפתחותה
של אמנות מודרנית בישראל 101.בשנת 1947
נערכה במוזיאון תל־אביב "תערוכת השבעה",
שבה השתתפו אמנים אשר שנה מאוחר יותר,
ב־ ,1948פרשו מן האגודה והקימו קבוצה
משל עצמם בראשותו של יוסף זריצקי בשם
"אופקים חדשים" — שם שניתן להם על־ידי
ד"ר חיים גמזו או על־ידי שלונסקי ,כשהציגו
בתערוכה משותפת במוזיאון תל־אביב .קולב
תמך בפרישת הקבוצה מהאגודה וכך גם חברי
"המרכז לאמנות מתקדמת".
חברי "אופקים חדשים" ראו בעצמם מייצגים
של ראייה חדשה של המציאות ותפיסה חדשה
באמנות ,והעלו לדיון בעיות עקרוניות הנוגעות
למהות האמנות בעת החדשה ולתפקידה
בארץ ובחברה הישראלית הנבנית .בתקנון
האגודה ,כפי שנוסח ב־ ,1950הציגו חבריה את
מטרותיהם" :טיפוח אמנות פלסטית מקורית
תוך הקפדה על רמה גבוהה והזדהות עם אמנות
זמננו הנושאת את רעיון הקִדמה" 102.אך למרות
השם והמסגרת המאחדת ,לא הייתה לחברי
הקבוצה אידיאולוגיה אחידה ,ברורה ומוסכמת.
בשנות החמישים המשיכה קבוצת "אופקים
חדשים" להיות מוקד הכוח המרכזי וקיימה
לאורך העשור שש תערוכות (רובן במוזיאון
תל־אביב) .ניתן לומר שפעילותם וכן מדיניות
התערוכות של קולב כמנהל מוזיאון תל־אביב,
העלו את קרנו של הציור המופשט בארץ ,לאחר
תקופה ארוכה שבה שלטה בארץ השפעתה של
103
אסכולת פריז.
"אופקים חדשים" הייתה אחת הקבוצות
החשובות ביותר בהיסטוריה של האמנות
הישראלית .השפעתה הייתה גדולה במיוחד,
הן בשל הרצון לפתח שפה אמנותית מופשטת
ובינלאומית והן כיוון שכמה מטובי אמניה היו
מורי הציור החשובים בארץ והשפיעו על אמנים
רבים .יחזקאל שטרייכמן ואביגדור סטימצקי,
ממייסדי "אופקים חדשים" ,הקימו עוד ב־1945

סטודיו לציור בשם "הסטודיה" ,שהיה פעיל
עד  1948ושימש אלטרנטיבה לבית הספר של
ההסתדרות ,שנוהל על־ידי הצייר אהרון אבני
והפסל משה שטרנשוס ,וכבר אז נחשב שמרני.
מרסל ינקו הצטרף לשטרייכמן ולסטימצקי
ולימד קומפוזיציה ,ואמנים נוספים ,כגון יוסף
זריצקי ,אהרון כהנא ,יחיאל קריזה ,אריה ארוך
ויצחק דנציגר ,היו מגיעים לעתים לביקורת
עבודות .להרחבת השכלתם של התלמידים נערכו
מפגשים עם "המרכז לאמנות מתקדמת" שנוסד
ב־ ,1946ועם סופרים ומוזיקאים של התקופה,
ובין היתר הרצה בפניהם אויגן קולב 104.חברי
"אופקים חדשים" השפיעו ,כאמור ,על האמנות
הישראלית בזכות היותם ליבת המורים לאמנות,
ותלמידיהם ותלמידותיהם הפכו לימים למיטב
אמני הדור השלישי בארץ 105,אך הקבוצה עצמה
לא כללה נשים בין חבריה הרשומים ,להוציא
את רות צרפתי שטרנשוס( ,ראו בהמשך) ,אף
שנשים־אמניות הוזמנו להשתתף בתערוכות
הקבוצה .ייתכן שדווקא בגלל הדומיננטיות
הגברית בקבוצה חשו ציירות רבות צורך לפעול
בשוליים או להצטרף לקבוצות אלטרנטיביות
שכללו גם נשים ,כגון "קבוצת ה־( "10קבוצת
העשרה).

ציירות
קבוצת ה־ :)1960-1951( 10כאמור ,הייתה
קבוצה זו אחת מן הקבוצות שנוצרו כמוקד כוח
אלטרנטיבי ל"אופקים חדשים" ,על אף ,ואולי
משום ,שרוב חבריה היו בוגרי "הסטודיה",
תלמידיהם של שטרייכמן וסטימצקי 106.למעשה
הייתה זו הקבוצה היחידה שפעלה לאורך זמן
במקביל לקבוצת "אופקים חדשים" 107.חברי
הקבוצה טענו למחויבות חברתית ולאומית ודגלו
בצורות פיגורטיביות וריאליסטיות .הם ביקשו
להשתמש בשפה מודרנית כדי לבטא את הנוף
ואת ההוויה הישראליים ,ונוכח האוניברסאליות
שייצגו מוריהם שאפו חברי הקבוצה לייצג
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אידיאולוגיה לוקלית ,אך בסוף העשור נטמעו
מרביתם בדרך זו או אחרת בהפשטה .בין חברי
הקבוצה היו גם שלוש נשים :שולמית טל ,קליר
יניב ושושנה לוינסון.
שולמית טל ( )2005-1919נולדה בוורשה
ועלתה ארצה ב־ 108.1935עד  1948למדה אצל
פרנקל ומאוחר יותר בסטודיו של שטרייכמן
וסטימצקי ,ובין השנים  1951-1950שהתה
בפריז ולמדה ב"גרנד שומייר" .ב־1953
הצטרפה ל"קבוצת ה־ ,"10והציגה עמם בכל
תערוכותיהם .בשנת  1961למדה קרמיקה
בעין־הוד וגם באיטליה .טל גרה ויצרה ביפו
העתיקה .במהלך שנות פעילותה היא השתתפה
בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות בארץ
ובחו"ל נוסף על התערוכות שארגנה "קבוצה
ה־ ."10בין היתר היא הציגה בתערוכת העשור
ב־ 1958במוזיאון תל־אביב (בית דיזנגוף) ובכל
התערוכות הכלליות של אמני ישראל .היא זכתה
בפרס עיריית עכו (ב־ ,1960לפי טופס אגודת
הציירים והפסלים ,או ב־ ,1957לפי טופס קרן
תרבות אמריקה־ישראל) ובפרס ההסתדרות
ב־( 1961או ב־ 1960לפי טופס האגודה) .טל
מוזכרת בביקורת כאחת ה"הבטחות" הגדולות
של הקבוצה בזכות ציורה החופשי והמקצבי,
הנוף הקורן בצבעוניות בהירה עם הרבה
לבן ,קיום עצמאי של קו קליגרפי והמשחק
בין קו לכתם .בשלבי יצירתה המאוחרים
חזרה טל לציור פיגורטיבי ,בחלקו בעל אופי
סימבוליסטי.
קליר יניב (נ )1921 .הייתה ממייסדות
"קבוצת ה־ "10והשתתפה בכל תערוכותיה .יניב
נולדה בעיראק ועלתה ארצה ב־ .1928במהלך
לימודיה בגימנסיה הרצליה (עד  )1939למדה
ציור אצל הצייר ישראל פלדי וקיבלה שעורים
פרטיים אצל חיים גליקסברג .מאוחר יותר למדה
ציור אצל יצחק פרנקל ,ובזמן לימודיה בסמינר
למורים בית הכרם ( )1943-1941למדה רישום
אצל יעקב שטיינהרדט .יניב עבדה כמורה

בקיבוץ גניגר ( )1946-1944ובשנת  1946החלה
ללמוד בסטודיו של שטרייכמן וסטימצקי ,וכן
פיסול אצל משה שטרנשוס באולפן ההסתדרות
בהנהלתו של אבני .ב־ 1958היא ערכה סיור
לימודים בפריז ,ובשנים הבאות לימדה ציור
במכללת אורנים ובסמינר הקיבוצים ,וסיימה את
לימודיה לתואר ראשון בפילוסופיה ובתולדות
האמנות באוניברסיטת תל־אביב בשנת .1973
בשנת  1974השתתפה בייסוד קבוצת "אקלים",
והייתה ממייסדות כפר האמנים עין־הוד (,)1953
שם היא מתגוררת בקביעות וממשיכה ליצור
מאז  .1976בשנת  2006אף נערכה לכבודה
תערוכה יחיד (ראשונה) מקיפה במוזיאון ינקו
דאדא בעין־הוד.
בציוריה ,ובמיוחד באלה המוקדמים ,בולטת
הנוכחות הנשית ,אשר רומזת על עולם אינטימי
סגור ,השרוי במתח ארוטי מול החברה המזרחית
שממנה באה .בשנות החמישים הייתה עסוקה
יניב במקומה של האישה בחברה העיראקית־
היהודית השמרנית — אותן בנות משפחתה
שזכרה מילדותה ,נשים שלא זכו לביטוי והיו
"כמו הר געש שעדיין לא התפרץ" .ואכן,
הדמויות הנשיות בציוריה המוקדמים נראות
בדרך כלל עצורות ,מופנמות ,שקועות בעצמן
ומצויות במצב רוח מהורהר 109.יניב עסקה
בנוסף בהתפתחות הזהות הנשית של נערה
וביחסיה עם אמה 110.ציוריה היו חושניים מאוד
ובעלי עוצמה צבעונית במסורת פוביסטית ,עם
יסודות דקורטיביים וחזרה ריתמית של מוטיבים
אורנמנטאליים ,שנבעו כנראה משורשיה
המזרחיים( .תמונה  )2במקביל הרבתה לצייר
נוף ,במיוחד נופים ממעוף הציפור ,אשר שילבו
מופשט לירי עם ריאליזם ,אך שמרו גם על
מבניות קונסטרוקטיבית .לקראת שנות השישים
הפכו נופיה למופשטים יותר ,הצורות המבניות
הפכו תבניתיות יותר ,והסולם הצבעוני בציוריה
התרכך ונעשה מלודי יותר ,עם דגש על תנועה
ותחושת המרחב .בו בזמן ,אולי כתשובת נגד
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למופשט בציורי הנוף שלה ,מרבה יניב לצייר
גם פורטרטים ,במיוחד בשנות השמונים
והתשעים.
שושנה לוינסון ( )1996-1920השתתפה
רק בשלוש תערוכות של "קבוצת ה־ ."10היא
נולדה בוורשה ,עלתה ארצה ב־ 1922והשתכנה
בתל־אביב .לוינסון למדה אצל פרנקל ()1938
ומאוחר יותר ,ב־ ,1945עברה עם שולמית טל
ל"סטודיה" של שטרייכמן וסטימצקי .באמצע
שנות השבעים היא חדלה לצייר והתרחקה
מאמנות ,אך בשנות השמונים חזרה לכך.
הריאליזם הסוציאליסטי :קבוצה בולטת
אחרת ,שכללה אמנים צעירים יוצאי קיבוצים
ובני עיר ,יצאה בביקורת קשה על "אופקים
חדשים" ,הטיפה למחויבותו של האמן להביע
ביצירתו ביקורת חברתית ופוליטית והציעה
את הסגנון הריאליסטי (נוסח מקסיקו ואיטליה,
למשל) כהולם ביותר .האמנית הבולטת ביותר
שמייצגת מגמה זו היא הציירת רות שלוס (נ.
 )1922שכונתה במשך שנים "קתה קולביץ
הישראלית" .שלוס נולדה בנירנברג שבגרמניה
וב־ 1935עברה להתגורר בשטוטגרט .לארץ
היא עלתה ב־ ,1937השתכנה עם בני משפחתה
בכפר שמריהו ,ובהמשך הייתה חברת קיבוץ
להבות הבשן ( .)1953-1943בגיל צעיר התקבלה
ל"בצלאל" ,שם למדה בין השנים 1941-1938
אצל מרדכי ארדון ,וב־ 1946למדה בקורס ציור
לאמני הקיבוץ הארצי ,בהדרכת יוחנן סימון
ומרסל ינקו .שלוס גם עבדה כמאיירת במשמר
לילדים ובספריית הפועלים .היא נסעה ללמוד
בפריז ( )1951-1949אצל אנדרה לוט וגם
ב"גרנד שומייר" .בשנת  1953נישאה לבנימין
כהן ועזבה את הקיבוץ (למעשה הוצאה ממנו
יחד עם הפלג של משה סנה ,בעקבות המשבר
בתנועת הקיבוצים בגלל משפטי הרופאים
ברוסיה ואירועים נוספים שבעקבותיהם הפך
הקומוניזם למוקצה) .ב־ 1954הצטרפה למפלגה
111
הקומוניסטית והייתה חברה בה עד .1965

בין  1963ל־ 1983עבדה שלוס בסטודיו ביפו
ואחר כך בביתה בכפר שמריהו .היא הציגה
בעשרות תערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות
בארץ ובעולם ,זכתה במדליית כסף בתערוכה
בינלאומית בלייפציג ,גרמניה .ב־ 1977שהתה
ועבדה בסיטה )(Cité internationale des Arts
בפריז .בשנת  2000נפטר בעלה.
כוחה של שלוס הוא ברישום ,תחום שבו
היא שולטת בצורה וירטואוזית .שלוס הרבתה
לצייר פועלים ואנשים קשי יום ,מתוך גישה
ביקורתית חריפה ומתוך רצון לגרום לצופה
להזדהות עם נושאי הציור ועם הסבל המבוטא
בהם .את רגישותה לנושאים אלה פיתחה ,לדברי
גילה בלס ,בשנות חינוכה בגרמניה ,בבית ספוג
תרבות הומנית 112.לדעת שלוס ,כדי שהאמן
יגרום לקהל להיות מודע לבעיות שהוא רואה
בסביבתו ,וכדי שיוכל להשפיע ,עליו להיות
מאוד ישיר ומדויק .לדבריה" ,הריאליזם ,במובן
הרחב ,הוא הומניזם" 113.היא סיירה במעברות,
בשכונות עוני ובכפרים ערביים ,וכאשר
לא הצליחה להגיע לאותם מקומות ,נעזרה
בצילומים .בסוף שנות השבעים ,כשעבדה על
הסדרה של אנה פראנק ,החלה לשלב צילומים
ביצירתה ,וכך גם בעבודותיה הפוליטיות
משנות השמונים .בשנות החמישים חלק ניכר
מרישומיה וציוריה הוקדש לנושא האימהּות
ולדמויות של נשים וילדים (תמונה  ,)3יהודים
וערבים (תמונה  ,)4אך במשך השנים הרחיבה
את תחום הנושאים ועסקה הן בביקורת
פוליטית בלתי מתפשרת והן בבעיות אישיות־
אוניברסאליות ,כגון ז ִקנה .מבין הריאליסטיים
שלוס היא העקבית ביותר .לעומת הדגש על
הרישום בציוריה המוקדמים ,בולט בציוריה
המאוחרים דווקא הצבע .בתערוכה שנערכה
לכבודה ב־ 2006במשכן לאמנות בעין־חרוד
הוכיחה שלוס כי לא נס לחה ,וכי איכות
רישומיה ,שתמיד הצטיינו בוירטואוזית ,היא
בעלת עוצמה ומרשימה עוד יותר בזקנתה.
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תמונה  :3רות שלוס ,אמא וילד ,1953 ,דיו מדולל על ניר ,70X50 ,אוסף האמנית.

שלוס עדיין מעורבת פוליטית וחברתית ועדיין
מציירת בעוצמה רבה .אמנם הצבעוניות העזה
שבלטה בין שנות השישים לשנות השמונים
הפכה לפחות רב־גונית ,אך הביטוי הצבעוני
עדיין עז ,בקונטרסטים צבעוניים בוטים.
ציירות מחוץ ל"סצנה" האמנותית :כיוון
שרוב הנשים באותן השנים לא היו חברות
בקבוצות מובילות באמנות הישראלית ,הן יצרו
ופעלו באופן אינדיווידואלי ,מחוץ ל"סצנה"
האמנותית ,וכך כל אחת מהן היוותה למעשה
אלטרנטיבה לקבוצה הדומיננטית המובילה
— "אופקים חדשים" .אולי הבולטת מכולם

הייתה הציירת אביבה אורי (,)1986-1927
שהחלה ליצור בשנות החמישים ,אך המשיכה
להתחדש ולהשפיע עד מותה באמצע שנות
השמונים .אורי הייתה ילידת הארץ ודאגה
להדגיש דימוי זה תוך "מחיקת" הביוגרפיה
של הוריה ,ילידי אוקראינה .העבר הגלותי
של משפחתה לא התאים לאווירה הצברית
של שנות החמישים ,אם כי היא עצמה חוותה
באופן עקיף ,דרך משפחתה ,את מלחמת העולם
השנייה ואת השואה 114.אורי למדה ציור בתל־
אביב אצל הצייר דוד הנדלר ,שלו אף נישאה,
לאחר שזנחה את בעלה ובתה ,ואף הסתירה
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מפני הציבור את היותה אם .בתחילה הושפעה
מהרישום של הנדלר ,אך בהמשך הושפעה יותר
מרישום סיני ויפני .היא ציירה בעיקר רישומים
ושרבוטים מופשטים המבוססים על התרשמות,
בתחילה מהנוף החיצוני ובהמשך מנופים
פנימיים שראתה בעיני רוחה .עוד ב־,1957
בתערוכה הראשונה שנערכה לה במוזיאון תל־
אביב (בתמיכתו הרבה של מנהלו ,אויגן קולב),
זכתה להערכה רבה ובניגוד לשכבות הצבע
שאפיינו את "אופקים חדשים" ,יצרה היא
רישומים "רזים" בצבע בודד ,בעיקר שחור ,על
גבי נייר 115.הקווים של אורי היו אקספרסיביים
וביטאו מצוקה וחרדות אישיות .היא אפילו
פיתחה טכניקות שונות כדי להכניס את עצמה
למעין טרַנס ,בדומה ל"אוטומאטיזם" של
הסוריאליזם ,במטרה לשבור את מחסומי המודע
116
ולהגיע לעולם אפל ,קמאי ומיתי.
בשנות השישים השתתפה אורי בתערוכות
של קבוצת "עשר פלוס" ( ,)+10ואז חזרה
להשתמש באלמנטים פיגורטיביים בהשפעת
הפופ האמריקאי ,כדי לבטא מחאה חברתית
ואנטי מלחמתית .בשנות השבעים היא עסקה
בדימויים של מוות ,הרס וחורבן ,תוך שימוש
בסימנים של פירוק ופיצוץ :בסדרת רקוויים
לציפור ( )1976-1973הפכה הציפור ,שהייתה
בשנות החמישים סמל של דינמיות ושל עוצמה,
לציפור קטנה ומתה ,המסמלת חידלון .מוטיב
נוסף שהרבה להופיע ברישומיה היה המלבן,
בעזרתו חילקה את הדף לאזורי התרחשות.
המלבנים (הנראים גם בסדרת רקוויים לציפור)
הגדירו שמים מול ארץ ,חושך מול אור,
חומר מול רוח ,רֶשע מול תום .הקונטרסטים
החזקים בין שחור ולבן אפיינו אפילו את
צורתה החיצונית — לבושה תמיד בשחור ,עם
שיער שחור כפחם ועיניים מאופרות בכבדות
וממוסגרות בצבע שחור ,על רקע פניה הלבנים
הנראים כמעט כמסכה .בתחילת שנות השמונים
התגבר האבל בציוריה בעקבות מלחמת לבנון

ומאוחר יותר בעקבות מותו של בעלה ,דוד
הנדלר ב־ ,1984שממנו לא התאוששה .כל חייה
העמידה אורי את אמנותה במקום הראשון ועזבה
את משפחתה למען דוד הנדלר ,שעודד אותה
להתמקד ביצירתה .על אף שיצרה ,כביכול,
מחוץ לזרם המרכזי של האמנות בארץ ,ולא
הייתה חברה בהתארגנויות של אמנים ,הפכה
אורי לאחת הציירות החשובות ביותר בתולדות
האמנות הישראלית ,פיתחה סגנון ייחודי
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והשפיעה השפעה מכרעת על אמנים רבים.
ב־ 1952היא זכתה ב"פרס דיזנגוף"; 118ב־1976
זכתה ב"פרס סנדברג לאמנות ישראלית" מטעם
מוזיאון ישראל; ב־ 1986ב"פרס היצירה"
של קרן תרבות אמריקה־ישראל; ב־1987
ב"פרס שר החינוך והתרבות" וב־ 1989ב"פרס
ההסתדרות".
חנה בן דב (נ ,)1920 .נולדה בירושלים,
למדה אצל ארדון ב"בצלאל" ובהמשך בלונדון
ובפריז ,שם הושפעה מאסכולת פריז .השפעה זו
ניכרת במיוחד בציורי טבע דומם ,אם כי האור
הזוהר והצבעוניות בציוריה הם יותר ישראליים.
עם השנים עברה לצייר בסגנון מופשט .מאז
 1954הציגה בישראל וב־ 1970קיימה תערוכת
יחיד במוזיאון ישראל בירושלים .בן דב חיה
בפריז ולא לקחה חלק בהתפתחות האמנות
הישראלית.
אודרי ברגנר (נ )1927 .נולדה בסידני
שבאוסטרליה ,למדה בבית הספר לאמנות
ליד הגלריה הלאומית במלבורן ,ועלתה ארצה
ב־ 1951יחד עם בעלה ,הצייר יוסל ברגנר.
השניים התיישבו בצפת וציירו את נופיה .באותה
תקופה ציירה אקוורלים בכתמים חופשיים.
בשנות השישים החלה לצייר בצבעים עזים ועל
בדים גדולים את הנגב ואת הבדווים החיים שם.
היא תיארה את לבושם ,את אורח חייהם ואת
עדרי הצאן שלהם .צורות האוהלים והלבוש
הבדווי השפיעו מאוד על יצירתה המופשטת,
ואף שאיבדו את הדמיון הפיגורטיבי ניתן
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לזהותם בציוריה .ברגנר גם מאיירת ספרים,
ובמשך שנים רבות עיצבה תפאורות ותלבושות
בתיאטראות "הבימה"" ,הקאמרי" ו"יידישפיל",
במיוחד להצגות של הבמאי שמואל בונים ושל
המחזאי־במאי ניסים אלוני ,מגדולי המחזאים
הישראלים ,שניהם חברים קרובים שלה ושל
בעלה.
צפורה ברנר (נ )1930 .נולדה ברוסיה ,אך
עלתה ארצה כתינוקת .בשנים 1945-1944
למדה אצל אבני אצל שטרייכמן ,אצל סטימצקי
ואצל ינקו 119.בשנת  1945קיימה תערוכת יחיד
בגלריה כ"ץ בתל־אביב ,אך החלה להציג בצורה
מסודרת בארץ ובחו"ל רק בשנות החמישים .מאז
 1952היא חברה באגודת הציירים והפסלים של
ישראל והשתתפה בכל תערוכותיה .בשנת 1955
הציגה בתערוכת יחיד במוזיאון תל־אביב ,שם
עבדה כמזכירת המוזיאון בשנים .1964-1951
בביקורת על תערוכת יחיד נוספת במוזיאון תל־
אביב (ביתן הלנה רובינשטיין) ב־ ,1961טען
יואב בראל כי ברנר "נכנסה ל'טרה אינקוגניטה'
של הציור המודרניסטי" בעודה נושאת על גבה
מטען כבד מדי של מושגים ותפיסות של הציור
המסורתי 120.במהלך שנות פעילותה יצאה ברנר
למספר סיורי השתלמות :לצרפת (,)1955-1954
לאיטליה ולספרד ( )1975ולארצות הברית
( ,)1980ובין  1973-1972בילתה שנה בסיטה
) (Cité internationale des Artsבפריז .החל
מ־ 1970היא חברה בקריית־האמנים בצפת
ואף שימשה כיושבת ראש משך כמה שנים.
בציוריה ניכרת השפעה צרפתית ,אך גם קשר
לנופים ולצבעים ים־תיכוניים .אהבה לצייר
את נופי נווה־צדק ,ויפו ,אך גם נופים הרריים
של צפת וירושלים .הנשים בציוריה שקטות
ומופנמות .בשנת  1980יצאה בשנית לארצות
הברית והציגה בשתי תערוכות יחיד בניו־
יורק ובוושינגטון .בעקבות מלחמת יום כיפור
יצרה סדרת קולאז'ים שבהם ביטאה זעזוע
מהמלחמה.

פאני הפטר ( )1964-1897היא דוגמה
לציירת שפעלה לחלוטין מחוץ ל"לסצנה"
האמנותית בארץ ,ואף לא הייתה חברה באגודת
הציירים והפסלים ,ולכן כמעט שאינה מוכרת
בארץ .היא נולדה במוסקבה למשפחה חילונית
(אביה היה רופא) ,אחת מחמש בנות (ביניהן
שתיים ציירות — אחותה אליזבט אפשטיין
הייתה ציירת ידועה בשוויץ ובפריז ואף הציגה
בארץ) .פאני הפטר סיימה את לימודי התיכון
במוסקבה ולמדה שם בבית ספר לאמנות .בין
 1921-1918התיידדה עם צייר יהודי ,עמשי
בן מרדכי נירנברג ,שהיה מראשוני הקוביסטים
ברוסיה ,ועד  1917היה צייר בולט באוונגרד
האודסאי ,וכמה מתמונותיו אף נכללו באוסף
פרמן .ב־ 1923נסעה לאחותה בברלין וב־1925
נסעה לפריז ,שם הייתה מיודדת במשך  15שנה
עם הצייר לואיג'י רוסולו הפוטוריסט .בפריז
עבדה כמעצבת בבית האופנה של דווידוב ,יחד
עם סוניה דלוניי (שנשארה חברתה כל חייה,
גם כשעלתה ארצה) .היא הייתה מעורבת בחיי
המהגרים הרוסים שם והייתה מבקרת קבועה
בבתי הקפה של הבוהמה הפריזאית .בשנות
השלושים התפטרה מבית האופנה והקדישה את
כל זמנה לציור .בזמן מלחמת העולם השנייה
הסתתרה בכפר נידח בצרפת ,וחברּה הצרפתי
נהרג באחת מפעולות המחתרת שבה לחם.
ב־ 1955עלתה ארצה וחייתה בירושלים ,שם
גם הציגה מספר תערוכות יחיד (ורק תערוכה
אחת בתל־אביב) .הפטר האמינה בגלגול
נשמות ,בספיריטואליזם ובתורות מיסטיות
שונות .לדעת טלפיר ,על אף שהייתה "ציירת
מחוננת בעלת תרבות אמנותית סגולית" לא
זכתה לתשומת לב שהייתה ראויה לה 121.נראה
כי אופייה הצנוע ,ביישנותה ועדינות נפשה
לא הועילו לה בעולם שבו יש להתמודד על
הכרה .ציורה היה פיגורטיבי ,אישי ולירי ,רוגֵע
ומלנכולי ,מאופיין בהנחות מכחול עדינות
דקות ,שקופות ומצועפות.
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מינה זיסלמן (נ )1916 .נולדה בנווה־
צדק ,למדה ציור אצל ישראל פלדי ,אצל חיים
גליקסברג ,אצל יצחק פרנקל ואצל משה קסטל.
ב־ ,1946עוד לפני תחילת פעילות "אופקים
חדשים" ,התארגן גרעין קטן וחשוב שנקרא
"המרכז לתרבות מתקדמת" 122ביוזמתם של
אברהם שלונסקי ,לאה גולדברג ,מרסל ינקו
ובעיקר אויגן קולב ,ולמרות גילה הצעיר היא
צורפה אליהם והציגה אתם במוזיאון תל־
אביב 123.לדבריה ,ב"מרכז לתרבות מתקדמת"
דגלו בחופש אמנותי מוחלט .מסיבה זו נסעה
ב־ 1947לארצות הברית בחיפוש אחר מקום
לימודים שאין בו מסורת ויש בו פתיחות רבה.
בכך גילתה את ייחודה לעומת אמנים ישראליים
אחרים שביכרו לנסוע לפריז .בארצות הברית
למדה בבית הספר של המוזיאון לאמנויות יפות
בבוסטון ומאוחר יותר בבית הספר "אוזנפנט"
) (Ozenfant School of Artבניו־יורק .זיסלמן
טוענת כי בעוד שאמני "אופקים חדשים" רצו
להיות בינלאומיים ולכן פנו למופשט ,רצו
אמני המופשט בארצות הברית דווקא להיות
"אמריקאים" — עובדה שגרמה לה להבין
שעליה להישאר מקורית ונאמנה לעצמה ולא
לחקות אמנות "בינלאומית" .ואכן ,כאשר חזרה
ארצה בשנת  1954החלה לחפש דווקא אחר
מאפיינים ים־תיכוניים .באותו זמן המופשט
האקספרסיוניסטי בארצות הברית מוצה והיה
בירידה ,בעוד שבארץ הוא עדיין שלט .זיסלמן
טוענת שהציירים המובילים בארץ ,שהיו גם
מורים לאמנות ,העלימו מתלמידיהם את הזרמים
המודרניים האחרים שהיו חשובים לא פחות,
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כמו הסופרמאטיזם והקונסטרוקטיביזם.
ב־ 1956הציגה תערוכת יחיד במוזיאון
תל־אביב ובה ציורים גדולים עם משטחי
צבע חזקים ותעשייתיים ,בצירופים בוטים של
שחור תכלת ואדום ,שגרמו לביקורת לשבח את
האקספרסיוניזם הנועז שלה 125.היא המשיכה
לחפש אחר הים־תיכוניּות ,שהתבטאה לא רק

בצבעים (כחול למשל) ובקונטרסטים חזקים של
אור וצל ,אלא גם בחצרות ים־תיכוניות ובקברי
שייחים ערביים בתוך המרחב האינסופי של
הנגב .בשנות השישים והשבעים יצרה ציורים
תלת־ממדיים של תיבות תלויות המצוירות
בחלקן הפנימי ,עם צבעים פלואורסצנטים היא
השתמשה גם במברשת אויר ,טכניקה שהגיעה
מעולם הגרפיקה והפרסום והייתה נפוצה בפופ
ארט האמריקאי בשנות השישים ,אך עדיין לא
הייתה מוכרת בארץ .ביצירות רבות מגיבה
זיסלמן לנושאים פוליטיים ואקולוגיים ,ומעורבת
במידה שווה בנושאים של איכות הסביבה או
במלחמות ובמהפכות בישראל ומקומות שונים
בעולם .בציוריה משנות התשעים היא מפנה
כלפי האנושות אצבע מאשימה על הזנחתה
ואדישותה .עם זאת ,לדעתה ,יש צורך להקדיש
גם מקום ל"פסק זמן" ,ובתערוכה בשם "כדור
רגל" ,שהציגה ב־ 1988בגלריה אוסמן בתל־
אביב ,ציירה את מגרש הכדורגל בצבעים בהירים
ועליזים ,הדביקה דמויות שניתן להזיזן והוסיפה
שמות כוכבים כגון מלמיליאן ומרדונה.
בין השנים  1970-1955כתבה זיסלמן
ביקורת אמנות בעיתונים דבר ,הפועל הצעיר
ועל המשמר ,ובין השנים  1980-1964לימדה
במכון אבני .זיסלמן תכננה גם מספר אתרי
הנצחה שזכו בפרס ראשון ,כגון אתר הנצחה
לסיירת אגוז ברמת הגולן ב־( 1971יחד עם
משרד לוטן אדריכלים) וכן אתר הנצחה לחיל
ההנדסה בקיבוץ חולדה (יחד עם אדריכל דורון
צפריר) .היא הציגה בתערוכות יחיד רבות
(כ־ ,14כך על־פי הרשימה שהציגה בספרה)
וכן בתערוכות קבוצתיות .בשנת  2006הציגה
בסטודיו שלה בנווה־צדק את התערוכה "שכבתי
עם לאונרדו ואלגרקו קינא" .זיסלמן זכתה
בפרסים רבים ,בהם "פרס דיזנגוף" ב־,1958
"פרס ההסתדרות" ב־" ,1964פרס המועצה
לחינוך ותרבות" ב־ 1992ובשנת  2006זכתה
ב"פרס מועצת הפיס לתרבות ואמנות".
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בלאנקה טאובר ( )1989-1910נולדה בעירה
סאמורין  Sămorínעל גבול סלובקיה ,הונגריה
ואוסטריה ,ומסיבה זו שימש בית הוריה מקלט
לפליטים יהודים רבים שברחו מהנאצים במהלך
מלחמת העולם השנייה .טאובר למדה ציור
בפראג ובפריז וביקרה בארץ־ישראל ב־,1937
אך לרוע מזלה חזרה למשפחתה ,נתפסה
ונשלחה לאושוויץ .היא שרדה את המחנות
והשתחררה ב־ .1945ב־ 1950עלתה ארצה,
וכבר ב־ 1951הציגה בתערוכת יחיד במוזיאון
תל־אביב ,בזכות עזרתו של המנהל אויגן קולב.
מאוחר יותר התיישבה בצפת והמשיכה שם את
126
המסורת המשפחתית שלה בעזרה לזולת.
בשנות השישים ציירה נופים רבים בטבע ובעיר,
אך בציוריה בשנות השבעים לא יכולה הייתה
להתעלם עוד מעברה והתמקדה אך ורק בנושאי
השואה .בשנת  1951קיבלה את "פרס דיזנגוף".
127
חגית לאלו (שטרייט) ()1961-1931
נולדה בישראל ,לאב שהיה מנהל "קופת מלוה
עירונית" בפתח־תקווה ובן למשפחה ותיקה
בארץ (שעלתה ב־ 1908מגליציה המזרחית),
ולאם שהייתה דור שביעי בארץ ,נצר למשפחתו
של יואל משה סלומון ,שבנתה את נחלת שבעה
בירושלים ואת פתח־תקווה .לאלו גדלה בבית
המשפחה המורחבת בפתח־תקווה ,שהיה מרכז
חברתי ומקום התכנסות לסופרים ולמשכילים.
על רקע זה צמחה ופיתחה ,לדעת טלפיר ,חיי
נפש אינטנסיביים לצד כוח אינטלקטואלי
אנליטי .היא בלטה בכושרה השכלי עוד בבית
הספר ,והרבתה לקרוא ולבקר בתיאטרון ,אך
התקשתה דווקא בציור .למרות עליצותה ושמחת
החיים שלה ,היא לא ידעה להיות עצמאית
ולחיות לבד ופיתחה תלות באחותה הבכירה
ובאביה .לכן מות אביה כשהייתה בת  15גרם
לה משבר נפשי קשה .לאלו סיימה את לימודיה
בבית המדרש לגננות על שם לוינסקי וב־1949
פתחה עם אחותה גן ילדים ברמת־גן .ב־1951
הצטרפה לאחותה שנסעה ללמוד באוניברסיטת

ברקלי בקליפורניה .בדרך ביקרה באיטליה
ונחשפה לאמנות האיטלקית ,ומפגש זה הרשים
אותה ביותר והביאּה לידי החלטה ללמוד חינוך
ואמנות בברקלי ,שם המליצו לה ללמוד גם
ציור ,ומאז התמקדה באמנות ובציור .היא רכשה
לעצמה שם של ציירת מוכשרת והחלה להציג
בתערוכות תלמידים במסגרת האוניברסיטה.
בשלב זה היו ציוריה פיגורטיביים .בשנת 1957
זכתה בתואר מ.א .ובמלגת השתלמות בסטודיו
של הצייר האנס הופמן ,מחלוצי הציור המופשט
האקספרסיוניסטי בארצות הברית.
בשנת  1958חזרה ארצה והחלה להציג
בתערוכות קבוצתיות ,ושנה מאוחר יותר ערכה
תערוכת יחיד ראשונה בגלריה כ"ץ .בארץ
נחלה לאלו אכזבות רבות :לפי טלפיר ,באגודת
האמנים לא הסכימו לקבל אותה כחברה,
ולמרות שהפסל דנציגר התרשם מעבודותיה,
בסופו של דבר הוא לא צירף אותן לתערוכה של
"אופקים חדשים" שהתקיימה אז בביתן הלנה
רובינשטיין במוזיאון תל־אביב 128.מבחינה
אמנותית השתייכה לאלו לאמנות האמריקאית
של שנות הארבעים והחמישים ,והושפעה
משני המרכזים החשובים אז — זה שבסן
פרנסיסקו ,השֹם דגש על צבע ,וזה שבניו־
יורק ,שם התפתח המופשט האקספרסיוניסטי
וציור־פעולה ,שהפכו בסופו של דבר לסגנונות
המובילים באמנות האמריקאית .בסופו של דבר
לאלו לא התקבלה על־ידי הממסד האמנותי
בארץ ,שנשלט אז על־ידי "אופקים חדשים".
היא התקבלה לעבודה במוזיאון "בצלאל" ,אך
לאחר כמה חודשים פוטרה בטענה שאין להם
תקציב עבורה .גם נישואיה נכשלו וגרמו לה
משברים נפשיים .לבסוף נאלצה לחזור לביתה
שבפתח־תקווה ולעבוד כספרנית ב"שערי
ציון" ,עד שב־ 1961שמה קץ לחייה .לאחר
מותה נערכו מספר תערוכות לזכרה בתל־אביב,
בחיפה ,בפתח־תקווה ובירושלים ,ורק אז זכה
כישרונה להכרה רחבה יותר.
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חנה לוי ( )2006-1914נולדה בברלין
ועלתה לארץ ב־ .1934היא למדה ציור בסטודיו
של יעקב שטיינהרט בירושלים (,)1937-1935
ועם סיום לימודיה עברה לתל־אביב והצטרפה
לאגודת הציירים והפסלים שם 129.בין השנים
 1941-1938ציירה עם חבורת אמנים שהתקבצו
במוצא ובין השנים  1941-1940עברה לגור
שם .בשנת  1944נישאה למוזיקאי והצייר יצחק
לוי .בשנים  1949-1946לאחר שעברו בני הזוג
לגור ברעננה ,החלה לצייר בצבעי מים ,בעיקר
נופים .לוי שבה למוצא בשנים 1953-1949
וב־ 1950הציגה נופים אקספרסיביים צבעוניים
מאוד ומלאי תנועה בתערוכת יחיד בבית
האמנים בירושלים .ב־ 1953השתקעה עם בעלה
בקריית־האמנים בצפת .בשנים 1961-1960
שהתה בפריז וציירה ב"גרנד שומייר" .לקראת
סוף שנות החמישים ניכרת מגמת הפשטה
בציוריה (תמונה  .)5ציורי צפת משנות השישים
מלאים אנרגיה ומתחים .בשנות השבעים הציגה
עם ציירי "אקלים" נופים גדולים מופשטים
וחצויים שביניהם תהום (תמונה  .)6ב־1975
נפטר בעלה ,ובשנים שלאחר מכן ,בסוף שנות
השבעים ,החלה לצייר תקריבים של פנים עם
עיניים לא סימטריות ,כגון הפנים שלי (.)1982
אך למרות השמות הפיגורטיביים ,שחוזרים,
למשל ,גם בעירומים של  1987ו־ ,1992ציוריה
נוטים יותר להפשטה .בשנות השמונים חלתה
ומצב רוחה ניכר בכתמים השחורים והאדומים
הפוצעים את ציוריה .היא הציגה בתערוכות
יחיד רבות במוזיאונים שונים ברחבי הארץ וכן
בתערוכות קבוצתיות.
אביבה מרגלית ( )2004-1919נולדה
בדטרויט שבארצות הברית ,ועלתה ארצה
ב־ .1928באמצע שנות השלושים למדה אצל
גליקסברג ואצל זריצקי 130,ובסוף שנות הארבעים
אצל סטימצקי ושטרייכמן ב"סטודיה" .ב־1950
נסעה לפריז לשנה ,ולאחר שובה הייתה ממייסדי
עין־הוד ב־ .1953בשנת  1954זכתה ב"פרס

דיזנגוף" .בשנות החמישים הציגה עם מוריה
בתערוכות של "אופקים חדשים" וכן בתערוכות
קבוצתיות רבות .ב־ 1960נישאה לאיצ'ה
ממבוש והשניים גרו בעין־הוד .עפרת משייך
את מרגלית (כמו גם אמניות נוספות שהחלו
לפעול בשנות החמישים ומופיעות בפרק זה)
ל"דור הביניים" — דור אמני ההפשטה שקם
אחרי "דור הנפילים" של "אופקים חדשים".
מרגלית עצמה טענה שדור זה נחסם על־ידי
מוריו 131.ייתכן שמסיבה זו ,אף על־פי שהוזמנה
שוב ושוב להציג בתערוכות ,העדיפה מרגלית
להתמקד בפיתוח הסדנאות בעין־הוד ועבדה
צמוד למרסל ינקו ולבעלה ,אתו פתחה סדנה
לקרמיקה .ינקו סבר שאמני עין־הוד צריכים
למצוא את פרנסתם בכפר ,ולכן דחף להקמת
סדנאות לאּומנויות שונות שמשכו אמנים
רבים ,אשר לצד יצירתם האמנותית פיתחו גם
עבודות בתחום האּומנות 132.כמו אמניות רבות,
עסקה מרגלית גם בגרפיקה ובעיצוב שטיחי
קיר וקירות קראמיים לבתים פרטיים ולמבני
ציבור .בשנת  2005נערכה לזכרה תערוכת יחיד
במוזיאון ינקו־דאדא בעין־הוד.
לאה ניקל ( )2005-1918נחשבת לאחת
האמניות החשובות בארץ ,דווקא משום שתמיד
פעלה מחוץ ל"סצנה" האמנותית :היא לא
השתייכה לקבוצה כלשהי ,לא הושפעה מאף
סגנון אופנתי ופיתחה סגנון עצמאי משלה.
ניקל נולדה ברוסיה ועלתה ארצה ב־ .1920היא
למדה ציור אצל גליקסברג ואבני ,אך עד מהרה
עברה לסטודיו של שטרייכמן וסטימצקי (יחד
עם קליר יניב) ,ולכן נתפסה זמן רב כתלמידה
שלהם ,אם כי היא עצמה הכחישה את השפעתם
וראתה את עצמה כמי שהושפעה משהותה
בפריז בין השנים  .1961-1950בתקופת שהותה
בפריז הציגה ניקל בישראל וזכתה לשבחים
מהביקורת על ציוריה הנועזים ,שבהם שילבה
בין צבע ,קולאז' ,חריטה ,פיסות בד חשוף וציור
חצי אוטומטי הדומה לציור פעולה .המופשט
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האקספרסיבי שלה ,הספונטניות והצבעוניות
העזה היו שונים מסגנון הציור של מוריה ,חברי
"אופקים חדשים" .בשנות השישים נדדה ניקל
ממקום למקום ושהתה בפריז ,בישראל (אשדוד
ואח"כ צפת) ,בניו־יורק ,באפריקה וברומא ,אך
המשיכה להציג כל הזמן בארץ ובלטה כאמנית
ייחודית שאינה שייכת לשום זרם או קבוצה.
בשנות השבעים חייתה מספר שנים בניו־יורק.
ציוריה מתקופה זו הם גדולים ,ומשולבים בהם
מרכיבים שונים כגון פיסות בד .היא השתמשה
ברשתות כדי להטביע על הציורים צורות רשת
וכן אותיות ומילים .בשנות השמונים המשיכה
בסגנון זה ,שהפך חופשי ואוורירי יותר ,לפעמים
בצבעוניות ססגונית ולפעמים במונוכרומיות.
ניקל ראתה בעצמה מושפעת מהרעננות
ומהצבעוניות של מאטיס ומן הספונטניות
של מירו .היא לא שינתה את סגנונה בהתאם
לאופנות חולפות והמשיכה לצייר בדרכה גם
כאשר השתנו הסגנונות בארץ ,אם כי התנסתה
בטכניקות חדשות ועברה ממדיום הציור למדיום
ההדפס .ניקל היא אחת מאותן ציירות שהעמידו
את אמנותן בעדיפות הראשונה ,גם על חשבון
בני משפחתה .כאשר נסעה לשהות בת  11שנה
בפריז ,הותירה בארץ את בתה 133.היא עמדה
תמיד על הצורך להפריד בין הביוגרפיה שלה
לבין יצירתה ,ומעולם לא קשרה את יצירתה
לתכנים רעיוניים כלשהם .היא תמיד טענה
שהיא "אמן" (ללא קשר למגדר שלה) ,ולכן גם
סירבה להשתתף בתערוכה "אמניות באמנות
ישראל" ,שנערכה ב־ 1998במוזיאון חיפה ,אף
שנכללה בה בסופו של דבר ,אך בלי ששיתפה
פעולה עם האוצרת 134.ב־ 1967קיבלה את
"פרס מגדל דוד" בירושלים ,ב־ 1972את
"פרס סנדברג לאמנות" מטעם מוזיאון ישראל,
ב־ 1982את "פרס דיזנגוף" והייתה כלת "פרס
ישראל" לשנת .1994
135
נעמי סמילנסקי (נ )1916 .נולדה בקרקוב
לרחל וליעקב וולמן ,ובשנת  1922עלתה עם

משפחתה ארצה והשתכנה בירושלים .אביה היה
הרפתקן ובעל חלומות מגלומן ,שנעלם מחייה
ומחיי אחיה שנתיים לאחר שעלו ארצה ,ולימים
פגשה אותו שוב רק כשהיה על ערש דווי .הוא
הותיר את המשפחה במצב כלכלי קשה ,ולכן
עוד בהיותה תלמידה החלה לעזור למשפחתה
במתן שעורים פרטיים .למרות מצבם הכלכלי
ראו בעצמם בני משפחתה מיוחסים המשתייכים
לתרבות נעלה ,בעלי נימוסים טובים וכלים
נאים .עוד בילדותה בקרקוב נהגה אמה לקחת
אותה לתערוכות ,ובירושלים לימדה אותה
לקרוא ולכתוב שירה בגרמנית ,לכן נחשבה
בבית הספר "יקית" ו"אחרת" .סמילנסקי
מעידה על עצמה שתמיד הייתה מוכשרת
ללימוד שפות זרות ,והיא דיברה גרמנית עם
אמה עד יומה האחרון (אמה מתה בתאונת
דרכים ב־ ,)1976וכן אנגלית ,יידיש ,צרפתית
ומעט איטלקית .בעלה ,הסופר יזהר סמילנסקי
(ס .יזהר) ,שלא ניחן בכישרון דומה ,פיתח
אידיאולוגיה שביסודה השאלה "מה פתאום
לדבר בשפה זרה" .לדבריה ,הוא היה בעל גישה
פרובינציאלית יותר ונהג להפוך לאידיאולוגיה
כל דבר שממנו חשש או שאותו לא אהב ,כגון
נסיעות לחו"ל .סמילנסקי מספרת בהקשר זה
כי רק לאחר שהופעלו עליו לחצים מצדה ,הוא
ניאות לנסוע מפעם לפעם.
ב־ 1932בהיותה בת  16החלה ללמוד
בסמינר למורים בבית הכרם ,שם גם הכירה
את בעלה ,והשניים היו לזוג בשנת .1933
לאחר שסיימו את לימודיהם עבר יזהר ללמד
במושבה יבניאל והיא עברה ללמד בקבוצת
גבע ,אך למרות המרחק המשיכו להיפגש.
לאחר מכן למדה ציור ותחריט ב"בצלאל".
ב־ 1941השניים נישאו ,והיא עברה לגור עמו
בבן שמן וגם לימדה שם .מאוחר יותר השתלמה
בתחריט בבוסטון ,בניו־יורק ובלוס אנג'לס.
בין השנים  1987-1950לימדה אמנות בבית
הספר "דה שליט" ברחובות ,וכשהייתה כבת
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 70לימדה תחריט ב"בצלאל" .גמזו רואה בה
אחת מאמני התחריט החשובים בארץ 136.היא
איירה את מרבית ספרי בעלה .היו לה חברים
רבים מקרב האמנים ,ציוריה נרכשו על־ידי
מוזיאונים בארץ ,היא השתתפה בתערוכות
קבוצתיות רבות וכן ערכה תערוכות יחיד רבות
בארץ ובחו"ל ,אך לעולם לא רכשה לעצמה שם
ומעמד כמו של בעלה .רק בשנת  ,1962כשהיא
כבר בת  ,46נערכה לה תערוכת יחיד ראשונה.
בשנת  1968קיבלה מלגה מ"קרן פורד" ושהתה
ארבעה חודשים בסדנה "תמרינד" בלוס אנג'לס.
שם ,כך אמרה ,למדה את החתירה למושלמות.
סמילנסקי מספרת כי בעלה לא היה איש
משפחה או אדם יציב ,וכי תמיד שררו ביניהם
יחסי אהבה־קנאה .למרות זאת ,כך היא אומרת,
היא לא סבלה ,כיוון שהיא אישה עצמאית מאוד
ויש לה חברים משלה ובני משפחה וכן עבודה
ואמנות משלה .עם זאת ,תמיד חיה בצילו של
בעלה ולעתים נתקפה בדיכאון כי חשה שהוא
כובל אותה .בנוסף ,במשך  45שנה נאלצה לגור
ברחובות ,בבית אמו של בעלה ,שהיה עבורה
ככלא .יזהר היה קשור מאוד לאמו ,וזו התייחסה
אליה כאל מי שבאה לחמוס את רכושה .בשנת
 1971נתקף בעלה בדיכאון בגלל "אלם כתיבה"
שנמשך  31שנים והשפיע גם עליה .על אמנותה
הייתה צריכה להילחם" :קודם כל יש העניין
של מקום .כדי לכתוב צריך שולחן וזהו ,אבל
לאמנות צריך מקום ,לתחריטים במיוחד .צריך
גם חדר חושך וצריך חומצות ,שאגב הרסו לי
גם את הריאות ."...לשאלתה של נרי ליבנה
האם יזהר העריך ואהב את האמנות שלה ,עונה
סמילנסקי" :מנין לי לדעת? הוא לא אמר שום
דבר רע ,אז אני מניחה שכן .גם לא את הכל
הראיתי לו" .ב־ 2004הפסיקה ליצור תחריטים
בגלל בעיות בשורש כף היד ,ומאז היא מתמקדת
רק בכתיבה .סמילנסקי כתבה משך שנים רבות
סיפורים לילדים ולמבוגרים ,אך מעולם לא
פרסמה אותם ,להוציא את הסיפור "נעילה"

העוסק בהלוויית אמה ,שאותו פרסמה בכתב
העת פרוזה .רק לאחר מות בעלה החלה כותבת
במרץ.
אילנה שפיר (נ )1924 .ציירת וקרמיקאית,
אך מעל לכל נחשבת לאחת מאמניות הפסיפס
המובילות בעולם 137.נולדה בסרייבו שביוגוסלביה
(היום בוסניה־הרצגובינה) ,ועם הפלישה הנאצית
ברחה עם משפחתה לכפר קולה ) (Kulaשהיה
בשליטת איטליה הפשיסטית .למרות שכל אנשי
הכפר ,ובהם החיילים האיטלקים (והגרמנים
שהגיעו בהמשך) ידעו שהם יהודים ,הם לא
הסגירו אותם .באותה תקופה החלה לצייר את
אנשי הכפר ואת נופיו וגם ציירה מפות עבור
הפרטיזנים שאליהם הצטרפה .לאחר המלחמה
למדה באקדמיה לאמנות בזגרב ,סיימה
ב־ ,1949ומיד לאחר מכן עלתה עם משפחתה
ארצה והתיישבה באשקלון ,שהייתה אז יישוב
קטן של כמה משפחות .בשנות החמישים החלה
לצייר ולרשום עולים חדשים פליטי השואה
שראתה במעברה ליד אשקלון .עבודותיה
מאותה תקופה משקפות עצב וסבל ,והן הוצגו
בתערוכות בישראל ,בהולנד ובשוויץ.
בשנות השישים חשה צורך לשנות את
סגנונה ,וכתוצאה מכך גם תרה אחר כלי ביטוי
חדשים .היא החלה לצייר באקוורל ובמקביל
לעבוד בטכניקת הפסיפס ,בצבעוניות ים־
תיכונית עשירה ושופעת ,והיא המשיכה ליצור
בשתי הטכניקות הללו וניכרת אף השפעה הדדית
של הטכניקות הללו זו על זו .בתחילה יצרה
בקנה מידה קטן ,אך עד מהרה קיבלה הזמנות
ליצירות גדולות ממדים במבנים ציבוריים
ופרטיים .היא אף פיתחה סגנון ייחודי משלה
שאותו היא מכנה "מוזאיקה ספונטנית" —
יצירה המתהווה תוך כדי העבודה ללא מתווים
מוקדמים (בדומה לאקוורל) ,בדרך כלל בהשראה
של שבר קרמיקה שהיא אוהבת או טקסטורה
של אבן מיוחדת .היא משלבת בפסיפס חומרים
שונים וחפצים מן המוכן ,ומקדישה זמן רב כדי
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למצוא בדיוק את החומר או החפץ "הנכון"
והמתאים מבחינת הצבע או המרקם .לשפיר יש
יכולת אינטואיטיבית "לחשוב בפסיפס" ,ולכן,
למרות חוסר התכנון והספונטניות ,ביצירות
המוגמרות יש קומפוזיציה מאוזנת והרמונית.
שפיר היא מחלוצות הפסיפס המודרני בארץ
ובעולם ואף הקימה באשקלון מרכז לאמנות ,שם
היא מלמדת את הטכניקה .מאז שנות השמונים
רכשה לעצמה שם בינלאומי ,והיא ממובילי
הקבוצה ההולכת וגדלה של אמנים מודרניים
היוצרים בפסיפס .היא מציגה במקומות
שונים בעולם ומוזמנת כמרצה אורחת בכנסים
בינלאומיים ,מתבקשת לארגן סדנאות במקומות
שונים ,כגון ברזיל ,ארצות הברית וסקוטלנד,
ואף חברה בארגון הבינלאומי לפסיפס מודרני
ברוונה ) (Ravennaשבאיטליה ),(AIMC
וכן בארגון של אמני הפסיפס האמריקאיים
) .(SAMAשפיר גם זוכה להכרה בינלאומית
ובפרסים רבים .שפיר אינה מסתפקת בדו־ממד
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ואף מפסלת בקרמיקה.
זהרה שץ ( )1999-1916נולדה בירושלים
לפרופסור בוריס שץ ,מייסד "בצלאל" ,וד"ר
אולגה פבזנר־שץ .ב־ 1933סיימה את לימודיה
בגימנסיה העברית בירושלים ונסעה לפריז עם
אמה ועם אחיה בצלאל ,שהיה אף הוא אמן.
היא למדה עיצוב תעשייתי בבית הספר הלאומי
הגבוה לאמנויות דקורטיביות עד  1937וכן
ב"גרנד שומייר" .ב־ 1937השתתפה בעיצוב
ביתן פלסטינה־ארץ־ישראל בתערוכה העולמית
בפריז .לאחר מכן נסעה לארצות הברית ,שם
התגוררה עד  1951והרבתה לצייר בסנטה־פה
שבמדינת ניו־מקסיקו .במהלך שהותה בארצות
הברית הציגה בתערוכות שונות ,בהן תערוכות
יחיד ותערוכות קבוצתיות (בין היתר במוזיאון
לאמנות של סן פרנסיסקו ושל לוס אנג'לס,
בגוגנהיים וכן במוזיאון לאמנות מודרנית בניו־
יורק) .במשך הזמן הושפעה מרוח ה"באוהאוס"
וכן מאמני המופשט האמריקאים .ביצירתה

שילבה שץ חומרים חדשים ,כגון פרספקס וחוטי
ברזל ,כשאת הפרספקס עיצבה לצורות תלת־
ממדיות וציירה עליו .זכתה בפרסי עיצוב שונים
בארצות הברית ובארץ .ב־ 1951חזרה ארצה,
השתכנה ויצרה בירושלים ,והמשיכה להציג
בארץ ובחו"ל .פסליה בשנות השישים מזכירים
את העבודות בחוטי ברזל שיצר קאלדר בשנות
העשרים וכן את המוביילים שיצר בהמשך .שץ
היא כלת "פרס ישראל" לשנת  1955באמנות,
ב־ 1990היא נבחרה להיות "יקירת בצלאל"
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וב־ 1993זכתה בתואר "יקירת ירושלים".
לואיז שץ ( 140)1997-1916נולדה בשם
לואיז מק'לור בוונקובר שבקנדה ,אך גדלה
במינסוטה שבארצות הברית .ב־ 1939סיימה
את לימודיה לתואר שני באמנות באוניברסיטת
קליפורניה .בשנים  1943-1935עבדה
כשרטטת במספנה במפרץ סן פרנסיסקו .באותן
שנים הכירה את בצלאל שץ ,והשניים נישאו
ב־ .1948בין השנים  1948-1945הייתה חברה
בקבוצת האמנים "שבעה בקליפורניה" והציגה
אתם בגלריות שונות .בשנת  1951עלתה עם
בעלה ארצה והתגוררה בירושלים .ב־1956
בנו בני הזוג בית בעין־הוד וחילקו את זמנם
בין עין־הוד וירושלים .מאז  1951השתתפה
בתערוכות שונות בארץ ,והחל מ־ 1958הציגה
גם בתערוכות בחו"ל ,בעיקר במסגרת תערוכות
קבוצתיות של ישראלים .היא ציירה בעיקר
אקוורלים ,בסגנון מופשט הבנוי ממשטחי
צבע גיאומטריים ,שאינם תמיד מוגדרים על־
ידי קווי מתאר אלא חודרים זה לזה ו"נוזלים"
ממשטח למשטח .בשנת  1973קיבלה את "פרס
ירושלים לציור ולפיסול על שם א .ארסט",
וב־ 1994זכתה בפרס על שם שושנה ומרדכי
איש־שלום מטעם העיר ירושלים ,על תרומה
מיוחדת לאמנות.
איווט שצ'ופק־תומא (נ )1929 .נולדה
בצרפת .ב־ 1943למדה ב"גרנד שומייר" בפריז
והשתלמה גם אצל אנדרה לוט ואצל פיקאסו.
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היא עלתה ארצה בשנת  ,1950וב־ 1953הציגה
תערוכת יחיד במוזיאון "בצלאל" החדש.
בין השנים  1971-1957הציגה תערוכת יחיד
אחת ותערוכת קבוצתיות רבות בגלריה
"נורה" בירושלים ובגלריות ובמוזיאונים
רבים ברחבי הארץ ובצרפת .תחילה הציגה
עם "אופקים חדשים" ויצרה נופים מופשטים,
אך גם הושפעה מהשימוש בסמלים בציורי
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ארדון ומאוחר יותר עברה לאקספרסיוניזם.
במלחמת ששת הימים השתתפה בשחרור
ירושלים כאחות מתנדבת במגן דויד אדום,
ועל כך קיבלה את "אות ירושלים" .אירועי
המלחמה השפיעו עליה ולאחריה יצרה סדרה
בנושא שחרור ירושלים .בתערוכה שערכה
ב־ 1971בבית יד־לבנים בפתח־תקווה ,הציגה
הדפסים של חיתוכי עץ בסגנון אקספרסיוניסטי
קיצוני ,עם צורות המצוירות כאוסף אובססיבי
של קווים .בשנות התשעים ציירה בסגנון
גיאומטרי צבעוני ,שנראה ,לדעתי ,כמעין
שילוב של השפעה קונסטרוקטיביסטית עם
אורפיזם .היא עיצבה תפאורות לסרטים ,כתבה
מספר ספרים ,ביניהם שני ספרי שירה בצרפתית
וסיפורים לילדים בעברית ,וכמו כן איירה
ספרים להוצאת ביאליק .שצ'ופק־תומא זכתה
בפרסים שונים בארץ ובחו"ל ,כגון פרס מטעם
ירושלים ,מדליות בפריז ובווישי ,וב־ 1967היא
זכתה ב"מדליית מונקו".

פסלות
שושנה היימן (נ )1923 .פעלה בארץ החל
מסוף שנות הארבעים והושפעה מהרעיונות
הכנעניים .היימן נולדה בגרמניה ,ועלתה
ארצה ב־ .1933היא החלה ללמוד ב"בצלאל",
אך עזבה כי התעניינותה בפיסול פרימיטיבי
וארכאי לא התאימה לשיטת הלימוד שם .היא
עברה ללמוד אצל רודי להמן (,)1946-1941
ולאחר מכן באקדמיה לאמנויות יפות בפירנצה
( )1947-1946ובפריז .היימן הזדהתה עם הרוח

הכנענית והתנגדה לזרם המרכזי באמנות
הישראלית שנטה באותה תקופה ולהפשטה.
פסליה משנות הארבעים והחמישים גושיים,
מסיביים ,הדמויות פרימיטיביסטיות מעובות
רגליים וידיים ,אך הדמויות הנשיות רכות
ועגלגלות .מאז מלחמת יום הכיפורים הרבתה
לפסל את נושא העקידה והקורבן .לאחר ששהתה
במצרים ,ביפן ,בנפאל ובמקסיקו החלה לפתח
דימוי שמהווה שילוב בין מזבח לכס מלכות,
אותו בחנה שנים רבות בדו־ממד ובתלת־ממד,
ובאמצעות חומרים שונים .מזבחות־כסים אלה
מאופיינים במסיביות ויוצרים תחושה ארכאית.
בתחילת שנות התשעים חל מפנה ביצירתה.
בין השנים  ,2002-1992במהלך ביקוריה
השנתיים כאמנית אורחת בדיסלדורף ,החלה
לצייר ציורים גדולים ,שאותם הציגה בארץ
ב־ 1994בתערוכה "שדות שחורים" ,ובהם
המזבחות הופכים לסכינים ולטילים ,והציורים
משרים תחושת חורבן וסכנה מתקרבת .בנוסף
לפיסול ולציור ,היימן ,הנשואה למשורר ט.
כרמי ,יוצרת גם בתחומי השירה והסיפורת.
היא הייתה ממייסדי עין־הוד ומתגוררת שם
בקביעות מאז  .1980היימן כיהנה כראש החוג
לאמנות באוניברסיטת חיפה ,ובשנת 1987
הוענק לה תואר פרופסור .ב־ 1948זכתה בפרס
"האמן הצעיר" ,בשנים  1951ו־ 1967זכתה
ב"פרס דיזנגוף" וב־ 1967זכתה ב"פרס אונסקו"
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במסגרת תערוכה בינלאומית במונקו.
חוה מחותן (נ )1925 .נולדה בארצות
הברית ולמדה באקדמיה לאמנות בפנסילבניה.
היא עלתה ארצה ב־ ,1946ולאחר מספר שנים
התיישבה בבאר־שבע והתרשמה מאוד מנופי
הנגב .מחותן מפסלת באבן ובעץ זית דמויות
של נשים ,בעיקר הרות ,ראשים וחיות .ב־1958
השתתפה יחד עם לואיז שץ ,רות צרפתי ולאה
ניקל ,בתערוכה " 12האמנים" שהוגדרה על־ידי
143
האוצר ,יונה פישר ,כ"בחירי הדור הצעיר".
בשנות השישים עבדה על סדרה בשם
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"תהלוכות" — בולי עץ אנכיים שאופן הצבתם
יצר אסוציאציה עם מצבים אנושיים .בסדרה
"מנחות" ,ביקשה לבטא נקודת מבט של אישה
מעניקה ונותנת .היו שראו ביצירתה מאפיינים
נשיים כגון הארציּות ,המחזוריות והפריון,
אך למרות שאהבה לפסל דמויות של נשים
בהיריון ,ראתה הביקורת בפיסול שלה "גברי
בתכלית ,כמעט ללא נועם חיצוני" 144.המבקרת
מירה פרידמן ,למשל ,כתבה כי אין בדרך
ביטויה מאומה מאותה נשיות רכה שמאפיינת
נשים־אמניות אחרות ,וכי יצירתה צורנית־
פסקנית והחלטית 145.אילנה טייכר מציינת את
העובדה שמבקרת אמנות משתמשת למעשה
בסטריאוטיפים גבריים של נשיות וגבריות
ונותנת למחותן מחמאה על יצירתה הלא־נשית.
מחותן ,מצִדה ,טוענת כי הזהות הנשית מעסיקה
אותה מאוד ומופיעה בנושא העבודה ,לעתים
באופן מודע ולעתים באופן לא־מודע" :עבודתי
אישית ,סובייקטיבית ,רגשית ונובעת מהיותי
146
אני ,אישה".
בתקופת מגוריה בנגב ,משנות השישים עד
אמצע שנות השמונים ,בהיותה אמנית המעורבת
בנושאים סביבתיים ,עברה מחותן בהדרגה
מפיסול העוסק בגוף האדם לפיסול המבטא
מרחבים וכוחות של הטבע ,כמו למשל פסלי
העץ והאבן המופשטים בסדרה אותות .בסדרה
נופים ,שאותה החלה ליצור בעיצומה של
מלחמת יום כיפור ,המשיכה לפתח את תפיסתה
הקודמת ,אך הפעם ביטאה גם את הלך הרוח
בארץ בעזרת מוטיב של שסע או קרע .בשנות
השמונים עברה לגור בירושלים ,שבאותן שנים
רחשה פעילות פוליטית ודתית ,וזו גרמה לה
תחושות של חידלון וחוסר מוצא .תחושות אלה
התחזקו בעקבות מלחמת לבנון ובאו לידי ביטוי
ביצירותיה ,כמו במיצבים שכינתה מצבים.
במצב  ,88למשל ,עלו המבקרים על גשר כדי
להיכנס לתערוכה ועברו מעל "גופות" .במיצב
מיטות הניחה בולי עץ דמויי גופות על מיטות

ברזל .מחותן זכתה בפרסים רבים ,בהם "פרס
דיזנגוף" ב־" ,1967פרס הביאנאלה" של
הביאנאלה השמינית בסן־פאולו בברזיל" ,פרס
ההסתדרות"" ,פרס היצירה" של קרן אמריקה־
ישראל ופרס לאמני ירושלים על שם שושנה
ומרדכי איש־שלום.
גדולה עוגן (נ )1929 .היא פסלת חשובה
נוספת שאינה שייכת לקבוצה מוגדרת .עוגן
נולדה בירושלים לאב שהיה הצלם של מוזיאון
רוקפלר ,ואף צילם וערך ספרי ארכיאולוגיה
בשנות החמישים והשישים .כילדה נהגה
לשוטט בין חפירות ארכיאולוגיות ,ומאוחר
יותר ניתן למצוא ביצירתה את השפעות הכלים
והדגמים הדקורטיביים שראתה שם .עוגן למדה
באוניברסיטה העברית בירושלים ()1949-1947
וב"בצלאל" ( .)1952-1950בין השנים
 1954-1952עבדה כשוליה אצל הדוויג גרוסמן,
אשר עודדה את נטייתה להישען על מסורות
מקומיות המשתקפות בממצאים ארכיאולוגיים.
בין השנים  1980-1962עמדה בראש המחלקה
ללימודי קרמיקה ב"בצלאל" .בשנת  1968זכתה
במלגת השתלמות מטעם האו"ם ,ויצאה לסיור
של שלושה חודשים בסקנדינביה ובאנגליה.
ב־ 1969יצאה לסיור לימודים בארצות הברית,
וב־ 1977לסיור ביפן .סיורים אלה השפיעו
מאוד על התפתחות יצירתה.
עבודותיה המוקדמות של עוגן ,כגון הכדים
או החיות משנות החמישים ,מלמדות על
קרבתה הרבה לתפיסה של גרוסמן .עם זאת,
עוגן מסתייגת מהגדרתה כ"כנענית" ומבכרת
שימוש במילה "מקומית" 147.עוגן אוהבת
לשרוף את יצירותיה באש פתוחה ,המותירה
סימנים לא מתוכננים על החומר ,כדי להעניק
להן מראה לא גמור וראשוני ועל מנת לאפשר
לחומר להתבטא בעצמו .בשנות השישים
הפכה עבודתה למונומנטאלית יותר ,במיוחד
בתבליטי הקיר השונים ,כמו תבליט הקיר קיבוץ
גלויות ( )1964שנמצא בקמפוס גבעת רם של
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האוניברסיטה העברית בירושלים 148,או תבליט
עצי פרי הארץ ( )1966במכון וייצמן ברחובות.
גם בעבודות אלה נשענת עוגן על מוטיבים
מהחי והצומח בארץ .המפגש עם המופשט
האקספרסיוניסטי האמריקאי ,ובמיוחד עם
עבודותיהם של פיטר וולקוס ((Peter Voulkus
ושל סטפן דה סטבלר )(Stephan de Staebler
וכן המפגש עם הקרמיקה היפנית ,השפיעו
עליה מאוד ,ובסוף שנות השבעים היא שינתה
את סגנונה.
עוגן זכתה בתעודות הצטיינות ובפרסים
עבור יצירתה .ב־ 1960היא קיבלה אות
הצטיינות בשטוטגרט; ב־ — 1970דיפלומה
בתערוכה בינלאומית בפאנצה ,איטליה;
ב־ — 1972דיפלומה בתערוכה בינלאומית
149
במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון.
רות צרפתי־שטרנשוס (נ )1928 .היא
האישה היחידה שהייתה חברה בקבוצת "אופקים
חדשים" (אף שכמה נשים הציגו אתם בתערוכות
השונות) ,ואף היא לא הייתה חברה בזכות עצמה,
אלא בזכות נישואיה לפסל משה שטרנשוס ,אחד
ממייסדי הקבוצה .צרפתי־שטרנשוס מספרת
כי חשה שם כנטע זר ,וכי הם התייחסו אליה
כאל "ילדה נחמדה" ,אך למרות שהייתה צעירה
מהם ,הרגישה מבוגרת יותר ,בגלל מה שכינתה
"התנהגותם האינפנטילית ומריבותיהם הבלתי
פוסקות" 150.צרפתי־שטרנשוס נולדה בפתח־
תקווה ,למדה ציור אצל אבני ()1945-1941
ואחר כך פיסול אצל שטרנשוס (עד ,)1947
שלו ,כאמור ,נישאה ב־ .1949בשנות החמישים
נסעה להשתלם באיטליה ,בפריז ,בלונדון
ובספרד ,ובסופו של דבר גיבשה סגנון אישי
מאוד ובלתי מופשט .פסליה היו פיגורטיביים
(אך בשום אופן לא ריאליסטיים) בעלי אופי
מסיבי בהשפעת פיסול פרימיטיבי .גמזו רואה
בסגנונה שילוב של רציונאליות גיאומטרית
עם אקספרסיביות ומאגיות שנובעת מהפיסול
הפרימיטיבי .הוא מעריך את עצמאותה ואת

העובדה שהתפתחה בכיוון אישי ושונה לחלוטין
מזה של בעלה ,שהיה גם המורה שלה ,ומציין
את האופי הנשי המתגלה בפסליה 151.בניגוד
לכיוון האוניברסאלי של חברי הקבוצה ,עסקה
היא בנושאים אינטימיים ואישיים מאוד .היא
פיסלה רבות את האנשים הקרובים לה ,ובמיוחד
את בתה חגית ,שנולדה ב־ ,1958ואמה ליוותה
את שנות ילדותה בפסלים רבים ,דוגמת חגית
של הפרחים ( .)1970צרפתי־שטרנשוס היא
אמנית פורה ורב־תחומית ,ולצד הפיסול איירה
כשישים ספרי ילדים ועיצבה צעצועים עבור
"משכית" ( ,)1959וכן דגמים לאריגים (.)1967
יש שיאמרו שעיסוקיה באמנות שימושית —
או לכל הפחות עיסוקה באריגים — נובעים
מהיותה אישה ,וכך גם האופי האינטימי של
פסליה ,וכן עיסוקה המתמיד בדמויות תינוקות
152
וילדים.
153

שנות השישים

בינואר  1959נחנך ביתן הלנה רובינשטיין,
משכנו החדש של מוזיאון תל־אביב ,והיה
אז מקום התצוגה המרווח והיוקרתי ביותר
בארץ .בשנות השישים נעשו מאמצים להציב
את האמנות הישראלית על מפת האמנות
הבינלאומית :בתחילת העשור התקיים קונגרס
בינלאומי של מבקרי אמנות בארץ ,ומאוחר
יותר נערכו תערוכות ישראליות ייצוגיות בפריז
ובארצות הברית .באמצע העשור הוקם מוזיאון
ישראל ובו אוסף אמנות גדול וחשוב וגן פסלים
ייחודי .כמו כן הוקמו במהלך העשור אגפי נוער
בשלושת המוזיאונים הגדולים ,פרט המעיד על
מודעות הולכת וגוברת לחשיבותו של החינוך
לאמנות .אין זה מקרה ששלוש המנהלות של
אגפי הנוער היו נשים — גילה בלס בתל־אביב,
אילה גורדון בירושלים ואביבה ברנע בחיפה.
בעשור זה ,לצד המשך שליטתו של הציור
המופשט בהשראת "אופקים חדשים" ,מתגלות
מגמות חדשות בהשפעת סגנונות חדשים
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מבחוץ ,כגון הפופ האמריקני והריאליזם
החדש הצרפתי .מגמות אלה מתבטאות בעיקר
בתערוכות של קבוצת "תצפי"ת" (תערוכת
ציור ופיסול ישראלית) 154ושל קבוצת ""+10
(עשר פלוס) .קבוצת " "+10לא הייתה תנועה
אמנותית אידיאולוגית במובן המקובל .חבריה
ראו עצמם מעין חברת אמרגנות שתפקידיה הם
להעניק עזרה הדדית בין החברים לבין עצמם
ולהביא את עובדת קיומם לידיעת הציבור .את
הקבוצה הקים רפי לביא בדירתו באוגוסט 1965
יחד עם אמנים נוספים .לאורך השנים הוצגו
בתערוכות סגנונות אמנותיים שונים :אמנות
קינטית ,אקספרסיוניזם ,סוריאליזם ,ריאליזם
פנטסטי ,פופ ארט ,קולאז'ים של חפצים בסגנון
הריאליזם החדש ,ציור מופשט ,אמנות סביבתית
ועוד .לכל תערוכה נבחר נושא מתוך מטרה
לחרוג מן השגרה ולהציב בפני המשתתפים
אתגרים חדשים .לאורך השנים הצטרפו לקבוצה
אמנים צעירים רבים ,לימים ידועים וחשובים.
במקביל לתערוכות דאגה הקבוצה ליצור אווירת
אוונגרד באמצעות אירועי קולנוע ,תיאטרון,
שירה צעירה ,מוסיקה אלקטרונית ,הפנינג של
יצירה משותפת בביתן האמנים ותצוגת אופנה.
עד  1970קיימה קבוצת " "+10עשר תערוכות
על נושאים מיוחדים ,שבהן השתתפו יותר
מ־ 70אמנים בהרכבים שונים ,מרביתן התקיימו
155
בגלריה גורדון בתל־אביב.
בקבוצת " ,"+10שהפכה להיות חלק
מההיסטוריה הקנונית של האמנות הישראלית,
ניכרה לראשונה נוכחות נשית בולטת .האמניות
שהשתתפו בתערוכות היו :אביבה אורי ,אלימה,
בתיה אפולו ,ביאנקה אשל־גרשוני ,יוכבד
ויינפלד ,מינה זיסלמן ,אפרת נתן ,נורה פרנקל,
156
ציונה שימשי.
לאורך שנות השישים ,במקביל לפעילות
הנשים בתוך הקבוצות ,התקיימה פעילות רבה
גם מחוץ להן ,ויוצרות רבות המשיכו ליצור
באופן עצמאי.

ציירות
בלומה אודס־רונקין (? )2007-נולדה בליטא,
עלתה ארצה ב־ 1935והצטרפה לקיבוץ כפר
מסריק 157.היא נישאה ליצחק רונקין ,שהיה
עורך עיתון על המשמר ונולדו להם בן (עמנואל
רונקין) ובת (ענת רונקין־נשרי) .שני ילדיה
ציירו ,ובכמה הזדמנויות אף הציגו אתה ביחד.
בארץ נחשפה אודס־רונקין במיוחד לנוף הנגב
הסלעי ואהבה גם את הסלעים ואת הצמחייה
של הגליל .במסגרת סמינרים שונים של אגודת
הציירים של הקיבוץ המאוחד למדה ציור אצל
מרדכי ארדון ,מרסל ינקו ,צבי מאירוביץ ויוחנן
סימון .השתלמה גם זמן קצר ב"בצלאל" אצל
ארדון ,לאחר מכן השתלמה בצרפת (ורשמה
אז ב"גרנד שומייר") ,וכן באנגליה ובאיטליה.
כמו כן השתלמה אצל ד"ר קולב בקורס למורים
לציור .החל משנת  1948הייתה חברה באגודת
הציירים ,אך את התערוכות העיקריות החלה
להציג בשנות השישים (תערוכת יחיד ראשונה
ב־ 1959בגלריה דוגית בתל־אביב) .היא הציגה
בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות רבות,
בגלריות ובמוזיאונים שונים בארץ ובחו"ל.
היא ציירה בשמן ,בצבעי אקריליק ,בגירי
פנדה ובצבעי מים .סגנון ציורה היה מופשט
ואקספרסיוניסטי .בשנת  1966זכתה ב"פרס
שטרוק" מטעם עיריית חיפה .בשנת  1967נהרג
בנה עמנואל במלחמת ששת הימים ,ולאחר
מכן עקרה המשפחה לתל־אביב .ב־1968
התקיימה תערוכה לזכרו במוזיאון תל־אביב
(בבית דיזנגוף) .לאחר מותו הקדישה את כל
חייה לזכרו ולהנצחתו ,ואפילו במודעות האבל
שפורסמו לאחר מותה צוין תחת שמה כי היא
"אמו של הצייר עמנואל רונקין".
ריטה אלימה (נ )1932 .מוכרת רק בשם
משפחתה אלימה .נולדה בישראל ועוד בגיל 19
החלה ללמוד ב"בצלאל" ,אך עזבה לאחר שארדון
טען כי היא לא תהיה ציירת וכי היא מבזבזת
את זמנה .לאחר שירותה הצבאי למדה במחזור
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הראשון במכון אבני ( ,)1957-1953ולאחר סיום
לימודיה השתתפה בתערוכה של אמנים צעירים
בחיפה וזכתה בפרס ראשון ברישום .ארדון,
שהיה אחד השופטים ,שמח להודות שטעה
בשיפוטו לגביה 158.לאחר מכן נסעה ללמוד
בפריז ,שם שהתה בין השנים .1965-1961
כשחזרה ארצה השתתפה בתערוכות שונות
של קבוצת " ."+10אלימה היא אחת מאמניות
ההדפס הבולטות בארץ .בשנת  1974הצטרפה
לסטודיו ברסטון לליתוגרפיה בירושלים.
שנה לאחר מכן הקימה את סדנת ההדפס
באגודת הציירים והפסלים בתל־אביב ועמדה
בראשה בין השנים  .1978-1975החל משנת
 1978לימדה בבית הספר הגבוה לציור בתל־
אביב (שנוסד על־ידי אריה מרגושילסקי) ובין
השנים  1981-1978לימדה במכללה לאמנויות
חזותיות בבאר־שבע .בשנת  1981פיקחה על
סדנת ההדפס במדרשה ברמת־השרון ,והחל
מ־ 1984לימדה בבית הספר לאמנויות תלמה
ילין בגבעתיים .בהדפסיה משנות השבעים
מופיעות צורות גדולות ופשוטות בצבעים עזים
עם קונטרסטים חזקים .בשנות השמונים החלו
להופיע בהדפסיה נופים ועצים ,ובשולי הדפים
מסגרות בצבע כחול .אלימה עושה הבחנה
ברורה בין היותה אישה ובין היותה אמנית,
ומבטלת את הקשר בין השניים .ב־ 1987זכתה
בפרס "אויגן קולב לגרפיקה אמנותית" מטעם
מוזיאון תל־אביב.
בתיה אפולו (נ 159)1946 .נולדה בעיר
דואיסברג בהמבורן שבגרמניה (Duisberg-
) ,Hamburnועלתה ארצה עם משפחתה
ב־ .1950עוד בהיותה בבית הספר העממי
התעניינה בציור בזכות המורה אברהם נתון,
שהותיר בה רושם עמוק .בשנים 1963-1960
למדה בתיכון מקצועי "ויצ"ו צרפת" בתל־
אביב (אז בנחלת יצחק) ,ומוריה היו רוברט בזה
(ציור) ,משה רוזנטליס (רישום) ומשה ציפר
(פיסול) .לאחר שעזבה את בית הספר התיכון

למדה במשך שנה ליתוגרפיה אצל דדי בן שאול
בירושלים ,ולאחר מכן למדה כשנה במכון אבני
(יחד עם ביאנקה אשל ומשה גרשוני) :ציור אצל
שטרייכמן ,רישום אצל אהרון ויתקין ,תחריט
אצל טוביה בארי ופיסול אצל שטרנשוס .בתיה
אפולו התגלתה בסוף שנות השישים ,כשהיא
בראשית שנות העשרים לחייה ,בתערוכה של
מיניאטורות בגלריה גורדון .היא הייתה חברה
בקבוצת " "+10והציגה אתם .יצירתה היא
בעלת אופי נאיבי ,נובעת מעולם פנימי עשיר
ומלאה סמלים — חלקם אישיים לחלוטין,
ואילו חלקם שאולים מעולמות ותחומים שונים
כגון האמנות ,הדת ,המיסטיקה וההיסטוריה .כך
למשל ,ביצירתה מזרח השתמשה גם בעיטורים
יהודיים מסורתיים ושילבה פסוקים מתהילים
ומן התפילה ,המהללים את אלוהים ומבקשים
שישמרנו מכל רע.
בשנת  1972נסעה להאג שבהולנד כדי
ללמוד אנימציה בפְריי אקדמי ,האקדמיה
החופשית (שבה ,בדומה ל"גרנד שומייר",
ניתנה האפשרות לכל תלמיד לבחור את מסגרת
הלימוד או ללמוד כרצונו ללא כל מסגרת).
לפרנסתה יצרה שם ליתוגרפיות ששלחה ארצה
למכירה .ב־ 1983עברה להתגורר בקיבוץ גונן,
ובאותה תקופה השתלמה גם בהדפס בטכניקת
האקוואטינטה שלמדה בתל־חי אצל יצחק
דה לנגה .בשנת  1991עזבה את גונן ומאז
היא מתגוררת במצפה עמוקה בגליל העליון.
בשנת  1993למדה במשך שנה נפחות אצל
אורי חופי בעין שמר ,ושנה לאחר מכן נסעה
לסנטה פה שבארצות הברית והתמחתה בנפחות
אצל מורה אינדיאני .אך אין בידה האמצעים
הטכניים והכלכליים להמשיך וליצור בתחום
זה .היא עדיין מציירת ,אם כי לעתים רחוקות.
לאחרונה עסקה שוב בהדפס ,כאשר ִמגְזרת נייר
מיניאטורית שיצרה עבור אוסף עמי וגבי בראון
הוגדלה ושוכפלה בדפוס משי בתהליך מסובך
של עשרות הפרדות צבע.
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רות אריון (? 160)1999-נולדה בברסלאו
שבגרמניה ,למדה אמנות בבית הספר לאמנות
ועיצוב בברסלאו ,תולדות האמנות באוניברסיטה
של ברסלאו ומאוחר יותר בבית הספר לאמנויות
במינכן .היא התקבלה ל"באוהאוס" ,אך לימודיה
הופסקו בגלל המצב הפוליטי .בשנת ( 1933או
 1935לפי טופס משרד החינוך) היא עלתה
ארצה והתיישבה בקיבוץ גשר (אשדות יעקב),
ובשנת  1936עברה להתגורר בקיבוץ משמר
העמק .ב־ 1935למדה קרמיקה ופיסול אצל
הדוויג גרוסמן ורודי להמן בחיפה .לאחר מכן
למדה ב"בצלאל" עם לודוויג יונה ,שטיינהרדט
וארדון .ב־ 1948סיימה אריון את לימודיה ועברה
לגור בתל־אביב ,שם למדה בקורס לרישום עם
מרסל ינקו והושפעה מתפיסתו ,לפיה יש לשלב
אמנות ומלאכת יד זו עם זו .בשל כך למדה את
טכניקת העבודה באמייל ,והייתה הראשונה
שציירה סגנון מופשט באמייל .היא גם פיתחה
טכניקה מיוחדת של עבודות אמייל על נחושת
וכסף .במקביל החלה אריון להתעניין בלימודי
זן ובציורי זן ,ובעקבות זאת למדה קליגרפיה
ורישומי דיו סומי ) (Sumieבהדרכת המאסטר
הקוריאני  .Nug No Leeב־ 1954התחתנה עם
העיתונאי ,המוזיקאי וחובב האמנות משה דגן,
והשניים קבעו את ביתם בעין־הוד .ב־1960
למדה בשוודיה אמייל תעשייתי ,ב־ 1962יצאה
לסיורים באנגליה ,בשוודיה ,בהולנד ובצרפת,
וב־ 1970שהתה בפריז ב־Cité internationale
 .des Artsאף על־פי שהציגה עוד ב־1950
בגלריה כ"ץ בתל־אביב ,מרבית תערוכותיה
נערכו החל משנות השישים ,כשהיא מציגה
בתערוכות יחיד ובתערוכת קבוצתיות רבות בארץ
ובחו"ל .אריון היא אמנית רב־תחומית העוסקת
בציור בשמן ,בפחם ,באקריליק ובחומרים
סינתטיים ,בפיסול באמצעים מעורבים ,ברישום
בדיו סומי ,וכן באמייל ובתכשיטים.
161
טובה ברלינסקי ( )2002-?1922נולדה
בפולין ועלתה ארצה בשנת  .1938היא

החלה לצייר רק בגיל  ,38לאחר קריירה
קצרה כשחקנית התיאטרון "הקאמרי" בתל־
אביב .בשנים  1957-1953למדה ב"בצלאל"
בשיעורי ערב אצל שלמה ויתקין .בין השנים
 1959-1957למדה בפריז אצל אנדרה לוט ,שם
הושפעה גם מסגנון האקספרסיוניזם המופשט.
ציוריה משנות השישים מראים השפעה של
נוף ילדותה באושוויץ שבפולין ,שאותה זכרה
כעיר יפה וכזיכרון של נוף ילדות אידילי,
אף שכל משפחתה אבדה בשואה .בין השנים
 1973-1960המשיכה לצייר בסגנון מופשט
עם השפעה של ציורי ילדים ,עם צבעים
קונטרסטיים וקווי מתאר שחורים .בציוריה
מן התקופה מופיעות גם דמויות מטושטשות
הרומזות על בני משפחתה שנספו בשואה .אך
רק בשנות השבעים החלה להתמודד באופן
ישיר עם נושא השואה .ציוריה הפכו מופשטים
יותר ויותר ונראו בהם אזורי צבע גדולים יותר.
בשנות השבעים ,בהשפעת מלחמת יום כיפור,
הופכים הצבעים מתונים ומונוכרומיים יותר,
אך כתמי הצבע הולכים וגדלים ומתפשטים
לכל שטח הפנים של הציור .ברלינסקי
הרבתה לצייר חלונות סגורים ונופים הנראים
דרך תריסים מוגפים .הנופים נראים שרופים
ומעושנים ,ושורה בהם אווירה של דיכאון
ושל מוות .עם תחילת מלחמת לבנון ב־1982
חוזרת דמות האדם לציוריה .רק ב־ 1984חזרה
לראשונה לפולין כדי להתמודד עם "אושוויץ
של מחנות הריכוז" ,ומאז ,לדבריה ,לא ציירה
יותר נופים 162.עם זאת ,בשנות התשעים היא
מציירת סדרה של נופי העיר בפסטלים ,ובהם
עצי ברוש ,האופייניים לבתי הקברות בירושלים
ומסמלים עצב ואבל .לעתים פרחים צבעוניים
בולטים על הרקע המונוכרומי .בסדרה נוספת
היא מציירת ברושים הצומחים מתוך אדמה
חרוכה וסלעים הנראים כאבני מצבה ,בהשראת
הסכסוך בין יהודים לערבים .לאחר מכן חוזרת
ברלינסקי לצייר ּכָדי פרחים ונופים ,כמעין
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פסק זמן בין הנושאים הכואבים ,ובין השנים
 2002-1995ציירה פורטרטים של בני משפחה
שנספו בשואה .בשנת  1963זכתה ב"פרס
ירושלים לציור ולפיסול על שם א .ארסט".
נורה פרנקל ( )1996-1931נולדה בשנחאי.
היא מעידה כי אמנות המזרח הרחוק ריתקה
אותה מאז ומתמיד ,ובמיוחד השטחים הריקים,
המשמעותיים לא פחות ואולי אף יותר מהנושאים
ומהדמויות 163.ב־ 1960עלתה ארצה ומיד החלה
להציג .מלבד תערוכות יחיד בגלריות צ'מרינסקי
וגורדון בתל־אביב ,השתתפה גם בתערוכות
של קבוצת " ."+10בשנות השישים היא ציירה
סדרת ציורים על קוביות עץ שהושפעו מאמנות
הפופ ,ובהם נשים וגברים .בשנות השבעים
עסקה בנושאים כגון לידה ,חיים ,מוות והקשר
ביניהם .באמצע שנות השבעים החלה ליצור
רישומים צבעוניים גדולים ומלאי תנועה ,ובהם
גברים ונשים עירומים נמשכים או נרתעים אלה
מאלה .לקראת שנות השמונים חזרה לצייר על
בד .בציוריה תיארה אובייקטים מעברה ,מוצאים
מהקשרם המקורי וצפים בחלל היצירה .בשנות
התשעים ,כאשר גילתה שלקתה במחלה ממארת,
ביקשה מחברתה גלה שרפשטיין לתעד בצילום
את מראה פניה ואת הידלדלות שיער ראשה,
ובמקביל ציירה סדרה של דיוקנאות עצמיים
המבטאים את חרדת הקיום ואת אימת המוות.
לדבריה ,טכניקת הנחת המכחול של ציור הזן,
אותה למדה ב־ ,1994העניקה לה תחושה עמוקה
של חופש 164.הביטוי החופשי של היד המציירת
הוביל לביטוי נפשי וליכולת חשיפה.
נתה קפלן ( )2005-1918נודעה כאמנית רק
בשמה הפרטי .היא נולדה באלכסנדריה ,שם
שירת אביה ,ד"ר משולם לבונטין ,כרופא גדוד
הפרדות הציוני ,ובשנת  1919הגיעה עם הוריה
ארצה .נתה החלה לצייר מאוחר ,לאחר שנישאה
פעמיים ולאחר שילדה שני בנים .ב־ ,1955שנה
לאחר מות בעלה השני ,החלה ללמוד עיצוב
פנים בבית הספר לעיצוב "פארסונס" ,בניו־

יורק .ב־ 1957נישאה לד"ר מיכאל קפלן ,ושנה
לאחר מכן החלה ללמוד ציור אצל טובה ריכטר
ראוך .בין השנים  1960-1959למדה אצל מינה
זיסלמן ואחר כך ,בין  ,1963-1962למדה במכון
אבני ,בעיקר אצל שטרייכמן וסטימצקי .מאז
הרבתה לסייר במרכזי אמנות שונים ,ומדי פעם
שהתה בלונדון ובפריז ,שם המשיכה להציג
מדי שנה .נתה הייתה חברה באגודות הציירים
בישראל ,בפריז ובלונדון ,והמשיכה לקחת חלק
בתערוכות קבוצתיות חשובות וגם בתערוכות
יחיד ,ולזכות בשבחים ובפרסים .בין היתר
קיבלה ב־ 1992תעודה ומדלית ברונזה מטעם
המכון האקדמי של פריז ,ב־ 1993פרס "יד
הזהב" ובשנים  1998ו־ 1999מדליה ותעודה
מטעם האגודה הבינלאומית לאמנויות יפות.
כתלמידה של שטרייכמן וסטימצקי ,נקשר
שמה של נתה לסגנון "אופקים חדשים" ,אך היא
פיתחה סגנון אישי משלה — נופים ודיוקנאות
אקספרסיביים ,שהפכו מופשטים יותר ויותר,
עם משיכות מכחול עזות ובוטות ועם צבעים
חיים וחזקים על בדים גדולים מאוד( .תמונה )7
טלפיר טען שבציוריה משנות השבעים בולט
אקספרסיוניזם חריף ,אלים ותוקפני 165.ואכן,
נתה הייתה ציירת נמרצת ,והטחות הצבע
בציוריה ביטאו זאת .לא בכדִי ציירה תמיד
בעמידה על מנת להעניק למכחול תנופה חזקה.
כמה מן המבקרים מכנים את אופן ציורה "גברי"
ומציינים בהפתעה את הניגוד הבולט בין דמותה
השברירית והאלגנטית לבין ציוריה הגדולים
והבוטים 166.עם מות בנה הבכור דדי ,בשנת
 ,1996הפכו ציוריה מופשטים ורוחניים עוד
יותר ,אך נשארו צבעוניים כפי שהיו (תמונה .)8
בספטמבר  2007ננעלה תערוכת יחיד שערך
לזכרה מוזיאון תל־אביב ,ושבמהלכה התגלתה
מחדש לקהל כציירת מרשימה ואיכותית.

פסלות
זהבה אודס־שטרן ( )?-1930נולדה בליטא,
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למדה בגימנסיה "תרבות" בגרמניה ,בהמשך
למדה במשך שנתיים בפקולטה לדרמה
בתיאטרון המלכותי של קובנה 167,ובשנת 1939
עלתה ארצה .בשנת  1957ערכה סיור לימודים
באירופה ,והחל משנות השישים הציגה בגלריות
שונות בארץ ובחו"ל .בשנת  1964השתקעה
בצפת והחלה לפסל בחֵמר ובאבן ,ובחיפושיה
אחר ביטוי תנועתי ,התמקדה בפסליה במעוף
ציפורים (תמונה  168.)9מסיבה זו פנתה אודס־
שטרן ליצור בברזל ,כיוון שהחומרים הקודמים
שבהם פיסלה היו אטומים ומסיביים ,והיא
העדיפה להשתמש בחומרים "אווריריים" יותר.
כדי להשיג קלילות זאת היא אינה יוצקת ברזל
ואינה מרתכת או מחברת לוחות ברזל ,אלא
היא עושה שימוש בטכניקה ייחודית שאותה
פיתחה :ציפוי קונסטרוקציות מחוטי ברזל
מגולוונים ,עליהם היא מוסיפה ומדביקה עיסה
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של אבקת ברזל מעורבת בנוזל כימי מעצב.
טכניקה זו קרובה יותר לכיור ,ולדברי יואב
בראל ,היא זו המאפשרת לה ליצור צורות
"קרומיות" ואירודינאמיות כתנועות בחלל
המדגישות את מעוף הציפורים ,ובו בזמן גם
לעבוד עם החומר באופן אקספרסיבי ,על־ידי
הטקסטורות שנוצרות בעבודת הכיור .עם זאת,
החומריות המחוספסת מפריעה לעזות התנועה,
ועל כך עומד גם יואב בראל בביקורתו .אודס־
שטרן זכתה ב"פרס הרמן שטרוק".
ביאנקה אשל־גרשוני (נ )1932 .נולדה
בבולגריה ועלתה ארצה ב־ .1939היא למדה
במכון אבני אצל הפסל דב פייגין ואצל הציירים
שטרייכמן ,סטימצקי ומשה מוקדי .במקביל
ללימודי הפיסול למדה גם תכשיטנות ,ובשנות
השישים החלה ליצור תכשיטים בנחושת ,בכסף
ובזהב ,ושילבה בהם מוטיבים פולקלוריסטיים.
בשנות השבעים הפכו התכשיטים לפסלונים
קטנים ,שבהם שילבה כסף וזהב עם חומרים
פלסטיים ,נוצות ובובות פלסטיק קטנות.
עבודות עמוסות וראוותניות אלה היוו ניגוד

לסגנון ה"רזה" והמינימליסטי ששלט באותה
תקופה .בשנות השמונים החלה ליצור סדרה של
תכשיטים־אובייקטים שאותם כינתה "פטישים"
) ,(fetishואלה נראו כאביזרים המשמשים
לכישוף שחור או לוודו — תיבות איפור
ובהן חיות מפרווה ,דמויות של חיות (עשויות
פלסטיק) הנראות מתות או פצועות ,צבועות
באדום־דם .ביצירותיה שילבה חפצים מן המוכן
( ,(ready madeדימויים פולחניים נוצריים
ופגאניים ,וגם חומרים "נשיים" ,כגון פרווה,
פרחים ונוצות ,ובכך הביאה אשל־גרשוני את
הקיטש עד אבסורד .רבות מעבודותיה עוסקות
במלחמת המינים ובאישה כקורבן .בשנות
התשעים יצרה דימוי של צב ,כמייצגן של נשים
הנושאות על גבן את ביתן ,הן כמשא שהאישה
חייבת לשאת והן כמקום מחבוא.
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שולמית בן שלום (נ )1934 .נולדה
וגדלה במושב חרות בגוש תל מונד .בין השנים
 1954-1951למדה בסמינר למורים ולגננות
בגבעת השלושה ,ובשנתיים האחרונות ללימודיה
בסמינר החלה ללמוד במקביל במחזור הראשון
של מכון אבני 171,מ־ 1953ועד  ,1957שם הייתה
תלמידתו של הפסל שטרנשוס .ב־ 1957הציגו
בוגרי המכון את עבודותיהם במוזיאון תל־אביב
(אז בבית דיזנגוף) .אספן אמריקאי רכש אחת
מעבודותיה ,וכך התאפשרה נסיעתה לפריז.
לדבריה ,האספן הופתע לגלות שהשם ש .בן
שלום הוא שם של אישה ,כי סבר שהפסל נוצר
על־ידי גבר .בשנים  1960-1957למדה בבית
הספר לאמנויות יפות בפריזÉcole des Beaux ,
 ,Artsבתחילה בסטודיו לעבודת חֵמר של יאנסס
) (Yanssesובהמשך בסטודיו לעבודות עץ ואבן
של קולאמריני ) .(Colamariniבשנת 1960
חזרה ארצה ,אך ב־ 1963שבה לפריז ,ובעזרת
מלגת לימודים שקיבלה ב־ 1964ממחלקת
התרבות של הקונסוליה הצרפתית בתל־אביב
המשיכה לעבוד בסטודיו לעבודות עץ ואבן
של קולאמריני .בפריז הציגה במספר תערוכות
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קבוצתיות ובסלון "הפיסול הצעיר" במוזיאון
רודן ,ואף זכתה בארבע תעודות הצטיינות.
בשנת  1966חזרה מפריז ארצה.
השלב השני של יצירתה החל עם שובה
ארצה .כיוון שלא היה ברשותה מקום מתאים
לפיסול בעץ או באבן החלה ליצור בברונזה,
בשיטת "השעווה האבודה" (עיצוב ישיר של
לוחות שעווה ללא מודל קודם מחֵמר) ,ויצקה
את הפסלים בעצמה 172.פסליה מאותה תקופה
הם בעלי חומריות אקספרסיבית ונראים
מקופלים ,מעוותים ולעתים גם קרועים ובעלי
קצוות חדים( .תמונה  )10לדבריה ,היא הושפעה
מאוד ממלחמת ששת הימים וביטאה את כאבה
בפסלים אלה .בשנת  1969קיימה תערוכת
יחיד ראשונה בגלריה "מבט" בתל־אביב ,ובין
המבקרים ששיבחו את עבודותיה היו גם רן
173
שחורי ומרים טל.
מסיבות כלכליות ובשל אילוצים שונים
שינתה במשך השנים את סגנון פסליה ,בהתאם
ליכולתה הכספית ועל־פי החומרים שאתם
עבדה .בשנת  1979למדה את טכניקת תחריט
הנחושת אצל דן קריגר בסדנת בית האמנים
בתל־אביב ,ובהמשך יצרה כמה סדרות של
הדפסים .בתחילת שנות השמונים החלה לעבוד
בטרקוטה וביציקות אבן ובטון .בהמשך ,בתחילת
שנת  1982החלה ליצור פסלים משילובי אבנים
שחיפשה ומצאה בטבע ,מחוברות בחוטי
ברזל בקומפוזיציות שונות שחלקן יוצרות
אסוציאציות מיניות (כגון פאלוס ואשכים).
שולמית בן שלום אוהבת לחבר ולפרק :גם את
עבודות הטרקוטה שלה היא יוצרת לפעמים
מחלקים הניתנים לפירוק ולחיבור בצורות
שונות .בתחילת שנת  1990עברה מצורות
מלאות ומסיביות לרישומים בחלל בעזרת חוטי
נחושת וברזל ,לעתים בשילוב רשתות שקופות
ממתכת (רשת חלונות ורשת לולים) 174.מתוך
כך פנתה ב־ 1995לעבוד עם חומרים מזדמנים.
היא הרבתה גם לרשום (למעשה החלה לרשום

עוד בשהותה בפריז ,אך במשך השנים התאהבה
במדיום זה יותר ויותר) ,והקו שברישום השפיע
גם על הפיסול :הוא מופיע כחריטות קוויות
ביציקות האבן והבטון המסיביות וכמובן גם
בפסלים הקוויים מחוטי הנחושת והברזל —
רישומים בחלל.
בן שלום השתתפה בתערוכות קבוצתיות
רבות .לימדה בתיכון מקצועי ויצ"ו־צרפת
בתל־אביב ( ,)1980-1966במכון אבני (עד
 ,)1985מכון בת־ים לאמנות ()1990-1985
וכן בסדנה לעצוב ולאדריכלות של פרנקל
( .)1994-1990כמה מתלמידיה היו לפסלים
מוכרים ומצליחים.
ציונה שימשי (נ )1935 .היא אחת ממייסדות
קבוצת " ."+10נולדה בתל־אביב ,ובין השנים
 1959-1956למדה אמנות במכון אבני אצל
שטרייכמן וסטימצקי ואצל משה מוקדי ויצחק
דנציגר .בתחילת שנות השישים נסעה לארצות
הברית ושם למדה קרמיקה ועיצוב טקסטיל.
בשובה ארצה עסקה בעיצוב בדים עבור "משכית"
ו"רקמה" ,ובעיצוב פנים בשיתוף פעולה עם
האדריכלית דורה גד .למרות שהחלה את דרכה
כציירת ,נמשכה עד מהרה לעסוק בתלת־ממד,
במיוחד בעבודות חֵמר ,אך גם בחומרים אחרים

תמונה  :11ציונה שימשי ,תמונת מחזור ,1965 ,חומר
צריפה גבוהה ,30X40 ,הצילום באדיבות האמנית.
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תמונה  :12ציונה שימשי ,עשר שנים אחרי (פרט) ,1971 ,מיצג ,חומר צריפה גבוהה וצבעים
תעשייתיים ,הצילום באדיבות האמנית.

ובטכניקות שונות .שימשי היא בין החלוצות
של השימוש בחֵמר כחומר אמנותי והיא אחת
הלוחמות הנמרצות והנחרצות למען קבלתו
כשווה ערך לכל החומרים המקובלים בפיסול.
למרות ריבוי הפסלות בחֵמר ,שנים רבות נהגו
לראות בארץ בקרמיקה חומר המשמש לאמנות
שימושית לכל היותר ,או ,במקרה הטוב פחות,
לצורכי ריפוי בעיסוק או עבודות יד של עקרות
בית משועממות או של נשים שיצאו לגמלאות.
כדי להילחם על דעותיה ולשנות את התפיסה
המקובלת ביחס לחֵמר ,נרתמה שימשי לפעילות
חינוכית ולמעורבות בסצנה האמנותית ,מתוך
שאיפה להילחם מתוך הממסד ולא מחוצה לו.
בין היתר ,בין השנים  1987-1979הייתה ראש
המחלקה ללמודי קרמיקה ב"בצלאל".
דמות האדם מהווה נושא מרכזי ביצירתה
של שימשי מאז ומתמיד ,דרכה היא מבטאת

תפיסה פוליטית ,חברתית וקיומיות .ביצירה
תמונת מחזור מ־( 1965תמונה  )11יצרה קבוצה
של פנים מחֵמר ,כל הדמויות מחייכות להוציא
דמות אחת עצובה .את ההשראה ליצירה שאבה
מתמונת מחזור שראתה בחלון ראווה .ביצירה
עשר שנים אחרי ( ,)1971מיצב שנתן את
שמו לשם התערוכה ,היא תיארה מה אירע
לתלמידים שהופיעו באותה תמונת מחזור .היא
הציבה שתי שורות של דיוקנאות חזה )(busts
על בסיסים גבוהים שביניהם ניתן היה לעבור.
לכל דמות נתנה שם סמלי כגון "מ.ד .גיבור כל
המלחמות"" ,ק .אישיות מפוצלת" ,או "ט.ל.
המאמין"( .תמונה )12
בכל שנות יצירתה ביטאה שימשי מחאה
נגד המלחמה ונגד הכפייה הדתית ועסקה
במצבו הקיומי של האדם .בסדרת דיוקן עצמי
משנות השמונים היא פיסלה דמויות של גברים
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קרחים וחסרי ידיים הנושאים שקים על גבם.
גם כאן הוענק לכל דמות כינוי סטריאוטיפי או
משייך ( .(attributeבסוף שנות השמונים החלה
לעסוק בעל־טבעי ,ופיסלה דמויות של דמונים
ומלאכים ,כולם פגומים ומעוותים .בשנות
התשעים חזרה לעסוק בנושאים חברתיים,
כמו ביצירה לא שבירה ( ,)1996שם יצרה
פסלי מתכת משולבים עם כרזות ומודעות
בחירות (של פרס ונתניהו) ,כהתרסה נגד אובדן
האחריות האישית .ביצירות אחרות היא עוסקת
במוות ובמשמעות החיים .נושא המוות מעסיק
אותה באובססיביות ,והיא נוהגת לצלם בתי
קברות במסעותיה בעולם.
שימשי היא אמנית רב־תחומית ,ומלבד
הפיסול היא עוסקת גם בעיצוב סביבתי ,עיצוב
במה ,ועיצוב פנים ,ובמיוחד אריגים ,שטיחים
ושטיחי קיר ,עבור בנייני ציבור ובתי מלון
במקומות שונים בארץ .היא מעולם לא האמינה
שלאמנות יש כוח לשנות ,ובכל זאת אינה חדלה
מביטוי של ביקורת ביצירתה .שימשי אינה
מאמינה שיש אמנות נשית כקטגוריה נפרדת,
וטוענת כי עובדת היותה אישה אינה משפיעה
כלל על יצירתה .ובכל זאת ,ניתן אולי לטעון כי
עצם עיסוקה הרב־תחומי — ובמיוחד בתחום
175
העיצוב — קשור להיותה אישה.

סיכום
שנות השבעים היוו נקודת מפנה משמעותית
במספר האמניות שפעלו בארץ ובמקומן
בשדה האמנות המקומי .אף שאין בכוונתי
לעסוק בשנים אלה בספר זה ,אני מבקשת
להציג לסיכום כמה מן המגמות שהשפיעו על
התפתחות האמנות הנשית בשנים אלה ואפשרו
את מגמות השינוי הללו.
בשנות השבעים בלטו ההשפעות של הזרם
המינימליסטי ושל הזרם המושגי שמקורם
הוא בעיקר מארצות הברית .אמנות זו הייתה
בעיקרה אמנות פוליטית ,ונושאיה התרכזו לצד

הנושאים המדיניים גם בשאלות של חברה,
תרבות ,אקולוגיה ,יחסים בין האמן לממסד,
ומעל הכל ,בכל הנוגע לענייננו — בנושאים
הפמיניסטיים .אמנות שנות השבעים מתבטאת
גם בחיפוש אחר טכניקות וצורות ביטוי חדשות,
ואכן לצד תחומי המידיה המסורתיים כגון ציור,
פיסול ורישום ,נוצרות עבודת בתחומי מידיה
חדשים כגון עבודות אדמה ,מיצג ,מיצב,
אמנות טקסט ,אמנות גוף ,קול ,וידיאו ,קולנוע
וטלוויזיה ,לעתים קרובות תוך שילוב של כמה
מהם יחדיו.
בתגובה למלחמת יום כיפור נוסדת "קבוצת
"אקלים" ,אשר מייסדיה ,אליהו גת ורחל שביט,
טענו כי האמנים הישראלים התנתקו מן הערכים
המקומיים ,ושמו לעצמם כמטרה את השאיפה
לשוב אל הנוף הישראלי ואל מעורבות בחיי
החברה בארץ וכן להעלות את מודעות הציבור
ביחס לבעיות של זהות ישראלית .קבוצת
"אקלים" היוותה ,למעשה ,המשך ל"קבוצת
ה־ "10והתייצבה באופן ברור נגד המגמה של
האוונגרד הישראלי.
אך הקבוצה הבולטת ששלטה בשנות
השבעים באמנות הישראלית הייתה "קבוצת
המדרשה" .לא הייתה זו קבוצה מאורגנת של
ממש כי אם קבוצת אמנים (ובמיוחד אמניות)
שלמדו במדרשה להוראת האמנות (אז ברמת־
השרון והיום בבית־ברל) .מספרן הרב של
האמניות־נשים בקבוצה זו בישר את העלייה
השיטתית והמסיבית במספר האמניות בישראל
משנות השבעים ואילך .הקבוצה התגבשה
בתל־אביב סביב רפי לביא ,שהיה מורה
בולט במדרשה למורים לאמנות .במדרשה
התקבצו מורים ותלמידים שהעמידו במרכז
יצירתם תכנים אישיים ,חברתיים ,פוליטיים
ותקשורתיים ,תוך שילוב טקסט ,ציור וצילום,
היוצרים דימויים אירוניים בחיבורים שבין
מילים וצורה ,באסתטיקה "ענייה" ומכוונת.
בין האמניות הללו היו מיכל נאמן (נ)1951 .
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בוגרת המדרשה לאמנות ,שם היא גם מלמדת.
יצירתה מתרכזת בשאלות של שפה ,מילים,
תכנים והיחס שבין המילה הכתובה לבין
הדימוי החזותי .נאמן יצרה קולאז'ים המשלבים
צילום ,ציור וכתב ,תוך ניצול קשרים צליליים
ואסוציאציות לציור ולצילום .תמר גטר (נ.
 ,)1953בוגרת המדרשה לאמנות רמת־השרון
וכן תלמידתו של רפי לביא .ביצירתה משנות
השבעים שילבה באופן סימולטני תפיסות
חלל שונות וטכניקות שונות ביצירה אחת,
כמו צילום ,טקסט וציור .בשנות השבעים
יצרה מספר פרוייקטים מושגיים נרטיביים
שהתפרסמו בכתבי עת וכן עסקה באופן ציורי
ומושגי בנושאים מונומנטאליים ,דוגמת מיתוס
תל חי ומיתוסים הקשורים בספורט ,בתקשורת
ובאירועים חברתיים .אמנית נוספת היא
דגנית ברסט (נ )1946 .בוגרת "בצלאל" ומכון
פראט בניו־יורק .בעבודתה משתמשת ברסט
בצילומים ,וחומרי הגלם שלה הם דימויים
וסימנים המעובדים באמצעות טכניקות מתחום
העיתונות ,הגרפיקה והספרות ,כגון הגדלת
תמונות.
תופעה בולטת בשנות השבעים היא
צמיחתה של אמנות בעלת אופי פמיניסטי,
כחלק מהשפעות אמנותיות בינלאומיות
(במיוחד אמנות אמריקאית) וכביטוי לנוכחות
הולכת וגוברת של אמניות־נשים באמנות
הישראלית .אחת הנציגות הבולטות של תופעה
זו היא יוכבד ויינפלד (נ ,)1947 .הנחשבת
לאחת האמניות הפמיניסטיות הראשונות
בארץ .אמנם ויינפלד לא פעלה מתוך תפיסה
פמיניסטית ,אך יצירותיה עוסקות בנושאים
נשיים מובהקים .ויינפלד נולדה בפולין ,עלתה
לארץ ב־ ,1957למדה אצל רפי לביא ובמדרשה
לאמנות ברמת־השרון ,וחיה ,עם כתיבת שורות
אלה ,בארצות הברית ,לאחר שניתקה את קשריה
בארץ .בשנות השישים היא הציגה עם קבוצת
"עשר ,"+אך יצירתה המשמעותית ביותר החלה

בשנות השבעים ,אז יצרה עבודות גוף שונות
בכיוון אוטוביוגרפי קונספטואלי ,הן במיצגים
והן בעבודות המשלבות מספר תחומי מידיה
כמו צילום ,ציור ,תפירה וחומרים אורגנים.
בעבודות אלה הציגה צילומים עצמיים שבהם
עוותו תווי פניה על־ידי תפרים .אחד המיצגים
הידועים שעשתה (וממנו נותרו רק כמה תמונות
סטילס) הוא ללא כותרת ,1976 ,המבוסס על
176
דיני טהרה ואבלות במסורת היהודית.
כאמור בדברי המבוא ,גם ביחס לאמניות
שנות השבעים מתגלע ויכוח האם הייתה להן
מודעות לרעיונות הפמיניסטיים .לטענת אלן
גינתון בקטלוג הנוכחות הנשית — אמניות
ישראליות בשנות השבעים והשמונים ,הנשים
שיצרו בשנות השבעים עדיין לא התייחסו
לעצמן כאל פמיניסטיות ולא ראו בעצמן יוצרות
של "אמנות נשים" 177.עם זאת ,בדיעבד ניתן
לגלות ביצירותיהן משנות השבעים מאפיינים
פמיניסטיים ,ובמיוחד אצל יוכבד ויינפלד.
אך ללא כל ספק ,היוצרת הפמיניסטית ביותר
בשנות השבעים הייתה מרים שרון (נ,)1944 .
שעסקה באמנות הגוף ,במיצגים ,בטקסים
178
דתיים ,באקולוגיה ועוד.
כפי שניתן לראות בפרק זה ,משנות
השלושים ואילך מתחילה להסתמן מגמת עלייה
ברורה במספר הנשים היוצרות :יותר נשים
אמניות בכלל ,ויותר אמניות שמקדישות את
כל זמנן לאמנות בפרט .אך התפנית האמיתית
מסתמנת רק בשנות השבעים ,בעקבות חדירתן
של השפעות תרבותיות בינלאומיות והתגברות
הפמיניזם בארץ .רק אז מורגש גידול משמעותי
במספר הנשים־אמניות ,מגמה שהלכה
והתרחבה בחלוף השנים ,עד שהחל משנות
התשעים מתחלק מספר המציגים והמציגות
בתערוכות בגלריות השונות שווה בשווה בין
גברים ונשים ,ולפעמים אף ניכר יתרון לנשים.
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2
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4
5
6
7

8

בהערותיי הפניתי רק למקורות ספציפיים
שמהם הבאתי מובאות ,אך ברשימת המקורות
בסוף הספר ניתן למצוא ספרים רבים נוספים
שבהם נעזרתי ומהם שאבתי לעתים רסיסי
מידע ,שהורכבו יחד לפסיפס של פרטים ורמזים
שונים .לא יכולתי להפנות באופן פרטני לכל
אחד מן המקורות החלקיים האלה ,שכן אז
היו הערותיי מתארכות ועולות בהיקפן על
גוף הפרק עצמו .כמו כן ,לא ציינתי קטלוגים
קטנים וקטעי עיתונות (לעתים ללא פרטים
מזהים) הנמצאים בתיקי אמן ב"בית ציפר",
הארכיון לחקר האמנות הישראלית ,וכן בתיקי
אמן במרכז התיעוד לאמנות ישראלית בספרייה
של מוזיאון תל־אביב.
פסל יהודי יליד וילנה ( ,)1932-1862פרופסור
לאמנות בבולגריה ומי שהקים את בית הספר
"בצלאל" והיה מנהלו הראשון .לאחר עלייתו
לארץ המשיך לפסל ,בעיקר דיוקנאות רבים
ונושאים יהודיים ,מן התנ"ך ומן החיים בארץ־
ישראל .סגנון עבודתו מוגדר כריאליזם אקדמי
יהודי בעל פאתוס רב .ראו :יגאל צלמונה ,בוריס
שץ ,כוהן אמנות ,אבי האמנות הישראלית
קט .תע( .ירושלים :מוזיאון ישראל.)2006 ,
ב"בצלאל" החדש ,שנפתח ב־ ,1935היו כבר
הרבה יותר תלמידות .ראו :גדעון עפרת,
בצלאל החדש( 1955-1935 ,ירושלים:
האקדמיה בצלאל.)1987 ,
בוריס שץ ,ירושלים הבנויה — החלום בהקיץ
(ירושלים :בצלאל.)1923 ,
צלמונה ,בוריס שץ ,כוהן אמנות ,עמ' .113
דנה גלרמן" ,בצלאל  — 100ילדיו הסוררים של
הפרופסור שץ" ,מוסף גלריה ,הארץ (,)15.1.06
עמ' ד.1
שם ,עמ' ד( ,8מצוטט מתוך ספרו של שץ על
אמנות ,אמנים ומבקרים .)1924 ,בוריס שץ
תיאר את אשתו הראשונה ,ג'ניה שץ ,בדמות
דלילה ,כי עזבה אותו והעדיפה על פניו את
תלמידו הצעיר .עובדה זו ודאי לא שיפרה את
עמדותיו כלפי נשים .ראו גם :דורון לוריא,
פאם פאטאל — האישה ההורסת (תל־אביב:
מוזיאון תל־אביב ,)2006 ,עמ' .9
ראו גם :אירית מילר (אוצרת) ,מיוריאל
בנטוויץ' ,ציורים ,קט .תע( .חיפה :מוזיאון
מאנה כץ.)1997 ,

 9ראו דיון בנושא במבוא לספר זה.
 10רות בקי קולדוני ,הכניסיני תחת כנפיך ,מסע
בעקבות אירה יאן (תל־אביב :סדרת מגדרים,
הוצאת הקיבוץ המאוחד .)2003 ,ראו גם :אידה
צורית ,אהבת חיים (תל־אביב :הוצאת כתר,
 .)2000רומן זה מבוסס על חייה של אירה יאן
ועל סיפור אהבתה לביאליק ,כחלק מטרילוגיה
שכתבה המחברת ,העוסקת גם בצילה בינדר,
אהובתו של נתן אלתרמן וכן באשתו של בנימין
זאב הרצל.
 11ראו :נירית שליו כליפא" ,ירושלים החדשה",
עת־מול .)2006( 186 ,כמו כן ,בכנס "מותר"
 2007בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת
תל־אביב ,הרצתה שלו־כליפא על אירה יאן
וציוריה שנחשפו.
 12אמנית נוספת שנסעה לפריז והייתה חברתה
הקרובה של חנה אורלוף עד סוף חייה ,אך לא
נכללה בספר זה כיוון שלא חזרה ארצה ואף
חדלה לצייר לאחר מלחמת העולם השנייה,
היא מוסיה טולמן ( .)1997-1903ראו :מוסיה
טולמן ,דיוקן עצמי ,רומן אוטוביוגראפי,
(הוצאת מלכה בן יוסף.)2006 ,
Hana Kofler (curator), Chana Orloff, Line 13
and Substance 1912-1968 (Tefen: The
Open Museum, 1993).

14

15
16

17
18

גילה בלס" ,אוסף יעקב פרמן וראשית
המודרניזם בציור הישראלי" ,בתיה דונר
(אוצרת) ,מאוסף פרמן למוזיאון תל־אביב,
 ,1932-1920קט .תע( .תל־אביב :מוזיאון תל־
אביב .)2002 ,ראו גם :גילה בלס" ,אוסף יעקב
פרמן וראשית הציור המודרני בארץ־ישראל
( ,")1922-1920קתדרה לתולדות ארץ־
ישראל וישובה מס' ( ,7ניסן ,תשל"ח).
עוד על האוונגרד הרוסי והמערבי ראו :רות
מרקוס ,פיסול בקו ובחלל (תל־אביב :סדרת
קו אדום — אמנות ,הקיבוץ המאוחד.)2003 ,
בשיחה עמה סיפרה לי גילה בלס כי תחילה היה
יוסף צייר ואידה הייתה פסלת ,ובהמשך הם
התחלפו — הוא פנה לעסוק בפיסול (והחליף
את שמו לקונסטנט) והיא לציור.
בלס" ,אוסף יעקב פרמן וראשית המודרניזם
בציור הישראלי" ,מאוסף פרמן למוזיאון תל־
אביב ,1932-1920 ,עמ' .44
ניתן לראות צילומים בקטלוג :לסיה וויסקון
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(אוצרת)" ,פריזאים" באודסה ,אמנים
מודרניסטים מאוסף פרמן ,קט .תע( .רמת־
גן :המוזיאון לאמנות רוסית ע"ש מריה ומיכאל
צטלין.)2006 ,
 19ראו למשלBowlt E. John and Matthew :
Drutt (eds.), Amazons of the Avant-Garde,
;Exh. Cat. (London: Royal Academy of Art
New York: The Guggenheim Foundation,
1999).

30
31
32

 20עוד על "האישה החדשה" ניתן לקרוא למשל
בספרMeskimmon, M. and S. West (eds.), :
Visions of the “Neue Frau”: Women
and the Visual Arts in Weimar Germany,
Aldershot, Hants: Scolar Press, 1995.

21

22
23

24
25
26

27
28
29

לפרטים נוספים ראו :גילה בלס" ,אגודת
הציירים והפסלים" ,תולדות הישוב היהודי
בארץ־ישראל מאז העלייה הראשונה,
בנייתה של תרבות עברית ,כרך  Iבעריכת
זהר שביט (ירושלים :האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים ,מוסד ביאליק ,תשנ"ט),
עמ' .432-415
מארק שפס (אוצר) ,שנות העשרים באמנות
ישראל (תל־אביב :מוזיאון תל־אביב,)1982 ,
עמ' .8
התאריך  1906נקבע לפי דברי בנה ,עו"ד דוד
מני .לעומת זאת ,בקטלוג :שפס ,שנות העשרים
באמנות ישראל ,עמ'  ,42נכתב התאריך ,1910
שנראה לי שגוי ,שהרי אחותה רחל כבר נולדה
בתל־אביב ב־ ,1906וזמן קצר לאחר מכן מתה
האם .את הפרטים על רחל בוגרשוב קיבלתי
מבתה נאוה רוזנפלד ,ועל מוסיה בוגרשוב —
מבנה ,עו"ד דוד מני.
בנה מייחס זאת לחיי הנוחות שהיו לה בקהיר.
ראו דיון בנושא הזוגות בפרק המבוא.
א .רפפורט" ,יונה צליוק :אני מציירת משמע
אני קיימת" ,כלבו עיתון חיפה .17.6.83 ,כמו
כן התבססתי בדבריי על ריאיון שערכתי עם
בנה ,דורי צליוק ,ביום .25.2.07
בנה לא זכר את שמו של המעצב שאצלו עבדה
אמו ,אך ציורי האופנה שלה נתרמו על־ידי
המשפחה לבית הספר שנקר.
ד"ר צליוק היה רופא אף ,אוזן גרון ,והוא ייסד
וניהל בית ספר לחירשים אילמים.
בנה איזו זוכר את התאריך המדוייק.

33
34

35

36

37

38

רוב הפרטים לקוחים מדברים שכתבה ב־1988
דבורה שמחוני ,מזכירת אגודת הציירים בחיפה
לזכרה של צליוק.
ג .טלפיר" ,אמנים בישראל שהלכו לעולמם",
גזית ,ירחון לאמנות ולספרות ,כרך כ"ו ,א־ח
( ,)1969עמ' 301־.308
שם ,עמ'  .62הולצל היה צייר ,מורה ותיאורטיקן
של אמנות .הוא למד בווינה ובמינכן ומאוחר
יותר עמד בראש קומונה של אמנים בדכאו.
ב־ 1906התמנה כפרופסור באקדמיה של
שטוטגרט .תחילה הושפע מהאימפרסיוניזם אך
הפך לצייר מופשט .התיאוריות שלו השפיעו
על אמני הבאוהאוס ,כגון יוהנס איטן ואוסקר
שלימר.
טלפיר" ,אמנים בישראל שהלכו לעולמם",
גזית ,עמ' .62
כרמלה רובין (אוצרת)" ,ציונה תג'ר חיה ציור",
ציונה תג'ר ,רטרוספקטיבה ,קט .תע( .תל־
אביב :מוזיאון תל־אביב ,)2003 ,עמ'  .14בזמן
כתיבת שורות אלה עלה לאינטרנט אתר מקיף
על ציונה תג'ר.www.tagger-siona.co.il :
ראו :זמירה פורן־ציון" ,ספרות ואמנות בשנות
העשרים בארץ־ישראל" ,עבודה לתואר שלישי,
אוניברסיטת בר־אילן .2001 ,תודה לאיה לוריא
שהסבה את תשומת לבי לעבודה זו .יש לציין
שהמונח "מזרחי" אינו נראה לי מתאים ,כיוון
שהוא מאוחר יותר .באותה תקופה היה מעמדן
של המשפחות הספרדיות הוותיקות מכובד,
ויש להבחין בין היחס ל"ספרדים" לבין היחס
שקיבלו "המזרחיים" ,מונח הכולל גם את אלה
שעלו לאחר קום המדינה.
לפי גילה בלס ,מה שכונה אז בארץ "פוטוריזם"
היה בעצם הלך רוח מודרניסטי יותר מאשר
סגנון מסוים .גילה בלס" ,ציירי ארץ־ישראל
בשנות העשרים והקוביזם" ,שפס ,שנות
העשרים באמנות ישראל ,עמ' .28-11
תג'ר עצמה טענה כי לוט יותר פוביסט
מקוביסט .על השפעת לוט על תג'ר ראו:
גילה בלס" ,המודרניזם של ציונה תג'ר לאור
ההוראה והתיאוריה של אנדרה לוט" ,רובין,
ציונה תג'ר ,רטרוספקטיבה ,עמ' .43-33
כמעט כל התלמידים של פרנקל ,סטימצקי
וזריצקי הגיעו ללמוד בפריז .ראו :בנימין תמוז
(עורך) ,דורית לויטה ,גדעון עפרת ,סיפורה
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של אמנות ישראל (תל־אביב :מסדה,)1980 ,
עמ' .61
היו אמניות שהגיעו מגרמניה או מאוסטריה,
אך גם נסעו ללמוד בפריז ,או ציירות שהגיעו
מארצות אחרות ,ללא השפעה צרפתית או
גרמנית ,וכן כאלה שנולדו בארץ ולא נסעו
ללמוד .בסופו של דבר ,רוב האמניות ,אף
שהביאו עמן השפעות שונות מארצות אירופה,
פיתחו בארץ סגנון אישי.
תנועת נוער יהודית גרמנית שנוסדה ב־.1912
מאמר מרתק על אופייה הציוני והימני של
התנועה ראו :אביטל להב" ,אביר כחול לבן",
העיר תל־אביב ,)26.9.07( 1409 ,עמ'
.43-42
גילה בלס (עורכת) ,ד"ר חיים גמזו :ביקורת
אמנות (תל־אביב :מוזיאון תל־אביב)2006 ,
עמ' .169
הפועל "לגמוז" הומצא על־ידי אפרים קישון.
ראו :שם ,עמ' .26
לפי תיק אמן במוזיאון תל־אביב .ראו שם ביקורת
של :ברוריה גרדברג ,עתון דבר.8.5.64 ,
כך במקור :תמוז (עורך) ,לויטה ,עפרת ,סיפורה
של אמנות ישראל ,עמ'  .134על ה"כנענים"
ראו גם להלן ,בדיון על הדוויג גרוסמן.
גמזו על עליזה בק ב"ביתן התערוכות",
בלס ,ד"ר חיים גמזו :ביקורת אמנות ,עמ'
.191-190
בכמה מן המקורות מצוין כי שנת הלידה היא
.1910
יואב בראל" ,תערוכות בתל־אביב" ,הארץ,
 ,13.7.62מרדכי עומר (עורך) ,יואב בראל,
בין פיקחון לתמימות (תל־אביב :מוזיאון תל־
אביב ,)2004 ,עמ' .261

59

Carmen Stonge, “Lea Grundig: Jüdin, 48
Kommunisten, Graphikerin”, Woman’s Art
Journal, 20/2 (Fall 1999-Winter 2000), pp.
50-52.

60
61

39

40

41
42
43
44
45
46
47

המאמר סוקר ספר בשם זה שכתב פרידריך
רות ( )Rotheויצא לאור ב־ 1996בברלין.
מעניין לשים לב לעובדה שהמבקרת מתייחסת
לתקופת שהותה של לאה גרונדיג בישראל
כתקופת "גלות".
 49במקור אחר כתוב כי במלחמת העולם השנייה
היה הנס גרונדיג כלוא במחנה שבויים ברוסיה

וכי כתוצאה מכך חלה בשחפת .ראו בתיק אמן
במוזיאון תל־אביב ,ובמיוחד המאמר :עליס
בליטנטל" ,לאה גרונדיג ,לצייר את הנרדפים",
מעריב ,ספרות ,אמנות ,ביקורת.10.7.81 ,
 50לא אותרו פרטים נוספים.
 51על־פי בליטנטל ,לאחר מות בעלה היא המשיכה
לנהל את האקדמיה בדרזדן.
Stonge, “Lea Grundig: Jüdin, Kommunistin, 52
Graphikerin”, Woman’s Art Journal.

53

54

55
56
57
58

נמצאו גרסאות שונות ביחס לשנת לידתה
ולשנת עלייתה ארצה ,אך סביר להניח שאם
עבדה בכביש צמח־טבריה אכן עלתה לכל
המאוחר ב־ .1921הפרטים הביוגראפיים
מתבססים על טלפיר" ,אמנים בישראל שהלכו
לעולמם" ,גזית ,עמ' .148-147
מתוך "הדים מעולם הציור שלנו :שרה
ווסקובויניק בביתן האמנים" .6.10.50 ,ראו:
בלס ,ד"ר חיים גמזו :ביקורת אמנות ,עמ'
232־ .234למרות הכל מזכיר גמזו בסוף דברי
הביקורת שלו את ציורי הפרחים שלה שהוצגו
מספר שנים קודם לכן ושבהם מצא צניעות
רווית כנות.
טלפיר" ,אמנים בישראל שהלכו לעולמם",
גזית ,עמ' .55
שם ,עמ' .145
לא ניתן לאתר פרטים אודות זמן לימודיה או
האם סיימה את לימודיה.
בלס ,ד"ר חיים גמזו :ביקורת אמנות ,עמ' .243
עוד על טברסקי ראו ציור ופיסול מס' ( 8קיץ
תשל"ד )1974 ,וכן מס' ( 9תשל"ה ,)1975 ,שם
מפורסמים קטעים מיומנה וכן קווים לדמותה
ופרטים אודות הטכניקות שלה.
רוב הפרטים נלקחו מאתר האינטרנט בכתובת:
http://art.holocaust-education.net/explore.
asp

62

63

אסתר לוריא ,עדות חיה (הוצאת דביר.)1958 ,
ביקורת בעיתון הארץ ב־ 15.8.41על התערוכה
ב"בית דב הוז" בתל־אביב :בלס ,ד"ר חיים
גמזו :ביקורת אמנות ,עמ' .411-410
חיים גמזו ,ציור ופיסול בישראל ,היצירה
האמנותית בארץ בחמישים השנים
האחרונות ,מהדורה חדשה ,מורחבת ומתוקנת,
(תל־אביב :הוצאת דביר ,)1957 ,עמ' .66
לאור העובדה ששם האמנית מופיע בכתובים
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64

65

66
67
68

69
70
71

בגרסאות שונות ,ביקשה בתה באופן מפורש
לכתוב את השם בכתיב זה ,כשם שנהגה אמה
לחתום.
שלמה שבא" ,נערה מאחוזת בית" ,דבר
השבוע ( ,)1985עמ' ( 27-26לא אותרו פרטים
נוספים) .לדבריו ,אבא נאמן היה אוטודידקט
במכניקה ובפיזיקה ,הקים ביפו בית מלאכה
לייצור משאבות מים ,היה צייר חובב ובנה את
התפאורה להצגה המפורסמת "שולמית" של
גולדפאדן ,שעלתה ביפו בסוף שנות התשעים
של המאה ה־ .19ארבעה מנכדיו של נאמן הם
פרופסורים למתמטיקה ולפיזיקה (נאמן ,הררי,
זלטקין) ונכדתו רות בן ישראל היא משפטנית.
בנה של צלה ,יונתן ,אף הוא מתמטיקאי .רוב
הפרטים מבוססים על מקור זה ,אלא אם צוין
אחרת ,וכן על חוברת גזית ,כרך כ"ז א-ד,
 ,316-313עמ' .73
זיגמונד מנקס ,1986-1896 ,צייר יהודי ממוצא
פולני שהשתייך לאסכולת פריז בשנות העשרים
והשלושים של המאה העשרים .ב־ 1935היגר
לארצות הברית .בשנות השלושים חיפשו ציירי
אסכולת פריז מקורות הכנסה שונים ,לאחר
שהגלריות האמריקאיות שמכרו את יצירותיהם
נקלעו למשבר כלכלי בעקבות נפילת הבורסה
ב־.1929
תמוז (עורך) ,לויטה ,עפרת ,סיפורה של אמנות
ישראל ,עמ' .69 ;66 ;58
בלס ,ד"ר חיים גמזו :ביקורת אמנות ,עמ' .309
אני מניחה שהיא מתכוונת לכך שדנציגר חזר
מלימודיו בלונדון בשנת  1939והקים לעצמו
סטודיו בחצר בית החולים "דנציגר" ברחוב
גרוזנברג בתל־אביב ,לשם נהגו לבוא אמנים
צעירים שאותם הדריך .לדברי פרץ־ארד היו
אתה גם קוסו אלול ,בנימין תמוז ונעמי הנריך
(צלרינג) ,אך לא ברור מדבריה האם הם למדו
אתה או לימדו אותה ,ומהו חלקו של דנציגר
בסיפור .את דבריה של פרץ־ארד מצאתי בתיק
אומן ב"בית ציפר" ,אך פרופסור גילה בלס
אינה בטוחה שהיא אכן למדה אצל דנציגר.
הפרטים לקוחים מתיק אמן במוזיאון תל־
אביב.
שם ,לא אותרו פרטים נוספים.
חנה בר־אור" ,עבר מתמזג עם הווה" ,על
המשמר 25.5.83 ,ביקורת על התערוכה

72
73

74
75

76
77

78
79
80
81
82
83

הרטרוספקטיבית של חיה שוורץ במוזיאון יד־
לבנים בפתח־תקווה.
גדעון עפרת ,מקורות הפיסול הארצישראלי,
 ,1939-1906קט .תע( .הרצליה :מוזיאון
הרצליה ,)1990 ,עמ' .8
קארל שווארץ" ,תערוכה קולקטיבית של אמני
הארץ" .30.5.1938 ,הביקורת נמצאת בתיק
תערוכות כלליות ב"בית ציפר" .לא אותרו
פרטים נוספים ,אך יהיה זה סביר להניח כי זו
כתבה שפורסמה בעיתון הארץ.
רות מנור (אוצרת) ,נחום אהרונסון ,מרים
ברלין ,קט .תע( .פתח־תקווה :מוזיאון יד־
לבנים לאמנות.)2001 ,
התבססתי על הקטלוג של גדעון עפרת,
מקורות הפיסול הארצישראלי.1939-1906 ,
לא אותרו פרטים נוספים ,ושמה אינה מוזכר
במקורות אחרים שבהם חיפשתי.
שם .לא אותרו פרטים נוספים ושמה אינה
מוזכר במקורות אחרים שבהם חיפשתי.
הלגה קלר ,פיסול כמולדת ,רודי להמן והדוויג
גרוסמן ,חייהם ויצירתם (תל־אביב :הקיבוץ
המאוחד ,)2005 ,עמ'  .31ראו גם אילנה טייכר
(אוצרת) ,אמניות באמנות ישראל ,קט .תע.
(חיפה :מוזיאון חיפה והאגף לתרבות עיריית
חיפה )1998 ,עמ' .12
קלר ,פיסול כמולדת ,עמ' .33
שם.
גדעון עפרת" ,הנוכחות הנעדרת של רודי
להמן" ,שם ,עמ' .11
הדוויג גרוסמן ,החרס (תל־אביב :ספריית שדה,
.)1972-1971
מרים יזרעאל" ,זהירות ,שביר" ,כל העיר
( ,)22.2.1991עמ' .76
או שברל ,כפי שכתוב בכתבה מאת מרים טל,
ידיעות אחרונות ,1.11.81 ,על התערוכה
בגלריה "אלון" בירושלים .בביקורת על
התערוכה ,בנוסף על הפסלים המוכרים,
מצוינים גם רישומים משנות החמישים שבהם
מורגשת השפעת קרקואר המנוח .הפרטים
לקוחים מתיק אמן (דק ומצומצם) במוזיאון
תל־אביב ,וכן מהקטלוג של גדעון עפרת,
מקורות הפיסול הארצישראלי.1939-1906 ,
בזמן כתיבת הקטלוג ב־ 1990הייתה האמנית
בחיים .לא ידוע לי אם בינתיים נפטרה.
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 84שווארץ" ,תערוכה קולקטיבית של אמני
הארץ".30.5.1938 ,
 85על תערוכת הציורים שלה בבית האמנים
בירושלים נכתב במעריב ,2.7.76 ,כי רמת
העבודה אינה גבוהה ואינה מצדיקה תערוכה.
 86טלפיר" ,אמנים בישראל שהלכו לעולמם",
גזית ,עמ'  .64לא ברור לי אם הכוונה למוזיאון
לאמנות דקורטיבית ()Kunstgewerbemuseum
או למוזיאון לאמנות ולמלאכת יד — & Arts

96
97

Crafts.

87
88
89
90

91

שווארץ" ,תערוכה קולקטיבית של אמני
הארץ".30.5.1938 ,
שם.
התבססתי על הקטלוג של גדעון עפרת,
מקורות הפיסול הארצישראלי,1939-1906 ,
ועל גזית ,כ"ו ,עמ' .49
רחל לישנסקי שינתה את שמה לרחל ינאית
לאחר שאמה נחקרה על־ידי הטורקים בחשד
שהיא קרובת משפחה של יוסף לישנסקי,
מאנשי מחתרת ניל"י.
ראו דיון במיתוס השוויון בארץ במבוא לספר
זה וכן בפרק מאת רונה סלע העוסק בצילום.

98
99
100

101

Levinger, Esther, “Women and War 92
Memorials in Israel” Woman’s Art Journal,
16:1 (1995), p. 41.

ראו גם נירית שלו־כליפא" ,אנדרטת עבודה
והגנה" ,קתדרה.102 ,
 93בלס ,ד"ר חיים גמזו :ביקורת אמנות ,עמ'
 ,451מתוך ספרו של גמזו ,ציור ופיסול
בישראל (תל־אביב :הוצאת דביר,]1951[ ,
מהדורה חדשה .)1957
 94ולמרות זאת עברה כמה משברים אישיים ,ואף
ניסתה להתאבד מספר פעמים.
 95מודרסון בקר ( )1976-1907הייתה ציירת
מחוננת ונועזת ,שפעלה בתחילת המאה העשרים
בגרמניה והייתה אחת מאִמות האקספרסיוניזם
הגרמני .היא הייתה ציירת חדשנית הרבה יותר
מבעלה ,שניסה לחנך אותה וללמד אותה איך
לצייר "נכון" ,והתלונן שאינה מקשיבה לו .היא
נסעה לבדה מספר פעמים לפריז ,שם הכירה את
האמנים המתקדמים והושפעה מהם (בין היתר
העריצה את גוגן) .בסופו של דבר נכנעה וחזרה
לגרמניה ,הרתה לבעלה ומתה כמה שבועות
לאחר מכן מתסחיף בריאות .בעקבות המחקר

102

103

104

הפמיניסטי זכתה להכרה ונחשבת היום לציירת
חשובה ומרתקת ,אף על־פי שלא הספיקה
לצייר הרבה ומתה בגיל צעיר .לאחרונה כתבה
עליה רות אלמוג" ,הכל ראתה בצבעים" ,מוסף
תרבות וספרות ,הארץ ,28.9.07 ,עמ' .2
אברהם רונן ,חוה סמואל — ציורים ,קט .תע.
(ראשון־לציון :מוזיאון ראשון־לציון.)1988 ,
נורה כוכבי" ,חוה סמואל — הציור כבסיס",
חוה סמואל — קרמיקאית (אגודת אמני
קרמיקה ישראל ובצלאל.)1985 ,
התאריך  1902כתוב בכתב יד על טופס של
אגודת הציירים משנת  ,1938אך על־פי מקור
אחר נולדה ב־ 1897בסרביה.
גזית ,כרך כ"ז חוברת א־ד .ראו גם תיק אמן
במוזיאון תל־אביב.
למעשה הציגו רק שבעה :ארוך ,גלעדי,
מאירוביץ ,נתנזון ,סטימצקי ,קריזה ושטרייכמן.
פייגין ,ששמו הופיע בקטלוג ,נעדר מהתערוכה.
ראו :גילה בלס ,אפקים חדשים (תל־אביב:
הוצאת רשפים ופפירוס — אגודת הסטודנטים
באוניברסיטת תל־אביב ,)1979 ,עמ' .16
ראו :אויגן קולב" ,בדרך לאמנות מודרנית
בא"י" ,אויגן קולב — בניין תרבות בארץ־
ישראל בעריכת גליה בר־אור (תל־אביב:
מוזיאון תל־אביב לאמנות ,)2003 ,עמ' .83-80
פרטים נוספים ראו שם ,בהקדמה של גליה בר־
אור ,ובמיוחד בעמודים .28-20
שם ,עמ'  .12אינפורמציה נוספת על "אופקים
חדשים" ראו :סמדר שפי" ,אופקים חדשים —
עשר שנות אמנות" ,צבי צמרת וחנה יבלונקה
(עורכים) העשור הראשון ,תש"ח־תשי"ח
(ירושלים :הוצאת יד בן־צבי ,)1997 ,עמ'
.298-282
בשנת  1955נפתחה במוזיאון תערוכה "ציורים
אבסטרקטיים וסוריאליסטיים" ,על בסיס אוסף
פגי גוגנהיים .קולב אף רכש ציורים של אמני
המופשט האמריקאי .תערוכות שונות של
אמנות בינלאומית נפתחו בכל המוזיאונים
המובילים בישראל .ראו :אויגן קולב ,עמ'
.56-54
בדבריי אלה אני מסתמכת על שיחה שקיימתי
עם פרופסור גילה בלס וכן על :טייכר (אוצרת),
אמניות באמנות ישראל ,עמ'  .15פרטים
נוספים ראו בקטלוג :גדעון עפרת (אוצר),
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105
106

107
108

109

110
111

112
113
114

הסטודיה ,דור הביניים ,קט .תע( .תל־אביב:
בית האמנים.)1989 ,
בלס ,אפקים חדשים ,עמ'  ,103הערה .2
גדעון עפרת מכנה דור זה "דור הביניים" ,דור
אמני ההפשטה שקם אחרי "דור הנפילים" של
קבוצת "אופקים חדשים" ,אמנים שנחסמו
בגלל הדומיננטיות של הקבוצה ראו :עפרת,
הסטודיה :דור הביניים .ראו בהמשך דיון
בנושא זה גם בקשר לאביבה מרגלית־ממבוש,
שהציגה אף היא בתערוכות של "אופקים
חדשים".
גילה בלס (אוצרת) ,קבוצת העשרה,
 ,1960-1951קט .תע( .רמת־גן :מוזיאון
לאמנות ישראלית ,)1992 ,עמ' .6
בטופס קרן תרבות אמריקה ישראל ,המצוי
בתיק אמן במוזיאון תל־אביב ,כתוב תאריך
לידה  1921ותאריך עלייה  .1934יתר הפרטים
מבוססים על החומר המצוי בתיקי אמן במוזיאון
תל־אביב וב"בית ציפר".
אבי כץ" ,היחידים והעשרה" ,קבוצת העשרה,
 ,1960-1951עמ'  .26ראו גם :רות מרקוס,
"קליר יניב האישה והציפור" ,קט .תע ,.קליר
יניב ,האישה וציפור הנפש (עין־הוד :מוזיאון
ינקו דאדא ,)2006 ,עמ'  .15-14הפרטים
והציטוטים מדברי האמנית לקוחים משיחות
שקיימתי עמה בתאריכים  7.2.06ו־.22.4.06
מרקוס" ,קליר יניב האישה והציפור" ,קליר
יניב ,האישה וציפור הנפש ,עמ'  .15-14ראו
גם :טייכר ,אמניות באמנות ישראל ,עמ' .15
אף שמאוחר יותר הודתה כי הם היו תמימים
וכי אכן נעשו בברית המועצות דברים
נוראיים ,היא בכל זאת ממשיכה להאמין כי
התורה המרקסיסטית בפני עצמה היא נכונה.
מעניין לציין כי למרות חוסר הפופולאריות
של הקומוניסטים בארץ ,המשיכה היא עצמה
להיות ציירת אהודה ומוערכת .ראו :גליה בר־
אור" ,מעגלי שייכות" ,טלי תמיר (אוצרת) ,רות
שלוס ,עדות מקומית ,קט .תע( ,עין־חרוד,
משכן לאמנות ,)2006 ,עמ' .27
גילה בלס (אוצרת) ,ריאליזם חברתי בשנות
ה־ ,50קט .תע( .חיפה :מוזיאון חיפה החדש,
 )1998עמ' .26
שם.
גליה בר־אור בשיתוף עם ז'אן פרנסואה שווריה

115
116
117
118
119

120
121
122

123

124

(אוצרים) ,אביבה אורי ,קט .תע( .עין־חרוד:
משכן לאמנות ,)2002 ,עמ'  .158-157לדברי
בר־אור ,אורי הסתירה גם את גילה וגם את
מוצאם האוקראיני של הוריה ,על מנת לחזק
סביבה מיתוס של אמנית ילידת הארץ .שם,
עמ' .162
טייכר ,אמניות באמנות ישראל ,עמ' .14
בר־אור ושווריה (אוצרים) ,אביבה אורי ,עמ'
.185
שם .ראו גם טייכר ,אמניות באמנות ישראל,
עמ' .14
ראו את הדיון בתאריך המדויק של קבלת הפרס
בקטלוג :בר ושווריה (אוצרים) ,אביבה אורי,
עמ' .153
נתונים שהעליתי מכמה קטלוגים ב"בית ציפר"
מצביעים על כך שהיא למדה חמש שנים
באבני ,שלוש שנים עם סטימצקי ושטרייכמן
ושנה נוספת עם ינקו.
יואב בראל" ,תערוכות בתל־אביב" ,הארץ,
 ,20.10.61יואב בראל ,בין פיקחון לתמימות,
עמ' .241
טלפיר" ,אמנים בישראל שהלכו לעולמם",
גזית ,עמ' .143
זיסלמן מדברת בטעות על "התנועה למען
אמנות מתקדמת" שקמה ,לדבריה ,ב־ ,1945אך
מתכוונת ל"המרכז לתרבות מתקדמת" שקם
ב־ .1946ראו בספרה :מינה זיסלמן ,עבודות,
"אוהבת את לאונרדו ,אל גרקו מקנא",
מועצת הפיס לתרבות ולאמנות ,ללא פרטים
נוספים .מכיוון שמוזכרות בו תערוכות עד
שנת  2006אני מניחה כי זוהי גם שנת ההוצאה.
פרטים רבים בספר זה אינם מדויקים.
אף כאן נפלה טעות :הכוונה לתערוכה
קבוצתית של שמונה אמנים שנערכה ב־1946
במוזיאון תל־אביב ,ובמרכזה עמד מרסל ינקו.
תערוכה זו לא אורגנה על־ידי "המרכז לתרבות
מתקדמת" ,אם כי ביטאה את רוחו .על התנועה
ראו :בלס ,אפקים חדשים .עמ'  30-28ו־102
הערה  ,23ועל התערוכה ראו :שם ,עמ' 16
ו־ 102הערה .8
בעניין זה ראו גם מינה זיסלמן" ,על החינוך
לאמנות" ,ציור ופיסול ( 11תשל"ז,)1976 ,
עמ'  .72פרופסור גילה בלס טענה באוזניי כי
דבריה של זיסלמן סובייקטיביים וכי היא אינה
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125
126
127
128

129

130
131

132
133
134
135
136

מדייקת.
טייכר ,אמניות באמנות ישראל ,עמ' .15
מרים אור ,בלנקה טאובר (רמת־גן :הרשות
לתרבות ולאמנות — עיריית רמת־גן.)1994 ,
הפרטים לקוחים מטלפיר" ,אמנים בישראל
שהלכו לעולמם" ,גזית ,עמ' .175-173
אני מניחה שטלפיר מתכוון לתערוכה שהייתה
אמורה להיפתח ב־ 1958ונתפתחה לבסוף
באפריל  .1959כיוון שרצו לכלול בה גם
אמנים צעירים ,הוקמה ועדת תערוכה שבה
ישבו זריצקי ,דנציגר ווכסלר .ראו :גילה בלס,
אפקים חדשים ,עמ' .80
אירית הדר" ,חנה לוי" 12 ,אמנים — מבט שני,
קט .תע( .תל־אביב :מוזיאון תל־אביב,)2006 ,
עמ'  .104במקור זה מופיעות מספר טעויות,
בעוד שהפרטים כאן מדויקים ומבוססים על
שיחה עם בן אחותה של חנה לוי ,עודד עוז.
על־פי גדעון עפרת ,את השיעורים העביר
למעשה ליאו פיין .ראו :עפרת (אוצר),
הסטודיה :דור הביניים ,עמ' .4
סורין הלר (אוצר) ,אביבה מרגלית־ממבוש
(אישי) ,קט .תע( .עין־הוד :מוזיאון ינקו־
דאדא ,)2005 ,עמ'  .8וגם :עפרת הסטודיה:
דור הביניים.
את הדברים האלה אמרה לי קליר יניב ,מראשוני
עין־הוד ומקורבת לינקו ,באחת השיחות
שקיימתי אתה בתאריכים  7.2.06ו־.22.4.06
בר־אור ושווריה (אוצרים) ,אביבה אורי ,עמ'
.162
נאמר לי על־ידי טייכר .ראו גם :טייכר ,אמניות
באמנות ישראל ,עמ' .17
הפרטים והמובאות הבאים לקוחים מהמאמר:
נרי ליבנה" ,היד שאוחזת בעפיפון" ,מוסף
הארץ ,22.9.06 ,עמ' .42-37
הקדמה לתערוכה "נעמי סמילנסקי — תחריטים
 ,"1976-1966מוזיאון תל־אביב .1976 ,ראו:
בלס ,ד"ר חיים גמזו :ביקורת אמנות ,עמ'
.412

Peter Fischer, Mosaic, History and 137
Technique (Unknown Binding) (London:
Thames and Hudson, 1971).

 138ראו גם :שרית פילץ־גרנית ,מוזאיקה בת
זממנו בישראל (תל־אביב :כתר.)2005 ,
פרטים נוספים וביבליוגרפיה נוספת ראו באתר

139
140
141
142
143
144
145
146
147

148
149
150

151

152

הבית של האמניתwww.shfirart.com :
ראו :גדעון עפרת (אוצר) ,זהרה שץ,
 ,1999-1916קט .תע( .ירושלים :בית האמנים,
.)2006
ראו :גדעון עפרת (אוצר) ,לואיז שץ,
 ,1997-1916קט .תע( .ירושלים :בית האמנים,
.)2006
ראו תיק אמן במוזיאון תל־אביב וכן הביקורת
על התערוכה מאת מרים טל בעיתון למרחב,
.5.5.70
ראו :אתר אמני עין־הוד www.ein-hod.org
וכן טייכר ,אמניות באמנות ישראל ,עמ' .15
טייכר ,שם ,עמ' .16
שם.
שם.
שם.
את הדברים אמרה עוגן בסמינר שקיימתי
באוניברסיטת תל־אביב בשנת  2002בנושא
"נשים יוצרות בישראל מתקופת 'בצלאל' ועד
שנות השבעים" .מידע נוסף תוכלו למצוא
בעבודה שכתבה ענבל רוסטוקר במסגרת
הסמינר ,תחת הכותרת "דיאלוג בין חומר
ומקום :עבודתה של גדולה עוגן" .העבודה
כוללת שני ראיונות עם האמנית ותמליל
ההקלטה בשיעור בזמן ביקורה .כל אלה ,יחד
עם תיק האמן שארגנה רוסטוקר ,מצויים ב"בית
ציפר" לחקר האמנות הישראלית.
קיבוץ גלויות ,תבליט קיר באוניברסיטה
העברית בגבעת רם ,ירושלים ,1964 ,חֵמר,
גודל  4.5x3.5מטר.
צילומים של התעודות והפרסים ,כולל פרסים
נוספים ,ניתן לראות בעבודת המחקר של ענבל
רוסטוקר.
הדברים נאמרו הן בכיתה והן בריאיון אישי
לאורה מירסקי ,במסגרת עבודת המחקר שלה
על האמנית בסמינריון שקיימתי ב־,2002
"נשים יוצרות בישראל" .את העבודה ניתן
למצוא ב"בית ציפר".
בלס ,ד"ר חיים גמזו :ביקורת אמנות ,עמ'
 ,474-473מתוך הספרים אמנות הפיסול
בישראל (תל־אביב :מכלול ;)1957 ,וציור
ופיסול בישראל (תל־אביב :דביר ,1951
.)1957
ראו :בלס ,אפקים חדשים ,עמ' .147-146
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153

154
155

156
157

158
159

160

161

ראו :בלס" ,שנות ה־ 60באמנות הישראלית",
צבי צמרת וחנה יבלונקה (עורכים) ,העשור
השני ,תשי"ח-תשכ"ח (ירושלים :הוצאת יד
בן־צבי ,)2000 ,עמ' .240-220
על תצפי"ת ראו :יואב בראל — בין פיכחון
לתמימות ,עמ' .167-166
עוד על " "+10ראו :בלס" ,שנות ה־ 60באמנות
הישראלית"; וגם :תמוז ,לויטה ,עפרת ,סיפורה
של אמנות ישראל ,עמ'  ;275-247וכן בנו
כלב ,קבוצת עשר פלוס ,קט .תע( .תל–אביב:
מוזאון תל–אביב .)8002 ,האינפורמציה נאספה
גם מתיקי אמן ומקטלוגים שונים ב"בית
ציפר".
טייכר ,אמניות באמנות ישראל ,עמ' .13-12
כמה מהן החלו להציג בעיקר בשנות השבעים
ולכן אינן במסגרת ספר זה.
כל הפרטים לקוחים מתיק אמן במוזיאון תל־
אביב .למעט תאריכי תערוכות ,לא מצוינים
תאריכיהם של האירועים השונים ,או של
תקופות הלימוד ,וכן לא נמצא תאריך הלידה.
דנה גילרמן" ,מרדכי ארדון הודה בטעותו",
מוסף גלריה ,הארץ ( ,)28.9.07עמ' .2
למרות שהייתה מפורסמת מאוד בשנות
השישים ,ולו בזכות יחסיה עם דן בן אמוץ,
כמעט ולא ניתן לאתר פרטים אודות בתיה
אפולו .כל הפרטים הביוגראפיים המופיעים
כאן נמסרו לי בשיחה טלפונית שקיימתי עם
האמנית ביום  .25.9.07תודה לאספנים גבי
ועמי בראון שעזרו לי ליצור אתה קשר.
הפרטים לקוחים מתיק אמן במוזיאון תל־אביב
וכן מקטלוג שנמצא שם :דורית קדר (אוצרת),
רות אריון :ציורי חיים ואמנות (ללא פרטים
נוספים) ומ־ספר האמנים (תל־אביב :אגודת
הציירים והפסלים ,)1989 ,עמ' .21
לפי מאיר רונן היא נולדה בשנת .1915
מאמר בתיק אמןMeir Ronen, “Back :

בניגוד לקומפוזיציה המערבית ,שבה נבנית
ההרמוניה באמצעות שיווי משקל בין הדמויות
והאובייקטים — בקומפוזיציה המזרחית,
ובמיוחד היפנית ,יש דגש רב על השטחים
הריקים (גם אם הם צבועים) ,המאזנים בין
הדמויות והאובייקטים .הדמויות מוזזות לעתים
לצד אחד ואפילו נחתכות על־ידי הפורמט,
ומאוזנות על־ידי שטח ריק מצד שני.
Ibid., p. 18. 164

165
166
167

168
169

170

171
172
173

from Abstraction”, The Jerusalem Post
(12.4.2002).

 162לא ברור למה התכוונה ,שהרי המשיכה גם
מאוחר יותר לצייר נופים .ייתכן שהתכוונה
לכך שלא ציירה יותר את נופי אושוויץ הפורחת
הפסטורלית מילדותה.
Nora,
(New York: CommonPlace 163
Publishing, 1996), p. 17.

174

175

גבריאל טלפיר ,גזית ,כרך ל"א ,חוב' א-ד,
(אפריל יולי  ,)1974עמ' .32-31
גילה בלס ,נתה קפלן (תל־אביב :הוצאת נתה
קפלן ,)2000 ,עמ' .11
עד כאן האינפורמציה נלקחה מאתר האינטרנט
של הגלריה הוירטואלית "הירש"http:// :
 www.hirshgallery.comבהמשך היא נראית
מבולבלת ואינה מתאימה לתאריכים ,ולכן
בחרתי לא להיעזר בה .תאריך הלידה מבוסס
על אתר מכירות אמנות באינטרנט.
נורה פרנקל" ,הברזל מדבר שיר" ,ידיעות מדור
תרבות וספרות ( .)16.1.76
יואב בראל" ,תערוכות בתל־אביב" ,הארץ,
 .18.10.63על תערוכת היחיד של האמנית
בגלריה הדסה קלצ'קין ,ראו :עומר ,יואב בראל
— בין פיכחון לתמימות ,עמ' .303
הפרטים מבוססים על שיחה שקיימתי עם
האמנית בביתה בתל־אביב בימים  21ו־22
באוגוסט  .2007ברצוני להודות לאמנית מיכל
היימן שהעלתה את שמה של שלומית בן שלום
וקישרה בינינו.
לאחר שבית הספר של ההסתדרות הפך למכון
אבני.
ראו את התייחסותי לבעיות הטכניות של
הפיסול במבוא לספר זה.
רן שחורי ,הארץ ;22.5.69 ,מרים טל ,היום
 .6.6.69טל מציינת את ההשראה וגם את
הטכניקה של הפסלת ,שזו לה תערוכת היחיד
הראשונה.
בסגנון שמזכיר את העבודות של קאלדר בשנות
העשרים בפריז .אף על־פי ששמעה בפריז
על קאלדר כי שכרה חדר בפריז אצל קרובת
משפחתו ,היא לא הכירה את עבודותיו בחוטי
ברזל.
עדיין נותרו אמניות נוספות שאותן לא כללתי

 | 98רות מרקוס

בספר בשל מחסור באינפורמציה לגביהן ,ובהן:
אורה אברהמי ,רות במברגר ,עליזה בן ברוך,
עליזה בקר ,בלה בריזל ,מרים בת יוסף ,צילה
בינדר ,גילה גבעון ,רות הדני ,ליאורה הרמן,
אילה ויסלר (רוברט) ,אסיה וולף ,מלכה ונטיק,
הניה טייכמן ,מיליה לאופר ,חנה לרנר ,גתית
לבני ,אנה ליבליך־וינגרון ,מרים מגידון ,אן
מדלי ,ניצה מליניאק־שלזינגר ,קליר סילארד,
עמנואלה ,חסיה פישקורסקי־אביגדורי ,רחל
צגלה ,רימונה קדם ,ציפורה קובלמן ,מלבינה
קפלן ,פאולה רוזט (הולצמן) ,ריקה שוימר ,חיה
שפיר.
 176אילנה טננבאום (אוצרת) ,וידיאו  ,zeroכתוב

בגוף ,פעולה בשידור חי ,קט .תע( .חיפה:
מוזיאון חיפה לאמנות ,)2006 ,עמ' .67-62 ;42
על ויינפלד ראו גם :אנקורי ,גנית" ,יוכבד
ויינפלד" ,סטודיו ( 6דצמבר  ,)1989עמ'
.17-14
 177ראו :אלן גינתון (אוצרת) ,הנוכחות הנשית
— אמניות ישראליות בשנות השבעים
והשמונים (קט .תע ).תל־אביב :מוזיאון תל־
אביב לאמנות.1990 ,
 178דקל ובכר" ,הקפיצה הקוונטית :אמנות
פמיניסטית — מגל ראשון לגל שלישי",
פמיניזם ואמנות ישראלית ,המידרשה  ,10עמ'
.134

צלמות במרחב הפרטי /ג
צלמות במרחב הציבורי
רונה סלע

העניין בעבודתן של נשים צלמות החל עת
עסקתי במחקר לקראת הספר והתערוכה
צילום בפלסטין/ארץ־ישראל בשנות השלושים
והארבעים 1.היה זה המחקר התמטי הראשון
שעסק בנושא ובתקופה והיה כרוך בחיפוש
אחר ארכיוני צילום היסטוריים .במהלך
המחקר נחשפתי לעובדה כי מרבית העשייה
הממוסדת בשטח הצילום בתקופה הנדונה
הייתה של גברים ,וכי הצלמות פעלו בשוליה
של עשייה זו .גם חשיפתן וחשיפת עבודתן
במרחב הציבורי הייתה מועטה .אולם מאחר
שארכיונים שונים של צלמות שנחשפו לעיניי
היו עשירים ומשמעותיים ,פרסמתי את המאמר
הראשון שעסק בעבודתן של נשים צלמות
2
באותה תקופה.
במהלך הזמן התוודעתי לעבודתן של נשים
צלמות רבות נוספות ,אך יותר מכל בלטה
העובדה שמרבית הארכיונים של הצלמות לא
נשמרו או הושמדו על־ידי הצלמות עצמן או
על־ידי בני משפחה ,שלא הכירו בחשיבות
החומר .עובדה זו מצביעה במידה רבה על
מעמדן של נשים בחברה בכלל ובשטח הצילום
בפרט 3.לעבודתן של צלמות אחרות לא הצלחתי

להגיע לעתים בשל העובדה שבמהלך השנים הן
הוּדרו מהעשייה ומהשיח או בשל חוסר העניין
המתמשך בהן ובעבודתן ,שבעקבותיו לא
נשמרה במקרים שונים עדות לעבודתן .בנוסף
לכך ,הצילום בכללותו זכה למעמד פחות ערך,
ולפיכך לא נחקר או הוצג 4,עובדה שתרמה אף
היא להשכחתן.
צלמות שונות שעשייתן הייתה פורצת
דרך ,שיתפו פעולה עם גופים שונים ,רובם
אינם ממסדיים ,או היו חלק מהתארגנויות
של צלמים ששאפו לשנות ולהשפיע על שדה
הצילום בארץ .לו לנדאוור ( )Landauerלמשל,
ניסתה להקים בשנות הארבעים מחלקה לצילום
ב"בצלאל" .ליזלוטה גז'בינה ()Grschebina
הייתה ממקימי התאחדות הצלמים המקצועיים
בארץ־ישראל (PPPA – Palestine Professional
) ,Photographers’ Associationולקחה חלק
במאבק שארגנו הצלמים נגד מחלקות
התעמולה של המוסדות הלאומיים ,אשר ניסו
להפקיע את זכויותיהם (למשל בנושא זכויות
היוצרים) .לעומתן ,היו צלמות שהביוגרפיה
האישית שלהן ,שהובילה אותן לבחור במדיום
של הצילום ,הייתה חריגה וייחודית ,והיא
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מלמדת על רוח מהפכנית ועל תעצומות נפש.
ציפורה דוד ( )Davidמרדה באורח החיים
היהודי המסורתי והאדוק ,אימצה השקפת עולם
ליברלית ולחמה למען חירותה האישית ולמען
עצמאותה הכלכלית .הלה רייכמן ),(Reichman
שהייתה שמאלנית מאוד בעמדותיה הפוליטיות,
לימדה בוורשה בבית ספר של ילדי הפרולטריון
וחיה עם ישראל רייכמן ללא נישואים .אסתר
זמצקי ( )Zametskiהייתה פעילה בארגון נשים
לשוויון זכויות בפתח־תקווה באמצע שנות
השלושים .עליזה הולץ ( )Holzמרדה בהוריה
שייעדו אותה להיות קצרנית ונלחמה בדעתנות
ובנחישות על זכותה ללמוד צילום ולעסוק
במקצוע .צלמות אחרות ,דוגמת האחיות
שרלוט וגרדה מאייר ( ,)Meyerבחרו שלא
לעבוד עם מחלקות התעמולה של המוסדות
הלאומיים בשנים של טרם קום המדינה כיוון
שתנאי העבודה שהוצעו להן (כגון שכר או
זכויות יוצרים על היצירה) לא היו מספקים.
בניגוד למגמה ששלטה בתחום ,הן לא נכנעו
5
לאנשים ששלטו בשדה הצילום המגויס.
פעילותן של צלמות בעשורים שקדמו לקום
המדינה ובשני העשורים הראשונים לקיומה
הייתה מגוונת ,רבת פנים וקשה לקִטלוג תחת
קטגוריות מובחנות .חלקן עבדו במרחב הציבורי
הממסדי (למשל בשיתוף פעולה עם המוסדות
הלאומיים) ,חלקן פעלו במרחב הציבורי הבלתי
ממוסד (למשל ב"בצלאל" ,בהתאחדות הצלמים
המקצועיים ,בצילום מסחרי ,בצילום דיוקנאות
ובהוצאות ספרים) וחלקן עסקו בצילום אישי
או ב"צילום אמנותי" 6.מספר צלמות חשובות
ומרכזיות פעלו בארץ רק במשך תקופה
מסוימת .הסיבות לעזיבתן אינן ברורות 7,אך
הופעתן הקצרה הטביעה חותם בשדה הצילום,
גם אם נשכחה במהלך השנים .כך למשל לו
לנדאוור ,שחייתה ופעלה בארץ במשך שני
עשורים ( ;)1953-1933שרלוט מאייר היגרה
ארצה ב־ 1934ופעלה בחיפה עד  1957עת עזבה

ללונדון; גרדה מאייר הגיעה לארץ ב־1936
ופעלה עם אחותה שרלוט בחיפה עד שעזבה
למונטריאול ב־ ;1953תיאה זידנר־פרינץ
( )Siedner Prinzחייתה ופעלה בארץ במשך
כעשור (בין  1934ועד אמצע שנות הארבעים),
ואלן רוזנברג (( )Rosenbergלימים אאורבך)
פעלה כאן תקופה קצרה ביותר (.)1935-1933
השאלה המרכזית שהטרידה אותי בסיומו
של המחקר אודות עבודתן של צלמות בין שנות
העשרים לשנות השבעים של המאה העשרים
היא האם ניתן להחזיר את הצלמות ואת פועלן
אל ספר דברי הימים של תולדות הצילום
המקומי בלי לכלוא אותן ב"עזרת נשים" חדשה,
דהיינו בלי לשעתק את התפיסות שבגינן הודרו
נשים מעל במת ההיסטוריה ,והאם ניתן להרחיב
את הדיון אודותיהן אל מעבר לעשייתן בזירה
הגברית 8.האם ניתן לכתוב אודות עבודתן של
הצלמות בלי לגרום להדרה נוספת על זו שכבר
חוו? 9אני מאמינה כי לא ניתן לערוך דיון מגדרי
בעבודתן של צלמות לפני שחושפים את קולן
ומאירים את סיפורן 10,ותקוותי היא כי מחקרים
עתידיים יצליחו להשלים חלקים בפאזל החסר.
לפיכך ,בהמשך הפרק אציין את שמן של כל
הצלמות שאל עבודתן נחשפתי ,בין אם במלואה
ובין אם באופן חלקי ,כך גם במקרים שבהם לא
איתרתי פרטים ביוגראפיים מלאים עליהן ועל
עבודתן.

צלמות והצילום הציוני
את התקופה שבה דן המחקר אני מגדירה
כתקופת הצילום הציוני 11.בתקופה הנדונה
שלטו הגברים בשדה הצילום ונוכחותם הייתה
משמעותית .מי שהקים ואייש את מחלקות
התעמולה במוסדות של טרום־המדינה (קרן
קימת לישראל ,קרן היסוד ,הסוכנות היהודית
לארץ־ישראל [להלן הסוכנות]) היו בעיקר
גברים ,שניהלו בעריצות 12את מחלקות הצילום
של אגפי התעמולה :הם שלטו שליטה מלאה
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בנושאי הצילום ובתכניו ,הם הכתיבו לצלמים
מה לצלם וכיצד ,הם הוסיפו טקסטים מכוונים
ומגמתיים לתצלומים ובחרו בקפידה את
התצלומים שייכנסו לארכיון הציוני לדורותיו
מתוך תודעה שיווקית והיסטורית 13.בנוסף לכך,
ואולי כתוצאה משליטתם של גברים במערכת זו,
מרבית הצלמים שעבדו עבור מוסדות אלה היו
גברים 14,נושאי הצילום ותכניו היו משופעים
בהיבטים כוחניים והם שיקפו את ההיבטים
15
הדכאניים שאפיינו את הצילום הציוני.
הצילום הציוני בנה עולם דימויים
אידיאי שהיה פשטני ונהיר לשכבות רחבות
באוכלוסייה .נושאיו ותכניו כוננו עולם דימויים
אוטופי שבמרכזו הגבר האשכנזי ,עולם של
דימויים גבריים שהתכחש ברובו לקיומם של
אחרים חברתיים .הצילום הציוני סייע לכונן את
"היהודי החדש" שהיה חסון" ,גדול מהחיים",
שרירי ,אתלטי ,חזק ,אשר תאם במידה רבה את
מודל "יהדות השרירים" של נורדאו .כל כוחותיו
הנפשיים והגופניים של "היהודי החדש" תועלו
לשרת את הרעיון הציוני ,והוא פעל להגשמתם
בעבודה יצרנית ובהגנה עצמית על המולדת.
דמותו נבנתה כניגודו של דימוי היהודי הגלותי
הנרפה .קשיי החיים בארץ לא נתנו בו את
אותותיו והוא הוצג תמיד במלוא יופיו ,אושרו
ואונו .הוא צולם בדרך כלל מלמטה ובזוויות
חדות ,היוצרות דמות אלמותית ומונומנטאלית,
על־פי רוב בהשראת המודל הסובייטי .גודלו
ועוצמתו הפיזיים הודגשו והועצמו ,ולא נותר
מקום לתיאור תכונות שאינן מתיישבות עם
המודל הכוחני המתואר .יתרה מכך ,הצילום
הציוני עסק באינטנסיביות בנושאי צבא,
חיילים וביטחון ,כגון חיילים יהודים גדולי
ממדים בעת אימונים או בצעידה מצולמים
בתצלומי דיוקן הממלאים את כל הפריים .השוק
הוצף בדימויים הגבריים הללו ,ודמות החייל
או החלוץ ,שהזכירה פעמים רבות מודלים
קלאסיים של יופי ,ניבטה מכל קרן רחוב —

בכרזות ,בתערוכות ,בפרסומות ,על גבי בולים
או גלויות ,בסרטי קולנוע וכדומה .הדימויים
הללו נכחו בהיקף נרחב במרחב הציבורי הן
טרם קום המדינה ,בימים שבמהלכם נבנתה
דמותו רבת הכוח של הלוחם העברי כניגודו של
היהודי הגלותי והנרפה ,והן לאחר קום המדינה,
כשהחל הצבא למלא תפקיד משמעותי במדינה
ואף בחיים האזרחיים.
בהתאם להשקפת העולם הסוציאליסטית
צולמו נשים כשוות לגברים .כמו "היהודי החדש"
גם "היהודייה החדשה" ייצגה דמות אוטופית
של חלוצה — מאושרת ,בהירה ושותפה מלאה
בהגנה על הארץ ובבנייתה ,בין אם באמצעות
עבודה חקלאית ובין אם בפיתוח הארץ .באותן
שנים הוצגו נשים כשוות לגברים וכעובדות
במקצועות גבריים :סוללות כבישים ,עובדות
בשדה ,לוחמות בהגנה ובפלמ"ח ונוטלות חלק
באימונים או בשמירה" .היהודייה החדשה"
דמתה ל"יהודי החדש" גם בכך שנעדרו ממנה
כל ייצוגי הנשיות המסורתיים — רוך ,עדינות,
שבריריות וכדומה 16.תצלומו של דויד רובינגר
( )Rubingerמאוסף התצלומים הלאומי ,נערה
מההגנה באימון בזמן מלחמת העצמאות
( )1948משקף מגמה זו :הבחורה המצולמת
לבושה מדים צבאיים ,והיא מתאמנת בהשלכת
רימון .גופה מתוח ודרוך לקראת הפעולה ,והיא
משדרת עוצמה ונחישות.
אף שמשלהי שנות הארבעים ניכר שינוי
בתפיסת הצילום ההגמוני והעשייה המשמעותית
17
בשטח הצילום עברה לשדה הצילום העיתונאי,
עדיין הוא נותר ממלכתי ברובו ,זאת עד לאחר
השבר של מלחמת יום כיפור .בשני העשורים
הראשונים לאחר קום המדינה היו נתונים
הצלמים לשליטתם של עורכי העיתונים ,אשר
היו במרבית המקרים ,כמו גם הצלמים ,גברים,
והם פעלו בהשפעת הממלכתיות הלאומית־
ציונית .הצילום העיתונאי נתן מקום לביטוי
עמדת הקבוצות השולטות בישראל ,ורק בודדים
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האירו זווית עולם שונה .נשים המשיכו להיות
מוצגות כשוות 18,כמו למשל החיילות במדי
הצבא באימון או בהופעה ייצוגית ,אף שדמותן
של נשים נפוצה בכמות קטנה יחסית בהשוואה
לשנים עברו.

האם צלמות סייעו בהבניית
מיתוס השוויון
התעמולה הציונית ,שפעלה במידה רבה לפי
הדגם הסובייטי־סוציאליסטי ,שיווקה דימוי
שווה לנשים ולגברים ובנתה הילה סביב החיים
השוויוניים בארץ־ישראל ובמדינת ישראל .אף
שהיה רחוק מן המציאות ,כפי שאראה ,נתפס
דימוי זה כתיאור נאמן של המציאות .הוא
התקבע בתודעה בארץ ובחו"ל ושיווה לחברה
הישראלית תדמית של חברה מתקדמת" .כמעט
שלושים שנה הייתה האישה הישראלית מופת
לשחרור האישה ,הדוגמה היחידה לפמיניזם
מוצלח בעולם שעדיין לא הבין את משמעותה
המלאה של המילה .זה תרם תרומה גדולה
וחשובה לדימוי העצמי של ישראל כטובה
ומתקדמת ,האנטיתזה לאפליה האכזרית
19
והידועה לשמצה של שכנותיה הערביות".
נשים אימצו דימוי זה והתגאו בו גם אם
בסתר לבן הבינו את העדר השיוויון .הייזלטון
טוענת שאף שנשים חיו בצל הכזב היה להן
נוח להעמיד פנים כאילו הן מאמינות בו" :הן
נוהגות להעלים את ספקותיהן ,מה שהופך אותן
לקורבנות מרצון של אידיאולוגיה ריקה אך
מרגיעה .הן מוותרות על זהותן העצמית לטובת
20
'זהות מזויפת' שמייחסת להן האידיאולוגיה".
מחקרים נוספים מתחומי הסוציולוגיה
והספרות ,אשר דנו בעיקר בשנים של טרם
קום המדינה ,הראו כי למרות מראית העין של
השוויון בין נשים לגברים ,לימדה המציאות
כי נשים נשארו בתפקידיהן המסורתיים וכי
השוויון נשאר בגדר מושא שלא זכה למימוש
במציאות .רחל אלבוים־דרור ,שדנה בסיפורת

הציונית בתקופה מוקדמת ()1920-1882
מלמדת על הפער בין השקפות העולם והכוונות
שעליהן הצהירו הכותבים לבין המקום שהועידו
לנשים בסיפוריהם .יתרה מזאת ,אלבוים־דרור
טוענת כי המפגש בין המציאות לאוטופיה היה
מתסכל עבור הנשים .לצד הגבר העברי החדש,
שבשמו דיברה המהפכה הציונית ,אין למצוא
בסיפורת עברייה חדשה — לא חלוצה עזת נפש,
העובדת בעבודה גופנית ובהגנה על המולדת,
ולא עברייה משכילה היכולה לשמש מנהיגה.
לדעתה ,המהפכה ביקשה למצוא בחברה
החדשה את האישה הישנה .באוטופיה הציונית
הוּדרה האישה מן השיח הלאומי ולא מילאה
תפקיד משמעותי 21.עוד היא טוענת כי עובדה
זו מבטאת את הפער שקיים בסיפורים :מבחוץ
נראה היה כאילו התנועה הציונית קיימה את
הבטחתה לשוויון בין המינים ,אך בפועל הן נחלו
אכזבה והרגישו נבגדות 22.גם דבורה ברנשטיין,
העוסקת בפועלות העיר בתקופה מאוחרת יותר
( )1939-1919מראה בספרה אישה בארץ־
ישראל ,השאיפה לשוויון בתקופת היישוב כי
הנשים ניסו לפרוץ את החלוקה המסורתית על
מנת להגיע לשותפות מיוחלת עם הגברים ,אך
זו לא הושגה 23.בת־שבע מרגלית־שטרן חקרה
את תנועת הפועלות הארצישראלית בשנים
המקבילות והראתה כי סמלי הלאום ,שנבנו
בארץ־ישראל ובמדינת ישראל כחומר מלכד
לתהליכי בניית האומה ,היו מגדריים במהותם
ותרמו לתיחום הנשים בחברה הגברית הנבנית.
סמלים אלה שיקפו את החלוקה בין המינים
ואת מקומן המיועד של הנשים בחברה .בין
הזהות הלאומית ובין הזהות הגברית התקיימה
חפיפה ,וזו האחרונה התעצמה בזכות העימות
הלאומי 24.הייזלטון ,שהתייחסה גם לתקופה
של לאחר קום המדינה ,חידדה את הקשר
בין ציונות לגבריות והראתה כיצד מוטיבים
לאומיים חפפו הבחנות מגדריות .לדבריה,
מיתוס השוויון בין נשים ובין גברים בארץ היה
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מיתוס מרומם ,בעוד הקשר בינו למציאות היה
רופף .בעוד שנשים נהנו מדימוי ציבורי חיובי
ואוהד ,בפועל "הן נדונו למעמד של צללים,
המרחפים בפער הגדל בין דימוין הציבורי
לבין האישיות האמיתית שלהן" 25.הן הפכו
"לקורבנות מרצון של אידיאולוגיה ריקה אך
מרגיעה .הן מוותרות על זהותן העצמית לטובת
'זהות מזויפת' שמייחסת להן האידיאולוגיה.
בעולם של גברים הן מתהלכות במסווה מזויף
של שוות בין שווים" 26.מיתוס השוויון שהושג
בא במקום השוויון האמיתי .הן התעלמו
מהקונפליקט שפער זה ייצר ,וכך "המחויבות
האינטלקטואלית הייתה לאידיאולוגיה [של
השוויון — ר.ס ,].אבל המחויבות הרגשית
27
הייתה לתפקיד המסורתי של האישה".
דבורה ברנשטיין מסכמת את חקר מעמדן
של נשים בתקופת היישוב .היא מראה כיצד
נאלצו נשים לנהל מאבק כפול :מחד ,מאבק
משותף להן ולגברים להגשמת המטרות
הציוניות המשותפות בתהליך הקמת המדינה.
מאידך ,מאבקן של הנשים כנגד התפיסה
המסורתית המגדרית תוך הבניית המקום הראוי
להן כנשים בחברה החדשה .ברנשטיין טוענת
כי הטרנספורמציה של היהודי הגלותי לאדם
עברי חדש הייתה טבועה מראש בחותם גברי־
זכרי ,וכי נשים נדרשו לתת עדיפות ראשונה
ל"משימות הגדולות באמת" — בניין הארץ,
כיבוש העבודה ,קליטת העלייה ,ביטחון
וכדומה .הן נדרשו להצניע את בעיותיהן
נוכח בעיות הקולקטיב והאומה 28.אף תנועת
הפועלות ,שהתארגנה כדי לקדם את מעמדן
של הנשים ,העניקה קדימות לנושאים לאומיים
29
וממלכתיים על פני סוגיות בדלניות־נשיות.
הנרטיב הלאומי היה הנרטיב המרכזי והמכונן
והנשים הוגלו אל "עזרת הנשים" ,כדבריה של
עמליה כהנא־כרמון 30.המאבק הכפול שניהלו
נשים וכן מורכבות מעמדן בחברה היישובית
והישראלית עד ראשית שנות השבעים באים

לידי ביטוי ,לדעתי ,באופן שבו נשים ייצגו את
עצמן.
ניתן לומר כי צלמות שפעלו בתקופת
הצילום הציוני ,כלומר מסוף שנות העשרים
ועד ראשית שנות השבעים ,מבטאות בעבודתן
את הקונפליקט שבו היו נתונות .חלק מהן
אימצו את תמונת העולם השוויונית שהנפיקה
התעמולה הציונית ,ובמיוחד את השפה הגברית
שהכתיב הצילום הציוני ,בין אם הן עבדו עבור
המוסדות הלאומיים והממלכתיים ובין שפעלו
באופן פרטי ועצמאי .בארכיונים השונים
מצאתי תמונות של נשים שצולמו על־ידי נשים
בתפקידים שהועידה להן אידיאולוגיית השוויון
הציונית :מחזיקות נשק ,רוכבות על סוס במילוי
תפקידן הביטחוני או ההתיישבותי ומגינות על
הארץ .את הדימויים הללו הנפיקו לא רק נשים
שהועסקו על־ידי המוסדות — דוגמת טרודי
שוורץ — אלא גם נשים שעבדו בצורה עצמאית
ובלתי ממוסדת.
במאמרי אני מבקשת לחשוף ,במידת
האפשר ,את הקולות הרבים שאפיינו את
העשייה הנשית .מחקר זה הוא ראשוני ומזמין
מחקרים נוספים בתחום ,והשאלה "האם עזרו
נשים בהבניית מיתוס השוויון" טעונה מחקר
עתידי נוסף .רק לאחר שייערך מחקר מקיף
יותר אודות עבודתן של נשים צלמות ולאחר
סקירה נרחבת אודות נוכחותן בשדה הצילום
ניתן יהיה לדון בסוגיה זו בצורה מקיפה.

צלמות שעבדו בצורה לא ממוסדת
המחקר אודות עבודתן של צלמות שעבדו
בצורה עצמאית ומשוחררת מתכתיבי הזמנה
ממסדיים — בצילום מסחרי ,בצילום דיוקנאות,
בהוצאות ספרים או ב"צילום אמנותי" (צלמות
שפתחו סטודיו או עבדו בצורה "אישית") —
מאפשר להרחיב את הדיון בשאלות הקשורות
בזהות ובהקשרים לאומיים תוך עיסוק בהיבטים
מגדריים 31.כך למשל ,בתצלום משנות העשרים
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של ציפורה דויד מעין־חרוד מתוארת חדוות
העבודה של הפועלות בשדה .התצלום המבוים
מוקפד מאוד מבחינת התכנים והקומפוזיציה
ותואם ברוחו ובתכניו את הצילום הציוני .כך גם
התצלום של ליזלוטה גז'בינה (תמונה  )1משנות
הארבעים בו נראית רוכבת גאה על סוס בשדה
חרוש .ישיבתה הגאה ,מראה פניה הקורנים,
גופה המתמזג עם גוף הסוס וממלא את הפריים
והשדה החרוש והמעובד ברקע — כל אלה
בונים את הדימוי של "היהודייה החדשה" .הן
דוד והן גז'בינה פעלו בצורה עצמאית ובלתי
ממסדית ,ועבודתן ממחישה כיצד חלחלה

תמונה  :1ליזלוטה גז'בינה ,ללא כותרת ,שנות
הארבעים בקירוב ,אוסף פרטי.

האידיאולוגיה הציונית למרחב הפרטי ואומצה
גם על־ידי נשים שלא עבדו עם גופים מוסדיים.
יחד עם זאת ,חשוב לציין כי מבחינה מספרית
הייצוג שהיה ל"יהודי החדש" בצילום היה רב
יותר מזה של "היהודייה החדשה" ,בין אם היא
צולמה על־ידי גברים צלמים או נשים צלמות.

גברים הוצגו כפועלים במרכז ונשים היו אלה
שביקשו להידמות להם .מעניינת במיוחד היא
הסדרה של זולטן קלוגר מ־ ,1940המצויה
בארכיון התצלומים של הקרן הקיימת לישראל
ונקראת נשים מתאמנות במילוי עבודתם של
המגויסים לצבא .בתמונות הן מצולמות במדים
של מכבי־אש ,נוהגות במכונה חקלאית או
מתקנות חוטי חשמל .הטקסט הנלווה לתצלום
מלמד כי בימים רגילים נשארים התפקידים
הללו בידיים גבריות ,וכי רק בעתות מצוקה
32
נקראות הנשים לאייש תפקידים אלה.
במאמרי "בעקבות צלמות עלומות ,על
צלמות מתקופת הצילום הציוני" ביקשתי
להמחיש כיצד שלט ההיבט המגדרי בשדה
הצילום ,למשל בתכני הצילום ובנושאיו 33.כך
לדוגמה בתצלומיה של הצלמת סוניה קולודני
( ,)Kolodnyשפעלה בעיקר בצורה עצמאית
ומסחרית ,נראות פועלות עובדות לצד הגברים
בעבודה פיזית — במסיק זיתים ,באריזת תפוזים
או בקשירת חבילות טבק .מעניין במיוחד
הוא התצלום אריזת פרי הדר בפרדס משנות
השלושים המבטא חלוקה היררכית ומגדרית.
בשורה האחורית ,לצד הפרדס ,עומדים גברים,
חלקם בחליפות ובעניבות (אנשי ההנהלה?)
וחלקם בבגדי עבודה (הקוטפים?) .לפניהם
יושבות נשים בשתי שורות ,וככל הנראה
הן עסוקות במיון תפוזים .בשתי השורות
הראשונות יושבים בחורים צעירים האורזים את
התפוזים בארגזים .התצלום ,המאורגן מבחינה
סכמטית בצורה מושלמת ,מבהיר לכל אחת
ואחד מהו תפקידו או תפקידה המגדרי וכן את
אופן חלוקת הסמכויות בהתאם לגיל ולמעמד.
תצלומים רבים של קולודני מתארים סצינות
ציוניות מובהקות נוספות — גפירים באימון
ובצעידה ,תרגילי ספורט לבניית הגוף (הן נשים
והן גברים) ,עבודה חקלאית ,התיישבות ובנייה.
התצלום המורה פנינה סמסונוב ותלמידות
בשיעור התעמלות ( 1932לערך) (תמונה ,)2
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תמונה  :2סוניה קולודני ,המורה פנינה סמסונוב ותלמידות בשיעור התעמלות 1932 ,בקירוב,
באדיבות ארכיון מוזיאון החאן לתולדות חדרה.

ממחיש את האופן שבו העבריות החדשות
דואגות לפיתוח הגוף ואת ההזדהות הטוטלית
שיוצר גופן עם הסמל הלאומי המובהק — מגן
דוד.

צלמות שעבדו עבור המוסדות
הלאומיים
צלמות שונות צלמו עבור המוסדות ועבודתן
לקחה חלק מודע בצילום הציוני המגויס.
מדובר במספר לא גדול של צלמות שעבדו עבור
המוסדות בצורה שיטתית והנפיקו את הדימויים
שהתעמולה ציפתה מהן (כמו מגברים) לייצר.
כך למשל ,התצלום של טרודי שוורץ שצולם
עבור קק"ל ,חג המים בנגב הצפוני ,מר
הרצפלד נתכבד בפתיחת ברז המים המרכזי
(( )1.1.1951תמונה  ,)3צולם לפי כל הכללים
הציוניים "התקניים" — במרכז התמונה עומדת
אישיות מרכזית 34,המצולמת מלמטה כדי
להעצים את דמותו של המצולם ,הכללתם
של אלמנטים תמטיים הכרוכים בחגיגות
ובשמחה (פניו הזורחות של הרצפלד) ,הדגשת
הקִדמה באמצעות מכשור מתקדם ,התמקדות

תמונה  :3טרודי שוורץ ,חג המים בנגב הצפוני ,מר
הרצפלד נתכבד בפתיחת ברז המים המרכזי,1951,
באדיבות ארכיון התצלומים של קרן קימת לישראל.
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תמונה  :4טרודי שוורץ ,הכפר הערבי עקיר (עקרון) שנכבש על–ידי כוחות צה"ל מיושב
עתה על–ידי עולים חדשים ,1949 ,באדיבות ארכיון התצלומים של קרן קימת לישראל.

בנושא המים (סם החיים) וכדומה 35.גם
התצלום שצילמה שוורץ ,ובו מהגרים יהודיים
המתיישבים בכפרים העקורים הפלסטיניים
ב־( 1949תמונה  ,)4נוצר לפי הכללים הבלתי
כתובים של הצילום הציוני .תצלומים אלה,
כמו אחרים שצולמו באותו הסגנון ,משקפים
את האופן שבו הארכיונים הממסדיים התכחשו
לנרטיב הפלסטיני של הפקעת הקרקעות
שהתרחשה במלחמת  1948ולבעיית הפליטים
36
הפלסטינים ואת אופן ביטויים הויזואלי.
קשה לומר כי הצלמות שבהן דנתי תרמו
תרומה משמעותית ביצירת השפה הציונית
הלאומית ,שהייתה מגמתית ,חד־צדדית,
התכחשה ל"אחרים" חברתיים ולעוולות שנגרמו

להם ונוצרה מנקודת מוצא של עליונות ,שכן
מספר הצלמות שעבדו עם המוסדות והיקף
עבודתן היה מצומצם .לא היה די בדימויים
שהופקו כדי שניתן יהיה לייחס להן תפקיד
משמעותי בהבניית השפה המכוננת .הצלמות
הללו עשו שימוש בשפה הציונית באופנים
שונים כחלק מיחסי הכח המגדריים שאפיינו את
הצילום הציוני וכחלק מההתגייסות של נשים
לטובת בניית הנרטיב הציוני .יחד עם זאת ,ככל
שהמחקר הניב עד כה ,עבודתן של צלמות רבות
לא עסקה בתכנים שונים מאלה שעסק בהם
הנרטיב הציוני ולא חשפה את תמונת העולם
שהתרחשה מאחורי הפרגוד האטום של תמונת
העולם הציונית האידיאית .היא כמעט ולא חשפה
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את חייהם העשירים של ה"אחרים" החברתיים,
אלא התמקדה באוכלוסייה "העברית החדשה",
האשכנזית־המפא"יניקית 38 ,והתעלמה מן
העוולות שנגרמו לחלקים שונים באוכלוסייה
(כגון :נשים) .עבודתן של צלמות אלה לא
הראתה את המורכבות ,את הבעייתיות ואת
הקושי שאליו נקלעו הנשים במפגשן עם
המציאות הכואבת שהבטיחה להן שוויון אך
הותירה אותן בתפקידיהן המסורתיים .היא לא
הראתה את קשיי ההתאקלמות בארץ ,הפיזיים
והנפשיים ,או את התסכול ואת המרירות שנוצרו
בעקבות הלחץ האידיאולוגי שהופעל על
היחיד .היא לא חשפה את הייאוש שאחז חלקים
באוכלוסייה ,את המצוקה שבה היו נתונים רבים
שהשאירו מאחוריהם תרבות ,שפה ואורח חיים
אינדיווידואלי ואת הקשיים האובייקטיבים
של התמודדות עם תנאי אקלים קשים ועם
עבודה פיזית מאומצת .ככל שמצאתי עד כה,
עבודתן של אלה לא יצאה במחאה ביקורתית
נגד הפרקטיקה הגברית ולא ייצרה קול חתרני־
נשי .הצלמות לא סייעו ביצירת תמונת עולם
אלטרנטיבית ,ואף תרמו ,גם אם בעקיפין,
להבניית הסיפור הציוני כַסיפור המכונן היחיד,
39
כאמת אחת מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.
37

הצילום העצמאי־אוונגרדי
מרבית הצלמות שפעלו בארץ פתחו סטודיו
עצמאי ועסקו בצילום סטודיו ו/או בצילום מסחרי
או עסקו בצילום "אישי" .כך למשל ,הסטודיו
של רבקה קרפ ( )Karpבירושלים ,הסטודיו של
סוניה קולודני בחדרה ,סטודיו "אישון" של
אלן רוזנברג ושל ליזלוטה גז'בינה בתל־אביב,
הסטודיו של גז'בינה בתל־אביב שנפתח לאחר
שרוזנברג עזבה את הארץ ,הסטודיו של גרטה
אקרמן ( )Ackermannבפתח־תקווה ,סטודיו
"ארמוני" של אסתר זמצקי (אף הוא בפתח־
תקווה) ,הסטודיו של מרלי שמיר ()Shamir
ברחובות ואחרי כן בירושלים בשותפות עם

חנה ואפרים דגני ("( )Deganiפוטו פריזמה")
והסטודיו של האחיות מאייר בחיפה .רובן,
כאמור ,בחרו לעבוד בצורה עצמאית ,בעיקר
נוכח העובדה שמחלקות התעמולה במוסדות
הטרום מדינתיים או עורכי העיתונים לאחר
40
קום המדינה העסיקו בעיקר צלמים־גברים.
צלמות אחרות פתחו סטודיו בביתן ועבדו בו
בצורה מקצועית ,דוגמת בטינה אופנהיימר,
ליזלוטה גז'בינה (לאחר סגירתו של "אישון"),
הלה רייכמן ועליזה הולץ .אחרות עבדו
בשעות הפנאי באופן שמזכיר יותר צילום של
חובבים ,בהתאם לדפוס שמתארת ברנשטיין,
לפיו נותרה חלוקת העבודה בתקופת היישוב
מסורתית לחלוטין :הגבר היה המפרנס העיקרי,
ואילו האישה הייתה בראש ובראשונה עובדת
משק הבית .רוב הנשים הנשואות נאלצו לוותר
על העבודה שהייתה להן טרם נישואיהן ולטפל
בילדים ובמשק הבית .נשים שהמשיכו לעבוד
נשאו בעול הכפול של עבודה במשק הבית
ומחוצה לו 41.חוקרות שונות רואות בחלוקה
המגדרית למקצועות גבריים ונשיים מפתח
להבנת מצבן הירוד של נשים .מרגלית שטרן
מונה את הסיבות לכך שביישוב (בשנות העשרים
והשלושים) התמקדו הנשים בעיסוקים שבהם
שררה הפרדה עיסוקית גבוהה 42ואפיינו אותם
תנאי עבודה ירודים ,שכר זעום ומיעוט יוקרה.
גם העובדה שנשים התאכזבו מעיסוק בעבודות
43
"גבריות" תרמה לפנייתן למקצועות "נשיים".
אמנם למקצוע הצילום נקשרה הילה גברית
ויוקרה ,אך העובדה שניתן לעסוק במקצוע זה
גם בתוך הבית (לאלה שלא היה ברשותן סטודיו
מקצועי מחוץ לבית) מסבירה ,במידת מה ,את
בחירתן בעיסוק זה.
ככל שנמצא עד כה ,אף שהצלמות לא
העמידו אלטרנטיבה חתרנית לצילום הציוני,
לא מבחינה פוליטית ולא מבחינה מגדרית ,הרי
שרבות מהן פיתחו שפת צילום אלטרנטיבית,
ייחודית ואוונגרדית במסגרת עבודתן המסחרית.
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תמונה  :5חנה דגני ,חומת העיר העתיקה ,פינה דרומית מזרחית ,1938 ,באדיבות חנה דגני.

במאמרי "בעקבות צלמות עלומות" 44הראיתי
כי בעוד שהצילום הציוני ההגמוני והגברי נכנע
במידה רבה למערך יחסי הכוחות שהכתיב
הממסד ויצר את תנאי העבודה בשוק ,הצלמות
שלא עבדו בשיתוף פעולה עם הממסד היו
משוחררות מתכתיבים ומאילוצים אלה ,והיו
חופשיות ליצור גופי עבודה בלתי תלויים
וביקורתיים .אמנם לא כולן בחרו לעבוד בצורה
אלטרנטיבית ,אך אלה שביכרו לעשות כן פיתחו
שפה אוונגרדית ,שלעתים היו לה מאפיינים
מגדריים .במאמר הצגתי את מרלי שמיר ואת
בטינה אופנהיימר כמי שהפיחו רוח אוונגרדית
בצילום שלהן וכן הצבעתי על האחיות מאייר
ועל חנה דגני .אף שעבודתן של האחרונות
עוסקת בהיבטים של כוח בחברה הישראלית
תוך אימוץ שפה וקודים הנתפסים כגבריים ,הן
פיתחו שפה מיוחדת וחדשה של מבני תעשייה
(האחיות מאייר) ושל נופים ושטחים בנויים
(דגני) (תמונה  .)5בדבריי כאן אני מבקשת
לציין גם את עבודתן של ליזלוטה גז'בינה

ושל לו לנדאוור .כך למשל הפוטומונטאז'
של גז'בינה שנוצר למטרות מסחריות נעשה
ברוח הצילום הגרמני שבו עסקה עוד בגרמניה,
ומבטא את ערכיו של הצילום החדש.
גז'בינה ,אופנהיימר ולנדאוור הטביעו את
הערכים החדשים האוונגרדיים שספגו בגרמניה
בתצלומי המסחר והתעשייה .האובייקטים
בּודדו ,על־פי רוב ,מסביבתם היומיומית ,הם
מדויקים ונקיים והם צולמו בתקריב ובאווירה
קרה ,לעתים תוך שימוש ייחודי באור שפיסל
אותם .הם משקפים את ההשפעה הגרמנית,
ובעיקר את הקשר לתצלומיהם של הנס פינסלר
( )Finslerושל רנגר־פאטץ' (.)Renger-Patzsch
אלה התאפיינו בצילומי תקריב ,בשמירה על
קווי המתאר של האובייקט שצולם במנותק
מסביבתו ובקביעת סטנדרטים חזותיים גבוהים.
בגרמניה היו עבודותיו המסחריות של פינסלר
והיחס לאובייקטים שטבע רנגר־פאטץ' בראשית
שנות השלושים בבחינת פריצת דרך .השימוש
שרבות מהצלמות עשו בפוטומונטאז' (כגון
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גז'בינה ולנדאוור) ,לעתים בשילוב טיפוגרפיה
(גז'בינה) ,אף הוא ברוח הצילום (הגרמני)
החדש ,מלמדים על האקלים האקספרימנטאלי
45
שהן ביקשו למסד בצילום (תמונה .)6
צלמות שונות עסקו במה שיכול להיתפס

בנשיאת ציוד הצילום הכבד לעומת צילומי
שטח .אף שגם גברים רבים עסקו בסוג צילום
זה (למשל :יוליאן פירסט וקורט זילמן) ,הרי
שחלוקת התפקידים המגדרית המסורתית
תראה בו כמקצוע בעל אופי נשי יותר מאשר
גברי .בשל כך ,העיון בסוג צילום זה מאפשר
להגיע לתובנות בנוגע לסוגיות רבות ובהן חיי
נשים ,יחסי ילדים־הורים וחיי משפחה בתקופה
הנדונה .התצלומים הללו יכולים לשמש כטקסט
החושף נושאים מגדריים שלא נדונו עד כה,
ולכן מזמין גם הוא מחקר נוסף בתחום.

כרונולוגיה ודיון בעבודתן של צלמות
שנות העשרים

תמונה  :6ליזלוטה גז'בינה ,ללא כותרת ,ישראל,
שנות הארבעים ,אוסף פרטי.

כ"נושאים נשיים" — ילדים ,חינוך ,תצלומי
משפחה ודיוקנאות .סטודיו "אישון" התמקד
בצילום ילדים ,גז'בינה המשיכה לצלם ילדים
גם לאחר עזיבת רוזנברג; פעמים רבות צילמה
סוניה קולודני גננות וגני ילדים ,מורות ,מורים
וילדים בבית הספר; עליזה הולץ התמקדה
בצילום דיוקנאות בסטודיו ,על־פי רוב היו
המצולמים מסולתה ומשמנה של ירושלים; לצד
הצילום המסחרי צילמו האחיות מאייר ילדים
ודיוקנאות; הצלמת אסתר זמצקי צילמה אף
היא בסטודיו ילדים ,דיוקנאות וכדומה .מעבר
לעובדה שסוגי צילום כאלה נתפסו כ"נשיים",
הרי שגם לא הצריכו הפעלת כוחות פיזיים

את ראשיתו של הצילום המקומי ניתן לקבוע
בסוף המאה ה־ 19וראשית המאה העשרים,
עם תחילת פעילותם של צלמים מקומיים
כגון אדלשטיין ( ,)Edelsteinראאד ()Raad
ורפאלוביץ' ( .)Raffalovichרק לאחר שני
עשורים מתחילות לפעול גם נשים צלמות בזירה
המקומית .הן מתחילות לצלם במקביל באזורים
שונים בארץ ועבודתן מסמנת את ראשיתה
של יצירה נשית בשטח הצילום המקומי .ככל
שידוע עד כה ,קרימה עבוד ( )Abbudהיא
הצלמת הפלסטינאית הראשונה וככל הנראה
גם הצלמת המקומית הראשונה שהחלה לפעול
בארץ בשנות העשרה של המאה העשרים 46.היא
נולדה בנצרת למשפחה נוצרית מלומדת בשנות
השמונים של המאה ה– .19עבוד הייתה רווקה
והקדישה את חייה לצילום .היא סיירה ברחבי
הארץ ובלבנון וצלמה בעיקר נופים — 47מחזה
בלתי שכיח עד מאד באותה תקופה .תצלומיה
שווקו בזמנה כגלויות .מעט ידוע על חייה
ועל פועלה ולמעט תצלומי משפחה ,הארכיון
שלה לא נשאר .נותרו רק הגלויות ששיווקה,
אותן ניתן למצוא אצל אספנים שונים והם
העדות העיקרית לעבודתה .עבודתה הייחודית
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של עבוד ,שהייתה כרוכה גם בהפעלת כוחות
פיזיים (נשיאת ציוד צילום כבד למקומות
השונים שבהם סיירה) ,סללה את הדרך
לצלמות היהודיות שבאו אחריה .הופעתן של
נשים צלמות בשנות העשרים בחברה היהודית
קשורה אולי לתחושת המהפכה שהרגישו
נשים אלה ולתחושה שהכל פתוח גם בפניהן,
כפי שמציין מירון 48.רובן עסקו בצילום ישיר
ותיעודי שאפיין את התקופה .גם אם הן לא היו
מורדות ,רדיקליות ,או מחדשות בדרך פעולתן
בשדה הצילום ,הרי שעצם הופעתן של נשים
בשמי הצילום המקומיים הייתה תופעה חדשה.
גרטה אקרמן )?-?( 49נולדה בויליץ
שבפולין על גבול גרמניה .אקרמן ,צלמת
וציירת ,למדה צילום בפולין והיגרה לארץ
בראשית שנות העשרים בעקבות הכרותה עם
שחקן הכדורגל האלמן מיכאל אקרמן .אקרמן
הייתה הצלמת־אישה הראשונה של העיר פתח־
תקווה 50.הסטודיו שלה היה ממוקם ברחוב
מוהליבר במרכז העיר ,ושם היא צילמה בעיקר
פורטרטים .ייחודה היה בכך שציירה פורטרטים
על־פי התצלומים שצילמה ,או ציירה על
תצלומים שהודפסו על נייר מט ,דבר שלא היה
מקובל בתקופתה .אקרמן התפרנסה גם מציור
פורטרטים בבתים של אנשים .בשנות השלושים
היו לאקרמן קשרים עם צלם ערבי בשם קאיילי
(ככל הנראה עם מוחמד סאלח אל־קיילי שעסק
בעיקר בקולנוע) ,והיא עבדה אצלו במשך
תקופה מסוימת .בניה מספרים כי היא סגרה
את הסטודיו ברחוב מוהליבר במחצית השנייה
של שנות הארבעים ,לאחר שבעלה קיבל עבודה
בנתניה .אקרמן לא השאירה אחריה ארכיון ואת
עבודתה ניתן למצוא עדיין בבתים פרטיים.
ציפורה דוד )1936-1882( 51נולדה בעיירה
ויזניץ שבאוסטרו־הונגריה למשפחה אדוקה
ומחמירה .ב־ 1901נישאה בשידוך לאברך
שאול פרידמן ממשפחת רבנים ,ולשניים נולדה
בת בשם שיינדלה .לאחר שנה לקחה דוד את

בתה ועזבה את בעלה ואת המסגרת המשפחתית
המחמירה ,אימצה את הרוח הסוציאל־דמוקרטית
של ערב מלחמת העולם הראשונה ,הפכה
לקומוניסטית ולחמה למען חיים עצמאיים ,הן
במובן הערכי־אידיאולוגי והן במובן הכלכלי.
לאחר גירושיה חזרה לשם נעוריה .ב־1904
החלה ללמוד צילום בעיר טשרנוביץ .לפני פרוץ
מלחמת העולם הראשונה עברה לווינה ועבדה
בסטודיו לצילום .במקביל היא התקרבה לחוגים
ציוניים ולחלוצי העלייה השלישית ,וב־1919
התקבלה לעבודה בבית העולים בווינה .דוד
היגרה לארץ ב־ 1923והצטרפה לעין־חרוד.
מאחר שאפשרו לה להיקלט רק במעמד של
"הורה" ,מעמד שדרש ויתור על זכויות רבות
ועל מעורבות בחיי הקהילה ,היא עברה לתל־
אביב ועבדה במשך כשנה עם הצלמת הלה
רייכמן .לאחר כשנה חזרה לחיות בעין־חרוד
לצד בתה ונכדיה .תצלומיה משקפים את ראשית
החיים בעין־חרוד ואת ההתיישבות מנקודת
מבט בלתי ממסדית .דוד לא עבדה עבור גוף
ממלכתי כלשהו .אף שניכר בתצלומיה הממד
הציוני המגויס ,הם צולמו ככל הנראה מתוך
שאיפה תיעודית .דוד צילמה במצלמה גדולה
וריטשה את פלטות הזכוכית הגדולות לאחר
פיתוחן .היא נפטרה בגיל  54לאחר מאבק
במחלה ממושכת .מן הארכיון שלה שרדו רק
תצלומים ,בעוד שהנגטיבים נהרסו בעקבות
פגע טבע .חייה של דוד משקפים ,כאמור ,מעבר
מהפכני מחיים דתיים קיצוניים ומסורתיים
לחיים עצמאיים וחילוניים תוך אימוץ השקפת
עולם ליברלית ,בחירה במקצוע הצילום וחיים
שיתופיים בקיבוץ.
52
סוניה קולודני ( )1999-1908נולדה
בפינסק שברוסיה .ב־ 1914גורשה עם משפחתה
לפולין ,ושם החלה ללמוד צילום כילדה־שוליה
בסטודיו בוורשה .היא היגרה לארץ ב־1922
והתיישבה בחדרה בעקבות אחיה שהיגר שנתיים
לפניה .היא פתחה סטודיו עצמאי לצילום עוד
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בהיותה נערה ,ככל הנראה לא עבדה בשיתוף
פעולה עם הממסד וצילמה בעיקר את בניית
המושבה ,את האזור ואת האנשים .סוג הצילום
שלה — הי ָשיר או המבוים — הינו קלאסי ,אך
ניכרת בו תפיסת עולמה הציונית והשפעות
מקומיות .כך למשל תצלום הסטודיו משנות
העשרים שבו נראים שומרי המושבה חבושי
כאפיות .תצלום זה תאם את הסגנון האוריינטלי
ואת האופן שבו ניסו המתיישבים להידמות
לערבים בני הארץ .אישיותה הייחודית ופעולתה
הנחושה והאינטנסיבית בשטח הצילום מגיל
צעיר ראויים לציון ,זאת בשעה שהשימוש
במדיום הצילומי היה כרוך במאמץ פיזי ולא
היה נפוץ בארץ ,בעיקר בקרב נשים .קולודני
נישאה בסביבות גיל  40לצבי פיחוטקה ולא
ילדה ילדים .היא צילמה עד שנות השישים .את
ארכיון התצלומים שלה היא תרמה למוזיאון
החאן בחדרה.
53
הלה רייכמן
( )1953-1893נולדה
באושוויץ שבפולין למשפחת רוזנבלום
( .)Rosenblumמסלול חייה רצוף בנדודים .היא
גדלה בקרקוב ,ובנעוריה ,ככל הנראה בעשור
הראשון של המאה העשרים ,עברה המשפחה
להתגורר בבלגיה לאחר שאחיה הבוגר ממנה
נישא לאישה בלגית .לאחר מכן היגרה משפחת
רוזנבלום לווינה ,שם היא טיפלה בילדים
עיוורים .בזמן מלחמת העולם הראשונה למדה
רייכמן צילום בווינה בבית הספר הגבוה
ללימודים גרפיים .עם סיום לימודיה היא היגרה
54
להולנד והתמחתה בסטודיו של צלמת מקומית.
לאחר תקופה קצרה היא חזרה לפולין והצטרפה
לחבורה של סוציאליסטים רדיקליים שביניהם
היו ברל לוקר ( )Lukerוריכרד קאופמן .רייכמן,
שהייתה שמאלנית מאוד בעמדותיה ,לימדה
בוורשה בבית ספר לילדי הפרולטריון וחיה עם
ישראל רייכמן ללא נישואים 55.בני הזוג היו
פעילים מאוד בארגון פועלי ציון ובפרט ישראל
רייכמן .ישראל היגר ארצה ב־ 561923והלה

ב־ ,1924לאחר שנולדה בתה הגדולה ,והשניים
התיישבו בתל־אביב .אחרי  1927פתחה
רייכמן אָטליה לצילום במרפסת ביתה ברחוב
אלנבי  ,19שנשא את השלט "אטליה לצילום
אמנותי" .רייכמן התמקדה בצילומי סטודיו
וצילמה את גדולי היישוב ,ובהם ביאליק ,שרת
ורובינא .רייכמן הייתה מיודדת עם ציפורה
דוד ואף צירפה אותה לתקופה קצרה לסטודיו
שלה ברחוב אלנבי (בזמן שדוד חייתה בתל־
אביב) .ב־ 1935עברה המשפחה לרחוב שלמה
המלך פינת תל־חי ,אז השליכה רייכמן את כל
הפלטות שצילמה עד אז .בתה יהודית ,שלמדה
את רזי הצילום מאמה החל מ־ ,1945המשיכה
לצלם עד  .1956גם הפלטות שצולמו בין 1935
ל־ 1953הושלכו על־ידי הבת.

שנות השלושים והארבעים
עד סוף שנות העשרים הייתה העשייה בשטח
הצילום המקומי מצומצמת .מספר קטן יחסית
של צלמים וצלמות יהודים פעלו בארץ ,והצילום,
אף שהחל להתגייס בשירות הרעיון הציוני ,היה
ברובו תיעודי וקלאסי .אלא שבשנות השלושים
חלה תפנית משמעותית .הגורם הראשון לפריחה
במדיום הצילום בחברה היהודית המקומית היה
בעיקר גל ההגירה הגדול מאירופה ,ובמיוחד
מגרמניה לאחר  .1933אינטלקטואלים ואנשי
רוח רבים שברחו מאימת התחזקות המפלגה
הנאצית הביאו עמם את המודעּות לשימוש
בצילום באמנות ובתקשורת המונים .גרמניה
של שנות העשרים וראשית שנות השלושים
התאפיינה בפריחה תרבותית ואקדמית .רובם
של הצלמים שהגיעו לארץ הושפעו ממגמות
"הצילום החדש" שנוצר בבתי הספר החדשניים
לאמנות ,כמו "הבאוהאוס" ,ונראה בתערוכות
הצילום הרבות ברחבי גרמניה ובספרי הצילום
והמגזינים הרבים שראו אור באותם ימים ודנו
במגמות החדשות לצילום ,שזכה גם לכינוי
"הראייה החדשה" .האנשים שבחרו לעסוק
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בצילום הושפעו מכוחו המהפנט של האוונגרד
שהתבטא ב"צילום החדש" (האובייקטיביות
החדשה ,הפוטוז'ורנליזם החדש) ,בהתפתחות
ההיבטים התיאורטיים בצילום והאקספרימנטים
נוסח מוהולי־נאג' (.)Moholy-Nagy
הגורם השני שתרם רבות לשגשוגו
ולהתפתחותו של תחום הצילום בארץ בשנים
הללו היה הצרכים ההולכים וגוברים של
המוסדות הלאומיים לחומר תעמולתי ולהפצה
ויזואלית של הרעיון הציוני .בשנים הנדונות
התפתחו מאוד מחלקות הצילום במשרדי
התעמולה של הגופים הממסדיים (הם הוקמו
בשנות העשרים) ,ועובדה מכרעת זו השפיעה
מאוד על ראשיתו של הצילום היהודי הציבורי
והפרטי .הגעתם של אנשי רוח ,צלמים ואמנים
מאירופה ובמיוחד מגרמניה ,בדיוק באותה עת
שבה החלו המוסדות להבין את הפוטנציאל
הטמון במדיום של הצילום לצורכי תעמולה,
נתנו תנופה משמעותית לפעילות בשדה
וחרצו השפעות שנותרו עד אמצע־סוף שנות
השישים.
הגורם השלישי שהביא לשימוש הגובר
בצילום בשנים הללו כרוך בהתגברות הקונפליקט
הלאומי .המוסדות נדרשו לתת מענה הולם בארץ
ובחו"ל להתקוממות האוכלוסייה הפלסטינית,
ולפיכך היו זקוקים לחומרי הסברה רבים
57
ומגוונים שיתמכו בתפיסת העולם הציונית.
המוסדות הלאומיים היהודיים בארץ
והמהגרים מגרמניה היו אחראים אפוא ליצירת
קנון צילומי (מגויס) מודרני ,שהוא הכלאה
ייחודית ומקומית בין הריאליזם העממי
לאוונגרד המודרני .מצד אחד ,הם עשו שימוש
בדימויים בודדים או בסדרות קטנות שדגלו
בייצוג הרואי של החלוץ :צילום מזוויות בלתי
שגרתיות המעצימות את האובייקט ,העמדה
בלתי קונבנציונלית של האובייקט ,חיתוכים
של הפריים ,העדפת תצלומים בודדים על פני
סדרות גדולות וכדומה .מצד שני ,הם העדיפו

ש"תיאור" המציאות יישאר קוהרנטי ,ברור ,קל
להבנה ובעל מסר פשוט .אל התצלום צורף,
על־פי רוב ,טקסט פרשני שכָלא את התצלום
במשמעות קונקרטית.
המוטיבציות של המהגרים מאירופה לעסוק
בצילום בשנות השלושים והארבעים היו רבות
ומגוונות .ביניהם היו בעלי ניסיון בצילום
עיתונאי ,מהם בעלי השכלה אמנותית ,וחלקם
היו פעילים כבר באירופה בתחום האמנות,
הצילום או הפרסום .נוסף על כך היו שבחרו
לעסוק בצילום בשל גורמים אחרים ,כגון
קשיי השפה העברית ובחירה בשפת הצילום
האוניברסאלית ,או אהבתם לתחום שגרמה להם
לעסוק בו בארץ גם ללא השכלה פורמאלית
קודמת — התוצאה הייתה שימוש גובר והולך
בצילום לצרכים שונים ופיתוחה של שפת צילום
מקומית ייחודית.
בתוך כך החלה בשנים הללו לעבוד קבוצה
גדולה מאוד של צלמות 58.על אף מספרן הגבוה,
פעילותן התרחשה בעיקר בתחום המסחרי או
בספֵרה הפרטית ולא בתחום הצילום הממוסד.
ניתן לומר כי הצילום הקנוני בשנות השלושים
והארבעים נשאר גברי באופן מובהק ,וכי נשים
מצאו ערוצי ביטוי וחשיפה אלטרנטיביים.
מרבית הגברים תפסו עמדות מפתח בשדה
הצילום במוסדות שהעדיפו להעסיק גברים —
בשנות העשרים בעיקר את שוויג ()Schweig
ובשנות השלושים בעיקר את קלוגר (.)Kluger
כמו כן היישוב היה נתון רוב הזמן בקשיים
כלכליים ,והראשונות להיפגע מכך היו
הנשים 59.נשים רבות בחרו בתחום הצילום היות
והוא אפשר להן עצמאות כלכלית :היו שפתחו
סטודיו לצילום עצמאי ,בודדות עבדו בשיתוף
פעולה עם המוסדות הציוניים ,היו שחברו
להתאחדות הצלמים המקצועיים ,היו שהתחילו
לעבוד עם בעליהן ומאוחר יותר פנו לעבוד
לבד ,והיו שהקימו סטודיו לצילום בבית וצילמו
בשעות הפנאי .למרות כל ההסתייגויות ,ניתן
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תמונה  :7סטודיו אישון ,פלייר פרסומי ,1935-1933 ,תל-אביב ,אוסף פרטי.

לאבחן את שנות השלושים והארבעים כשנות
השיא של היצירה הנשית בשדה הצילום.
צלמות רבות החלו לפעול בשנים הללו,
ופעילותן הורגשה לא רק מבחינה מספרית אלא
גם מבחינה תוכנית וערכית .רבות מהן פיתחו
שפה חדשנית ,נועזת ופורצת גבולות ,שעמדה
בניגוד לצילום הציוני הממוסד של התקופה
ונוכחותן "האחרת" הורגשה.
סוניה אפשטיין (( ,)Epsteinנ)1922 .
לימים סוניה גידל ( 60,)Gidalנולדה בברלין
והייתה חברה בתנועת הנוער הציוני .מטעמים
ציוניים היא היגרה לבדה לארץ עם עליית
הנוער ב־ .1938בין השנים  1940-1938למדה
אפשטיין בקיבוץ משמר העמק ,שם קיבלה
מצלמת לייקה במתנה והחלה לעבוד בחדר
החושך .ב־ 1940עזבה את הקיבוץ ולמדה
צילום ב"פוטו גנן" ( )Gananבירושלים ורישום
ב"בצלאל" .לפרנסתה שימשה ב"בצלאל" מודל
לציירים רבים .ב־ 1941פגשה את טים גידל,
שכבר עבד כצלם מדווח ()photo reporter
והחלה לעבוד במעבדה שלו .סוניה וטים נישאו
ב־ .1944כשגידל עזב לקהיר לצלם עבור העיתון
הצבאי הבריטי  )1945-1942( Paradeהחלה
סוניה גידל לצלם עבור מספר מוסדות :הסוכנות
היהודית ,קרן קימת לישראל ,קרן היסוד וויצ"ו
ועבור ה־ Public Information Officeהבריטי.
התצלומים אינם נושאים את שמה הפרטי ,וניתן

לזהותם לפי התאריך .ב־ 1947עזבו בני הזוג
גידל לאמריקה וחיו שם עד  .1959סוניה גידל
פרסמה עם בעלה  23ספרי ילדים מצולמים על
ארצות שונות ,ובהן ישראל 61.לדבריה ,היא
כתבה את כל הספרים ,וטים צילם את מרבית
התמונות .הם עברו למינכן ב־ 1959ונפרדו
ב־ .1968הקשר עם גידל אבד וככל הנראה היא
עדיין מתגוררת בשוויץ.
ליזלוטה גז'בינה )1994-1908( 62נולדה
בקרלסרוהֶה ( )Karlsruheשבגרמניה למשפחת
ביליגהיימר ( )Billigheimerולמדה צילום ב־
.Badische Landeskunstschule Karlsruhe
היא הצטרפה לסגל ההוראה בבית הספר ולימדה
שם גרפיקה שימושית בין השנים .1930-1929
היה זה תחום עיסוקה המרכזי שלתוכו שולב
הצילום באופן משמעותי 63.בהוראת הממשלה
היא פוטרה ב  64,1930ושנתיים מאוחר יותר,
בינואר  ,1932היא פתחה סטודיו לצילומי
פרסומת ולהוראת הצילום בקרלסרוהה ברחוב
ביסמרק  .51שֵ ם הסטודיו היה “,”BILFOTO
שהוא הרכב המכיל את תחילית שם משפחתה
לפני נישואיה עם המילה  .FOTOעם התחזקות
התנועה הנאציונל־סוציאליסטית היא סגרה
את הסטודיו ,עזבה את גרמניה והיגרה לארץ
באוגוסט  .1933זמן קצר לפני כן היא נישאה
לד"ר יעקב גז'בין ,רופא צעיר שהתמחה
ברפואת נשים .בארץ הקימה גז'בינה עם
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חברתה מילדות אלן רוזנברג סטודיו לצילום
ילדים בשם "אישון" (תמונה  .)7הסטודיו
היה פעיל עד עזיבתה של רוזנברג ללונדון
ב־ ,1935ולאחר מכן הקימה גז'בינה סטודיו
עצמאי לצילום ללא שותפים ברחוב בן־
יהודה  7בתל־אביב 65.סמוך לסטודיו ,כנהוג
באותה תקופה ,הציגה גז'בינה את עבודותיה
לעיני העוברים והשבים בתוך ויטרינה שפנתה
לרחוב .לאחר מספר שנים עברה גז'בינה לעבוד
בביתה ,תחילה בבן־יהודה ( 204שם התגוררו
עד שנת  )1956ואחר כך בביאליק  .17גז'בינה
עבדה תקופה ארוכה עבור ארגון ויצ"ו (בין
 1934ל־ )1947וצילמה עבורם כנסים ,אירועים
חגיגיים ,תערוכות וקבלות פנים .פרט לכך היא
גם צילמה עבורם "צילומי תעמולה" 66.גז'בינה
הייתה ממקימי התאחדות הצלמים המקצועיים
בארץ־ישראל ופעילה מאוד במאבק הצלמים
בהגנה על זכויותיהם ,כפי שאפרט בהמשך.
היא הייתה מעורה מאוד בעשייה בשטח הצילום
והייתה מיודדת עם צלמים רבים ,ביניהם
רוזנברג ,פריץ־כהן וזידנר־פרינץ (גולדמן),
אלפונס הימלרייך וקורט זילמן .גז'בינה שלחה
ידה גם בכתיבת שירים בגרמנית והפסיקה
לצלם ב־ 1959או ב־ .1960בארבע שנות חייה
האחרונות התגוררה בפתח־תקווה ונפטרה שם
לאחר מחלה ממושכת.
בארץ עסקה גז'בינה בעיקר בצילום
ילדים 67,בצילום מסחרי ובצילום תעמולתי
עבור ויצ"ו ,ואילו בגרמניה עסקה בעיקר
בגרפיקה ובפרסום תוך שימוש מסיבי בצילום,
ביצירת פוטומונטאז'ים ועיבוד של תצלומים.
אלה כללו חיתוך של תצלומים ,הדבקתם,
צביעתם ,שימוש בטיפוגרפיה אוונגרדית
ויצירת קומפוזיציות חדשניות כפי שהראיתי
לעיל .את ההיבטים הניסיוניים שאפיינו את
עבודתה בגרמניה שנעשתה ברוח "הצילום
החדש" של תקופת ויימר (שממנו נשארו
דימויים רבים) ,ושהתבטאו אז בעיקר בגרפיקה,

תמונה  :8ליזלוטה גז'בינה ,ללא כותרת ,ישראל ,שנות
הארבעים ,אוסף פרטי (במקור הרקע צבוע בכחול).

תיעלה גז'בינה בארץ לתחום הצילום .הדבר
קיבל ביטוי הן בנושאי הצילום והן בהיבטים
הפורמאליים של היצירה — חיתוכים ,צביעה,
זוויות חריגות וכדומה (תמונה  .)8אמנם,
עבודתה עבור ויצ"ו הינה ברוח התעמולה (כפי
שמצוין באישור שניתן לה מטעם הארגון ,וראו
לעיל) ,אבל בזמנה החופשי היא נהתה אחר
הצילום המשוחרר ,החופשי והניסיוני.
69
עליזה הולץ )1993-1896/1898( 68נולדה
בברלין למשפחת הולץ .היא למדה צילום
בברלין אצל אלפרד ברנהיים (,)Bernheim
מגדולי הצלמים בגרמניה שהיגר לארץ ב־.1934
הולץ החליטה למרוד בהוריה שייעדו אותה
להיות קצרנית ,וניסתה להתקבל ללימודים
בבית הספר של ברנהיים ,שהתלבט אם לקבל
את המזכירה לבית ספרו ,והתרצה רק לאחר
בקשותיה החוזרות ונשנות" .מצוידת בבוקס־
טאנגור' ,המצלמה הכי פרימיטיבית שהייתה',
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תמונה  :9עליזה הולץ ,תהלוכת נבי מוסא ,לא מתוארך ,אוסף פרטי.

ופילם שקנתה בבית מרקחת ,נשלחה הולץ
בתור מבחן קבלה לצלם את עיקול רהיטי
משפחת ניטשה" .הולץ התקבלה ללימודים אצל
ברנהיים וספגה ממנו את רוח הצילום החדש של
התקופה .ב־ ,1935סמוך להגירתו של ברנהיים,
היא היגרה לארץ ,ובמשך כחמש שנים שימשה
כאסיסטנטית שלו .הולץ מדברת על השפעתו
של ברנהיים על עבודתה 70,אך גם על כך
שהשתחררה מתפיסת הצילום שלו מאוחר יותר.
היא ראתה בצילום ייעוד ולא רק מקצוע.
שנים רבות התמקדה הולץ בעיקר בצילום
דיוקנאות ,הן של מבוגרים ושל אישים חשובים

והן של ילדים" .צילמתי את אליעזר קפלן ,שר
האוצר הראשון ,את זיגפריד מוזס ,מבקר המדינה
הראשון ,את דוד גויטיין ,נשיא בית המשפט
העליון הראשון" ,היא מספרת" .צילמתי את בן־
גוריון שהיה הולך פעם בשבוע לאכול אצל בן־
צבי [ ]...צילמתי את שרת כשעוד היה שרתוק,
את המשפחה של דב יוסף ושל גדעון האוזנר,
את אליהו מרידור ואת דן מרידור כשהיה בן
שנתיים [ ]...צילמתי את אוסישקין עם הילד
שלו [ ]...צילמתי את המשפחה של ש"י עגנון,
את מרים ילן שטקליס [ ]...ואת מרטין בובר".
היא הייתה פדנטית בעבודתה ,וכל צילום דיוקן
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תמונה  :10אסתר זמצקי ,תתחדש השנה לטובה,
אגרת שנה טובה ,תרפ"ז ,באדיבות משפחת הצלמת.

נמשך "בין שעתיים לארבע שעות האחד".
אחר כך בילתה זמן רב בפיתוח הסרט במעבדה
ובהדפסת התמונה במטבח ביתה ,שם היה
הסטודיו שלה .את התצלומים החשובים תלתה
בוויטרינה שהייתה ממוקמת סמוך לביתה
ברחביה .מדי פעם ,ובעיקר מאמצע שנות
הארבעים ,צילמה הולץ גם אירועים בהזמנת
המוסדות ,כגון הלווייתו של פנחס רוטנברג,
מקים תחנת הכוח הראשונה" ,שהתנהלה
בשלג" ,וגם תצלומים ביוזמה אישית ,כמו
תהלוכת נבי מוסא (תמונה  .)9לא ברור מה
הביא את הולץ לצלם את האירוע ,שממנו נותרו
תצלומים רבים ,אך תצלום זה מלמד כי הולץ
צילמה גם נושאים שאינם ציוניים .באותה
תקופה מעט מאוד צלמים צילמו את "האחר"
הפלסטיני ,ובפרט תהלוכות כמו נבי מוסא ,שהן
בעלות ממד פוליטי.
הולץ ,שנפטרה בירושלים ,לא זכתה בחייה
לחשיפה ,ותצלומיה מעולם לא הוצגו בתערוכות
בגלריות ובמוזיאונים .פרטים רבים על חייה
ועל עבודתה עדיין ממתינים להיחקר ולהיחשף,
הארכיון שלה עדיין לא נחקר ונסרק.
אסתר זמצקי )1978-1909( 71נולדה בסובלקי
( )Suwalkiלמשפחת רוזנבאום (.)Rosenbaum
אביה היה צלם סטודיו שצילם בעיקר דיוקנאות,
וממנו היא למדה את מלאכת הצילום .בהיותה
בת  16נשלחה לוורשה להעמיק את ידיעותיה
בתחום ,וכשסיימה ללמוד חזרה לעזור לאביה
בסטודיו (תמונה  .)10בשנות העשרים המוקדמות
ביקש אביה לבדוק את האפשרות להגר לארץ.
הוא קנה אדמות בחדרה ,שהה בה כחצי שנה

ולאחר שלקה באסטמה ,מכר את האדמות
שרכש וחזר לפולין .חיים זמצקי ,חברּה של
אסתר מסובלקי ,היגר לארץ ב־ 1925והתיישב
בקיבוץ גבעת השלושה .לאחר שנתיים הוא
שלח לאסתר סרטיפיקט ,והיא היגרה בעקבותיו
בסביבות  .1928-1927אסתר וחיים התחתנו
בפתח־תקווה ב־ 1932ליד בית הכנסת הגדול
ברחוב חובבי ציון .הם התגוררו בפתח־תקווה,
ואסתר עבדה תקופה קצרה אצל הצלם אפרים
ארדה בתל־אביב .באמצע שנות השלושים היא
פתחה סטודיו בשם "סטודיו ארמוני" 72,בצריף
שהיה ממוקם בחצר ביתם ברחוב חובבי ציון
 ,21שהיה אחד הרחובות הראשיים של פתח־
תקווה .הקיר הצפוני נבנה מזכוכית שסוידה
לבן כדי ליצור תאורה מיוחדת .בדיוקנאות
שלה ניכרת השפעת הצילום החדש האוונגרדי
הרוסי והגרמני המתאפיין בזוויות חריגות,
בשימוש בתאורה ניגודית וכדומה ,וניתן
לומר שהיא הקדימה צלמים מקומיים חשובים
כמו הלמר לרסקי ( )Lerskiשייבאו מגמות
אלה והטמיעו אותם לתוך העשייה המקומית.
כן ניכרים בעבודתה היבטים ניסיוניים של
"שריפת" הדימוי המצולם באמצעות הצפתו
באור ,חיתוך הדימוי והדבקתו על רקע ניטראלי
וכדומה .בסביבות  1945העתיקה זמצקי את
הסטודיו למקום מגוריה החדש ברחוב שטמפפר
 7בפתח־תקווה ,שם מיקמה גם את הסטודיו.
זמצקי צילמה ,כאביה ,בעיקר דיוקנאות
במצלמת רוליפלקס .היא פעלה כצלמת
עצמאית מאמצע שנות השלושים ועד סוף שנות
החמישים .בשנות השישים עבדה ב"פוטו גלנר"
בפתח־תקווה .זמצקי הרבתה גם לצייר 73,עסקה
בתרגום של שירים מיידיש ואף כתבה שירים
74
ופרסמה ספר שירים בשם יום מתעורר לתחיה.
הספר מוקדש למשפחתה שלא מימשה את חלום
האב להגר לארץ ונספתה בשואה .בִתה מגדירה
אותה כ"פמיניסטית" ,ומספרת כי היא ניסתה
להקים באמצע שנות השלושים ארגון של נשים
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לשוויון זכויות בפתח־תקווה עם אישה בשם
גברת רבינוביץ' 75.לדברי הבת ,השתיים נהגו
להיפגש בביתה של זמצקי ,ארגנו הרצאות
וניסו להעלות בקרב נשות העיר את המודעות
למעמדן .הארגון פעל עד מלחמת  .1948לאחר
מותה זרקו בני משפחתה של זמצקי את ארכיון
הנגטיבים שלה שהיה מאוחסן במרפסת ביתה.
לו לנדאוור (? )1991-נולדה בגרמניה.
לנדאוור היא מן הצלמות הייחודיות שפעלו על
מנת לתרום לעשייה הציבורית בתחום הצילום,
ועבודתן הייתה פורצת דרך .היא ניסתה להקים
מחלקה לצילום ב"בצלאל" שתהא מופרדת מן
המחלקה לגרפיקה שימושית 76,בתקופה שבה
רבים עדיין הטילו ספק בצילום כאמנות .ככל
הנראה למדה לנדאוור צילום בברלין .היא
הייתה אשתו של גיאורג לנדאוור ,פעיל ציוני
ומנהל המשרד הארצישראלי בברלין 77,וכן
מנהל הפדרציה הציונית של גרמניה 78.בארץ
שימש לנדאוור בתפקידים ציבוריים שונים,
וביניהם כמנהל הכספים של עליית הנוער,
כמנהל הכללי של מחלקת ההתיישבות של עולי
גרמניה של הסוכנות היהודית 79וכחבר בוועד
המנהל של "בצלאל" .בני הזוג לנדאוור נישאו
עוד בגרמניה ,ויחד הם היגרו לארץ ב־.1933
טרם הגירתה ביקרה לנדאוור בארץ פעמיים,
בין  1926ל־ .1928לאחר הגירתה היא הרבתה
לעבוד עבור קרן היסוד ,וכבר עם הגיעה צילמה
עבורם את הבנייה בקיבוצים ואת הארכיטקטורה
החדשנית של תקופתה 80.במקביל היא עבדה גם
באופן עצמאי ועשתה ניסיונות בפוטוגרמות,
בצילומי תקריב של טבע דומם (בעיקר פרחים)
81
ובצילום של דיוקנאות.
לנדאוור הייתה המורה הראשונה לצילום
בארץ ב"בצלאל" החדש .ב־ 1941בישר ארדון
על הקמת המחלקה לצילום 82,אך החלום לא
הצליח להתממש ,ולנדאוור לימדה צילום
במסגרת המחלקה לגרפיקה שימושית .היא
הנחילה לסטודנטים את חזון "הצילום החדש"

בגרסתו הגרמנית ,אשר כלל גם התנסויות
בפוטומונטאז'ים .לנדאוור לא ויתרה על
החזון ,וב־ 83,1947וככל הנראה גם ב־1950
נסעה לניו־יורק בניסיון לגייס כספים להקמת
המחלקה 84.לאורך כל התקופה התמודדה
לנדאוור עם חסרונו של ציוד בסיסי ועם
המחסור בכיתות לימוד ,ולעתים אף ניהלה
שיעורים בביתה .בישיבת מורים שהתקיימה
ב"בצלאל" החדש בתאריך  18.6.1947מספרת
לנדאוור על קשייה" :באשר למחלקה לצילום
הרי זה היה בעצם ניסיון והיו רק קשיים .לא היו
חומרים ולא היו מכשירים וכן לא הייתה עבודה
משותפת עם המורים ,בייחוד עם מר דויטש []...
חוסר המקום בבית־הספר ,הצורך לעבוד בביתי
הפרטי ,ומכשירים מעטים ביותר .כל קבוצה
לומדת רק  4שעות בשבוע .והרי זה מקצוע
מעשי שיש להקדיש לו יותר זמן .ומשום כך
אי אפשר להמשיך בצורה זו [ ]...בדעתי לסוע
[כך במקור ,ר.ס ].לארצות הברית לניו־יורק
בבית ספר מיוחד לצילום בצבעים טבעיים.
כמו כן הוזמנתי למעבדת קודק רוצ'סטר
לעבוד שם .אני מקווה להשיג שם מכשירים
וכן ידידות שאולי ירצו לעזור למחלקה הזאת.
זוהי התוכנית הרחבה ומה שנחוץ עתה הוא חדר
לצילום וחדר אופל ומכשירים נחוצים מעתה.
אשר למספר התלמידים הרי הדבר תלוי במקום
85
ובמכשירים".
לנדאוור נאלצה להתמודד גם עם שאלות
באשר לתכנים של מדיום הצילום .היא ביקשה
להפריד את המחלקה לצילום מזו של הגרפיקה
השימושית ולהקים מחלקה גדולה .אולם בפועל
העלויות הגבוהות הכרוכות בהקמת המחלקה היו
לה למכשול 86.בריאיון רדיופוני אמרה לנדאוור:
"הצילום המודרני כבש לו זה מכבר מקום נכבד
בין האמנויות .בעיני רבים מקום הצילום הוא:
'מה האמנות הזו לכם'? ניגשים לתיבה ,לוחצים
בכפתור והנה צילום! אך לאמיתו של דבר צלם־
אמן מצייר באמצעות האור על לוח הצילום
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תמונה  :11שרלוט מאייר בעבודה ,שנות הארבעים,
אוסף פרטי.

ואף תפיסתו האישית של הצלם ניכרת בו .קמו
למקצוע זה אמנים גדולים ,ואמנות הצילום
הולכת ומתפתחת מדי יום ביומו" 87.לנדאוור
הייתה בקשר עם הציירת אנה טיכו ,והשתיים
אף נסעו יחדיו לצפון אמריקה ב־ 1948לביקור
בתערוכות ולפגישות עבודה ,אולי כדי להשיג
כספים למחלקה 88.למרות ניסיונותיה הרבים,
מאמציה של לנדאוור לא הניבו פרי ,וב־1948
היא נדרשה להפסיק ללמד ב"בצלאל" "לרגל
89
החוסר בציוד מספיק".
לנדאוור הציגה תערוכת צילום בשם
"צילומים של לו לנדאוור" בבית הנכות
90
הלאומי "בצלאל" בין  15-1בדצמבר.1945 ,
הביקורת על התערוכה משבחת את לנדאוור
ואת עבודתה .והיא מוצגת בכתבה כצלמת
מקצועית ,ואת דברי השבח הנלהבים ביותר
היא מקבלת עבור עבודות הפוטוגרמה שהציגה
בתערוכה 91.ב־ 1953עזבה לנדאוור עם בעלה
לניו־יורק .את ארכיון הנגטיבים שלה השליכה,
ככל הנראה ,לפני נסיעתה ,היות והיו מזכוכית
וקשה היה להעבירם 92.זו הסיבה שכה מעט
נותר מעבודותיה הרבות לאורך השנים ,ובשל

כך קשה לאפיין אותה .ב־ 1954נפטר בעלה
גיראורג ,והיא עברה לחיות בשוויץ עד מותה.
האחיות מאייר ,שרלוט ()1978-1911
וגרדה ( 93,)1993-1913ילידות קרון ()Krone
שבגרמניה ,עברו ב־ 1921להתגורר בברלין
ושם רכשו ידע בסיסי בצילום .עם הגיען לארץ
באמצע שנות השלושים (שרלוט ב־1934
וגרדה ב־ )1936פתחו סטודיו לצילום בחיפה
ועבדו בעיקר בצורה עצמאית־מסחרית ובלתי
ממסדית .המוסדות הלאומיים הציעו לאחיות
מספר פעמים לעבוד עבורם ,אך במרבית
המקרים הן סירבו בשל מה שהן ראו כתנאי
עבודה בלתי סבירים ,כאמור לעיל 94.אפשר
לומר כי עבודתן של האחיות מאייר ממשיכה
את מסורת "הצילום החדש" הגרמני שחקר את
האיכויות המבניות והצורניות של אובייקטים
שונים ,מצמחים ,כמו בצילומים של קארל
בלוספלד ( )Blossfeldtועד מבני תעשייה,
במסורת תצלומיו של אלברט רנגר־פאש
( 95.)Renger-Patzschעבודתן נשאה אופי
טיפולוגי יותר (הדומה לצילום הסדרתי שיפתחו
ברבות הימים בני הזוג בכר [ )]Becherואוונגרדי
פחות .את מבני התעשייה הן צילמו תמיד
בצורה ישירה ובזוויות ישרות ,בתאורה אחידה,
במצלמה גדולה תוך הפקת דימוי צילומי קרוב
ככל האפשר למציאות .יחד עם זאת ,עבודתן
היא ייחודית וחדשנית בנוף המקומי .היציאה
לשטחים תעשייתיים ולאתרי בנייה קשים
לצילום ,העבודה בתאורה ובתנאי האקלים
הקשים של הארץ ,ואופן הצילום — צילום
בזוויות המדגישות את עוצמתם של המבנים,
הפקת דימויים נקיים" ,קרים" וכוחניים,
התפעמות מכוחם של המבנים החשופים
ההולכים ונבנים — כל אלה מסמנים סוג
חדש של צילום בארץ .הדבר בולט במיוחד
נוכח הצילום התעמולתי הציוני ששלט בשדה
באותם ימים .עבודתן התמקדה גם בהיבטים
שאינם מחמיאים ,יפים" ,ייצוגיים" או אסתטיים
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תמונה  :12האחיות מאייר ,חיפה ,שנות הארבעים ,אוסף פרטי.

במובן התעמולתי .צילומיהן היו ישירים,
בלתי מבוימים ונטולי ממד אנושי ותיארו את
96
המציאות ההולכת ונבנית.
האחיות מאייר עבדו עם מצלמה כבדה,
מסורבלת ונייחת (גודל הנגטיב  13X19ס"מ
בדרך כלל) .הן טיפסו על פיגומים ועל יסודות
של בניין בחליפה אירופית מחויטת (תמונה )11
כשהן נושאות את ציוד הצילום הכבד והמסורבל
שבו השתמשו 97.העבודה בפורמט גדול אילצה
אותן לבצע עבודה איטית ולהקפיד על הפרטים
בצלמן את המבנים גדולי הממדים והמורכבים.

את מבני התעשייה בחיפה ובנמל הן צילמו
בדרך כלל בסדרות .עבודתן מדגישה ומעצימה
את הסטרוקטורליות של מבני התעשייה ושל
המכונות דרך צילום מקטעים של צינורות,
עמודים ,פרגמנטים של מכונות ושל המבנה.
הן צילמו גם את המבנים בשלבים שונים
של הקמתם ,ומתוכם עולה פורמליזם קר של
חזרה אינסופית על אלמנטים שונים — מוטות
חשופים ,ברזלים ,פיגומים ועוד .עבודתן
מלמדת על התפעמותן של הצלמות מהעוצמה
ומהכוח של הטכנולוגיה ,של המכונות ,של
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המבנים ושל תהליך הבנייה ,והם שיר הלל
למודרנה (תמונה  .)12האחיות מאייר התפרסמו
גם בזכות צילומי דיוקנאות בסטודיו שלהן,
צילומי ילדים (לא רק בסטודיו) ,אירועים בעיר
חיפה ובסביבתה ,צילומי אופנה וצילומים
מסחריים (צילומי מוצרים) ,אולם עיקר כוחן
טמון בצילום הטיפולוגי.
בשנות החמישים הפסיקו האחיות מאייר
לעבוד בצילום ואף עזבו את הארץ :גרדה עברה
למונטריאול ב־ 1953ושרלוט ללונדון ב־.1957
שרלוט נפטרה ב־ 1978וגרדה ב־.1993
98
מרגוט מייר שדה ()Meyer Sadde
( )1951-1910נולדה בגרמניה למשפחה
מתבוללת ,וכילדה גילתה כישרון ברכישת
שפות זרות .עם סיום לימודיה עבדה מייר
כמזכירה בהוצאת הספרים פישר (Fischer
 )Verlagשפרסמה ממיטב הספרות הגרמנית.
בעקבות ההכרות והרומן שניהלה עם פאול
אייפר ,סופר ומנהל בית ההוצאה ,היא התמחתה
בצילום ,שכן אייפר היה "חלוץ המוציאים
לאור של ספרי תצלומים ,מה שהעניק לקשר
הרומנטי מימד של קשר אמנותי" 99.בעקבות
האכזבה מן הקשר עם אייפר עזבה מרגוט
ללונדון ,ובתחילת שנות השלושים עברה עם
מכרים לעיירה אסקונה ( )Asconaבשוויץ ,שם
היא החלה לצלם עבור העיתונות המקומית.
ב־ 1934חזרה לברלין ,ומשעמדה על חומרתו
של המצב ,פנתה למזכירות תנועת "החלוץ".
היא התקבלה לעבוד בסמיכות לאנצו סירני
מגבעת ברנר ועסקה בהברחת רכוש וכספים של
יהודים מגרמניה .ב־ 1936היגרה מייר לארץ יחד
עם אחותה הצעירה תמר (לימים אלופת מכבי
100
בקפיצה לרוחק) ,התיישבה בגבעת ברנר,
התנדבה ל"הגנה" ועבדה במטה הארגון כצלמת
וכמאפרת 101.ב־ 1940עברה מייר לתל־אביב
והקימה מעבדה לפיתוח ולהדפסת תצלומים
בשדרות רוטשילד ( 65שם גם התגוררה) .אחותה
תמר הצטרפה לחבורתו של יצחק שדה שנהגה

להשכים קום לרחצה בים ,וכעבור זמן הכירה
לאחותה מרגוט את שדה .ב־ 1942התגייסה
מייר לחיל הנשים בצבא הבריטי ושירתה כנהגת
אמבולנס בצפון אפריקה ובמצרים .ב־1944
ילדה מייר בן משותף לה ולשדה בקיבוץ נען,
אך אבהותו של שדה נשמרה בסוד זמן רב היות
והיה נשוי .ב־ 1946התאחדה המשפחה בתל־
אביב 102,וב־ 1948התנדבה מייר לצה"ל ובזמן
המלחמה שירתה בשירות המפות והתצלומים.
ב־ 1949עברה המשפחה להתגורר ביפו .מייר
שדה נפטרה ממחלת הסרטן ,ושנה לאחר מכן
נפטר יצחק שדה .הקשר ביניהם הוליד ,ככל
הנראה ,את האמרה המפורסמת של יצחק
שדה "ישנם בשדה הקרב אנשים שנשקם הוא
הצלמנייה".
אלן רוזנברג (לימים אאורבך) ()2004-1906
נולדה בקרלסרוהֶה ( )Karlsruheשבגרמניה,
עיר מגוריה של גז'בינה ,וכמוה גם למדה ב־
Badische Landeskunstschule Karlsruhe

בין  1924ל־ .1927ב־ 1929המשיכה רוזנברג
בלימודי הצילום באופן פרטי עם גרטה שטרן
( ,)Grete Sternבסטודיו של הצלם פטרהאנס
( )Peterhansבברלין .רוזנברג (שאימצה את
השם המקצועי  )Ringlהתפרסמה בזכות
עבודתה המשותפת עם שטרן (שאימצה את
השם המקצועי  )Pitובזכות הסטודיו המסחרי
שהקימו בברלין" ,רינגל ופיט" (,)Ringl & Pit
שזכה להערכה רבה .בעבודתן הן הגיבו לאווירה
התרבותית והחברתית שאפיינה את תקופת
רפובליקת ויימר ,והן יצרו צילום מסחרי ייחודי
המשלב תובנות כלכליות ופוליטיות .הן הבינו
את כוחו של הצילום בתקשורת ההמונים ויצרו
צילום הפונה לקהל רחב של צופים ומכיל
יסודות אוונגרדיים.
רוזנברג היגרה לארץ ב־ 1933והתיישבה
בתל־אביב ,שם הקימה את הסטודיו לצילום
103
ילדים "אישון" (יחד עם ליזלוטה גז'בינה),
עבדה עבור ויצ"ו ויצרה את הסרט תל־אביב

צלמות במרחב הפרטי  /צלמות במרחב הציבורי | 121

( .)1935-1933בסרט נראים עולים בדרכם
לארץ כשהם מאושרים ,מנגנים ורוקדים
במעגל על הסיפון ,ואחר כך מוצגים החיים
בעיר המודרנית תל־אביב ,בנייתה ותעשייתה
המודרנית והמפותחת .הכיתובים בסרט מעידים
אף הם על כך שמן הסרט לא נעדרת רוח
תעמולתית .תצלומי הסטילס שצילמה רוזנברג
בארץ מתעדים את החיים המתהווים בה באופן
ישיר ,אך נעדרים מהם הניסיוניות שאפיינה
את עבודתה בגרמניה 104.רוזנברג עצמה מעידה
על כך" :לא היה זה קל להמשיך בעבודה
אותה התחלתי בברלין .הייתי צריכה להיפרד
מתורתו של פטרהאנס .התלהבות וספונטניות
יצאו לעתים במקום שלמות טכנית .לא הייתה
זו הארץ אלא הנסיבות ששינו את שיטת
הצילום שלי ואת תפיסתי" 105.ב־ 1935עזבה
רוזנברג את הארץ ועברה להתגורר בלונדון,
אך לא הצליחה להשיג שם אישור שהייה קבוע.
ב־ ,1937לאחר נישואיה לוולטר אאורבך ,היגרו
בני הזוג לארצות הברית ,שם המשיכה רוזנברג
לצלם ,זכתה לפרסום רב והשתתפה בתערוכות
רבות ברחבי העולם .היא נפטרה בניו־יורק.
106
טרודי שוורץ (( )Schwarzלימים הילר),
(נ )1917.עבדה בצילום רק כעשור (מאמצע
שנות הארבעים עד אמצע שנות החמישים).
לתחום הצילום היא הגיעה בעקבות בעלה
הצלם ד"ר משה (ניקולאס) שוורץ ( 1903צ'כיה
—  1945ירושלים) ,ד"ר לכלכלה שלמד צילום
כחובב עוד בגרמניה .הם נישאו בצ'כוסלובקיה
והיגרו לארץ ב־ ,1939אז החל שוורץ לעסוק
בצילום ,כנראה בשל קשיי השפה ובשל ההיצע
הגדול של עבודה שיצר הממסד בשדה הצילום.
ד"ר שוורץ עבד רבות עבור קרן קימת לישראל,
ויצ"ו וקרן היסוד ,אך גם עבור הממשל הבריטי.
בהתחלה גרו בני הזוג בתל־אביב ,אך בעקבות
מחלתו של ד"ר שוורץ הם עברו לירושלים
ופתחו שם סטודיו לצילום ברחוב ההסתדרות.
ד"ר שוורץ לימד את טרודי את רזי המקצוע

כדי לאפשר לה עצמאות כלכלית בעתיד.
בשנים הראשונות לעבודתה ,ובעיקר בין 1945
ל־ ,1947צילמה טרודי כתבות מצולמות באופן
עצמאי ,שנרכשו לעתים על־ידי הממסד.
הקרנות אמנם לא שלחו אותה ביוזמתן לצלם
אירועים או נושאים מסוימים ,אבל דאגו
להיות אתה בקשר ולרכוש ממנה תצלומים
מעת לעת .בארכיונים של אותן קרנות מצאתי
קבוצת תצלומים שצולמו בידי שוורץ .אמנם
גם כאן לא תמיד מצוין שהתצלום צולם על־
ידיה ,כיוון שהתצלומים נושאים את השם
הכללי שוורץ ,אך ברור כי כל התצלומים
שצולמו לאחר שנת  ,1945השנה שבה מת
בעלה ,צולמו על־ידיה .כאמור ,במקרים רבים
המשיכה עבודתה של טרודי את זו של בעלה,
והיא התגייסה לשיווקו של הרעיון הציוני .יחד
עם זאת ,עבודתה נושאת לעתים אופי אישי
יותר בהשוואה לתצלומים של צלמים מגויסים
אחרים שאפיינו את התקופה .שוורץ צילמה
בשנים הללו גם עבור ה־Public Information
 Officeהבריטי 107,ובעיקר זכורים לה תצלומי
מחנות העקורים בקפריסין ,המתמקדים אף הם
בפן האנושי והמוסרי .שוורץ צילמה גם קבוצה
מרהיבה של דיוקנאות של "אחרים" חברתיים
מתוך גישה אוריינטלית מובהקת ,כמו זו
שנכחה באמנות המקומית בראשית המאה
העשרים 108.שוורץ מתגוררת בירושלים.

צלמות בהתאחדות הצלמים המקצועיים
בארץ־ישראל
ב־ 8במאי  1939הקים וולטר צדק בתל־אביב
את התאחדות הצלמים המקצועיים בארץ־
ישראל .בהתאחדות "שנוסדה להגנת ולקידום
109
האינטרסים המקצועיים של החברים",
ושהייתה פעילה עד סוף שנת  ,1941היו
חברים מיטב הצלמים שפעלו בארץ באותה
תקופה ,רובם יוצאי גרמניה או ארצות מרכז
אירופה .ההתאחדות הוקמה על מנת לשמור על

 | 122רונה סלע

תמונה  :13הלן (לנה) אורגל (מקובסקי) ,דיוקן,
 1943-1942בקירוב ,באדיבות משפחת הצלמת.

זכויותיהם המקצועיות של הצלמים (בעלות על
הנגטיבים ,זכויות מחבר ,תשלום הוגן לעבודה
וכדומה) וכדי לקדם את עבודתם .בין חבריה
היו צלמות רבות ,ובתיקי ההתאחדות ניתן
לאתר פרטים על הצלמות שלא ניתן להשיג
בדרכים אחרות .רובן היו יוצאות גרמניה או
110
מרכז אירופה והתגוררו ופעלו בתל־אביב.
הפגישה הראשונה התקיימה ,כאמור ,ב־8
במאי  ,1939והפגישות הבאות התקיימו בדרך
כלל אחת לשבוע .החל מ־ 1.8.1939התקיימו
מרבית הפגישות בכל יום ראשון בשבוע
ב־ 20:30בערב בחדר האחורי של בית הקפה
רפאל בתל־אביב .בשלב מאוחר יותר התקיימה
הפגישה השבועית בבתי החברים או בבתי קפה
נוספים בעיר ,כגון קפה ביתן .ההתאחדות
ארגנה מספר תערוכות ,ביניהן גם תערוכות
של תצלומי פרסום ,הצעות צילום למסחר
ולתעשייה (התערוכה הראשונה) ותערוכה
ביריד המזרח ב־.1941

הצלמות שהיו חברות בהתאחדות ותחומי
עיסוקן כפי שנרשמו בתיקי ההתאחדות:
ליזלוטה גז'בינה (הוזכרה לעיל) הכשרה
מקצועית :רפורטאז'ות ,עבודת מעבדה ,צילום
טכני .גז'בינה הייתה ממקימי ההתאחדות
ונכחה כבר במפגש הראשון 111.בהמשך הייתה
מאוד פעילה והגיעה למרבית הפגישות של
ההתאחדות .לעתים רחוקות הצטרף אליה
בעלה .גז'בינה נרשמה לסדנה שהקימה
ההתאחדות תחת השם "סטודיו  ."1940מטרת
הסדנה הייתה לעודד צלמים לפתח סגנון אישי
באמצעות ביקורת של צלמים ידועים .הסדנה
וההתאחדות החליטו לפעול "נגד הדרישה של
הרבה מוסדות יהודיים שרוצים רק צילומים
אופטימיים ויפים" 112.באחת הפגישות מצוינות
העבודות של גז'בינה כגילומו של "חופש
113
התבטאות".
דינה גץ ( )?-1898( )Goetzנולדה בגרמניה.
בארץ התגוררה באידלסון  16בתל־אביב .רווקה
(נכון ל־ .)1939הכשרה מקצועית :רפורטאז'ות,
עבודת מעבדה ,צילום טכני .גץ הייתה פעילה
מאוד בהתאחדות .בין היתר התנדבה לארגן
תערוכה של תצלומי ילדים בעקבות הצלחת
התערוכה ביריד המזרח ב־ 114.1941השתתפה
ב"סטודיו ."1940
הלן (לנה) אורגל ()2004-1912( 115)Orgel
נולדה באסטוניה למשפחת מקובסקי
( .)Makovskyבנעוריה למדה ריקוד בגרמניה
והייתה תלמידתה של הרקדנית החשובה מרי
וויגמן ( .)Wigmanהיא גדלה בבית בורגני
ובוהמי וב־ 1933נסעה ללמוד משפטים
בסורבון (או ב־  .)Académie de Parisבפריז
למדה צילום בבית הספר החשוב ","Publiphot
בהנהלתה של גרטרוד פהר ( .)Fehrבבית הספר
עסקו בהוראת ה"צילום הטהור" (Photographie
 )pureובצילום פרסומת ברוח הצילום האוונגרדי
של התקופה 116.לפי עדות בנותיה ,היא השתלמה
בפריז בצילום צבע ,תחום חדש בתקופה ההיא.
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את חייה בפריז חילקה בין לימודי המשפטים,
הריקוד ואהבתה החדשה — הצילום .היא
התחתנה עם אלפרד מנספלד (,)Mansfeld
שלמד אדריכלות בבית הספר הטכני הגבוה
בברלין ועם עלייתם של הנאצים לשלטון עבר
לפריז להשלים את לימודיו בבית הספר המיוחד
לאדריכלות אקול ספציאל (Ecole Spéciale
) 117.d’Architectureהם היגרו לארץ ב־1935
והתגוררו בתל־אביב .נישואיה למנספלד
נמשכו רק זמן קצר 118,ולאחר גירושיה היא
הכירה את מי שלי ָמים היה בעלה ,העיתונאי
יקותיאל היו ( )Hughאורגל 119.להתאחדות
היא הצטרפה ב־ 1939ונרשמה כבעלת הכשרה
מקצועית בצילום רפורטאז'ות ,בעבודת
מעבדה ובצילום טכני .היא צילמה במצלמת
רוליפלקס .בתחילה התגוררה ברח' הגליל 12
בתל־אביב ,ומאוחר יותר עברה להתגורר עם
בעלה בירושלים (בשבטי ישראל  )47בעקבות
עבודתו העיתונאית ב־ .Jerusalem Postכמה
מן הפגישות של ההתאחדות התקיימו בביתה,
ובהן הפגישה שעסקה בנושא הדיוקן שהתקיימה
ב־ 14ביולי  120.1940בתה ,ג'ודי אורגל לסטר
( ,)Orgel Lesterמעידה כי אמה למדה צילום
מהלמר לרסקי ,גדול הצלמים של התקופה
שהיגר לארץ מגרמניה בגיל מבוגר והשפיע
באופן משמעותי על הצלמים שפעלו בארץ ,וכן
כי ככל הנראה הייתה שותפה ב"סטודיו ."1940
בתה מספרת כי השפעתו של לרסקי עליה ועל
עבודתה הייתה משמעותית מבחינה חווייתית.
ככל שידוע לבנותיה ,היה לה סטודיו לצילום
שבו היא צילמה בעיקר פורטרטים (תמונה .)13
בזמן מלחמת העולם השנייה התנדבה אורגל יחד
עם בעלה לשירות בבריגדה ונשלחה למצרים,
שם שימשה כצלמת בצבא הבריטי .עם הולדת
בתה הבכורה ג'ודי ב־ 1944היא הפסיקה לצלם
והתמסרה לאימהות .ניתן לומר ,כי "הרומן" של
אורגל עם הצילום ארך כעשור .אורגל השמידה
בעצמה את ארכיון התצלומים שלה ,ועד יום

מותה לא חזרה לצלם .משרידי הארכיון שלה
ניכר כי בחרה לצלם "אחרים" חברתיים ,כך
למשל את המזרחים ואת הפלסטינים שהודרו
מאוצר הדימויים הציוני .בתה ג'ודי ממשיכה
את דרכה של אמה ,והיא צלמת מוערכת מאוד
בארץ.
121
תיאה זידנר־פרינץ ()Siedner-Prinz
( )?-1916נולדה בגרמניה ,ועבדה כצלמת
בברלין .בעקבות עליית הנאצים היגרה לארץ
ב־ ,1934וב־ 1937התחתנה עם אדריכל בשם
גולדמן 122והתגוררה ברחוב בן־יהודה 118
בתל־אביב .היא עבדה בעיקר כפרילנס בצילום
רפורטאז'ות עבור גופים שונים ונרשמה
בהתאחדות כבעלת הכשרה מקצועית בתחומים:
רפורטאז'ות ,עבודת מעבדה וצילום טכני.
זידנר־פרינץ הייתה פעילה מאוד בהתאחדות,
ואולי אף הייתה ממקימיה ונכחה כבר במפגש
הראשון שלה 123.זינדר־פרינץ מעידה על עצמה
כי היא "עובדת רק לפי הזמנה מוצקה" ,וכי
"בכל מקרה ההוצאות יחולו על המזמין ,גם אם
הם יהיו גבוהות בגלל מספר ניסיונות" 124,זאת
בניגוד לצלמים רבים שמוכנים לעבוד גם ללא
התחייבות מצד המזמין לקנות את העבודות,
כפי שנהגו לעשות המוסדות הלאומיים .זידנר־
פרינץ חייתה בארץ ככל הנראה עד אמצע שנות
הארבעים ועזבה לציריך בשל קשיים כלכליים
שהיו לבני הזוג .בציריך היא פתחה סטודיו
לצילום ילדים ברחוב הראשי באנהוף שטראסה
ושמרה על קשר עם הצלמת ליזלוטה גז'בינה.
לא ידוע מה קרה לארכיון שלה.

שנות החמישים והשישים
מרבית הצלמות שפעלו בשנות השלושים
והארבעים המשיכו לפעול בשני העשורים
הראשונים שלאחר קום המדינה .בתקופה
הנדונה הצטרפו צלמות מעטות לשוק העבודה
125
שכבר היה רווי צלמים ,ורובן פעלו בירושלים.
יתרה מכך ,בשנים הללו התמעטה באופן ניכר
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תמונה  :14חנה דגני ,ירושלים ,1968 ,באדיבות חנה דגני.

פעילות המוסדות בשטח הצילום ,שכן היעד
שלשמו פעלו ,דהיינו הקמת המדינה ,הושג זה
מכבר .עתה נזקקו המוסדות בעיקר לתצלומים
עבור מטרות פנים־ארגוניות ופחות עבור יחסי
ציבור ושיווקן של המטרות הציוניות בארץ
ובחו"ל .מאחר שקָטנה הדרישה לצילום ,הפסיקו
מספר צלמים וצלמות לצלם בשנים הללו
(כפי שבא לידי ביטוי בכמה מן הכרונולוגיות
שהוצגו לעיל) .פעילותם של גברים צלמים
התמקדה בעיקר בשדה העיתונות ,בצילום
תיעודי ובצילום צבאי .כך למשל הצלמים פאול
גולדמן ,קורט מאירוביץ' ,בנו רוטנברג ,אברהם
ורד ,דויד רובינגר ומקסים סלומון .פעילותן
של הצלמות התכנסה פנימה והתמקדה יותר
במרחב הפרטי .פעילותן במרחב הציבורי,
שבלטה יותר בשנות השלושים והארבעים,
נחלשה ונוכחותן הועמה .עד שנות השבעים
ילך מקומן של צלמות וידעך מאוד .לפיכך
ניתן לשרטט בצורה סכמטית את הדינאמיקה
שחלה בשדה הצילום מבחינתן של הנשים

באופן גלי :בשנות העשרים החלו לפעול נשים
צלמות ועבדו בעיקר בתחום התיעודי .בשנות
השלושים והארבעים גדל מספרן ונוכחותן
במרחב הציבורי הייתה מורגשת ,תוססת
וחדשנית ברובה ,ובשנות החמישים והשישים
הן נעלמות בהדרגה מהזירה הציבורית .אמנם
מספר צלמות פעלו בשנים הללו ,למשל צלמות
שהגיעו לארץ בשנות השלושים והארבעים אך
החלו לעבוד רק מאוחר יותר ,אולם באופן כללי
ניתן לומר כי פעילותן נדחקה בצורה בולטת
לשוליים.
126
בטינה אופנהיימר ()Oppenheimer
( )1972-1919נולדה בשטוטגרט ,ולאחר תקופת
הכשרה קצרה באנגליה היגרה לארץ ב־.1939
בזמן מלחמת השחרור התנדבה אופנהיים לשרת
בצבא ,ועם שחרורה פנתה לעסוק בצילום .היא
החלה לצלם בראשית שנות החמישים והייתה
אוטודידקטית .חקר הארכיון שלה חושף
אישיות יוצאת מן הכלל ,בעלת התבוננות בלתי
שגרתית ואופן עבודה ייחודי .במיוחד ניכר
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הדבר בצילומי הטבע הדומם ,בחיפושיה אחר
גישה בלתי קונבנציונלית ובייצוג חדשני של
האובייקטים ,ברוח "הצילום החדש" של סוף
תקופת ויימר בגרמניה .אופנהיימר עבדה רבות
בתחום המסחרי וצילמה דיוקנאות ,אופנה,
צילומי אמנות ,ארכיטקטורה ,איורים לספרים
וחפצים כגון :בקבוקי בושם ,כלי עבודה,
פרחים ,מנורה ,כוסות ,צלחות ,גרמופון ,וכולם
זכו לטיפול מיוחד של אור ,בודדו מסביבתם
הקרובה ,תוארו בקווים נקיים ומדויקים .הם
פוסלו באמצעות האור והועלו לרמת אסתטיקה
גבוהה.
באמצע שנות החמישים איירה אופנהיימר
את ספריהם של סופרים ומשוררים כגון אליוט,
בלייק ,רילקה וקפקא .באמצעות מגזרות נייר,
צללים והעמדה בפריים ,העניקה אופנהיימר
פרשנות ויזואלית לספרים הנבחרים .הסדרות
נעשו בצורה עצמאית ובלתי מסחרית ,ובסופו
של דבר אף לא יצאו לאור .את עיקר עבודתה
המהותית יצרה במהלך שנות החמישים,
ועבודתה הייתה מוכרת בקרב חוגי האליטה
החברתית הירושלמית של שנות החמישים.
היא סירבה לשתף פעולה עם הצילום הציוני
והקפידה לשמור ממנו מרחק .אמנם רבים משועי
היישוב הצטלמו אצלה בסטודיו ,אך היא אף
פעם לא נכנסה לפנתיאון גדולי הצילום בארץ,
כפי שזכה ,למשל ,ברנהיים .ב־ ,1971שנה לפני
מותה ,נערכו לה שתי תערוכות — האחת בבית
האמנים בירושלים והשנייה בקיבוץ הזורע ,אך
מיטב עבודתה המוקדמת לא הוצגה שם והיא
נשתכחה במשך השנים .אופנהיימר נפטרה
בירושלים.
127
חנה דגני
(נ )1917.נולדה בגרמניה
למשפחת שוייר ( )Scheuerלאב חובב צילום.
ב־ 1934עזבה את גרמניה לבדה בעקבות
עליית הנאצים לשלטון ונסעה ללמוד באיטליה
בבית ספר פרטי של מהגרים ,שם עשתה את
התנסויותיה הראשונות בצילום בחדר החושך

שהיה בבית הספר .ב־ 1936היגרה לארץ וגרה
בתל־אביב מספר שנים ,במהלכן למדה את רזי
מקצוע הצילום מהצלם קורט טריאסט (.)Triest
ב־ 1939היא עברה לירושלים וב־ 1940החלה
לעבוד לפרנסתה באוניברסיטה העברית בצילום
מיקרוסקופי בחקר הסרטן ,שם הכירה את הצלם
אפרים דגני ,שהיה צלם פתולוגיה בהדסה
(ולימים ממקימי המחלקה לצילום ב"בצלאל"),
והשניים נישאו ב־ .1944מאז הַגיעה ארצה ועד
 1945צילמה באופן עצמאי מראות אורבאניים
ונופים (תמונה  .)14ב־ 1945היא הצטרפה
יחד עם בעלה למרלי שמיר ב"פוטופריזמה".
ב־ 1950עזבה שמיר ,ודגני המשיכה לנהל את
הסטודיו יחד עם בעלה עוד שנים רבות אחר כך.
בסטודיו צילמה עם בעלה פורטרטים וכן צילום
מסחרי ברוח התקופה ,ובמקרים רבים קשה
לקבוע מי צילם את התצלום .אולם במקביל
המשיכה דגני לצלם באופן עצמאי ,ובעיקר
נטתה לצלם נופים פתוחים ואורבאניים ,בעיקר
בירושלים .חנה דגני המשיכה לצלם עד ראשית
שנות השמונים והיא מתגוררת בירושלים.
ריקרדה שוורין ()1999-1912( 128)Schwerin
נולדה בגרמניה למשפחת מלצר (.)Meltzer
שוורין למדה בבאוהאוס בדסאו ( )Dessauעם
הנס מאייר ( )Mayerווולטר פטרהאנס בין
השנים  .1933-1929בבאוהאוס הכירה את
הסטודנט לאדריכלות הנס שוורין ,והשניים
נישאו .את גרמניה הם עזבו ב־ 1933בעקבות
עליית הנאצים לשלטון ,ובמשך שנתיים תרו
אחר מקום חדש להשתכן בו בצ'כוסלובקיה,
בהונגריה ובשוויץ .ב־ 1935היגרו בני הזוג
לארץ ופתחו בירושלים סדנה לייצור צעצועי
עץ ברוח הבאוהאוס .ב־ 1948נהרג בעלה,
ולאחר מכן היא סגרה את הסדנה .רק ב־1956
חזרה שוורין לצילום ,כנראה לאחר שפגשה
והתחברה עם הצלם הירושלמי הנודע אלפרד
ברנהיים .היא הצטרפה לסטודיו שלו ושם
עבדה עוד שנים ספורות לאחר מותו ב־.1974
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מתוך ארכיון הצילום של ברנהיים במוזיאון
ישראל קשה לזהות אילו תצלומים שייכים לה.
נפטרה בירושלים.
מרלי שמיר( 129נ )1919 .נולדה בברלין,
וב־ ,1934בהיותה נערה ,עבדה משך תקופה
קצרה כשוליה בסטודיו לפורטרטים בעיר
הולדתה .שנה מאוחר יותר היא למדה צילום
ב־( Contempora Lehrateliersסטודיו בן זמננו
לאמנות) בברלין ,ובבית ספר פרטי לאמנות
שהיה ,לדבריה ,בפיקוח הבאוהאוס .ב־1937
עזבה שמיר לקופנהגן ,שם למדה מיקרו צילום,
ושם גם נוצר הקשר הראשון שלה עם התנועה
הציונית ,ובעקבות כך עברה לשוודיה להכשרה.
ב־ 1938היגרה שמיר לארץ והתגוררה בחיפה.
בראשית  1939הצטרפה להכשרה בקיבוץ
דפנה בגבעת מיכאל על יד נס־ציונה וצילמה
מעט עבור ההגנה .בין השנים 1942-1941
עבדה במכון וייצמן ברחובות .בהמשך הקימה
שמיר סטודיו לצילום ברחובות (,)1943-1942
וכשעברה לירושלים ב־ 1945פתחה את
"פוטופריזמה" בכיכר ציון בעיר .בסביבות 1947
הצטרפו לסטודיו בני הזוג אפרים וחנה דגני.
הם עבדו בעיקר עבור אנשים וגופים פרטיים
(צילום פורטרטים ,צילום מסחרי ומעט עבור
מוסדות) .בזמנה הפנוי עבדה שמיר גם באופן
עצמאי .ב־ 1950עזבה שמיר את "פוטופריזמה",
וב־ 1953נישאה לדיפלומט מאיר שמיר ,שאתו
נסעה החל משנת  1954ברחבי העולם בשליחות
משרד החוץ (תחילה ללונדון ולוושינגטון,
מאוחר יותר לחוף השנהב ,למאלי ולגאבון
ולבסוף לשטרסבורג ולפריז) .במשך כל השנים
הללו המשיכה שמיר לצלם ,ומאוחר יותר
הציגה בתערוכות רבות ,בהן תערוכה על מאלי
במוזיאון ישראל ב־.1976
במסגרת "פוטופריזמה" עסקה שמיר רבות
בצילום מסחרי ובצילומי דיוקן .בתצלומים
המסחריים האובייקט מנותק מסביבתו ומצולם
על רקע ניטראלי .האובייקטים ממלאים את רוב

שטחו של הפריים ,והם חדים ,נקיים ומדויקים.
בניגוד לתצלומי הדיוקנאות שבהם יש "אוירה",
התצלומים המסחריים הם "אובייקטיביים"
וכמו נעדרים אמירה אישית ,ובכך טמון כוחם.
צילומי הדיוקן שלה "סירבו" להיכנס לז'אנר
שהלך והתפתח בארץ והושפע מעבודתו של
לרסקי — יצירת קונטרסטים חדים וקשים
בפניהם של המצולמים באמצעות האור.
הדיוקנאות שצילמה היו בעיקר רכים ובעלי
נופך רומנטי ,המבקשים ללכוד את אישיותו
של המצולם ועומדים בסתירת מה לאופיו של
הצילום המסחרי שלה .לצד עבודתה המסחרית
שהייתה חדשנית 130,שמיר צילמה פעמים רבות
מראות של טבע ,אקולוגיה ונופים בעלי אופי
בראשיתי יותר ,בעיקר באפריקה אך גם בארץ.
מתגוררת בירושלים.

אחרית דבר
בשנות השבעים חל שוב מפנה במצבן של נשים
צלמות ,והוא ככל הנראה קשור בשינויים שחלו
בחברה ובתרבות הישראלית .בתקופה זו החלה
נוכחותן של נשים צלמות להיות שוב מורגשת,
וצלמות חדשות הצטרפו למעגל העשייה
האמנותית .שני סוגים של צלמות החלו לפעול:
בסוג הראשון נכללות צלמות שבחרו בצילום
כתחום העיסוק הראשי שלהן .ביניהן ניתן
למצוא את רחל הירש ( ,)Hirschעליזה אורבך
( ,)Auerbachדליה אמוץ ( ,)Amotzיעל רוזן
( ,)Rosenג'ודי אורגל־לסטר ורונית שני
( .)Shaniהצילום שלהן הינו ישיר ,תיעודי ועל־
פי רוב חף ממניפולציות 131.במקביל אליהן,
ובעיקר לקראת סוף שנות השבעים ,החלו
אמניות שונות ,רובן בוגרות המדרשה למורים
ברמת־השרון ,לעשות שימוש מושגי בצילום
כחלק מהפעילות האמנותית שלהן ובהשראה
אמריקאית .ביניהן ראוי להזכיר בעיקר את
דגנית ברסט ומיכל נאמן (גם אם אופי עבודתן
שונה במהותו זו מזו) 132.בעקבות כך החלו יותר
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ויותר נשים להתקבל לשיח האמנותי ועבודתן
הפכה לנראית .במקביל לכך החלה להיסדק
החלוקה ההיררכית בין תחומי היצירה השונים,
ובתוך כך זכה הצילום להתקבל כחבר שווה בין
133
יתר סוגי האמנויות.
מחקר זה מבקש למפות מודלים של
יצירה נשית שנדחקה והודרה אל מחוץ השיח
הקנוני־הגברי ,וממילא נעלמה ונשתכחה,
ולכן עליו לאתר ,לשחזר ולפרסם את עבודתן
של הנשים היוצרות שהוּדרו מהשיח המרכזי.
לעומתו ,המחקר בשדה האמנות העכשווי ,אשר
במרכזו נשים יוצרות משנות השבעים ואילך,
אינו נדרש לעשות זאת .במקום איתור ומיפוי
הוא פנוי להתמקד במודלים חדשים הקשורים
לדיון בפמיניזם ,בסוגיות של מגדר ()gender
ובפוסט־מודרניזם ,כל אלה מתוך עמדה של כוח
134
ועל סמך ידע ואוריינטציה מגדרית מובהקת.
את מאמרה בקטלוג הנוכחות הנשית מסכמת
אלן גינתון במילים הבאות" :אותן אמניות
הטמיעו אל תוך העבודות וניסו להתמודד עם
מושגים כמו 'הצגתם של אלה שנשללה מהם
הגישה לאמצעי הרפרזנטציה'' ,זכויות היתר
של המבט'' ,ההעדר הנשי'' ,זכרותו של המבט'
ו'מעמדו של הצופה'" 135.אני מאמינה כי לאחר
עבודת המיפוי וחשיפת שמות הצלמות בספר
זה ,ניתן יהיה לנתח את עבודתן גם מהיבטים
נוספים כגון מגדר ,פמיניזם ועוד.

נספחים
נספח א':
צלמות זרות שעבדו בארץ תקופה קצרה
שנות השלושים והארבעים
אנה מוסבכר ()1954-1888( 136)Mosbacher
נולדה בקאסל ( )Kasselשבגרמניה למשפחת
שאייר ( .)Scheyerב־ 1911התחתנה עם פריץ

מוסבכר והחלה לצלם בשנות העשרים של המאה
העשרים .לא ידוע אם למדה צילום .מוסבכר
הייתה ידועה מאוד בשטח הצילום בגרמניה
והשתתפה בתערוכות החשובות Film und Foto
(שטוטגרט )1929 ,ו־( Das Lichtbildמינכן,
 .)1930תצלומיה היו אופייניים לסגנון "הצילום
החדש" בגרמניה .היא עסקה בעיקר בצילום של
צמחים ,צדפות ,אלמוגים וחיות ברוח עבודתו
של הצלם הנודע בלוספלד .היא ביקרה בארץ
ב־ 1934ואולי גם ב־ ,1936ובביקוריה יצרה
סדרת גלויות של מראות הארץ ושל תושביה.
הגלויות ,שהודפסו כנראה במימונה של אחת
הקרנות בשמונה סדרות שונות ,חושפות נקודת
הסתכלות שונה מעט מזו שאפיינה את הגישה
הממסדית ביחסה אל "האחר" ,כאמור לעיל.
אמנם מחד ,היא פרסמה את הסדרות" :ארץ־
ישראל העתיקה" ומולה "ארץ־ישראל החדשה",
המתארות בהתאם להשקפת העולם הציונית את
הארץ הנטושה ("העתיקה") ומולה את הפרחת
השממה היוצרת ארץ "חדשה" .מאידך היא
צילמה סדרות המתארות את חייהם הפעילים
והשוקקים של התושבים הפלסטינים בארץ
מנקודת מבט אמפאטית :המסגדים ,טיפוסים
ערביים ( )Arabian typesובעיקר ערי הערבים.
מאוחר יותר עברה מוסבכר להתגורר באוסטרליה
בעקבות בנה ,והציגה במוזיאון היהודי של
אוסטרליה את התערוכה  .Old Palestineנפטרה
במלבורן בעקבות מחלת הסרטן.
לוטה אראל ()1991-1903( 137)Errell
נולדה במונסטר ( )Münsterשבגרמניה
למשפחת רוזנברג .אראל היא אוטודידקטית
בתחום הצילום והעיתונות .ב־ 1924התחתנה
עם הצלם ריכרד לוי ,שאימץ את השם אראל
ואתו עבדה בסטודיו לפרסום .לאחר גירושיה
מאראל ב־ 1933המשיכה לעבוד בצילום עבור
עיתונים וכתבי עת שונים .היא נדדה ברחבי
העולם וחיה חיים סוערים ,שכללו בין השאר
מסעות צילום באפריקה ובאסיה וכן שני
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ביקורים בארץ (ב־ 1942וב־ .)1945ארכיון
הצילום שלה הנמצא במוזיאון פולקוונג בחבל
ֶאסֶן שבגרמניה ()Museum Folkwang, Essen
כולל תצלומים מביקוריה בארץ .התצלומים הם
ישירים ותיעודיים עם התמקדות בירושלים.
נפטרה במינכן.

שנות החמישים ושנות השישים
אנה ריבקין־בריק ( )Riwkin-Brick
( )1970-1908נולדה ברוסיה למשפחת ריבקין,
139
ובשנת  1912היגרה המשפחה לשטוקהולם.
ריבקין נישאה לדניאל בריק ,עורך דין ועורך
העיתון יודיסק קרוניקה (The Jewish
 140.)Chronicleריבקין־בריק היא אחותה
של הסופרת והעיתונאית יוג'ין סודרברג
( )Soderbergוחברה קרובה של לאה גולדברג,
והשתיים אף עבדו יחד .היא הייתה מקושרת
לחוגי האליטה של אירופה וצילמה חלק
מהאמנים המשפיעים של תקופתה ,כמו מאן ריי
( ,)Man Rayסלבדור דאלי ( )Daliומקס ארנסט
( .)Ernstבתקופת מלחמת העולם השנייה פנתה
ריבקין־בריק לצילום עיתונות ,ובעיקר עבור
המגזינים  Seו־ .Viבהמשך החלה לפרסם
ספרים מצולמים למבוגרים ולילדים.
לצלמת העיתונות השוודית היהודייה אנה
ריבקין בריק השפעה גדולה על העשייה בשדה
הצילום המקומי ,אף שלא חייתה בארץ .החל
משנות הארבעים ועד סוף שנות השישים היא
שיתפה פעולה עם סופרים רבים ופרסמה ספרי
ילדים מצולמים ובהם צילומי ילדים ממקומות
שונים בעולם .ספריה תורגמו לשפות רבות,
ובכך תרמו לפיתוחו של ז'אנר מיוחד של ספרי
ילדים .ספריה תורגמו גם לעברית ,הציפו את
השוק במהדורות רבות וקישטו את מדף ספרי
הילדים כמעט בכל בית .צלמים ישראלים
והוצאות ספרים רבות הלכו בעקבותיה ופרסמו
ספרים ברוח ספריה .בשנות השישים והשבעים
הציף את הארץ גל של ספרי ילדים מצולמים
138

תמונה  :15חנה ריבקין–בריק (צילום) ,אסטריד
לינדגרן (טקטסט) ,כריכת הספר סיאה הילדה
מאפריקה ,עיבוד לעברית :לאה גולדברג ,ישראל:
ספריית פועלים.1959 ,

שהופקו ונכתבו בהשראתה של ריבקין־
141
בריק.
ספר הילדים המצולם הראשון שלה שעסק
בילדים ברחבי העולם ותורגם לשפות רבות
היה אלה קרי הילדה מלפלנד (סופרת :אלי
ינס [ ,[Jannesתרגום :לאה גולדברג) 142.הספר
פותח במילים" :התמונות לסיפור צולמו בארץ
לפלנד ,והמחברות הכירו היטב את הילדה אלה
קרי .כל המסופר כאן היה באמת" .ההצלחה
המסחררת של הספר שתורגם לתשע שפות גרם
לה לפרסם ספרים נוספים על ילדים במקומות
אחרים בעולם .ריבקין־בריק חברה לסופרת
אסטריד לינדגרן ( )Lindgrenולסופרים נוספים,
והייתה אמונה על צילום התמונות עבור
הספרים .בין כלל הספרים של לינדגרן וריבקין
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בריק שתורגמו לעברית על־ידי גולדברג ראוי
להזכיר את נואי הילדה מתילנד 143,דירק הילד
מהולנד 144,נריקו־סאן הילדה מיפן 145,יליבס
ילדת הקרקס 146ו־סיאה הילדה מאפריקה
(תמונה  147.)15ריבקין־בריק פרסמה ספרים
נוספים בסדרה בשיתוף כותבות ומתרגמות
148
אחרות .ביניהם ,גנט הילדה מאטיופיה,
סלימה הילדה מקשמיר 149,בני הדודים
151
משבדיה 150,מוקיהנה מהוי.
לאה גולדברג לא רק תרגמה את ספריה
של ריבקין בריק אלא אף כתבה כמה מהם יחד
אתה .למשל ,הרפתקה במדבר 152ו־מלכת שבא
הקטנה 153,אשר השפיע על בני הנוער בארץ
בשנות החמישים והשישים כאחד מן הדימויים
המעצבים של הישראלי החדש 154.האחרון,
מספר את סיפור קליטתה של מלכת שבא,
יעל ,שנולדה במרוקו ומנסה להיקלט בחברת
הנוער בקיבוץ רמת יוחנן .גולדברג וריבקין
בריק עושות אידיאליזציה לתהליך הכואב של
העקירה והניתוק מהמשפחה ושל הגעגועים
אליה ,כמו גם התנאים הקשים שעמם התמודדו
הילדים בחברת הנוער וכדומה ,ותחת אלה הן
צובעות את הקשיים הללו בצבעים ציוניים
מרוככים ומלבבים .שנים מאוחר יותר סיפרה
שולמית מירון ,היא יעל" ,מלכת שבא הקטנה",
כי הספר אינו משקף את האלימות ששררה
בחברת הנוער ,את השנאה ,את ההתעללות ואת
155
הגעגוע קורע הלב להורים שנשארו במרוקו.
ריבקין בריק פרסמה ספרים נוספים
הקשורים לישראל .מספרי הילדים יש לציין
את מרים חיה בקיבוץ 156ו־הרפתקה במדבר
שהוזכר לעיל .כמו כן פרסמה ריבקין־בריק
ספרים למבוגרים הקשורים בהוויה הישראלית,
והצילום בהם הוא בעל חשיבות .כך למשל
הספר  ,Palestineשכתבה בשיתוף עם בעלה
דניאל בריק 157וכן הספר Israel — The Land
 158.of Yesterday and Tomorrowריבקין־בריק
נפטרה בשוודיה ב־.1970

נספח ב':
צלמות שהמידע אודותיהן או אודות
עבודתן הוא מועט או בלתי ניתן להשגה
שנות העשרים
רבקה קרפ ,נולדה בפולין לבית משפחת
אלון .היגרה לארץ בראשית שנות העשרים.
חייתה תקופה קצרה בעין־חרוד .באמצע שנות
העשרים פתחה קרפ סטודיו לצילום ברחוב בן
הלל  4בירושלים .הארכיון שלה עדיין לא נחקר.
יש הטוענים כי סוניה נרינסקי ,אשתו של הצלם
הידוע שלמה נרינסקי ,צילמה גם היא באותה
תקופה ,אך לא מצאתי לכך סימוכין.

שנות השלושים והארבעים
ד"ר הרטה וייל (ככל הנראה מירושלים),
צמד הצלמות פרנבך 160את פוקס (Fernbach
 )&Fuchsמחיפה (רח' הרצל  .27בשלב כלשהו
עבדה פוקס עם להמן [ ]Lehmannבחיפה) ,רחל
פישר ( )Fisherמחיפה שבזמן שהותה במחנה
העקורים בקפריסין פתחה סטודיו באוהל
( )1949-1947ותעדה את חייהם ,טובה וייס
מירושלים (ממשפחת הצלם קרל וייס) ואני
לנדס מתל־אביב .ככל הנראה עסקה לנדס
בצילום אופנה (תמונה  ,)16ובמשך תקופה
מסוימת אף עבדה עבור עיתון לאישה .לא ניתן
למצוא את הארכיון שלה או פרטים אודות חייה
ועבודתה .ידוע שפעלה גם בשנות החמישים
והשישים.
צלמות שמיעטו להגיע לפגישות של
התאחדות הצלמים המקצועיים בארץ־ישראל
ומעט ידוע על חייהן ופועלן :עליזה רייכמן
נגידי ( ;)Reichman Negidiגברת שור ((;Schor
לילי בראואר ( ;)Brauerלאורה ולאך ()Wallach
מכפר חיים ,השתתפה ב"סטודיו  ;"1940גברת
ג'וזף ( ;)Josefריטה מאייר ( )Meyerואלזה
באר ( )Baerשהצטרפה להתאחדות ב־1940
והשתתפה ב"סטודיו ."1940
159
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כתערוכה הראשונה של התאחדות הצלמים
המקצועיים והתקיימה ביולי  1941בחדר
התערוכות "לוגוס" (החנות של ולאטר צאדק).
בתערוכה השתתפו הצלמות הלן אורגל ,אלזה
באר ,דינה גץ ,ולאך ליאורה ,האחיות מאייר
162
ופרנבך־פוכס.

1

תמונה  :16אני לנדס ,ללא כותרת (צילום אופנה),
לא מתוארך ,אוסף פרטי.

“Zionist Photography in Palestine and
Israel 1933-1973 – A Nationalization of
the Visual” (Essex University: Ph.d. thesis,
2005).

שנות החמישים והשישים
חוה סלומון (( )Salomonילידת )1914
מירושלים שעבדה לפרנסתה בצילום מדעי
אך גם צילמה באופן עצמאי–ניסיוני ,דבורה
פיינגולד ( )Feingoldמירושלים (סטודיו
מילר) והצלמות ממוצא הונגרי מרתה הלוויג
ופירושקא (לא ידוע שם פרטי) שהתגוררו
בירושלים ועבדו עבור קק"ל.

צלמות נוספות שלא ניתן לתארך את עבודתן
הלנה ביברקרויט מתל–אביב ,הילדה
המבורגר ( )Hamburgerמתל-אביב ,מרים
ליכטיג מחולון ,ליזה וינטרניץ מחיפה ,עליזה
האוסדורף ( ,)Hausdorffדבי קופר ()Cooper
161
ואיזבלה חדד (.)Haddad

נספח ג':
תערוכות שהתקיימו בהתאחדות הצלמים
המקצועיים בארץ־ישראל
התערוכה שנשאה את השם "תצלומי פרסום,
הצעות צילום למסחר ותעשיה" ,הוגדרה

רונה סלע ,צילום בפלסטין/ארץ־ישראל
בשנות השלושים והארבעים (ישראל:
הוצאת הקיבוץ המאוחד ומוזיאון הרצליה
לאמנות .)2000,הדיון בתקופה זו מסתמך
ברובו על המחקר שנעשה לספר ולתערוכה
(גם אם לא כולו נכלל בהם) .הדיון על
הצילום המגויס של שני העשורים הראשונים
שלאחר קום המדינה מסתמך עלRona Sela, :

2

3
4

רונה סלע" ,בעקבות צלמות עלומות ,על צלמות
מתקופת הצילום הציוני — משנות ה־ 30עד
שנות ה־ ,"60סטודיו כתב עת לאמנות113 ,
(מאי  ,)2000עמ' .44-34
אף שהושמדו גם ארכיונים של צלמים ,בולטת
התופעה באופן יחסי יותר אצל נשים צלמות.
השינוי בתחום החל בשנות השמונים של המאה
העשרים עם פרסום מחקרים שונים כמו:
Eyal Onne, Photographic Heritage of the
Holy Land 1839-1914 (Manchester, Institute
of Advanced Studies, 1980); Nissan Perez,
Focus East, Early Photography in the
Near East, 1839-1885 (New York: Harry
;) N. Abrams, Inc. Publishers, 1988ועודד

ידעיה" ,בדרך לתפקוד חברתי ,על תצלומיו
של זולטן קלוגר מתקופת חומה ומגדל" ,קו 10
( ,)1990עמ' .19-13
עניין גובר החל במחקרים שהתקיימו בסוף שנות
התשעים ובראשית שנות האלפיים .למשל,
הקטלוג שמוקדש לצלמים שעזבו את גרמניה
בעקבות עליית הנאצים ורבים מהם היגרו
לישראלKlaus Honnef & Frank Weyers, :

צלמות במרחב הפרטי  /צלמות במרחב הציבורי | 131
…Und sie haben Deutschland verlassen
müssen, exh. cat. (Bonn: Rheinisches
) ,Landsmuseum, 1997והספרים המוקדשים
לצילום המקומיViviane Silver-Brody, :
Documentors of the Dream, Pioneer
Jewish Photographers in the Land of
) ,Israel 1890-1933 (Jerusalem 1998וכן

סלע ,צילום בפלסטין/ארץ־ישראל בשנות
השלושים והארבעים (ספר נלווה לתערוכה
במוזאון הרצליה) .על הרשימה המלאה של
מחקרים בתחום הצילום עד שנת  2000ראו:
שם.
גם התערוכות הרבות שהתקיימו עד שנת 2000
כמעט ולא נתנו ייצוג לעבודתן של צלמות.
על התערוכות שהתקיימו בשנת  2000ראו:
רונה סלע" ,מאה שנות בדידות" ,סטודיו,
 .85-82 ,)2001( 124לאחר שנת  2000החל
גל נוסף של תערוכות ומחקרים .ראו למשל:
גיא רז ,צלמי הארץ ,מראשית ימי הציונות
ועד היום (ישראל ,הוצאת הקיבוץ המאוחד,
 .)2003אף שהוא מסתמך במידה רבה על
הקטלוג האנציקלופדי & Klaus Honnef

8

9

10

Frank Weyers, Und sie haben Deutschland
 ,verlassen…müssenועל מחקרים אחרים,

5

6

7

ואף שאינו מזכיר צלמים וצלמות חשובים ,זהו
הספר האנציקלופדי הראשון המוקדש לצילום
המקומי .לצערי ,הספר רצוף טעויות ואף אינו
מציין את המקורות שאותם הוא מצטט או
שעליהם הוא מסתמך .על כך כתב גדי דגון
בביקורתו ,וראו :גדי דגון" ,פוטומונטאג'",
הארץ ,מוסף ספרים ( ,)11.6.2003עמ' .22
על הצילום הציוני המגויס ועל התנאים
האידיאולוגיים ,הכספיים והאחרים שהשפיעו
עליו ראו :סלע ,צילום בפלסטין/ארץ־ישראל
בשנות השלושים והארבעים.
המונח "צילום אמנותי" ,שהיה שכיח בארץ עד
שנות השמונים ,ביקש להבחין בין צילום שניכר
בו ממד "אישי"" ,אסתטי" ו"יפה" ,ובין הצילום
"הציוני" מכאן והצילום העיתונאי והרפורטאז'י
מכאן ,אשר עד שלהי שנות השישים ותחילת
שנות השבעים נחשבו נחותים יותר .הבחנה זו
הינה טעות מיסודה.
תופעה זו ניכרת גם אצל כמה צלמים מרכזיים,
וביניהם הלמר לרסקי ( )Lerskiוזולטן קלוגר

11

12
13
14

( )Klugerשעזבו את הארץ בסוף שנות
הארבעים ובראשית שנות החמישים.
בילי מלמן מראה כיצד הכתיבה על נשים בארץ
עלולה להנציח את שוליותן ואת מיקומן מחוץ
לזיכרון ההיסטורי המרכזי .בילי מלמן" ,מן
השוליים אל ההיסטוריה של היישוב :מיגדר
וארץ־ישראליות ( ,")1920-1890ציון (תשנ"ז),
עמ' .246-244
השיח המחקרי אודות עבודתן של צלמות נמצא
עדיין בשלב ראשוני ומבקש למקמן בתוך הרצף
ההיסטורי ( .)her-storyדבורה ברנשטיין" ,חקר
הנשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית :נקודות
מוצא ,כיוונים חדשים ותובנות שבדרך",
מרגלית שילה ,רות קרק וגלית חזן־רוקם
(עורכות) העבריות החדשות ,נשים ביישוב
ובציונות בראי המגדר( ,ירושלים ,יד יצחק
בן־צבי ,)2001 ,עמ' .15-12
גישה דומה מבטאת דבורה ברנשטיין ,הסוקרת
את חקר הנשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית.
היא מתארת מסלול שראשיתו בהעלאת נשים
מן השִ כחה ,השמעת הקולות שנאלמו והושתקו
וחשיפת מנגנוני ההדרה ,והמשכו בדיון המגדרי,
העוסק בהבניית הנשיות והגבריות ,או בלשונה
ב"מִגדורה של החברה" .ברנשטיין" ,חקר
הנשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית :נקודות
מוצא ,כיוונים חדשים ותובנות שבדרך" .שם.
המחקר הראשון בנושא פורסם על־ידי בספר:
סלע ,צילום בפלסטין/ארץ־ישראל בשנות
השלושים והארבעים .שם הגדרתי את הצילום
שנעשה בתקופה המדוברת כצילום ציוני.
הצילום נולד עם הקמתן של מחלקות הצילום
באגפי התעמולה של המוסדות הלאומיים,
והמשיך עד לשבר שהולידה מלחמת יום כיפור.
ראו גם :רונה סלע ,שישה ימים ועוד ארבעים
שנה (ישראל :מוזיאון פתח־תקווה לאמנות,
 ,)2007עמ' .20-11
סלע ,צילום בפלסטין/ארץ־ישראל בשנות
השלושים והארבעים.
שם ,עמ' .160-149 ,69-23
שם .נשים מעטות עבדו עבור המוסדות בשנים
הללו והיקף עבודתן היה מצומצם ,בהן סוניה
גידל וטודי שוורץ ,שעבדו עבור המוסדות
הודות לעובדה שהיו נשואות לצלמים :שוורץ
החליפה את בעלה משה שוורץ בעבודה עבור
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המוסדות לאחר שהוא נפטר ,ואילו גידל עבדה
תקופה קצרה הודות לקשריו של בעלה טים גיל
עם הגופים הללו.
 15שם.
 16על כך ראו גםRachel Elboim Dror, “Gender :

28

in Utopianism: the Zionist Case”, History
Workshop Journal (1994), p. 115.

17
18

19
20
21

סלע ,שישה ימים ועוד ארבעים שנה ,עמ'
.18-11
מרגלית שילה ,שדנה בנשים בעליות הראשונות,
מראה כיצד חוקרות שונות נותנות מענה לייצוג
שלה .לדבריהן ,חקר ההיסטוריה של נשים
ומגדר עוסק בהוויה התרבותית בכללותה,
המפרשת את המציאות על־פי תבניות
מגדריות .מרגלית שילה ,אתגר המיגדר ,נשים
בעליות הראשונות (תל־אביב :הוצאת הקיבוץ
המאוחד.)2007 ,
לסלי הייזלטון ,צלע אדם ,האישה בחברה
הישראלית (ירושלים :הוצאת עידנים,)1978 ,
עמ' .21-18
שם.
רחל אלבוים־דרור" ,האישה הציונית
האידיאלית" ,יעל עצמון (עורכת) התשמע
קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית,
(ירושלים :מכון ון־ליר ,)2001 ,עמ' .115-114

Elboim Dror, “Gender in Utopianism: the 22
Zionist Case”, History Workshop Journal,
pp. 99-116.

23
24

25
26
27

דבורה ברנשטיין ,אישה בארץ־ישראל,
השאיפה לשוויון בתקופת היישוב (ישראל:
הקיבוץ המאוחד.)1987 ,
בת־שבע מרגלית־שטרן ,גאולה בכבלים,
הארץ־ישראלית
הפועלות
תנועת
( 1939-1920ירושלים :יד יצחק בן־צבי,
 ,)2006עמ' .13-11
הייזלטון ,צלע אדם ,האישה בחברה
הישראלית ,עמ' .21-18
שם.
שם .גם אלבוים־דרור ,שדנה באוטופיות
הציוניות הראשונות של השנים ,1922-1882
מדברת על כך ששוויון הזכויות רוּקן מתוכן
ועל העובדה שנשים התרחקו מהחיים
הציבוריים והתמקדו בחיי המשפחה .אלבוים־
דרור" ,האישה הציונית האידיאלית" ,התשמע

29
30

31

32
33
34

קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית,
עמ' .100-99
דבורה ברנשטיין'" ,בין האישה־האדם
ובין אשת־הבית' :אישה ומשפחה בציבור
הפועלים היהודי העירוני בתקופת הישוב",
אורי רם (עורך) החברה הישראלית :היבטים
ביקורתיים( ,ישראל :ברירות ,)1993 ,עמ'
.89-83
מרגלית־שטרן ,גאולה בכבלים ,תנועת
הפועלות הארץ־ישראלית  ,1939-1920עמ'
.279-277
יעל פלדמן ,ללא חדר משלהן ,מגדר ולאומיות
ביצירתן של סופרות ישראליות (תל־אביב:
סדרת מגדרים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד,)2002 ,
עמ' .25
בילי מלמן מצביעה על מקורות הנחשבים
פרטיים בתחום הכתיבה (אוטוביוגרפיות,
יומנים והתכתבויות אישיות) כמקורות חשובים
בחקר ההיסטוריה .לדעתה ,הזניח חקר המגדר
מקורות אלה וסיווגם כ"בלתי ציבוריים"
(ולפיכך "נשיים") ,ובכך העתיק את החלוקה
המסורתית שבין התחום הציבורי ,הנחשב גברי,
ובין הביתי והפרטי ,המזוהה עם הנשי .בילי
מלמן" ,מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב:
מיגדר וארץ־ישראליות ( ,")1920-1890ציון,
עמ' .248
סלע ,צילום בפלסטין/ארץ־ישראל בשנות
השלושים והארבעים ,עמ' .110 ,94 ,30-27
סלע" ,בעקבות צלמות עלומות ,על צלמות
מתקופת הצילום הציוני — משנות ה־ 30עד
שנות ה־ ,"60סטודיו ,עמ' .40-37
אברהם הרצפלד נמנה עם מייסדי מפלגת
אחדות העבודה ,שהוקמה בשנת  1919כאיחוד
של מפלגת פועלי ציון עם תנועת הבלתי
מפלגתיים בראשות ברל כצנלסון .כן היה
הרצפלד מיוזמי הקמת ההסתדרות הכללית
בשנת  ,1920ומראשי מפלגת פועלי ארץ־
ישראל ,שנוסדה בשנת  1930כאיחוד של
מפלגת פועלי ציון עם הפועל הצעיר .הוא היה
מאנשי הציבור הבולטים שהיו פעילים בהקמת
נקודות ההתיישבות העובדת ברחבי הארץ,
ונכח בכל טקסי העלייה לקרקע של הישובים
החדשים .הוא כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י
מאז הכנסת הראשונה ועד הכנסת החמישית.
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35

36
37

38

39

אמנם הצילום נושא את השם שוורץ ולא
את השם טרודי שוורץ (או הגב' שוורץ כפי
שלעתים מופיע בארכיון) ,אך הוא צולם על
ידה ,שכן בעלה ניקולס (משה) שוורץ נפטר
ב־ ,1945וכל התצלומים שצולמו לאחר מכן
הם שלה .ארכיון קק"ל מכיל קבוצה גדולה של
תצלומים של שוורץ .חמישה מהם מקוטלגים
בקטגוריית הצלם כגב' שוורץ ו־ 38מקוטלגים
כשוורץ .גם קבוצה זו המשויכת ,כביכול,
לניקולס שוורץ ,מכילה תצלומים רבים של
טרודי שכן הם צולמו אחרי .1945
רונה סלע" ,כפרי פלסטין הנפקדים־נוכחים",
טרמינל( 28 ,קיץ  ,)2006עמ' .25-22
אלא במקרים חריגים שמצאתי עד כה .כך
למשל בתמונה של גז'בינה משנות הארבעים
נראית אישה מזרחית עם תינוק בידה (תמונה
 .)8נשים מזרחיות כמעט לא נהנו בשנים
הללו מייצוג ,והן נעלמו מעולם הדימויים
הציוני "התקני" .בתצלום מעצימה גז'בינה
את דמותן של האם והבת המזרחיות באמצעות
צביעת הדימויים והדגשת קווי המתאר שלהן.
מאידך ,ניתן לייחס לתצלום כזה גם פרשנות
אוריינטליסטית .בשנים הללו ,החלה רווחת
מגמה של צילום אנשי עדות המזרח על שום
"הקסם האוריינטלי" שהם הילכו על אנשים
שמוצאם מארצות המערב ובניסיון להתחבר
לשורשי המקום .גם צלמים גברים שונים צילמו
אנשים יוצאי עדות המזרח ,ובעיקר את הקהילה
התימנית ,מתוך נקודת מבט פטרונית.
היו גם מקרים חריגים ,ראו נספח א' לגבי אנה
מוסבכר ( .)Mosbacherכמו כן ,עדיין ישנם
ארכיוני צילום רבים שלא נחקרו ,ואולי בהם
תתגלה תמונת מצב שונה .הדבר נכון גם לגבי
צילום חובבים/חובבות.
יעל פלדמן מראה כי ,בניגוד לכך ,פעילותן של
מספר סופרות כגון נחמה פוחצ'בסקי ושושנה
שבבו הייתה חתרנית בהקשר הפמיניסטי .יעל
פלדמן ,ללא חדר משלהן ,מגדר ולאומיות
ביצירתן של סופרות ישראליות ,עמ' .26-23
על פועלן של כותבות בתקופת העליות
הראשונות כמו פוחצ'בסקי ,חמדה בן־יהודה
ויהודית איזנברג־הררי ,ובעיקר על כתיבתה
של חנה טרגר ראו :שילה ,אתגר המיגדר ,נשים
בעליות הראשונות ,עמ'  .100-65על הפעולה

הביקורתית של פוחצ'בסקי ראו גם :אורלי
לובין" ,נחמה פוחצ'בסקי :האליבי של המקרי",
העבריות החדשות ,נשים ביישוב ובציונות
בראי המגדר ,עמ'  .347-333שילה מציינת
כי נשים בעלייה הראשונה כתבו זיכרונות ,אך
אלה נכתבו זמן רב לאחר התרחשות העניינים.
שם ,עמ'  .20-18אלבוים דרור טוענת כי אף
שעד שנות העשרים הגיעו לארץ יותר נשים
משכילות מגברים ,אף אחת מהן לא כתבה
סיפורת נשית .כאמור ,המציאות הייתה מדכאת
עבור הנשים .היכולת ליצור ולקחת חלק
בשיח נגזלה מהן ,והן נדחקו למעמד הנמוך
ביותר של עבודות הבית ושל מילוי צרכיו
של הגבר .השאיפה המהפכנית־סוציאליסטית
לקחת חלק שווה בעשייה הציונית נחסמה
בפניהן ולא התממשה ,זאת בניגוד לתדמית
השוויונית שבמסגרתה שווקה .ראוElboim- :
Dror “Gender in Utopianism: The Zionist
 Case”,pp. 99-116.ראו גם :אלבוים־דרור,

"האישה הציונית האידיאלית" ,התשמע קולי?
ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית ,עמ'
.115-95
 40או שצלמות לא הסכימו לקבל את התנאים
שהציעו מחלקות התעמולה של המוסדות
שפעלו בארץ טרם קום המדינה .כך למשל
הוא מכתב הסירוב של האחיות מאייר

(.)kkl5/8958

41

42
43
44
45

ברנשטיין'" ,בין האישה־האדם ובין אשת־
הבית ,אישה ומשפחה בציבור הפועלים היהודי
העירוני בתקופת הישוב" ,החברה הישראלית:
היבטים ביקורתיים ,עמ' .95-94
החלוקה המקובלת שבין מקצועות שנחשבים
ל"גבריים" למקצועות "נשיים".
מרגלית־שטרן ,גאולה בכבלים ,תנועת
הפועלות הארץ־ישראלית  ,1939-1920עמ'
.203-202
סלע" ,בעקבות צלמות עלומות ,על צלמות
מתקופת הצילום הציוני — משנות ה־ 30עד
שנות ה־ ,"60סטודיו ,עמ' .40-37
מגמה זו מאפיינת את הצילום המסחרי
שהתפתח בארץ ,וניכרו בו מגמות אוונגרדיות
ואקספרימנטאליות .אלה לא מצאו ביטוי
בצילום הממוסד וניתן למצוא אותן גם
בעבודתם של צלמים גברים ,למשל אצל
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46
47

48

49

50
51

52

53
54
55

הימלרייך וברנהיים .סלע ,צילום בפלסטין/
ארץ־ישראל בשנות השלושים והארבעים,
עמ' .233-223
מתוך שיחות עם קרוב משפחתה ביוני–יולי
 ,2007ומתוך מחקר של תצלומיה באוספים
השונים.
הפעם הראשונה שעבוד מוזכרת בספרות
המחקרית היא בספר :סלע ,צילום בפלסטין/
ארץ־ישראל בשנות השלושים והארבעים,
עמ' .171
במאמר "אמהות מייסדות ,אחיות חורגות"
מציין דן מירון את שנות העשרים כתקופה
שבה הופיעה לראשונה בארץ שירה נשית.
הוא אינו מנסה לבחון האם יש הבדל מהותי
או עקרוני בין שירה הנכתבת בידי נשים לזו
הנכתבת בידי גברים ,אלא קושר את הופעתה
במהפכה הציונית .מהפכה זו ,שהייתה מסעירה
בהיקפיה הרוחניים והחווייתיים ,הושפעה
ממהפכת אוקטובר ומהרוחות שנשבו ממנה
ויצרה אקלים תרבותי חדש .דן מירון" ,אימהות
מייסדות ,אחיות חורגות ,על הופעת 'שירת
הנשים' העברית" ,אלפיים( 1 ,תל־אביב :עם־
עובד ,יוני  ,)1989עמ' .58-29
כל הפרטים מבוססים על שיחות שקיימתי עם
בניה ועם כלתה של גרטה אקרמן באוקטובר
 .2006לצערי בני המשפחה גם לא אתרו את
שנת פטירתה ,למרות פניותי הרבות אליהם
בנושא.
בן נועם היה הצלם הראשון של המושבה והחל
לצלם בפתח־תקווה בראשית שנות העשרים.
הפרטים על דוד נלקחו מתוך ענת ציזלינג,
צילום־מקום ,ציפורה דוד מצלמת בעין־
חרוד( 1936-1923 ,אוניברסיטת חיפה ,החוג
למוזיאולוגיה ,יולי  )2005ומתוך שיחות עם
נכדיה ,יוני .2008
כל הפרטים מבוססים על שיחות שקיימתי עם
בת אחיה ,ציפי שץ ,ביוני  .2008שץ אף בררה
עבורי את תאריך לידתה למרות העמימות סביב
הנושא.
הפרטים על רייכמן מבוססים על שיחות
שקיימתי עם בתה בספטמבר ובנובמבר .2006
בתה אינה זוכרת את שמה של הצלמת.
השניים התחתנו מטעמים ביורוקראטיים
רק בשנות השלושים ,לאחר שבנותיהן גדלו

56

57

58

59

60

קמעה.
כשפועלי ציון התפצלו ,ביקש בן־גוריון
להעניק למפלגה בארץ אופי לאומי יהודי.
רייכמן ,כמו עמיתיו בפולין ,נשאר נאמן
לרוח האינטרנציונאל הסוציאליסטי ולאחוות
הפועלים העולמית ,ולכן נשלח לארץ ב־1923
להקים את הסניף הציוני של פועלי ציון.
על האופן שבו יוצגה האוכלוסייה הפלסטינית
בצילום הציוני ראו :סלע ,צילום בפלסטין/
ארץ־ישראל בשנות השלושים והארבעים,
עמ' .37-23
ניתן לייחס את הופעתן של הצלמות גם
לעובדה שנשים הביאו לארץ את רוח השוויון
והעצמאות שספגו בעיקר בתקופת ויימר .ראו
דיון בנושא האישה החדשה בשנות השלושים
בפרק העוסק בציירות ובפסלות בספר זה.
על כך ראו :ברנשטיין'" ,בין האישה־האדם
ובין אשת־הבית' :אישה ומשפחה בציבור
הפועלים היהודי העירוני בתקופת הישוב",
החברה הישראלית :היבטים ביקורתיים ,עמ'
.141-140
מתוך שיחות ותכתובת שקיימתי עם סוניה
גידל ,פברואר  2000ונובמבר .2006

Sonia Gidal & Tim Gidal, My Village 61
in Israel (U.S.A: Blue Star, Book Club,
1959).

62

63
64
65

66
67

כל הפרטים אודות ליזלוטה גז'בינה מבוססים
על שיחות שקיימתי עם בנה בני גז'בין
ב־ 24.12.2003 ,29.12.2002וב־30.12.2003
וכן על סמך מסמכים שונים מעיזבונה .שם
משפחת בעלה הוא גז'בין כפי שיופיע בהמשך.
לדברי בנה ,היא שינתה את שם המשפחה
לגז'בינה וקראה לסטודיו "סטודיו גז'בינה"
כדי שידעו שהיא צלמת אישה.
מתוך אישור שהנפיק בית הספר לגז'בינה
בינואר .1932
שם.
האזור היה משופע ב"צלמניות" :הסטודיו של
וולטר צאדק ששכן בבן־יהודה  ,28הסטודיו
של רודי ויסנשיין וקורט זילמן באלנבי ;32
הסטודיו של משה קפלנסקי ,באלנבי .50
אישור מטעם ויצ"ו שניתן לגז'בינה
ב־.2.5.1965
עם רוזנברג ב"אישון" ובבן־יהודה .7
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 68הפרטים אודות הולץ לקוחים מתוך ירון אביטוב,
"איך נופל האור" ,כל העיר ( ,)6.6.1986עמ'
 ,44-42וכן מתוך Klaus Honnef & Frank
Weyers, Und sie haben Deutschland
 .verlassen…müssen, p.246.עוזרת המחקר

69
70
71
72
73

74

75

76
77

78
79
80

מישראל היא הצלמת המוערכת פסי גירש .כל
הציטוטים הבאים מתוך אביטוב .1986
אביטוב מציין שהולץ נולדה ב־ ,1896ואילו
 Honnef & Weyersב־.1898
"אני אף פעם לא אשכח אותו [ ]...הוא היה
מאוד חשוב בחיים שלי".
הפרטים על זמצקי מבוססים על שיחות
שקיימתי עם בתה ב־ 19.10.06וב־.27.10.06
זמֶץ פירושו בפולנית ארמון ,ומכאן "ארמוני".
היא למדה ציור יחד עם בעלה חיים אצל צבי
שור ,והשתתפה בתערוכת משתלמי האולפן
לציור בבית יד־לבנים בפתח־תקווה ביולי
.1971
אסתר זמצקי ,יום מתעורר לתחיה (תל־אביב:
אלף הוצאת ספרים .)1971 ,בתה מעידה כי
היא גם פרסמה שירים בדבר הפועלת .כמו כן,
ב־ 1974התקיים ערב שיוחד לשירתה ובו היא
קראה משיריה בבית ביאליק בתל־אביב.
את השם הפרטי הבת אינה זוכרת .על מהפכת
הנשים שהחלה כבר בסוף המאה ה־ 19בפתח־
תקווה ראו :יפה ברלוביץ" ,נשות פתח־תקווה
תובעות זכות בחירה" ,שלמה שבא (עורך),
עת־מול (ינואר  ,)1981עמ' .15-14
במסגרת המחלקה לגרפיקה שימושית העבירה
לנדאוור שיעורי צילום.
בין  1925ל־ .1929הפרטים על גיאורג
לנדאוואר מבוססים על מידע המצוי בארכיון
מכון ליאו־בק ( )Leo Baeck Instituteבניו־
יורק www.cjh.org/academic/findingaids/
 LBI/nhprc/GeorgLandauer02.htmlוכן על
תיקי הארכיון הציוני.
בין השנים .1933-1929
בין השנים .1954-1934
מתוך מכתב ששלח גל־עזר מקרן היסוד לנתן
ביסטריצקי מהקרן הקיימת לישראל .במכתב
הוא מעדכן את נמענו למי נמסרה מלאכת
הצילום בעת ששוויג ,צלם הקרנות ,ייעדר
מהארץ .מתוך  ,kkl5/4820/1הארכיון הציוני
המרכזי .23.5.1933 ,מהמכתב עולה שעל

לנדאוור הוטל לצלם את נושא העלייה.
“Jerusalem Art Notes, Bezalel Events”, 81
Palestine Post (10/12/1945), p. 4.

82
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מֵיכל  ,243ארכיון עיריית ירושלים.
מתוך פרוטוקול ישיבות המורים של "בצלאל"
החדש ,מֵיכל  ,224ארכיון עיריית ירושלים,
.18.6.1947
במכתב לא חתום שנשלח מ"בצלאל" החדש
לגברת גוטליב מהקרן האמריקאית נראה כי
הדסה ניסתה לגייס כספים להקמת המחלקה
לצילום ולשם רכישת ציוד .מתוכן המכתב
עולה כי ב"בצלאל" לא ראו זאת בעין יפה.
ייתכן שמכתב סרקסטי זה הוא שמנע את קבלת
התרומה .מֵיכל  ,21ארכיון עיריית ירושלים,
.17.2.1950
פרוטוקול ישיבות המורים של "בצלאל"
החדש ,מֵיכל  ,224ארכיון עיריית ירושלים,
.18.6.1947
שם.
תמליל שיחה בין קריין ובין מ' ארדון־
ברונשטיין ובין לו לנדאוור .מֵיכל  ,228תיק
 ,63ארכיון עיריית ירושלים ,לא מתוארך.
מֵיכל  ,221ארכיון עיריית ירושלים ,מכתב למר
ברונשטיין.9.2.1948 ,
מֵיכל  ,221ארכיון עיריית ירושלים (מכתב
מהוועד המפקח אל לו לנדאוור24.2.1948 ,
וכן מכתב לד"ר קלומפוס.)18.2.1948 ,
הכרזה שפרסמה את התערוכה שימשה כנייר
טיוטה לאנשי המוסדות (תיק ,L42/314
הארכיון הציוני המרכזי) ,ובזכות עובדה זו
גיליתי שהיא התקיימה.

“Jerusalem Art Notes, Bezalel Events”, 91
Palestine Post (10/12/1945), p. 4.

 92מתוך מכתב שכתבה לו לנדאוור אל ד"ר היימן,
מנהל הארכיון הציוני .6.5.1986 ,תודה לסימון
שליאכטר מהארכיון הציוני שהעבירה לי העתק
של המכתב.
 93המידע על האחיות מאייר מבוסס על שיחות
שקיימתי עם ילדיהן של האחיות בין מרס
 1998ליוני  ,2000על סמך Honnef & Weyers,
…Und sie haben Deutschland verlassen
 .müssen, p.329ועל סמך מחקר הארכיון

שלהן .על האחיות מאייר ראו גם :סלע,
"בעקבות צלמות עלומות ,על צלמות מתקופת
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94
95

96
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98

99
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104

הצילום הציוני — משנות ה־ 30עד שנות
ה־ ,"60סטודיו ,עמ' .44-34
ראו :ברנשטיין ,אישה בארץ־ישראל,
השאיפה לשוויון בתקופת היישוב.
עבודתן מזכירה במידה מסוימת גם צילום
מבנים בעבודתה של לוסיה מוהולי ()Moholy
מאמצע שנות העשרים בגרמניה ,אף שלא ברור
אם הן נחשפו לה .אין בידי בני משפחתן של
האחיות האפשרות לאמת השערה זו.
סלע" ,בעקבות צלמות עלומות ,על צלמות
מתקופת הצילום הציוני — משנות ה־ 30עד
שנות ה־ ,"60סטודיו ,עמ' .40-37
בתקופה שבה צילמו האחיות מאייר כבר היו
קיימות מצלמות קלות בפורמט קטן ( 35מ"מ).
אולם היות והן עסקו בעיקר בצילום מסחרי,
במרבית המקרים הן השתמשו במצלמה
ובפורמט גדולים כדי להשיג חדות מרבית
ואיכות גבוהה.
כל הפרטים על מייר־שדה מבוססים על
שיחות שקיימתי עם בנה ב־10.9.06 ,3.10.06
וב־ 15.10.06ועם בנו רוטנברג ב־.10.9.06
כמו כן מבוססים הנתונים הללו על הספרים
צביקה דרור ,מצביא ללא שררה ,סיפור
חייו של יצחק שדה "הזקן" (ישראל :הוצאת
הקיבוץ המאוחד )1996 ,ונפתלי אונגר ,מרגוט
(תל־אביב :הוצאת מ .ניומן.)1974 ,
דרור ,מצביא ללא שררה ,עמ' .255
תמר התחנכה בבן שמן ואחר כך עברה לתל־
אביב.
דרור ,מצביא ללא שררה.251-250 ,
אף שבני הזוג לא נישאו היא אימצה את השם
שדה .בנה לא ידע לתת מענה לסוגיה זו.
ובהמשך עם בעלה לעתיד ולטר אאורבך.
בכרטיס הביקור היא מציינת את השם Pit
ומרמזת על ימי הזוהר שלה בגרמניה טרם
עליית הנאצים לשלטון.
סלע ,צילום בפלסטין/ארץ־ישראל בשנות
השלושים והארבעים ,עמ' .233-222

Susanne Baumann, “The Essence of Things, 105
An Interview with Ellen Auerbach”, Ellen
Auerbach-Berlin-Tel Aviv-London-New
York (Germany: Prestel, 1998), p. 12

 106כל הפרטים מבוססים על שיחות שקיימתי אתה
במהלך  1999וראשית  .2000ראו גם :סלע,

"בעקבות צלמות עלומות ,על צלמות מתקופת
הצילום הציוני — משנות ה־ 30עד שנות
ה־ ,"60סטודיו ,עמ' .44-34
 107עבור העיתונים שיצאו באנגלית ,ערבית
ועברית ,Radio News :אל־מונתדע ו־גלגל.
 108יגאל צלמונה ותמר מנור־פרידמן ,קדימה,
המזרח באמנות ישראל ,קט .תע( .ירושלים,
מוזיאון ישראל.)1998 ,
 109מתוך תקנון ההתאחדות מן השנים :1940-1939
The rules and regulations of the Palestine
.Professional Photographers’ Association

כל המידע על פעילות ההתאחדות וחבריה
לקוח מתיקי ההתאחדות (להלן .)PPPA
 110הצלמת הירושלמית עליזה הולץ והצלמות
החיפאיות פרנבך־פוקס לא הצטרפו לאיגוד
(יחד עם הצלמים גנן וברנהיים) היות ולוח
תעריפי המחירים שפרסמה ההתאחדות לא
התאים להם .לדבריהם ,ההתאחדות לא תוכל
לאלץ אנשים לשלם מחירים גבוהים שכאלה.
סיבה נוספת לכך שלא הצטרפו להתאחדות
היא המרחק הגיאוגרפי .יחד עם זאת הם ביקשו
להישאר בקשר בנוגע לנושאים מהותיים.
ואכן פרנבך־פוקס (וגם האחיות החיפאיות
מאייר) השתתפו בתערוכה תצלומי פרסום,
הצעות צילום למסחר ותעשייה שהתקיימה
ב־ ,1941כפי שעולה ממכתב ששלח ברנהים
ליו"ר ההתאחדות ואלטר צאדק (PPPA

.)15/10/1939

PPPA 08/05/1939. 111
 112מתוך הודעה לעיתונות שהוציאה ההתאחדות
לעיתונות ונקראה "פלשתינה קיטש" .ההודעה
יצאה לעיתונות בעקבות פגישה של ההתאחדות
שהתקיימה ב־ 14.4.1940בקפה רפאל בתל־
אביב .גז'בינה הייתה האישה הצלמת היחידה
שנכחה בפגישה .ההתאחדות פרסמה בידיעות
היום ידיעה על פתיחת הסדנה (.)17.4.1940
.PPPA 12/05/1940 113
 .PPPA 03/08/1941 114גוף עבודות גדול שלה
נמצא באוסף פרטי בגרמניה.
 115הפרטים על הלן אורגל מבוססים על שיחה
שקיימתי עם בנותיה יעל אורגל וג'ודי אורגל
לסטר ב־ 28.12.2006וב־ ,4.1.2007וכן על
תיקי ה־.PPPA
 116מתוך אישור של פהר למקובסקי מיום

צלמות במרחב הפרטי  /צלמות במרחב הציבורי | 137
 ,18.8.1935וכן מתוך http://www.elysee.ch/
expos/expo51_en.html

117
118
119

120
121

122

ממייסדי

האדריכלות

המודרנית

לימים
בישראל.
לאחר הגירושים עבר מנספלד להתגורר
בחיפה.
היא נישאה לאורגל במאי  ,1940ולפיכך היא
מופיעה בהתאחדות הצלמים המקצועיים
תחילה תחת השם מקובסקי ולאחר מכן תחת
השם אורגל.
.PPPA 4/07/1940
הפרטים על תיאה זידנר פרינץ (גולדמן)
מבוססים על תיקי ה־ ,PPPAעל הצהרה
שכתבה לה ליזלוטה גז'בינה ב־[ 1965עיזבון
גז'בינה] וכן על שיחה שקיימתי עם בני גז'בין
.30.12.2003
זו הסיבה שהיא השתמשה חליפות בשם זידנר־
פרינס ובשם גולדמן.

132
133
134

.PPPA 08/05/1939 123
.PPPA/9/06/1940 124

135

 125זאת בעוד מרבית הצלמות בשנות השלושים
והארבעים פעלו בתל־אביב.
 126על אופנהיימר ראו :סלע" ,בעקבות צלמות
עלומות ,על צלמות מתקופת הצילום הציוני
— משנות ה־ 30עד שנות ה־ ,"60סטודיו ,עמ'
.41-40
 127שם ,עמ'  ,38-37וכן על סמך שיחות שקיימתי
עם דגני במהלך  1999ועל סמך Honnef

136

& Weyers, Und sie haben Deutschland
verlassen…müssen, p. 128.

128

129
130
131

על סמך שיחה ותכתובת שקיימתי עם בנה,
תום שגב ,במאי  1998ובדצמבר  ,2006וכן על
סמך תום שגב" ,אלפרד ברנהיים — בין ברלין
לירושלים" ,פנים ,חזיתות ועוד ,צילומיו של
אלפרד ברנהיים ,קט .תע( .ירושלים :מוזיאון
ישראל ,)1992 ,עמ' .25-24
המידע על מרלי שמיר מבוסס על שיחות
שקיימתי אתה באפריל  ,1999בינואר 2000
ובמאי .2006
סלע" ,בעקבות צלמות עלומות ,על צלמות
מתקופת הצילום הציוני — משנות ה־ 30עד
שנות ה־ ,"60סטודיו ,עמ' .41-40
למעט רונית שני .אמנם בתחילת דרכה היא
צילמה צילום ישיר ותיעודי כמתואר ,אך

לאחר מספר שנים ,בהשפעת המגמה הפוסט־
מודרניסטית באמריקה ,עברה לעסוק בצילום
מעובד ומניפולטיבי ,שבו מיוחסת לרעיון
ולתוכן חשיבות רבה .ב"תערוכת צלמים"
שהתקיימה בהזמנת אגודת הציירים והפסלים
בישראל ( )1980השתתפו גם הצלמות הבאות:
מרים וינר ,נעמי צור ,חנה שביב ואיריס שילר.
רונה סלע ,90-70-90 ,קט .תע( .תל־אביב:
מוזיאון תל־אביב לאמנות.)1994 ,
אם כי תהליך זה ארך זמן רב ,ורק בחלוף שני
עשורים ,בשלהי שנות התשעים ,הוא התקבל
כחבר שווה במועדון האמנויות הממוסדות.
אלן גינתון ,הנוכחות הנשית ,אמניות
ישראליות בשנות השבעים והשמונים ,קט.
תע( .תל־אביב :מוזיאון תל־אביב לאמנות,
 )1990ותמי כץ־פריימן ,מטא־סקס  :94זהות,
גוף ומיניות ,קט .תע( .עין־חרוד :המשכן
לאמנות על שם חיים אתר.)1994 ,
גינתון ,הנוכחות הנשית ,אמניות ישראליות
בשנות השבעים והשמונים ,עמ' .12
הפרטים על מוסבכר מבוססים על Honnef
& Weyers, Und sie haben Deutschland
 ,verlassen…müssen, pp. 349-350על

שיחות שקיימתי עם פרופסור בנימין מעוז
בדצמבר  1999וכן על תכתובות עם המוזיאון
היהודי באוסטרליה.
 137הפרטים על אראל לקוחים מתוך Honnef
& Weyers, Und sie haben Deutschland
 verlassen…müssen, pp. 144-145.ומתוך:
Ute Eskildsen, Lotte Errell, Reporterin
der 30er Jahre (Essen: Museum Folkwang
.)1997

 138הפרטים על ריבקין־בריק מבוססים על אתר
האינטרנט של המוזיאון לאמנות מודרנית
בשטוקהולם בכתובתwww.modernamuseet. :
 .seכמו כן על רחל אהרוני ואריה אהרוני
(עורכים) יומני לאה גולדברג( ,ישראל:
ספריית פעלים )2005 ,וכן על שולמית לן,
"הילדה הזאת היא כמעט אני" ,הארץ (,)1990
עמ'  .7-4בארץ כתבו את שמה חנה.
 139האב ,אלכסנדר ריבקין ,ניסה כעשור לפני
כן את מזלו גם בגרמניה ,שם הוא בין השאר
למד פילוסופיה .לאחר מכן חזר עם משפחתו
לעיר מגוריו גומל ( )Gomelברוסיה ,וב־1912

הוא היגר לשטוקהולם .האב שעסק למחייתו
בתעשייה והתעניין בפילוסופיה כתב גם
סיפורים קצרים ברוסית וביידיש .ראו:
h t t p : / / w w w. s u n y s b . e d u / l i b s p e c i a l /
collections/manuscripts/soderberg.html

140
141

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

יומני לאה גולדברג ,עמ' .605
למשל נתן יונתן (טקסט) ופטר מרום (צילום),
לילך מקבוצת אילנות (ישראל :ספריית
פועלים )1963 ,ופנינה פרקש (טקסט) וארווין
פרקש (צילום) ,רחלי מבאר־שבע (תל־אביב:
.)1976
אלי ינס וחנה ריבקין־בריק ,אלה קרי הילדה
מלפלנד (תל־אביב :ספריית פועלים ,ללא
שנה).
אסטריד לינדגרן וחנה ריבקין־בריק ,נואי
הילדה מתילנד (ישראל :ספריית פועלים,
.)1967
אסטריד לינדגרן ואנה ריברין בריק ,דירק הילד
מהולנד (תל־אביב :ספריית פועלים.)1970 ,
אסטריד לינדגרן וחנה ריבקין־בריק ,נוריקו־
סאן הילדה מיפן (ישראל :ספריית פועלים,
.)1976
אסטריד לינדגרן וחנה ריבקין־בריק ,ליליבס
ילדת הקרקס (תל־אביב ,ספריית פועלים,
.)1961
אסטריד לינדגרן וחנה ריבקין־בריק ,סיאה
הילדה מאפריקה (ישראל :ספריית פועלים,
.)1959
ורה פורסברג וחנה ריבקין־בריק ,גנט הילדה
מאטיופיה (ישראל :ספריית פועלים.)1970 ,
ורה פורסברג וחנה ריבקין־בריק ,סלימה
הילדה מקשמיר (מרחביה :ספריית פועלים,
.)1973
אסטריד לינדגרן וחנה ריבקין־בריק ,בני
הדודים משבדיה (תל־אביב :אור־עם.)1978 ,
אויגניה סודרברג וחנה ריבקין־בריק מוקיהנה
מהוי (תל־אביב :אור־עם.)1980 ,
לאה גולדברג ואנה ריבקין־בריק ,הרפתקה
במדבר (תל־אביב :הקיבוץ המאוחד.)1977 ,
לאה גולדברג ואנה ריבקין־בריק ,מלכת שבא

הקטנה :סיפור מחיי ילדי העולים (תל־אביב:
ספרי צבר.)1956 ,
 154על האופן שבו נכתב הספר מלכת שבא הקטנה
ראו :לן" ,הילדה הזאת היא כמעט אני" ,הארץ,
עמ' .7-4
 155שם.
 156הספר נכתב במקור באנגליתCordelia :
Edwardson and Anna Riwkin-Brick,
Miriam Lives in a Kibbutz (Sweden:
)Wheaton, 1969
Daniel Brick & Anna Riwkin-Brick, 157
)Palestine (Cleveland: World Pub. Co, 1949
Anna Riwkin-Brick, Israel — The Land of 158
Yesterday and Tomorrow (London: Allen,
)1958

159

160
161

162

היא מוזכרת על־ידי עליזה הולץ בריאיון
שנערך עמה ,אך פרט לכך לא מצאתי עליה כל
מידע .אביטוב" ,איך נופל האור" ,כל העיר,
עמ' .42
הלה פרנבך הייתה ככל הנראה ממוצא דרום
אפריקאי וחייתה בארץ רק תקופה קצרה.
תודה לפסי גירש על המידע אודות סלומון,
מתוך שיחות עם סלומון בדצמבר  1999וביוני
 .2008תודה לגב' סימה זליג ,לשעבר מנהלת
ארכיון התצלומים של קק"ל ,על המידע אודות
הלוויג ופירושקא .תודה לניר פלדמן על
המידע אודות ביברקרויט ,ליכטיג ,וינטרניץ
והאוסדורף.
בביקורת שכתב קסנר ( )Kassnerעל
התערוכה הוא מתייחס לעבודתם של צלמים
שהציגו בתערוכה ולא לעבודתן של אף אחת
מהצלמות .הביקורת נמצאת בתיקים של
צאדק ,ואינה נושאת את שם העיתון או תאריך
הפרסום .כן הדבר בביקורת של בינאורי,
שרק בסופה מוזכרים תצלומי הצבע היפים
של אלזה בארBenuri, “Die Photographen .
stellen aus ‘Gebrauchs-Photographie’ Zur
ersten Sammel-Ausstellung der ‘Palestine
Professional Photographers’ Association”,
Yedioth Hayom (18.7.1941), p. 16
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מצב המחקר על נשים אדריכליות
בעוד שבמדינות מערביות אחרות מתקיים מחקר
בסיסי אודות תולדות האדריכלות ונכתבות
מונוגרפיות על אדריכלים ,הרי ההיסטוריוגרפיה
של האדריכלות בישראל טרם הגיעה למצב
משביע רצון ,ויצירתם של אדריכלים רבים
ממתינה עדיין לחשיפה ולעיבוד .רק בשנים
האחרונות גברה ההתעניינות הציבורית
באדריכלות המקומית ,זאת הודות להרצאות
ולמחקרים אקדמיים ,לכתבות בעיתונות,
לתערוכות 2,לכנסים בינלאומיים ,ל"אופורית
הבאוהאוס" 3ולהכרת אונסקו ((UNESCO
בתל־אביב כאתר מורשת עולמית 4.תפקיד
מרכזי בחשיפת הנושא בפני הקהל הרחב היה,
בין השאר ,למועצה לשימור אתרים ,כמו גם
לתרומתם של גופים חשובים אחרים בארגון
כנסים והרצאות פומביות ,דוגמת "יד בן־
צבי" ,בית המשפט העליון וחברת החשמל ,וכן
לכנסים על אדריכלות שארגנה קרן רוטשילד,
כגון הסמינר הירושלמי לאדריכלות 5.אך בכל
הדיון על אדריכלות ישראלית בולט במיוחד
העדר המחקר על יצירתן של נשים אדריכליות.
הספרות המקצועית על האדריכלות בישראל

על כל תקופותיה כמעט ואינה מאזכרת שמות
של אדריכליות .מחקר ממוקד כמובן אינו קיים,
וכמעט לא ניתן למצוא מונוגרפיות העוסקות
באדריכליות שפעלו בתקופה שבדיוננו בספר
6
זה.
אי אפשר לערוך את המחקר הנוכחי בלי
להתייחס לתנועה הפמיניסטית הבינלאומית,
שהניעה מחקר אודות תרומתן של נשים בכל
התחומים ,ובכלל זה גם בתחום האדריכלות.
עם זאת ,המחקר אודות חייהן ועשייתן של
אדריכליות עדיין מצומצם משמעותית
יחסית למחקר על נשים־אמניות ,אף על־פי
שהאדריכלּות היא חלק בלתי נפרד מהאמנות (אף
שהיא כרוכה בטכנולוגיה) 7.גם הטיעון שלפיו
היו פחות אדריכליות מאשר ציירות ופסלות אינו
מספק את הסיבה הבלעדית למיעוט המחקר,
אשר לדעתי ,נובע קודם כל מחוסר מודעות
של האדריכליות עצמן ,שרק בשנים האחרונות
התעוררו לחקור את תרומתן למקצוע.
לאחרונה הופיעו חיבורים רבים חדשניים
ומגוונים שתורמים רבות למחקר אודות
אדריכליות ונשים באדריכלות ,התגבשו מסגרות
שונות שדנות בצורה אינטנסיבית וגלובלית
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בנושא 8והוקמו גם מאגרי נתונים שבהם ישנו
מידע גם אודות אדריכליות ישראליות 9.עם זאת
עד כה לא נערך מחקר אקדמי שמונה את כל
האדריכליות שפעלו בארץ ובודק את מקומן
בתוך ההיסטוריה של האדריכלות הישראלית.
יש לציין כי במחקרים שכבר נערכו ,דווקא
היבטים חברתיים ומגדריים בעבודתן של נשים
אדריכליות זכו לחשיפה גדולה יותר מאשר
ההיבטים האדריכליים והאמנותיים .הסבר
אפשרי לכך נעוץ בעובדה שאדריכלות ,יותר מכל
אמנות אחרת ,איננה רק יצירה אמנותית אישית,
אלא גם מצופה להיות גם פונקציונאלית ,והיא
תלויה במצב הפוליטי ,הכלכלי והחברתי .פרט
ליכולת האמנותית והטכנולוגית דורש מקצוע
האדריכלות ,על אופיו הייחודי ,גם סמכותיות,
עמידה על עקרונות וכושר שכנוע מול המזמין,
יכולת התנהלות מול גופים גדולים ומול שותפים
לעבודה בתוך משרד אדריכלים ,עבודה מול
בעלי מקצוע שונים ומול קבלנים ,עמידה בלוח
זמנים מוגדר ובתנאי לחץ ,כמו גם נוכחות באתרי
בנייה .עיסוקן של הנשים במקצוע מורכב זה,
מעלה שאלות רבות אודות אופיין ,אורח חייהן
ויכולותיהן האישיות .בכל אחד משלבי העבודה
נדרשות נשים אדריכליות להתמודד עם מקצוע
גברי ברובו .מסיבות אלה נוטה המחקר אודות
נשים אדריכליות להציג ביוגרפיות היסטוריות,
לדון במעמדן החברתי והמקצועי ,וכן לשאול את
שאלת המהותיות ( )essentialismשל אדריכלות
שנוצרה בידי נשים 10.כך למשל בולטת תופעה
של אדריכליות רבות העוסקות בסוגי מבנים
הקשורים בסטריאוטיפים נשיים ,כגון גני ילדים
ובתי ילדים ,בתי ספר ,תכנון הבית ,עיצוב פנים
ועיצוב מטבחים.
ניתן למצוא תיעוד על אדריכליות החל
משנות השמונים של המאה ה־ 11.19מוסד
ה־( ETHבית הספר הטכני הגבוה) בציריך פתח
את שעריו בפני סטודנטיות לאדריכלות עוד
בשנת  ;1871בבוואריה התקבלו תלמידות בשנת

 1903ובפרוסיה בשנת  ;1908באוסטריה הורשו
נשים ללמוד אדריכלות באופן רשמי בבית הספר
הטכני הגבוה רק אחרי שנת  12.1919מעניינת
העובדה שבחזית לימודי האדריכלות ,כמו בכלל
הלימודים האוניברסיטאיים ,היה מספר גבוה
יחסית של אדריכליות יהודיות ,בעיקר בערים
ברלין ווינה 13.חלק מן הסטודנטיות היהודיות
הללו עלו לארץ־ישראל ,כפי שיפורט בהמשך.
בספרות המחקרית נהוג להדגיש שסטודנטיות
לאדריכלות מקורן בדרך כלל מהבורגנות
המשכילה ומשכבות חברתיות מבוססות,
משום שהלימודים היו יקרים בדרך כלל ,ואכן
פרטים שמסרו סטודנטים אלה בהליך הרשמתם
ללימודים ,כגון מקום מגוריהם ,שיוכם הדתי
ומקצועו של האב מצביעים על כך בבירור.
ומה באשר למעמדה של האישה־אדריכלית
בארץ? אף שהייתה לתנועה הציונית נטייה
עקרונית לשלב נשים כשוות לגברים ביישוב
הארץ 14,ובספרות על הנשים שהשתתפו
בתהליך זה ישנה התייחסות מעמיקה לנפשות
הפועלות ,הרי שהמידע אודות האדריכליות
הבודדות שפעלו באותה תקופה הוא דל
ביותר 15.יתרה מזאת ,כמעט שלא ניתן למצוא
בספרות התייחסות לאדריכלּות הנבנית בארץ,
ואין תיאור של הסביבה הבנויה שבה פעלו
החלוצות 16.חומרת ההתעלמות מן הסביבה
הבנויה ניכרת גם במחקרים .כך למשל במחקר
חשוב כמו תולדות היישוב היהודי בארץ־
ישראל מאז העלייה הראשונה ,ובפרט בכרך
"בנייתה של תרבות עברית" ,אין כל רמז לתרומת
האדריכלים בכלל ולתרומת האדריכליות
בפרט 17.גם באסופת החיבורים החשובה
והעשירה העבריות החדשות :נשים בישוב
ובציונות בראי המגדר אין התייחסות לנשים
אדריכליות 18,בעוד שמפעליהן של משוררות
וסופרות זוכים למחקר מעמיק ,להוקרה ולהכרה
ציבורית .גם בלוח הזמנים על תרומת הנשים
להישגים ביישוב בישראל שערכה שולמית
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ריינרץ אין אזכור של אדריכליות.
כאמור ,רק בשנים האחרונות גברה
ההתעניינות הציבורית בנשים בכלל
ובאדריכליות בפרט ,הן בשל המחקר האדריכלי
והן בשל התפתחותם של לימודי הנשים והמגדר.
עם זאת עדיין המחקר אודות נשים אדריכליות
בארץ הינו מועט ומקורותיו דלים ,ואף אין
מודעות מספקת לחשיבותו של המחקר המגדרי.
מטבע הדברים ,אדריכליות זכו לחשיפה מעטה
יותר מזו שזכו לה האמניות ,ואפילו ניסיון
להעמיד רשימה שמית שלהן הוא כמעט בלתי
אפשרי בהעדר מחקר רחב ומקיף 20.בשל כך
עוסק פרק זה אך ורק באדריכליות שאכן זכו
לפרסום בספרות המקצועית ובכתבי עת,
שאף בהם קשה לאתר את האדריכליות ,משום
הנטייה לאזכר את האדריכל (או האדריכלית)
בשם המשפחה ובאות הראשונה של השם
הפרטי .מכשול נוסף מתגלה כאשר מצוינים
שני אדריכלים בעלי אותו שם משפחה ,ולא
ניתן לדעת אם מדובר בבני זוג ,אב ובנו ,שני
21
אחים או אפשרות אחרת.
*
פרק זה ממפה את העשייה האדריכלית
הנשית בישראל ומחלק אותה לשתי תקופות:
תקופת המנדט הבריטי משנת  1917ועד ,1948
והתקופה שלאחר קום המדינה משנת  1948ועד
 .1970על אף דלותם של המקורות ,הוא חושף
את פועלן של כמה מהאדריכליות המובילות
בישראל ,אך לא את כולן .שמותיהן ופועלן
של אדריכליות אחרות לא צוינו בפרק זה ,והן
ראויות למחקר נוסף ומעמיק.
כל אחת מהנשים האדריכליות שפעלו
בארץ־ישראל בתקופת המנדט הגיעה מרקע
שונה ומתרבות שונה ,אך משותפת לכולן
העובדה שהן חיו עבור עבודתן .ניתן לומר
כי בחינת חייהן האישיים של האדריכליות
שפעלו טרם קום המדינה מראה כי רובן לא
נישאו ,וכי אלה שנישאו ויתרו על הולדת
19

ילדים .ייתכן שהדבר נבע מן הצורך להילחם
על מעמד מקצועי בעולם של גברים .לעומתן,
רוב האדריכליות שפעלו לאחר קום המדינה,
נישאו והקימו משפחה .רבות מהן אף נישאו
לאדריכלים ועבדו עמם בשיתוף פעולה; אולי
אפשרה העבודה במשרד "משפחתי" את קיומם
של חיי משפחה תקינים יותר וכן חלוקת עבודה
נוחה בין בני הזוג .חלק מן האדריכליות שהיו
פעילות בתקופה שבה דן ספר זה ,השתלבו
בחברה וקיבלו הזמנות לעבודה משום שעבדו
עם גופים כגון "הכשרת הישוב" ו"רסקו" ,כמו
במקרה של לוטה כהן ,או שהיו מזוהות פוליטית
עם תנועת העבודה ,כמו במקרה של אלזה
גידעוני .כל הנשים המצוינות בפרק זה היו
מעורבות בפרויקטים חברתיים גדולים וניתן אף
להגדירן כחלוצות שהשתתפו בהקמת המדינה
שבדרך .מאחר שפרויקטים ציבוריים חויבו
לקיים תחרויות אנונימיות שנתנו הזדמנות
שווה לגברים ולנשים כאחד ,זכו נשים רבות
במקומות ראשונים בתחרויות ציבוריות ,והן
קיבלו הזמנות להקמת המבנים 22.האנונימיות
של שיטת התחרויות אפשרה ,אפוא ,שוויון
מקצועי נטול שיקולים מגדריים.

האדריכלות בארץ־ישראל,
1920-1882
ההתיישבות היהודית המחודשת בארץ־ישראל
החלה ב־ 1882בעקבות הפוגרומים במזרח
אירופה וצמיחתה של התנועה הציונית .עם
ההתיישבות החדשה מתחיל גם פרק חדש לגמרי
בתולדות האדריכלות הארצישראלית .את
הבנייה היהודית בארץ בתקופה זו ניתן לאפיין
בצניעות שהתבטאה בצורה ובממדים ,בין
היתר בשל העדר מקורות מימון .עבור הקהילה
היהודית נבנו אז בעיקר יישובים חקלאיים
ובתוכם מבנים ייצוגיים בודדים כגון בתי
כנסת ,בתי ספר ובתי עם .בנוסף ,בכמה מקומות
עירוניים נבנו שכונות ,מבני תעשייה ומבנים
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ציבוריים .מבני המגורים והמשק דמו בצורתם
לבנייה הכפרית באירופה .בתי המגורים במשק
ובערים היו בעלי קומה אחת או שתיים ,בנויים
מאבן חשופה ומטויחת ,וקורו ברוב המקרים
על־ידי גג רעפים 23.האלמנטים הקישוטיים
התמקדו במשקופי החלונות והדלתות ,תוך
שימוש בבלוסטרדות ,עמודים או פילסטרים,
שצורתם לקוחה מהקנון הקלאסי ,והם לרוב
יצוקים מ ֶצמֶנט (בטון) .לעתים מופיעים גם
רמזים לאדריכלות מזרחית בצורת כיפות,
חלונות ודלתות עם קשתות מחודדות ואשנבי
אוורור קטנים מעל החלונות .ניתן להגדיר את
מרבית המבנים כחסרי אפיון סגנוני מובהק ,ואת
חלקם ניתן להגדיר אקלקטיים .עיצוב הפנים גם
הוא היה צנוע בדרך כלל .הקישוט הנפוץ ביותר
היה ציורי שבלונות על גבי הקירות 24,ואריחי
הרצפה הצבעוניים והקישוטיים היו אלמנט
25
דקורטיבי נוסף.
בתקופה שבין  1882ועד פרוץ מלחמת
העולם הראשונה ( )1914פעלו בארץ
אדריכלים ,מהנדסים ובנאים בודדים ממוצא
אירופאי וביניהם רק יהודים אחדים ,ובין אותם
אדריכלים לא היו נשים .האדריכלים והבנאים
המומחים היו אחראים על תכנון המבנים ,ואת
העבודות בשטח ביצעו פועלים מקומיים שונים.
באזור זה של הים התיכון ובשטח האימפריה
העות'מאנית בכלל ,לא היה ולו מוסד אחד
שניתן היה ללמוד בו אדריכלות והנדסה
אזרחית .תושבים מקומיים שחפצו להתמקצע
באדריכלות נסעו לארצות שמעבר לים לרכוש
את השכלתם 26.הרעיון שהגתה "אגודת עזרא"
היהודית־גרמנית עוד ב־ ,1908להקים מוסד
אקדמי להוראת המקצועות הטכניים ,נועד
לשנות את המצב ,אך בסופו של דבר נפתח
המוסד רק בשנת הלימודים  ,1925-1924בשם
הטכניון בחיפה 27.השלטון הבריטי המנדטורי,
שהחליף בינתיים את השלטון העות'מאני,
הביא עמו סטנדרטים אירופאיים ,שכללו

שימוש בנהלים ובחוקי בנייה ועזר ושינו את
28
אופי העבודה התכנונית והאדריכלית בארץ.
הטכניון אפשר לימודי ארכיטקטורה
מסודרים ,והמורים היו רובם בעלי השכלה
אירופאית .עם זאת ,בשנות העשרים
והשלושים ,רוב האדריכלים שפעלו בארץ־
ישראל היו עדיין אלה שרכשו את הכשרתם
המקצועית בחוץ לארץ .בין שבעת מסיימי
לימודי האדריכלות במחזור הראשון
בטכניון הייתה אישה אחת ,ציפורה נויפלד
29
),(Zipora Neufeld-Cherniak, 1901-1991
שלימים הייתה אשתו ושותפתו למקצוע של
האדריכל אברהם צ'רניאק (Avraham Cherniak,
) .1904-1996בצילום הרשמי המציג את חנוכת
הטכניון בחודש פברואר  1925ניתן לזהות רק
אישה צעירה אחת ,זו ציפורה ,הנראית בשורת
המדרגות הלפני האחרונה ובולטת בזכות
30
החולצה הלבנה בין הגברים בלבוש פורמאלי.
בצילום אחר משנת  ,1927שצולם לכבוד יום
הולדתו ה־ 50של פרופסור אלכסנדר ברוואלד,
יושבת ציפורה כאישה יחידה לצדו של המורה
הנערץ ,בעוד ששת העמיתים האחרים עומדים
מסביב 31.ניתן להניח שלא רק נימוסים אירופאים
הנחו את סידור הישיבה הזה ,אלא מדובר
בביטוי של כבוד והוקרה .דוד קרויאנקר כותב:
"ציפורה עבדה בשנות ה־ 30במחלקת העבודות
הציבוריות על פרויקטים כגון בניין הדואר
המרכזי וארמון הנציב .אברהם וציפורה צ'רניאק
תכננו את פרויקט המגורים מעונות עובדים א'
ברחוב אבן שפרוט בשכונת רחביה ,הנחשב עד
היום לאחד המוצלחים שבפרויקטים למגורים
32
אשר נבנו בעיר [ירושלים — ע.מ.מ]".

אדריכליות בתקופת המנדט הבריטי
מ־ 1917עד 1948
בעקבות השינוי במציאות הפוליטית עם תחילת
המנדט הבריטי ,משתנים גם נושאי הבנייה
כמו גם האמצעים הטכנולוגיים והיקף מקורות
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המימון .בעקבות העלייה המתמדת ,שמתחזקת
במיוחד לאחר עלייתם של הנאצים לשלטון
ב־ ,1933ממשיך נושא הדיור להיות מרכזי הן
במגזר הכפרי ,שם נוצרות צורות יישוב חדשות
כגון קיבוץ ומושב ,והן בערים הגדולות ,דהיינו
בירושלים ,בתל־אביב ובחיפה .במסגרת הבנייה
הציבורית הוקמו בתי ספר ,בתי חולים ,מבני
ממשל ,תחנות כוח ,תחנות משטרה ובתי כלא.
תשתיות התחבורה הלאומיות הורחבו בעזרת
סלילת כבישים ובניית גשרים ונמלי ים.
הסגנון האקלקטי ממשיך לאפיין את הבנייה
גם לאחר מלחמת העולם הראשונה ,אך במקביל
מתחיל להתפתח סגנון ארצישראלי ייחודי
שהוגדר כמקומי ) (vernacularlyאו אקלקטי־
אוריינטליסטי 33.סימנים ראשונים לאדריכלות
מודרנית ניתן לראות החל משנת  34,1923אך אלה
מתחזקים בעקבות העלייה ההמונית מאירופה,
שבמהלכה הגיעו ארצה אדריכליות ואדריכלים
רבים 35שבנו בסגנון הבינלאומי המכונה גם
"באוהאוס" .אופייני לסגנון זה הוא קובייתיות,
חלונות רצועה אנכיים ואופקיים וגג שטוח.
לשם עיצוב אומנותי של המבנים נעשה שימוש
באלמנטים שימושיים ,כגון חלונות ומרפסות.
בנוסף לשימוש באבן מקומית ,החלו להשתמש
בלבני סיליקט וכן הוקמו מבנים גדולים מבטון
מזוין .בתקופה זו נדיר עדיין השימוש בשלד
פלדה ,בעיקר בגלל עלותו הגבוהה .בהתאם
למיקומם ,המבנים מטויחים (למשל בתל־אביב)
או מצופים באבן (בעיקר בירושלים ובחיפה).
בעקבות חוקי הבנייה הנוקשים שהחיל ממשל
המנדט הבריטי ,תכנון הבתים בוצע בעיקר על־
ידי אדריכלים מקצועיים ,והבנייה נעשתה על־
ידי קבלנים ופועלים מקומיים ,יהודים וערבים.

כרונולוגיה ודיון בעבודתן של
אדריכליות בתקופת המנדט הבריטי
מ־ 1917עד 1948
הביוגרפיות של האדריכליות השונות נבדלות זו

מזו בהיקפן ,במידת הפירוט שלהן וכן בדגשים
נוספים .מצב זה הוא על־פי רוב תולדה של
הבדלים משמעותיים בהיקף התיעוד ובמקורות
המידע הזמינים .מציאות זו מדגישה בכל פעם
היבטים שונים בביוגרפיה של כל אחת מן
האדריכליות בתחומים שונים וכן בעיות שונות
בחייהן האישיים והמקצועיים.
ג'ניה אוורבוך (Genia Averbuch,
) 36,1909-1977נולדה בסמילה שברוסיה,
ובהיותה בת שנתיים עלתה עם הוריה לארץ־
ישראל ,אך בשנות מלחמת העולם הראשונה
גורשה משפחתה למצרים 37.אביה ,זאב
וולף אוורבוך ( ,)1945-1879היה הרוקח
הראשון בתל־אביב .הוא הוסמך לרוקחות
ולמיקרוביולוגיה באודסה ,שם הצטרף אל פעילי
התנועה הציונית .עם עליית המשפחה ארצה
הקים האב מפעל קטן לייצור קרח ומשקאות
קלים בשם "מעדן" .לאחר שנכשלו ניסיונותיו
העסקיים ,חנך בסוף אותה השנה את בית
המרקחת הראשון בעיר בבית חיינקו שברחוב
הרצל ,וזה הפך עד מהרה מקום מפגש למשכילי
העיר ולעסקניה .אמה של ג'ניה הייתה פסלת
חובבת ,וככל הנראה היא שהורישה לג'ניה
את כישוריה האמנותיים .אחותה של ג'ניה,
נעמי ארקין שנולדה בזמן שהמשפחה שהתה
38
במצרים ,עבדה במשך שנים בשירות המדינה.
ג'ניה אוורבוך היא בוגרת מחזור ט"ו
של גימנסיה הרצליה בתל־אביב ,ועוד
מנעוריה חלמה להיות אדריכלית .ב־,1926
בהיותה בת  17בלבד ,נסעה בעידוד הוריה
ללמוד אדריכלות ברומא ,כפי שעשו רבים
אחרים ,דוגמת יוסף נויפלד וזאב רכטר .שם
נחשפה להשפעת האדריכלות הקלאסית מחד
ולמודרניזם המתפתח מאידך .במהלך תקופת
לימודיה ברומא עלה הפאשיזם לשלטון
באיטליה ,ורוב הסטודנטים שהגיעו מארץ־
ישראל עזבו את רומא וסיימו את לימודיהם
במקומות אחרים באירופה .בעצת דיקן בית
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הספר שרָחש לה הערכה רבה ,נסעה אוורבוך
לבלגיה ולמדה באקדמיה המלכותית לאמנות
בבריסל ובאופן חלקי גם בעיר גֶנט .היא הייתה
אחת הנשים הבודדות ובין היהודים הספורים
שלמדו באקדמיה .חרף תנאי המחיה הקשים,
ובכלל זה מגורים עם שותפות מזדמנות ,בהן
אחת אשר עסקה בזנות ,סיימה אוורבוך את
לימודיה באקדמיה בהצטיינות.
ב־ 1930שבה אוורבוך לישראל ,ובהיותה
בת  21בלבד החלה את פעילותה המקצועית
בתל־אביב .את מרבית עבודותיה הראשונות
תכננה בשותפות עם שלמה גינצבורג (שא"ג)
) (Shlomo Ginzburg, 1906-1976שהיה בוגר
המחזור הראשון של הטכניון בחיפה .השניים
אף היו נשואים למשך תקופה קצרה ,וגם לאחר
גירושיהם נותרו בקשר טוב והמשיכו לעבוד
בשותפות .מאוחר יותר נישאה אוורבוך לחיים
אלפרין ,מראשוני המתנדבים ל"גדוד קלעי
המלך" ,וכן מי שהיה מארגנּה ומפקדּה הראשון
של משטרת תל־אביב ומראשוני המייסדים של
"מגן דוד אדום" בארץ־ישראל .ב־ 1936נולד
בנם דניאל.
ב־ 1931תכננה אוורבוך יחד עם שא"ג את
בית פלקוביץ' ,ברחוב ביאליק  12בתל־אביב,
שזכה לכינוי "הווילה הכחולה" על שום הגוון
הכחול של הטיח המגורד 39.השימוש בנפחים
מלבניים וקובייתיים פשוטים ניכר גם בבית
שילמן ברחוב אחד העם  ,57שאותו תכננה
אוורבוך יחד עם שא"ג ב־ .1933החלוקה
לגושים הנראית מחזית הבניין ,מרמזת על
חלוקת פנים הבית .האלמנט האנכי של חלון
חדר המדרגות ,והמרפסת ומעקות הברזל
האופקיים מנוגדים ומדגישים אלה את אלה,
יחד עם הטיח הבהיר וגגו השטוח של המבנה
מאפיינים כל אלה את רוב תכנוניה של אוורבוך
ומשייכים את יצירתה לסגנון הבינלאומי .באופן
דומה תוכנן גם ב־ 1933בית מגורים בן שלוש
קומות ברחוב הנביאים  7בתל־אביב .המראה

הייחודי של חזית הבית נוצר בזכות חיבור קעור
של מרפסת מעוגלת הממוקמת בין שני גושי
בניין קובייתיים.
בשנת  ,1934והיא בת  25בלבד ,זכתה
אוורבוך בפרס השני (לא ניתן פרס ראשון)
בתחרות על תכנון כיכר צינה דיזנגוף 40.מטרת
התכנון הייתה לבנות את הכיכר ואת סביבתה
על־פי קו אדריכלי מנחה ולהעניק חזות אחידה
למבנים סביב הכיכר ,שאותם תכננו אדריכלים
שונים בזמנים שונים ,כיכר אשר השלמתה
נמשכת עד היום 41.הבניין היחידי הפונה לכיכר
שתכננה אוורבוך הוא בית מירנבורג ומסרי
ברחוב בן־עמי  11פינת כיכר דיזנגוף .)1935( 13
החזיתות שתכננה אוורבוך מהוות מעין קליפות
שהולבשו על גבי החזיתות המקוריות של
המבנים ,והן מדגישות את התנועה ואת הזרימה
המעגלית המאפיינת את הכיכר ,בשל אופקיותן
המוחלטת ובשל העדר אלמנטים אנכיים
בולטים .אוורבוך הייתה חסידה גדולה מאוד של
מעגלי תנועה ,ולא רק מטעמים אסתטיים אלא
גם בשל יעילותם בהאטה ובהסדרה של התנועה
בכבישים .תוכניתה המקורית המלאה כללה גם
פתרונות לעומסי התנועה הצפויים בעתיד סביב
42
הכיכר ,אך אלה לא יצאו לפועל.
מ־ 1935לערך ועד סוף שנות השלושים
ניהלה אוורבוך את משרדה הפרטי יחד עם
המהנדס י .גרינץ .פעילותה התרחבה ,ובשנת
 1936היא תכננה את וילה שרת ברחוב
מקדונלד  3ברמת־גן .זהו מבנה דו קומתי בעל
צורות קובייתיות אופייניות ,ובקומתו הראשונה
מרפסת מוארכת המשתרעת לאורך מרבית
החזית .בין השנים  1936-1934הייתה אוורבוך
מעורבת בפרויקט מעניין ויוצא דופן שעליו
כתב רן שחורי" :מפעל חשוב ונועז ,מבחינת
רמת הבינוי למגורים בארץ ,הם הקוטג'ים הדו־
והתלת־קומתיים שתוכננו על־ידי זאב רכטר,
בשיתוף עם האדריכלית ג'ניה אוורבוך ,עבור
שחקני ה'הבימה' ( ,)1936-1934על מגרש בן
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 4.5דונם בקרן הרחובות הוז־גורדון־פרוג.
תוכננו שם  9בנינים עבור  22משפחות שחקני
התיאטרון [ ]...התוכנית לא הוגשמה במלואה,
ולא נבנה הבית הנוסף שאמור היה לכלול
אולם גדול לחזרות .החידוש כאן היה בתפיסה
החללים :לא עוד הסידור המקובל של מסדרון
ארוך וכניסות לחדרים ,אלא חללים פתוחים
ודו־מפלסיים" 43.מבנים אלה נודעו בשם "בתי
הבימה" ,ובאוסף ארכיון המרכז הישראלי
לתיעוד אמנויות הבמה באוניברסיטת תל־
אביב מצויות תוכניות מוקדמות חתומות על־
ידי ג'ניה אוורבוך עבור "הבית של פרידלנד
והנדלר" .מדובר בבית צנוע בעל שתי קומות,
שני חדרים גדולים ושתי מרפסות .הבניין
שנבנה בסופו של דבר דומה בצורתו החיצונית
לתוכניות הללו ,אך יש בו רק חדר מגורים גדול
וחדר שינה .בניין נוסף שתכננה אוורבוך בשנת
 1936הוא בניין פינתי בן שלוש קומות הממוקם
בקרן הרחובות פינסקר וברנשטיין־כהן בתל־
אביב .בניין זה מהווה דוגמה אלגנטית לסגנון
הבינלאומי בזכות חלון הרצועה האנכי של
חדר המדרגות והפינה המעוגלת והחלקה של
הבניין.
גם בירושלים בנתה אוורבוך בניין חשוב,
ומדובר בבית החלוצות ,שעליו כותבת נירית
שלו־כליפא" :בלב שכונת רחביה בירושלים
הונחה באביב  1940אבן הפינה לבית החלוצות
הירושלמי [ ]...תכנון הבית הופקד בידי
האדריכלית ג'ניה אוורבוך־אלפרין [ ]...בניית
הבית מומנה בידי "ליגת נשים למען [ארץ]
ישראל בארצות הברית ,והוא נועד לסייע
לעולות החדשות ולהכשירן למקצועות שמהם
44
תוכלנה להתפרנס".
בתקופת מלחמת העולם השנייה עבדה
אוורבוך במחלקת ההנדסה של עיריית תל־אביב
וכאדריכלית העיר הייתה אחראית על תוכניות
הבניין העירוניות .ובין השאר הייתה שותפה
בתכנון תוכנית ל' ,תכנון שכונה צפונית מעבר

לירקון 45.לאחר מלחמת העולם השנייה עבדה
אוורבוך בשותפות עם המהנדס זלמן ברון
במשרדם שברחוב יבנה  ,22והשניים תכננו
בעיקר בתי ספר ומבני ציבור ,בהם בית הספר
המקצועי שבח ( )1944ובית הספר המקצועי
על שם מקס פיין ( ,)1955שניהם בתל־אביב.
אוורבוך וברון גם השתתפו בתחרויות תכנון
שונות ,כגוון מרכז הדרכה ע"ש וינגייט
46
בהרצליה פיתוח (.)1947
לאחר מלחמת העולם השנייה ,בשנות
הארבעים והחמישים ,הוקמו מספר כפרי
נוער עם בתי ספר ופנימיות ,שסיפקו "בית
חדש" לקבוצות גדולות של בני נוער שהגיעו
מאירופה ללא הוריהם .אוורבוך תכננה בשנת
 1946מדרשיה בפרדס־חנה ובכפר־סבא ובין
השנים  1947-1945תכננה עבור נוער דתי
את כפר בתיה סמוך לרעננה ,ובו בית כנסת
המופיע על גבי גלויה משנת  47.1953בשנות
החמישים תכננה אוורבוך גם את בית הכנסת
בקיבוץ עין הנציב .גם כפר הנוער הדסים ,על
יד המושבה אבן־יהודה ,הוקם לפי תוכניותיה.
בשנת  1954תכננה בירושלים את המִנהלה ,את
המחסנים ואת בית הילדים של מוסד הילדים
של "נשות בני ברית" ,בשכונת בית וגן 48.על
כפרי הנוער כותב קרויאנקר" :קריות אלה
תוכננו במתכונת שהייתה מקובלת עוד בתקופת
המנדט לכפרי נוער :בתים חד־קומתיים ודו־
קומתיים פשוטים וצנועים עם גגות רעפים,
49
המפוזרים בתוך משטחי ירק ודשא גדולים".
האדריכלות ה"כפרית" של כפרי הנוער ,שבה
ניתן לראות מגמה של זניחת מאפייני הסגנון
הבינלאומי ,דומה לכפר הנוער בן שמן ,אשר
לוטה כהן תרמה לתכנונו .שינוי זה התרחש גם
ביצירתם של אדריכלים נוספים בני התקופה,
אשר מזוהים עם הסגנון הבינלאומי כגון אריה
שרון ,מוניו גיטאי־ווינראוב ויוחנן רטנר .מעבר
זה מן הסגנון הבינלאומי אל סגנון "כפרי" יותר
חל כמעט אצל כל האדריכלים בארץ ,וזוהי
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תופעה שטעונה מחקר נוסף.
בראשית שנות החמישים נשלחה אוורבוך
על־ידי אנשי "מזרחי" ו"הדסה" למסע גיוס
כספים בן חודש בארצות הברית .כאישה
מודרנית ,אסרטיבית ובעלת קסם אישי רב,
אדריכלית־אישה במקצוע של גברים ,הנחושה
בדעתה לגייס כספים לבניין המדינה החדשה,
הצליחה אוורבוך במשימתה מעל ומעבר
למצופה .בעזרת התרומות שגויסו במסעה
הורחבו כפר הנוער הדסים עבור אנשי "הדסה"
וכפר בתיה עבור אנשי "המזרחי" .ב־1956
מונתה אוורבוך לשופטת בתחרות הפומבית
לתכנון משכן הכנסת בירושלים 50,עובדה
המעידה על חשיבותה ועל מעמדה.
אוורבוך המשיכה לתכנן בתי דירות בצפון
המתפתח של תל־אביב ,כגון ברחוב משה
שרת .בתים נוספים באזור היא תכננה בעקבות
מכרז פנימי של בינוי ודיור עבור חברת סולל
בונה ,כגון הבית הטורי ברחוב פנקס .זהו בן
ארבע קומות על עמודים ,בשילוב שוברי שמש
( ,)brise-soleilשהם מעין גרסה מודרנית
של המשרבייה הלקוחה מאוצר המרכיבים
של האדריכלות האוריינטלית .שוברי השמש
עשויים מאלמנטים טרומיים המחוברים זה לזה
51
ליצירת רצף של רשת כתחליף לקיר.
בנה של אוורבוך ,דניאל אלפרין ,מתאר את
חייה של אמו ומתקבלת תמונה מפורטת למדי
על חייה של אדריכלית וסביבתה .בני המשפחה
התגוררו ברחוב מלצ'ט  26בתל־אביב עד
 .1957בשנות עבודתה הראשונות מוקם משרדה
של אוורבוך בבית יאפו בפינת הרחובות בלפור
ואלנבי ,בניין שאותו תכננה בשיתוף עם שא"ג
בשנת  .1933אוורבוך תמרנה היטב בין עבודתה
לבין חיי המשפחה ומטלות הבית .כשהיה
דניאל תינוק ,הייתה מגיעה מספר פעמים ביום
הביתה על מנת להיניקו ושבה במהרה למשרד.
כשגדל הקפידה להגיע לשעת ארוחות הצהריים
בבית ולשוב למשרדה אחר הצהריים .אוורבוך

הייתה אישה מודרנית שגידלה את בנה וניהלה
את משק הבית בהצלחה ,בסיוע מטפלת ובעיקר
בזכות חלוקה שווה של מטלות הבית בינה
לבין בעלה ,עד שבשלב מאוחר יותר לקח בהן
חלק גם דניאל .אוורבוך זכתה מבעלה לתמיכה
רבה ולסיוע רב בפיתוח הקריירה המקצועית
שלה .מערכת היחסים ביניהם הייתה שוויונית
לחלוטין ,והיו אף תקופות שהיא הרוויחה יותר
מבעלה.
הצניעות ,החסכנות וגישתה המודרנית של
אוורבוך ניכרו באמצעים הטכנולוגיים שאבזרו
את ביתה ,בסגנון חייה ובעבודתה .חשיבתה
הרציונאלית הנחתה אותה לחשוב תמיד על
האדם שאמור להתגורר ולתפקד בבניין שאותו
תכננה .בשל כך תכנוניה לא היו מונומנטאליים,
אלא פונקציונאליים .בנה דניאל מספר כי אמו
הייתה אישה אסרטיבית ,דעתנית ,משכילה,
ועם זאת נשית ,מטופחת מאוד ונעימה .כאישה
וכבעלת מקצוע ידעה אוורבוך בדיוק כיצד על
הדברים להיראות .כך למשל ,כשחפצה בצבע
מסוים עבור קירות בית שתכננה ,והצַּבע לא
הבין על איזה גוון מדובר ,הייתה אוורבוך
מערבבת עבורו את הצבעים במו ידיה .היא
לא נתנה לעובדת היותה אישה לעמוד בדרכה
ונהגה כאחד הפועלים ,כאשר אלה היו מדלגים
מגג לגג בעת בניית כיכר דיזנגוף .היא שלטה
היטב בעברית ,בצרפתית ,ברוסית ובאנגלית,
ואף ידעה לשוחח מעט בגרמנית ובאיטלקית.
אוורבוך נהגה לקרוא ספרים ,בעיקר באנגלית,
ואהבה במיוחד ספרי מתח .בביתם של אוורבוך
ובעלה חיים שררה תחושה לאומית ,אך לא
לאומנית ,ובכל מקרה ציונית וארצישראלית
המאופיינת בשמחת חיים רבה למרות המאורעות
והמלחמות של אותם הימים .בשלב מסוים
התגייסה אוורבוך ל"משמר האזרחי" ,שבעלה
חיים היה מפקדו .בהתנהגותה ,כמו בעבודתה,
הייתה ספורטיבית ובעלת רוח צעירה גם כלפי
בנה המתבגר.
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בשנת  1957עברה משפחתה של ג'ניה
אוורבוך להתגורר ברחוב דנין  12שבשיכון
צמרת בתל־אביב ,באחד מהבתים שתכננה
בשכונה .הבית תוכנן מראש למגורי זוג מבוגר
ולבנם המשרת בצבא ,ולחדרו תוכננה כניסה
נפרדת .הקומה השנייה של הבית תוכננה
כגלריה (אלמנט אדריכלי חדשני ומודרני
ביותר בשעתו) ובה חדר השינה של ההורים
מעל לחדר המגורים שפנה אל גינה יפה,
והחיבור בין השניים יצר תחושה של חלל גדול.
רוב הרהיטים בבית נבנו מעץ בהיר ,ואוורבוך
תכננה שתי כורסאות מאורן פורטוגלי מסיבי.
חלק מהרהיטים ,רובם שחורים ,הועברו מהדירה
ברחוב מלצ'ט אל הבית בשיכון צמרת .הרהיטים
כולם התאפיינו בקווים ישרים ומודרניים ובעלי
צבעי ריפוד דומיננטיים.
בשיכון צמרת התגוררו זאב רכטר ורעייתו
פולה ,שאתם קיימה אוורבוך קשרי ידידות טובים
מאוד ,וכן האדריכל יעקב ירוסט ,שהתגורר
בשכונה בסוף שנות החמישים ובתחילת שנות

השישים .בביתו של ירוסט נערכו מפגשים
שבועיים שבהם נכחו מספר אדריכלים ,ובהם
אוורבוך ,רכטר ,ברקאי וכן משתתפים נוספים
שנכחו בכמה מן הפגישות ,כגון המהנדס מיקי
ויצפלד .המפגשים הללו היו בעלי אופי חברתי
ונטול קנאה מקצועית של אלה באלה .אוורבוך
עצמה ,שהייתה אשת חברה ופעילה באגודת
האדריכלים והמהנדסים ,אהבה מאוד לארח,
ואל ביתה שבשיכון נהגה להזמין את אורחיה
לשיחה ולכיבוד קל ,לעתים פעמיים או שלוש
פעמים בכל שבוע .בהזדמנויות שונות הוזמנו
האורחים לארוחות ערב מעשה ידיה של אוורבוך,
שהייתה ידועה ביכולות הבישול המופלאות
שלה .החדשנות והיצירתיות ניכרו בבישוליה
כמו בעבודתה האדריכלית .היא ידעה להעריך
נכונה את הכמויות ,וכושר הארגון שניכר
בעבודתה בא לידי ביטוי גם במלאכת הבישול
והאירוח .כשכמעט כל נשות האדריכלים שנהגו
לפקוד את המפגשים בשיכון צמרת התאלמנו,
הן נותרו בקשרי ידידות טובים עם אוורבוך.
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במיוחד גדולה הייתה הקרבה בין אוורבוך
ובין פולה ,אלמנתו של זאב רכטר .לאחר מות
בעלה בשנת  ,1967הדרדר מצב בריאותה של
אוורבוך ,אך למרות זאת היא המשיכה לעבוד
לסירוגין במשרדה ששכן אז ברחוב משה שרת
בתל־אביב עד מותה בשנת .1977
למרות השינויים הסגנוניים שעליהם
הצבעתי תישאר ג'ניה אוורבוך הנציגה המוכרת
והתמידית של הסגנון הבינלאומי ,בעיקר בזכות
כיכר צינה דיזנגוף ,שהפך למעין איקונה של
העיר הלבנה ,והוכרזה בשנת  2003על־ידי
52
אונסקו כעל אתר מורשת עולמית (תמונה .)1
אלזה גדעוני־מנדלשטאם (Elsa Gidoni-
 .)Mandelstamm, 1901-1978אודות חייה
ועבודתה של האדריכלית אלזה גדעוני
ניתן לאתר מידע דל ביותר 53,עם זאת ניתן
להגדירה כאדריכלית חלוצה שסללה דרך
למען העבודה הציונית ,ובמיוחד עבור זו
של הנשים הציוניות 54.עיקר פרסומה בא לה
בעקבות השתתפותה ביריד המזרח שהתקיים
בתל־אביב ב־ .1934מן הצילומים והמאמרים
המעטים שפורסמו אודותיה ניכר כי עבודותיה
האדריכליות מאופיינות בסגנון הבינלאומי.
אלזה מנדלשטאם נולדה בריגה שבלטוויה,
והיא בתו רופא בשם פאול מנדלשטם .בריגה
פעל באותן שנים אדריכל בעל מוניטין בשם
זהה ,שנודע בבניינים שתכנן בסגנון ארט נובו,
55
אך לא ברור אם היה קשר משפחתי בין השניים.
את לימודי התיכון השלימה בברלין ומאוחר
יותר החלה ללמוד באקדמיה לאמנויות בסנט־
פטרסבורג .את מקצוע האדריכלות למדה (ללא
קבלת תואר) בבית הספר הטכני הגבוה בברלין
(שרלוטנבורג ,כיום האוניברסיטה הטכנולוגית
ברלין) ,כאדריכלים יהודים רבים אחרים שהגיעו
לארץ־ישראל .לאחר לימודיה פתחה ב־1929
משרד עצמאי ברובע שונברג בברלין תחת השם
"אלזה גדעוני־מנדלשטם" .היא עבדה בעיקר
כאדריכלית פנים ,ואחת מעבודותיה ,ארון

כלי בית מודרני ,אף פורסמה במגזין ברלינאי
ב־ 56.1930הארון ,שרוחבו  320ס"מ ,היה
קומפקטי ובעל חמש דלתות .בכתבה שנכתבה
על הארון מצוין כי הוא שימושי ביותר ,וכי הוא
מכיל תאים שונים עבור כלי הזכוכית ,סכו"ם
הכסף וכלי הפורצלן .התא המיועד למפות זוכה
לתשומת לב מיוחדת :גדעוני תכננה את תליית
המפות המיועדות לשימוש יומיומי על גבי
מקל ,כך שיימנע קימוטן 57.תכנון המטבח מתוך
תפיסה המבקשת להקל על האישה בעבודות
הבית ,היה אחד הנושאים הפופולאריים
בתקופה זו בקרב האדריכליות ,דוגמת מטבח
פרנקפורט המפורסם שעיצבה ב־ 1926גרטה
שוטה־ליהוצקי (Grete Schütte-Lihotzky,
) ,1879-2000וזכה לתהילה עולמית 58.ניתן
להזכיר גם את השפעתה על תכנון המטבח של
ד"ר ארנה מאייר מבית פולק (Erna Meyer,
) ,1890-1975שחרתה על דגלה את המאבק
לשחרור מן השעבוד למשק הבית .ד"ר מאייר
למדה מנהל עסקים ועבדה באופן הדוק עם
אדריכלים מובילים ,ולאחר שנת  1933עלתה
ארצה ,המשיכה לעבוד בתחום ואף פרסמה
59
מאמרים וספרים בעברית.
כמו רבים אחרים ,גם אלזה גדעוני־
מנדלשטאם עזבה את גרמניה ב־ 1933לאחר
עליית הנאציזם לשלטון ,עלתה לארץ־ישראל
וכן שינתה את שמה לאלזה גדעוני .זמן קצר
לאחר מכן ,ב־ ,1934תכננה גדעוני את הביתן
השוודי ב"יריד המזרח" בתל־אביב .המבנה,
60
אשר מירה ורהפטיג רואה בו בזיליקה מודרנית,
מורכב מחלל מלבני מרכזי ושני חללים צדדיים
הנמוכים ממנו .האולם מואר באמצעות רצועות
חלונות אופקיים גבוהים ,אשר יחד עם הגגות
השטוחים וצבעו הלבן של המבנה ,הם מסימני
ההיכר של הסגנון הבינלאומי .חזית המבנה
המרכזי נסוגה מעט אחורה והקיר מודגש על־
ידי צבעו הכהה .שלא כצפוי ,במקום כניסה
מרכזית בקיר חזיתי ומרכזי זה ,מוצב דווקא
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חלון במרכזו ,ואילו הדלתות ממוקמות בשני
האגפים הצדדיים .הבניין נהרס לאחר היריד,
אך בצילומים ניתן לראות כי הוא אלגנטי ביותר
ובעל פרופורציות מאוזנות .על "יריד המזרח"
נאמר כי היה אחד הגורמים העיקריים שהביאו
את האדריכלות המודרנית אל פלסטינה והפך
אותה למקובלת לא רק בקרב חוגי האוונגרד
האינטלקטואלי 61.התערוכה עוררה עניין רב
גם בקרב הציבור ותרמה לקבלת האדריכלות
החדשה וגם ולהתהוותה של תל־אביב כעיר
לבנה ,זו שהיסטוריונים של האדריכלות
המודרנית רואים ייחודית 62.גדעוני הייתה
מעורבת בתכנונו של מבנה נוסף בשטח "יריד
המזרח" :יחד עם האדריכלית ג'ניה אוורבוך
והאדריכל שלמה גינצבורג ,תכננה את קפה
גלינה (תמונה  .)2בפרסומים ובמאמרים מוזכרת
השתתפותה של גדעוני בתכנון בית הקפה ,אם
כי לא בפירוט ,ולא ידוע מה הייתה תרומתה
למבנה ,בין אם בעיצוב הפנים או בתכנון

האדריכלי .קפה גלינה לא הוסר עם תום היריד
ונהרס מאוחר יותר.
ביולי  1934זכתה גדעוני בתחרות מצומצמת
לתכנון בית ספר לכלכלת בית של ויצ"ו בפינת
הרחובות נחלת יצחק וערבי נחל בתל־אביב,
מוסד אשר פעל עד אז ברחוב העלייה בעיר.
חבר השופטים בתחרות כלל את הדסה סמואל,
כלתו של הרברט סמואל ,שהיה הנציב העליון
הבריטי בין  1918ל־ .1925הדסה סמואל שפטה
בתחרות מתוקף תפקידה כיושבת ראש ויצ"ו
פלסטין .שופט נוסף בתחרות היה האדריכל
יוחנן רטנר ,פרופסור בטכניון ומתכנן בניין
המוסדות הציוניים בירושלים ,ויחד אתם שפט
גם נציג המחלקה הטכנית של הסוכנות 63.הקמתו
של הבניין ,שתוכנן בשיתוף עם האדריכל אל
(אליעזר) צייזלר ,הסתיימה בפברואר .1936
בית הספר ,על שני אגפיו שחוברו בזוית ישרה,
כלל בית ספר לבישול ,חדר אוכל ,סדנאות
וכיתות לימוד ,משרדי הנהלה ,ספרייה ויחידות
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דיור עבור חמישים תלמידות וארבע מורות.
מירה ורהפטיג כותבת כי צניעותה של גדעוני
והשקפתה הפוליטית ניכרות מהערותיה בנוגע
למבנה" :אני רוצה לציין ,ולא על מנת להלל
את עצמי ,כי שמתי דגש מיוחד על תוכניות
הביצוע ,ואסור לראות את המבנה כביטוי של
מותרות" 64.נדמה כי גדעוני כמעט ומתנצלת על
איכויות הבניין :סטנדרט הבניין היה גבוה עד
מאוד ,הן מקצועית והן פונקציונאלית ,ברמה
אדריכלית שאפיינה את העשייה האדריכלית
באירופה ,ולכן נראה באיכותו ובעיצוב הפנים
שבו כמותרות ביחס לעשייה האדריכלית
בארץ דאז .בצילום של המבנה מתקופת תכנונו
נראית חצר פנימית שתוכננה כגינה שימושית
ולא למטרות נוי בלבד .עמודי הבניין בקומת
הקרקע ,היוצרים תחושת קלילות ,יחד עם
הדגשה אופקית באמצעות רצועות החלונות
ומעקות המרפסות ,מעניקים לאגף המגורים את
מראהו המודרני.
נראה ששמה הטוב של גדעוני כאדריכלית
הלך לפניה ,שכן כבר בתחילת  1935הוזמנה
שוב להשתתף בתחרות מצומצמת ,והפעם
יחד עם האדריכלים המובילים של התקופה:
אריה שרון ,יעקב פינקרפלד ,יוסף נויפלד
וקרל רובין .על האדריכלים היה להגיש הצעה
לתכנון בית החלוצות ברחוב המלך ג'ורג'
בתל־אביב ,מבנה מורכב שנועד לשמש מרכז
קליטה ,דיור והכשרה עבור עולות חדשות.
בעבודותיה אלה סייע לגדעוני חנן פרנקל
( ,)Chanan Frenkel, 1905-1957אדריכל צעיר
שקיבלה לעבודה במשרדה ,שסיים את לימודיו
ב"באוהאוס" בדסאו זמן קצר קודם לכן ,ואף
התגורר עם אשתו בשכנות לגדעוני ברחוב
פרישמן בתל־אביב .ממכתב ההמלצה שכתבה
גדעוני עבור פרנקל עם תום עבודתו במשרדה,
ידוע לנו כי עבד עמה מ־ 1.4.35עד ,1.4.36
וכי היה שותף לתהליכים הרעיוניים במשרד
ואף פיקח על בניית בית החלוצות בתל־אביב,

בניין ויצ"ו בנחלת יצחק וכן על כמה בתי
מגורים בתל־אביב 65.מירה ורהפטיג כותבת
על בית החלוצות בתל־אביב כי הוא מורכב
מחמישה מבנים מלבניים בגדלים שונים ,אשר
שלושה מהם מחוברים ביניהם ,והמכלול כולל
חדרי לימוד ,משרדים ,מחסנים ,ספרייה ,חדר
אוכל ומטבח .כל אלה ,כולל אולם ההרצאות,
ממוקמים בקומת הקרקע 25 .יחידות דיור עבור
החלוצות ממוקמות בקומה השנייה של שני
האגפים ,ומכל החדרים הייתה יציאה למרפסת
המרווחת שמעליה נישאה פרגולה ,פתרון
ההולם את האקלים המקומי 66.ב־ 1937פורסם
הבניין במאמר חשוב מאת יוליוס פוזנר וסם
ברקאי בכתב העת הצרפתי L'architecture
 ,d'aujourd'huiבגיליון שפורסם לרגל
התערוכה העולמית בפריז ב־ .1937בתערוכה
זו הוצגו בביתן של ארץ־ישראל תוכניות
67
וצילומים של האדריכלות המודרנית.
באותה שנה ָחבְרה גדעוני שוב לצייזלר
בתכנון בית מגורים שממוקם במרכזו של אחד
האזורים המייצגים את הסגנון הבינלאומי,
ברחוב ריינס  12בתל־אביב .מדובר בבניין בן
שלוש קומות ,כמו המבנים השכנים לו ,גגו
שטוח ורצף המרפסות האופקיות ומעקותיהן
68
מדגישים את היותו פינתי.
ב־ 1937זכתה גדעוני בתחרות נוספת,
שהשתתפה בה גם האדריכלית לוטה כהן יחד
עם גרטרוד קרוליק ,בהצעתה לבית אבות (בית
זקנים ומרגוע) (תמונה  )3שנועד להיבנות
ברמות השבים (יישוב שהוקם ב־ 1933על־
69
ידי יהודים מגרמניה) ,אך ההצעה לא בוצעה.
הבניין היה מיועד לשישים דיירים ,וניכר
מתוכניתה של גדעוני כי ביקשה להחדיר
סטנדרטים אירופאיים של סגנון ופונקציונאליות
אל האדריכלות הארצישראלית .תוכנית המכלול
כוללת שלושה טורים מקבילים של מבנים בעלי
שתי קומות ,הבנויים לאורך ,אנכית לרחוב.
כל טור מכיל מספר יחידות מגורים ומקודם
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תמונה  :3אלזה גידעוני ,בית אבות ,רמות השבים( ,1937 ,לא בוצע) ,אוסף ע.מ–.מ.

בבניין כניסה ובו חדרים המשמשים למטרות
שונות הקשורות לניהול ולארגון .שלושת
הטורים מחוברים ביניהם לרוחב באמצעות
מעבר מקורה (פרגולה) .המעבר הממוקם קרוב
לחזית מגדיר בין השטח הפרטי לבין השטח
הציבורי :מאחוריו נוצרות מעין שתי חצרות,
ומלפניו ,בחזית הפונה אל הרחוב ,ממוקמות
שלוש יחידות כניסה .אחת מהיחידות ,הגדולה
ביותר ,היא הבניין הראשי ,שיועד לפעילות
חברתית משותפת של הדיירים ,אך גם של
תושבי רמות השבים .בתכנונה של גדעוני
ניכרת מודעות גבוהה לבעייתיות שעלולה
להיווצר מתכנון מכלול אורבאני גדול בשטח
הכפר ,אשר מרבית הבתים בו היו חד קומתיים
ובעלי גגות רעפים ,ושדייריו התפרנסו מגידול
עופות .היא הציבה את טורי הבתים כך שכל
המכלול הגדול הזה נראה מהרחוב כשלושה
בניינים נפרדים שביניהם נפער חלל ,עובדה
המעניקה לו קלילות ושייכות לאופי הבנייה

המקומית .בכל חדר מגורים תוכננו מרפסת,
פינת רחצה וארון בנוי ,שמתפקד גם כמחיצה
לאזור שינה .את הכניסה ליחידות הדיור בקומה
השנייה תכננה גדעוני דרך חדרי מדרגות ,כמו
בבתים משותפים ,וליחידות בקומת הקרקע יש
כניסות נפרדות .לכל מבני המכלול הוענקו גגות
שטוחים ומרפסות וחלונות מלבניים בהדגשה
אופקית ,כראוי לסגנון הבינלאומי.
בשנת  1936השתתפה גדעוני בכנס
מקצועי בנושא בינוי ערים ,בשם "העיר
האורגנית" ( ,)Organic Townשנערך בגני
התערוכה בתל־אביב .הנואם המרכזי בכנס היה
פרופסור אלכסנדר קליין (Alexander Klein,
) 1879-1961מהטכניון ,וכן השתתפו בו בין
היתר ד"ר ליאו אדלר ,אוטו שילר ויוחנן רטנר.
בחיפוש אחר מידע נוסף אודות האדריכלית
התגלתה מודעה שפורסמה ב־ 4.5.1937ב־
 ,The Palestine Postבזו הלשון" :מצבה של
גברת אלזה גדעוני ,אדריכלית מתל־אביב,

 | 152עדינה מאיר־מריל

שנמצאת בבית חולים הדסה בירושלים השתפר
[ ]...היא סובלת משברים [ ]...התאונה התרחשה
במוצאי שבת כשגברת גדעוני הייתה בדרכה
חזרה לתל־אביב מתחנת אגד ברחוב יפו .נדמה
שהלכה בחצר תחנת האוטובוס ונפלה בתוך בור
שחפרו שם .מצבה היה חמור ולקחו אותה מיד
70
לבית החולים".
מסיבות בלתי ידועות עזבה גדעוני את
הארץ לצמיתות בשנת  ,1938חמש שנים לאחר
עלייתה ארצה ,ועברה להתגורר בניו־יורק .יש
להניח כי נסעה לשם כדי לפגוש את אמה מינה
מנדלשטאם ואת אחותה הלנה ,שעזבו את ריגה
בשנת ( 1937אביה נפטר כבר בשנת .)1927
אחות נוספת בשם מרגריטה ,חיה עם בעלה
מקס סלינסקי בארצות הברית 71.בשנת 1943
קיבלה גדעוני אזרחות אמריקאית והגישה
בקשה לחברות ב"מכון האמריקאי לאדריכלים"
– (The American Institute of Architects
) ,AIAשם הציגה עצמה כמעצבת בכירה
וכשרטטת ()Senior Designer and Draftsman
ולא כאדריכלית ,שכן מעולם לא קיבלה תואר
באדריכלות .מטופסי הבקשה 72אנו למדים על
קורותיה מיום הַגיעה לניו־יורק ב־ 1938ועד
 :1943עבודתה הראשונה בניו־יורק הייתה
במשרדו של המעצב נורמן בל גדס (Norman
 )Bell Geddesשעיצב ביתן של ג'נרל מוטורס,
עולם העתיד ( ,)Futuramaביריד העולמי
ב־ 1939בניו־יורק .לאחר מכן עבדה במשרד
הנודע "מאייר וויטלסיי" (,)Mayer & Wittlesey
והייתה מעורבת בפרויקט דיור המוני בשם
"פורט גרין" ( )Fort Greeneשיזמה עיריית ניו־
יורק .הפרויקט שנבנה בין השנים ,1944-1941
כלל  35בניינים בני שש עד  15קומות .מאביב
שנת  1942ועד שנת  1945עבדה במשרד נודע
אחר בשם "פלהיימר וואגנר" (Fellheimer
) 73.& Wagnerבין  1967-1945עבדה גדעוני
במשרד אדריכלים של קאן וג'ייקובס & (Kahn
) Jacobsהמפורסמים 74,וב־ 1956עיצבה עבורם

את חנות כלבו הכט ( )Hecht Co.בבלסטון
שבמדינת וירג'יניה ,המהווה דוגמה לעיצוב
מודרני שהרשים את רוב עמיתיה הגברים
באותה תקופה .בספריית הקונגרס בוושינגטון
75
שמורים שרטוטיו של בניין זה.
ב־ 1948פורסם אודותיה מאמר ב־
 76,Architectural Recordשם הוצגו שני
בתים שתכננה בתל־אביב ,וכן עיצוב שעשתה
לבית קפה מסעדה ,ווילה של ד"ר מ .לנץ
בניו־רודשייל שבניו־יורק .לפי מידע נוסף,
בשנות השישים עבדה עבור חברת המים של
מזרח מנהטן בניו־יורק 77.ידוע כי אלזה גדעוני
נישאה לרופא בשם ד"ר גלוקמן (Dr. Alexis
) 78,L. Gluckmannאך שמרה את שם משפחתה
"גדעוני" ,וחתימתה מלווה בראשי התיבות
של המכון האמריקאי לאדריכלים .A.I.A.
לאחר פרישתה מן המקצוע ב־ 1967עברה
להתגורר בוושינגטון עם בעלה ,וב־1977
הוצגו עבודותיה בתערוכה נודדת בשם "נשים
באדריכלות אמריקאית :היבטים היסטוריים
ועכשוויים" ,שיזמה ספריית ויטני לעיצוב
( .)Whitney Library of Designגדעוני נפטרה
בוושינגטון.
במחקר שבדק את תרומת האדריכליות
היהודיות באמריקה מצוין כי "עדיין ,אין אף
ספר על מודרניזם אמריקאי המאזכר שמות
של אדריכליות מהגרות ,כמו גדעוני וד"ר מרי
פרומר ,האדריכליות הגולות היהודיות שהפיצו
את הסגנון האירופאי" 79.וכך ממתינים עדיין
חייה ועבודתה של אלזה גדעוני למחקר מקיף
ואיכותי.
לוטה כהן ).(Lotte Cohn, 1893-1983
האישיות הבולטת ביותר בין האדריכליות
הפעילות בתקופת המנדט הבריטי היא ללא
ספק שרלוטה רכה כהן ,המוכרת בשם לוטה
כהן .מסלול חייה ועבודתה מרשים .היקף
עבודתה והאינטנסיביות שבה יצרה מעידים על
אישיותה המיוחדת 80.לוטה כהן גדלה בברלין
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בבית ציוני במיוחד ,והיא בתו של הרופא ד"ר
ברנרד כהן ,שהיה מעריץ נלהב של תיאודור
הרצל .הרוח הציונית ששררה בביתה הביאה
ארבעה מתוך שבעת ילדיו של ד"ר כהן לארץ־
ישראל :מקס ושלוש אחיותיו :הלנה ,רוזה
ולוטה ,הצעירה שבהן .לוטה למדה אדריכלות
בבית הספר הטכני הגבוה בשרלוטנבורג (כיום
האוניברסיטה הטכנולוגית של ברלין) בין
השנים  1912ל־ .1916בכתב יד שלא פורסם,
מתארת לוטה כהן את חיי החברה במוסד הזה
ומתייחסת בביקורת לרמת ההוראה שאותה
היא מכנה "מאובקת" 81.במהלך לימודיה הייתה
כהן חברה ב"ארגון סטודנטים יהודים" 82,אליו
התקבלה גם בזכות אחיה הבכור אמיל כהן,
שכבר היה חבר באותו ארגון לפניה .עבודת
הגמר שלה עסקה בביתן שנבנה בקונסטרוקציה
של שלד מעץ .בתום לימודיה הוסמכה כהן
למהנדסת מדופלמת .חברותיה לאגודת הספורט
הציונית ציינו את הצלחתה בבחינת ההסמכה
ותרמו לקופת החיסכון לנסיעתה העתידית
לארץ־ישראל ,אליה הגיעה רק ב־ .1921לוטה
כהן התקבלה כחברה באגודת האדריכלים
והמהנדסים בברלין ,אות להכרה בהכשרתה
המקצועית 83,והייתה אחת האדריכליות
הראשונות בגרמניה 84והראשונה המדופלמת
בארץ־ישראל .מתוך  353הסטודנטים שלמדו
אדריכלות בבית הספר הטכני הגבוה בברלין
במקביל לכהן היו רק שש נשים ,אך בשנים
שלאחר מכן נודע למוסד זה מוניטין כאחד
הידידותיים ביותר לנשים בתקופה שלפני
מלחמת העולם הראשונה .לדוגמה בין השנים
 1918-1909היו רשומות  55נשים ללימודים
במוסד זה ,ויותר ממחציתן למדו אדריכלות.
יחד עם לוטה כהן למדה סטודנטית יהודיה
מוורשה ,שהייתה האישה הראשונה בגרמניה
שקיבלה תואר דוקטור באדריכלות ,היא ד"ר
85
מרי פרומר ).(Marie Frommer, 1890-1976
בבעלותה של פרומר היה מאז שנת  1925משרד

בברלין ,והיא רכשה לעצמה מוניטין כאדריכלית
של בתי מסחר יוקרתיים .בשנת  1936היא היגרה
דרך בריטניה לארצות הברית ,שם הוכרזה על־
ידי כתב העת המקצועי Architectural Record
כאחת מעשרת האדריכליות המובילות בארצות
הברית 86.לוטה כהן ביקרה אותה בניו־יורק
ופרומר גם שהתה בישראל ,בין היתר על מנת
לבדוק אפשרויות תעסוקה בתחום תכנון ערים,
אך ללא הצלחה .כהן למדה גם עם יהודיה
מומרת בשם גרטרודה זאכס (,Gertrude Sachs
קניגסברג [ [Königsbergלאחר נישואיה),
אשר בעקבות עליית הנאצים לשלטון עלתה
עם בעלה לארץ־ישראל ופגשה שוב את כהן,
והשתיים המשיכו לשמור על קשר.
את ניסיונה האדריכלי הראשון רכשה
לוטה כהן עוד בגרמניה ,בעבודה על פרויקטים
של שיקום בפרוסיה המזרחית שנהרסה
במלחמת העולם הראשונה .היא עסקה בעיקר
בפרויקטים ממלכתיים לתכנון מגורים עבור
פועלים ,בנייה שהתאפיינה בשימוש באמצעים
מצומצמים 87.עם תום לימודיה עבדה במשרד
הברלינאי של האדריכל היהודי ריכרד מיכל
) ,(Richard Michelשעבד לפני מלחמת העולם
הראשונה במשרד הארצישראלי ביפו ושב
לגרמניה עם פרוץ המלחמה 88.שמה של כהן
מופיע ברשימת האדריכלים והמהנדסים היהודים
שתכננו לעלות לארץ־ישראל באוקטובר
 ,1919והיא האישה היחידה ברשימה 89.חלומה
לעלות לארץ־ישראל התעורר עוד ב־1912
כאשר ראתה את המודל לבניין הטכניון
שהכין אלכסנדר ברוולד ,שבאותם ימים עוד
חי בברלין ,ובעקבות זאת החליטה כי ברצונה
להיות אדריכלית בארץ־ישראל 90.חלומה
התגשם ,כאמור ,ב־ ,1921כשהוזמנה על־ידי
"הכשרת הישוב" לעבוד בארץ.
לוטה כהן החלה את דרכה בארץ
כאסיסטנטית ראשית במשרדו של האדריכל
בונה הערים ריכרד קאופמן (Richard
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 Kauffmann, 1887-1958).91קאופמן הגיע
מגרמניה ב־ ,1920והוא שעיצב את הבסיס
התכנוני להתיישבות היהודית בארץ־ישראל,
במסגרת עבודתו כאדריכל וכמתכנן ערים עבור
המוסדות הציוניים 92.קאופמן ידוע במיוחד
בשל תכנון העיר עפולה ,הרחבת העיר תל־
אביב ,תכנון שכונות גנים כדוגמת רמת־גן,
תלפיות ,בית וגן או נווה שאנן ,כמו גם תכנון
קיבוצים ומושבים .עבודתו המפורסמת ביותר
היא תכנון המושב נהלל ,שבמסגרתו תכננה
כהן את בית הספר החקלאי לבנות (בניין אחד
תוכנן ב־ 1925ובניין נוסף תוכנן ב־.)1935
במהלך התקופה שבה עבדה במשרדו של
קאופמן הייתה כהן שותפה לכל הפרויקטים
הגדולים של המשרד .מאחר שהיה מקובל
(ומקובל אף היום) שמנהל המשרד היה חותם
על תוכניות העבודה ,ולא האדריכלים שעבדו
תחתיו ,קשה להוכיח את שותפותה של לוטה
כהן בפרויקטים רבים .היא עצמה לא הבליטה
את עשייתה ואת רעיונותיה ו"נתנה את הכבוד
לקאופמן" 93.רק על פרויקטים מעטים שביצעה
במהלך שנות עבודתה עם קאופמן הייתה
חתומה בשמה ,כגון :תכנון של יישוב עירוני
במרכז עמק יזרעאל ב־ ,1923לימים עיר העמק
עפולה; תכנון שכונת הגנים בוני־בית ובית
וגן בירושלים ב־ ;1923תכנון קיבוצים ,ביניהם
גניגר 94,והרחבות הקיבוצים עין־חרוד ותל יוסף
ב־ .1925אחרי שנסגר המשרד של קאופמן
בשנת  1927בשל משבר כלכלי כללי ,עבדה כהן
אצל האדריכל הבריטי אוסטין סט' ברב הריסון
95
(,)Austen St. Barbe Harrison, 1891-1976
ועיצבה את הריהוט בבניין הספרייה הלאומית
על שם דוד וולפזון ,שנבנה בשנים 1930-1925
לפי תוכניותיהם של בנימין צ'ייקין (Benjamin
) ,Chaikin, 1883-1950פרנק מירס (Frank
) Charles Mears, 1880-1953וסר פטריק גדס
96
).(Sir Patrick Geddes, 1854-1932
תרומתה העיקרית של כהן לאדריכלות

בארץ הן יחידות הדיור הרבות שתכננה עבור
קיבוצים שונים ,כגון קריית־ענבים (,)1925
גן־שמואל ( )1925וגבע ( .)1926יחידות אלה,
יחד עם בתי הילדים שתכננה ,בין היתר בקיבוצים
בית אלפא וחפציבה ב־ ,1926מהווים פרוטוטיפ
של האדריכלות הישראלית הקיבוצית בשנות
העשרים והשלושים (תמונה  97.)4תרומתה
להתיישבות מסוג "החקלאות העירונית" ניכרת
גם בתכנון בתים שיועדו לעולים החדשים
מגרמניה ,יחד עם שותפה יוסף מהרר (Josef
) 98.Mahrerמאז שהקימה משרד ב־,1931
וביוזמת "רסקו" ( 99,)RASSCOתכננה לוטה
עבור עולים אלה בתים שתוכניתם הכילה
מטבח עם פינת אוכל ,חדר משפחה ,חדר שינה
ואמבטיה .ב־ 1937תכננה שכונת מגורים נוספת
עבור עולים חדשים מגרמניה ,כיום המושב שבי
ציון.
מאפיין משותף לכל הבתים שתכננה כהן
עבור היישובים החקלאיים ,ובהם הקיבוצים
והמושבים ,הוא השימוש בגגות הרעפים.
בקיבוץ חפציבה נבנה בית הילדים מבטון על
100
מנת למנוע חדירת כדורים שנורו לעברו,
ולמרות הבנייה המתקדמת בבטון נבנה הגג
מרעפים .בתי המגורים שתכננה הם בעלי קומה
אחת ובתי הילדים הם בעלי שתי קומות ,והם
מאופיינים בצורות מלבניות סגורות ומרפסותיהם
שקועות .צורת המבנים מעידה על מקורותיהם
האירופאיים ,בעיקר בשל גגות הרעפים
ותריסי העץ .עם זאת ,בדומה לעבודותיהם של
אדריכלים אחרים ,גם בעבודתה של כהן ניכרת
התייחסות והתאמה לתנאי האקלים המקומי,
כמו למשל פתחי אוורור קטנים שהתקינה מעל
החלונות ,בדומה לבתים ערביים מקומיים.
אף שלרוב השתמשה כהן בגגות רעפים,
במקרים יוצאי דופן עשתה שימוש בגג שטוח,
בהתאם לאופנה שהייתה נהוגה באותן שנים,
כמו למשל בבתים שתכננה בפרדס־חנה ב־1934
עבור מעמד הביניים הבורגני ובבית הפרטי
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תמונה  :4לוטה כהן ,בית הילדים הראשון ,חפצי–בה ,1928 ,אוסף ע.מ–.מ.

המרשים שתכננה עבור הרופא והעסקן הציוני
101
ד"ר תיאודור זלוצ'יסטי בחיפה ב־.1937
ראוי לציין שבבית הראשון שתכננה בתל־אביב
בשנת  ,1922אף הוא עבור ד"ר זלוצ'יסטי ,עוד
ניכרה השפעת האוריינטליזם של ברוולד ,והיא
מתבטאת בקשתות מחודדות ורחבות 102,אבל
הבתים שנבנו מאוחר יותר כבר מודרניים.
הפשטות והשימושיות ניכרת הן בבתים
הפרטיים שתכננה כהן עבור מכריה וחבריה והן
במבנים אחרים דוגמת פנסיון דן ,שקדם למלון
בעל אותו השם ,שתכננה עבור הגברת קטה דן
ב־ 1932בתל־אביב ,וזכה להתעניינות בעיקר
103
בגלל האורחים המפורסמים שהתארחו בו.

החברות בין כהן ודן החלה עוד כשהשתיים
היו חברות באגודת הספורט של נשים יהודיות
) ,(IFFTUSשנוסדה בברלין ב־ 1910על־
ידי חברות "בר כוכבא" — הלנה כהן ,אחותה
הבוגרת של לוטה ,וחנה טומשבסקי ,אשתו
104
לעתיד של ד"ר ארתור בירם.
בית מנדלסון בכפר שמריהו ,שאותו תכננה
יחד עם יוליוס פוזנר ( )Julius Posenerלמשפחה
שעלתה מנורווגיה ,אינו מסגיר את היותו
"הבית הכפרי היקר ביותר בפלסטינה" ,כפי
שהגדיר אותו פוזנר 105.זהו בניין פשוט בצורת
 Tובעל גג רעפים ,ורק שטחו המתפרש על פני
 180מ"ר והתחכום הפנימי בבית מסגירים את
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עלותו הגבוהה 106.ברחוב רמב"ן ( 51שכונת
רחביה) בירושלים תכננה כהן בית דו משפחתי
עבור חבריה ,הפרופסורים גרשון שולם והוגו
ברגמן 107,וברחוב אברבאנל  28בעיר תכננה
בית עבור אחותה הלנה כהן ,שניהלה שם פנסיון
מצליח 108.בתיק אודותיה המצוי בארכיון הציוני
מוזכרים גם שני בתים עבור מזמינים ערבים
בשכונת קטמון בירושלים ,אך ככל הנראה
נותרו אלה תוכניות על הנייר ומעולם לא נבנו.
יחד עם יוסף מהרר תכננה לוטה גם מבנים
עירוניים ,ובהם בית שימון בנין ,בניין בן שלוש
קומות ברחוב אלנבי  56בתל־אביב .הבניין,
שנבנה ב־ ,1936בולט לעין גם היום 109.זהו בניין
קומפקטי וקובייתי המשלב מגורים עם מסחר.
שורת החלונות המלבניים ,המאוגדים לכדי
רצועות אופקיות ,וכן המרפסות ומעקותיהן
מדגישים את אופקיות הבניין .גגו השטוח
ופשטותו מצביעים על הסגנון הבינלאומי ,יחד
עם זאת זוהי גרסה אישית וייחודית ,החושפת
שימוש בשכבות טיח שונות המעניקות מעין
מסגרת לבניין כולו ומאפשרות משחק באור
ובצל עם האור הטבעי החזק של הארץ.
בין השנים  1948-1945תכננה כהן ביוזמת
'רסקו' שכונת מגורים ברחובות פנקס ,יהודה
מכבי ודה־האז בצפון תל־אביב 110.ב־1947
היא תכננה גם את בית ספר עממי בטבריה ואת
בתי המגורים בכפר הנוער בן שמן 111.מ־1952
עבדה כהן בשותפות עם האדריכל יהודה לביא
(ארנסט לוינסון .)Ernst Loevison ,ברשימת
הפרויקטים המשותפים של השניים :תכנון בתי
אבות ,בתי מגורים ,תכנון שכונה בעיר חולון,
וכן תכנונים נוספים ,כגון מרפאה בדימונה.
כמו כן ,תכננה כהן שכונת מגורים בקריית־
אליעזר בחדרה בשנות החמישים 112.תוכניות
אלה עוצבו כולן ברוח "עיר גנים" ,מושג שקבע
אבנעזר האוורד ( ,)Ebenezer Howardוברוח
עבודותיו של ריכרד קאופמן שאותו העריצה
כל חייה .בשנים האחרונות לחייה החלה כהן

לכתוב ספר אודות עבודתו של קאופמן ,אך
בסופו של דבר הספר לא ראה אור.
כהן השתתפה בתחרויות והגישה שתי
הצעות עבור בניין המוסדות הציוניים
בירושלים ב־ 113,1927הצעה עבור בית הפועלים
בירושלים 114וכן הצעה עבור בית אבות ברמות
השבים ב־ 115.1937כמה מעבודותיה של כהן
הוצגו יחד עם עבודות של אדריכלים אחרים,
ובהם אוורבוך ,גדעוני וגרטרוד קרוליק
( ,)Gertrud Krolik, née Kramerבמאמר בן 33
עמודים שכתבו סם ברקאי ויוליוס פוזנר בשם
"אדריכלות בארץ־ישראל" ,ופורסם בכתב העת
( L’architecture d’aujourd’huiהאדריכלות
של ימינו) .המאמר ליווה תערוכת אדריכלות
שהוצגה בביתן ארץ־ישראל בתערוכה העולמית
בפריז בשנת  116.1937גם בתערוכה העולמית
שנערכה בניו־יורק בשנת  1939תחת הסיסמה
"העולם של מחר" ,הייתה האדריכלות אחד מן
הנושאים שהוצגו בביתן היהודי הארצישראלי,
ובין היתר הוצגו בו עבודות של כהן .הבתים
שתכננה זכו לפרסום בשנות השלושים בכתבי
עת שונים לאדריכלות ,כגון הבנין 117,והבנין
118
במזרח הקרוב.
נוסף ליצירתה האדריכלית בולטת גם
פעילותה הציבורית של כהן ,כגון הרצאות
בנושאים שונים ,כגון" :איך לרהט את הדירה
בארץ־ישראל?" 119או "הדירה והשימוש
בה" במסגרת דיונים אודות "בעיות השיכון
המאורגן" 120.כהן הייתה גם אחת ממייסדי
אגודת הארכיטקטים בפלסטינה ב־,1923
אשר קדמה לאגודת המהנדסים והארכיטקטים
בישראל (שאינה קיימת עוד) 121.חשוב גם לציין
כי ב־ 1934הייתה כהן ממייסדי ה"חוג" בתל־
אביב 122,קבוצה ששמה נקשר עם אדריכלות
מתקדמת והיו חברים בה האדריכלים המובילים
בארץ באותם ימים כדוגמת אריה שרון 123.ניתן
לומר כי מאז היא נשכחה ,וכי רק בעת כתיבת
שורות אלה שבה ומתגלה חשיבותה בזכות
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תמונה  :5יהודית סגל שטלצר ,מודל של בית הכנסת הגדול ,חדרה ,1935 ,צלמת :הלגה ביברקראוט,
אוסף ע.מ–.מ.

מחקר אודות נשים אדריכליות.
יהודית סגל שטולצר (Judith Segall-
) .Stolzer, 1904-1990במרתף של בית אבות
יהודי במינכן נמצאה ב־ 1994מזוודה שהייתה
שייכת לאדריכלית יהודית סגל־שטולצר,
שהתגוררה במקום עד שנפטרה ארבע שנים
מוקדם יותר .המזוודה הכילה חפצים אישיים
רבים ,דרכונים ,ספרי כתובות ,רישומים ,מסמך
קורות חיים המודפס במכונת כתיבה ותצלומים
124
בודדים ,ביניהם צילום בית הכנסת בחדרה,
אחת מעבודותיה החשובות ביותר של
האדריכלית (תמונה  125.)5חפצים אלה מסייעים
בהרכבת פסיפס חייה של אישה מיוחדת זו,
126
ומהווים דוגמה לגורל יהודי במאה העשרים.
הפרטים אודות שנותיה הראשונות
של מהגרת יהודיה וקוסמופוליטית זו הם
מעורפלים ,וכנראה שנולדה במליטופול
שבאוקראינה ב־ .20.5.1904ילדותה ונעוריה
עברו עליה בעיקר בברלין ,אותה נאלצה
לעזוב יחד עם הוריה עם פרוץ מלחמת העולם
הראשונה ב־ .1914סגל שטורצר ומשפחתה

עברו להתגורר בקובנה שבליטא ,שם למדה
בגימנסיה העברית בין השנים 1924-1921
וסיימה לימודיה עם תעודת בגרות 127.מתעודת
הבגרות שלה ,הכתובה עברית וליטאית ,ניכרים
כישרונותיה המגוונים בתחומים השונים ,הן
ההומאניים והן הריאליים .היא שלטה בשפה
הרוסית ,הליטאית ,הגרמנית והצרפתית ,וכמיטב
המסורת האירופאית ההומאנית ,למדה גם את
השפה הלטינית .גם בלימודי הדת ,בהיסטוריה
ובפיזיקה קיבלה סגל שטולצר ציונים גבוהים.
היא בלטה בכישרון ציור גבוה מן הממוצע ,ואף
בלטה בחיצוניותה ,כפי שניתן להבחין בתצלום
הקבוצתי של המחזור שלה בבית הספר .בתצלום
נראית בחורה צעירה בעלת מראה מיוחד ,אשר
לא בכדי ,כנראה ,ממוקמת במרכז הצילום
בקרבת מורי בית הספר.
בהתאם לכישוריה החליטה יהודית ללמוד
אדריכלות .היה זה צעד נועז ובלתי שגרתי
בתקופתה ,כאשר נוכחות נשית במקצוע
האדריכלות ובמקצועות הטכניים בכלל הייתה
נדירה .סגל שטרוצר בחרה ללמוד בעיר דנציג,
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גדנסק של ימינו ,שאליה עברו הוריה ב־,1924
כאשר מונה אביה לתפקיד מנהל הבנק היהודי
"קופת עם" .בנובמבר באותה שנה נרשמה
לסמסטר החורף במחלקה לאדריכלות תחת
המספר  ,6051בבית הספר הטכני הגבוה
בדנציג־לנגפור 128.בתקופת לימודיה למדו
שם כ־ 1600סטודנטים ,ושפת הלימוד הייתה
גרמנית (אחרי מלחמת העולם הראשונה הוחלט
ללמד שם גם בפולנית) .סגל שטורצר למדה
במשך תשעה סמסטרים ,ובאפריל  1927החלה
תקופת התמחות במשרד בנייה ,שם הייתה
שותפה בהכנת תוכנית עבור תחרות לתכנון
בית כנסת בדנציג־לנגפור .בחופשות שבין
הסמסטרים עבדה סגל שטורצר כשרטטת
בנגרייה בדנציג .בסיום לימודיה הוענקה לה
דיפלומה ,ופרויקט הגמר שלה היה תכנון בית
מפגש (מה שמכונה בעיירות מרפא אירופאיות
בשם "קזינו") בעל סגנון מודרניסטי מתון.
הבניין שתכננה היה סימטרי ,בעל גג משופע
וקשתות חצי עגולות ,מוטיב שיחזור מאוחר
יותר גם בבית הכנסת שבחדרה .על פרויקט
הגמר קיבלה את הציון 'כמעט טוב' .העבודה
מצטיינת בפרופורציות מאוזנות ובקווים
ברורים ,אך אין בה חידושים מהותיים .ציוניה
בהנדסה אזרחית ,בקונסטרוקציה ובחומרים,
היו טובים יותר' :טוב' ו'טוב מאוד' בהתאמה,
ובמיוחד היא הצטיינה בקורס על בטון מזוין.
אין ספק כי כישוריה הריאליים והמתמטיים היו
טובים יותר מאלה האמנותיים.
אחרי לימודיה עבדה סגל שטורצר תקופה
מסוימת כאדריכלית במשרדו של ארתור
מגייס ( )Megiesבדנציג ,ובנובמבר 1929
עברה להתגורר בברלין ,שם מצאה עבודה
זמנית במשרדו של האדריכל היהודי לאו
נכטליכט ( ,)Leo Nachtlichtאחד מאדריכלי
האוונגרד של אותה תקופה .במכתב ההמלצה
שכתב לה נכטליכט הוא משבח את חריצותה
ואת שקדנותה ,ומציין כי "מילאה כל משימה

שהוטלה עליה לשביעות רצוני .היא עיצבה
פרטי עבודות נגרות ומסגרות ,כמו גם פרטי
אדריכלות .כמו כן ,היא הראתה הבנה בבעיות
אדריכליות וביצעה את העבודה שהייתה
אמונה עליה בצורה הנכונה ביותר .מאחר שאין
במשרדי עבודה המתאימה לה ,איני יכול עוד
129
להעסיק את הגברת סגל".
השלכותיו והשפעותיו של משבר הבורסה
בניו־יורק ב־ 1929פקדו גם את השוק האירופאי,
ובעיקר את שוק הבנייה ,וסגל שטואצר נאלצה
לחפש מקום עבודה חדש .היא מצאה עבודה
במשרד הבנייה של הקהילה היהודית בברלין,
ובין היתר עבדה על שני פרויקטים של בתי
כנסת 130.גם את התפקיד הזה נאלצה לעזוב
לאחר זמן קצר ,משום שבסוף  1931נעצרה כל
הבנייה הציבורית בגרמניה בגלל משבר כלכלי
קשה .בינואר  1932ניסתה שוב את מזלה ועבדה
עם ארתור מגייס ועם המהנדס המדופלם מקס
היינריך זיניין ( )Sinjenבמשרד שלהם בברלין.
בין היתר שקדו במשרד על תכנונם של פסאז'
ובית קפה גדול בברלין .לאחר עליית הנאצים
לשלטון נעצרו סגל וזיניין מסיבות פוליטיות,
ככל הנראה בשל השתייכותם או קִרבתם
למפלגה הקומוניסטית .מאוחר יותר התייחסה
לכך סגל שטורצר בפשטות בקורות חייה" :אדון
מגייס הוציא אותי משם [מהמעצר — ע.מ.מ]
131
והביא אותי לדנציג ,ומשם עליתי ארצה".
בסרטיפיקט שקיבלה ב־ 21.8.1933בברלין
מצוין כי היא בעלת ידיעה מושלמת של השפות
עברית ,רוסית ,גרמנית וליטאית ,וכן שהשתייכה
להסתדרות מכבי וכי מצבה הגופני הוא טוב.
באוגוסט  1933הגיעה סגל סטורצר מדנציג
דרך טריאסט לארץ־ישראל ועבדה זמן קצר
במשרדה של לוטה כהן ואצל זאב רכטר .היא
ניסתה לקבל הזמנות לעבודות על־ידי השתתפות
בתחרויות ,וכבר בחודש הראשון לשהותה
בארץ זכתה בפרס ראשון בתחרות לעיצוב בית
למתיישבים 132.בדצמבר באותה שנה זכתה בפרס

אדריכליות בונות הארץ | 159

רביעי עבור מעונות עובדים  IIבתחרות שזה
השתתפו  21מתמודדים .מיד אחר כך ,ב־,1934
תכננה בית גדול לד"ר שטיין בראשון־לציון.
הזכייה הגדולה והמשמעותית עבור יהודית סגל
הייתה בתחרות בת  41משתתפים על תכנון בית
הכנסת בחדרה 133.זכייה זו אפשרה לה לפתוח
משרד עצמאי בתל־אביב 134,בשותפות עם
האדריכל ד"ר אויגן שטולצר (Eugen Stolzer,
) ,1886-1958יליד הונגריה אשר לימים היה גם
בעלה .במשך שנים רבות היה שטולצר שותפו
של אוסקר קאופמן ,שהיה אף הוא ממוצא
הונגרי 135.שטולצר וקאופמן ששיתפו פעולה
במשרדם בברלין הקימו יחדיו את תיאטרון
136
הבימה בתל־אביב.
סגל שטולצר תכננה בצפון תל־אביב
שכונה ובה כ־ 170דירות עבור הפקידות של
"קופת־עם" ,היא שכונת קריית־מאיר 137.עד
היום שומרת השכונה על גינותיה ,בתכנונו של
139
יחיאל סגל 138,על צורתה ועל ייחוד דירותיה.
הדירות בנות שניים ושלושה חדרים והמטבח
בעל יציאה למרפסת המאפשרת מקומות ישיבה
נוספים ומותאמת לאקלים .בניגוד לרוב הדירות
בתל־אביב ,כולל אלה של מעונות עובדים,
הדירות בקריית־מאיר הן בעלות שתי מרפסות.
הדירות בעלות הצורות הקובייתיות ,גגן השטוח
ורצועות המרפסות האופקיות שייכות לסגנון
הבינלאומי.
ב־ ,1940אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה
ועם הפסקת כל הבנייה בפלסטינה ,התחילה
סגל שטולצר לעבוד בירושלים כאזרחית
בשירות הצבא הבריטי במחלקת המלחמה
של המהנדס הראשי של פלסטינה ,כפי שעשו
ארכיטקטים רבים אחרים 140.בין השנים 1942
ל־ 1943היא תכננה את הווילה של הקבלן
א .דיסקין 141.ב־ ,13.8.1941בגיל  ,37נישאה
יהודית סגל לד"ר שטולצר ,המבוגר ממנה
ב־ 18שנה .החתונה נערכה בירושלים ,ואחד
העדים היה הצייר יעקב שטיינהרט .בין השנים

 1957-1950תכננה סגל שטולצר יחד עם
בעלה את בית ההסתדרות בירושלים .מדובר
בבניין מורכב וחשוב ביותר ,בן שש קומות עם
אולמות ספורט ומשרדים .במקביל תככנה בין
השנים  1958-1951את בית מועצת הפועלות
בירושלים הכולל מועדון ,גן ילדים וסדנאות.
תכנון בניין ההסתדרות בירושלים אפשר לבני
הזוג סגל שטולצר חופש כלכלי ,והשניים עזבו
את ישראל ונסעו לגרמניה.
בברלין ניסה ד"ר שטולצר לקבל חזרה את
רכושו ,ומסמכי התכתבותו עם הרשויות נשמרו
בעיזבון של אלמנתו .ד"ר שטולצר נפטר ברומא
באופן פתאומי ב־ 22.12.1958בהיותו בן .72
הוא נקבר ברומא בבית העלמין היהודי ,ולאחר
מכן עברה אלמנתו להתגורר במינכן ,שם
תבעה פיצויים ואף זכתה בהם .במינכן הייתה
סגל שטולצר פעילה מאוד מבחינה תרבותית,
וספר הכתובות שנמצא במזוודתה מצביע על
כך שקיימה קשרים עם חוגים פציפיסטיים
ומתקדמים ,כמו האיגוד ההומניסטי ואיגוד נשים
אקדמאיות .היא התכתבה עם משוררים ,סופרים,
אמנים ואנשים בעלי מעורבות פוליטית .היא
התעניינה בבעיות פסיכולוגיות ובמדעי הטבע
השונים ,אך מעולם לא שבה לעסוק במקצוע
האדריכלות .מעניינת העובדה כי בקורות חייה
היא מציינת את שהייתה בפלסטינה רק במשפט
אחד ,ועל כן קשה לקבל תמונה מדויקת על
שנותיה בארץ .פגיעה בתאונת דרכים גרמה לה
לנזק גופני קשה ,וכך חיה בבית האבות היהודי
במינכן עד למותה .כעבור ארבע שנים ,כאמור,
נמצאה המזוודה במרתף בית האבות ,וזו עדות
בודדת לחיי אישה ואדריכלית יוצאת דופן.
דורה גד ) .(Dora Gad, 1912-2000לפני
שאעבור לעסוק בעשייה האדריכלית הנשית
בארץ־ישראל מקום המדינה ועד לשנות
השבעים ,ראוי לציין אדריכלית שהייתה חוליה
מקשרת בין שתי התקופות ,מעצם היותה הצעירה
בבנות הדור הוותיק של האדריכליות .דורה גד,
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אדריכלית בהכשרתה ,רכשה לה מקום מיוחד
בתולדות האדריכלות ,ובמיוחד באדריכלות
הפנים בארץ 142.גד הייתה אמונה על פרויקטים
ציבוריים ופרטיים רבים וחשובים ועבדה עם
גדולי האדריכלים ,כשהיא ידועה בעיצוביה
המוקפדים האיכותיים בעלי רמת הגימור
הגבוהה .בניגוד לאדריכלים הוותיקים ,ובהם
האדריכליות שצוינו לעיל ,אשר ייבאו לישראל
את הסטנדרטים האירופאיים באדריכלות,
דורה גד חיפשה אחר המקומי והישראלי לצד
האיכויות והסטנדרטים האירופאיים .בעיצוביה
ובתכנוניה האדריכליים היא יצרה שפה ייחודית
המשלבת את המודרני עם המקומי.
דורה זיגל ( )Siegelנולדה ב־ 1912ברומניה
באזור שהיה תחת שליטתה של האימפריה
האוסטרו־הונגרית עד  .1918סבה היה חייט,
וכבר מגיל צעיר היא נחשפה לבדים שונים,
לפרטי גימור ולערכים אסתטיים .בין השנים
 1934-1930למדה לקבלת תעודת ארכיטקט־
אינג'ינר בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה
( )Technische Hochschuleבווינה ,שהייתה
אז מרכז תרבותי מודרני באירופה 143.במהלך
לימודיה שם נחשפה דורה ,בין השאר,
לעבודותיו של יוזף הופמן ()Josef Hoffmann
ולמשנתו של האדריכל אדולף לוס (Adolf
) .Loosתקופה מסוימת עבדה דורה בבוקרשט,
במשרדו הגדול של פרופסור דיוליו מרקו
) ,(Duiliu Marcu, 1885-1968וממנו ספגה את
עקרונות הסגנון הבינלאומי ,לצד השפעתו של
144
לה־קורבוזייה ושל "הרוח החדשה".
את יחזקאל גולדברג־גד (Yehezkel
) Goldberg-Gad, 1911-1958פגשה דורה
בתקופת הלימודים בווינה ,שם למד גם הוא
ארכיטקטורה .גולדברג הגיע מפולין והיה ציוני
נלהב המקורב לתנועה הרוויזיוניסטית .ב־1936
נישאו השניים ועלו לארץ־ישראל .דורה אמנם
לא הייתה ציונית כבעלה ,אך התלהבה מן
האקלים ,מהבהירות ומהאור של תל־אביב,

והשניים שכרו חדר ברחוב גורדון בעיר ,וזה
שימש אותם למגורים ולעבודה .דורה ויחזקאל
גולדברג התערו בחברה התל־אביבית ,והיא
הכירה את הדמויות המרכזיות בקהילת האמנים
והמתכננים.
בשנותיה הראשונות בארץ־ישראל עבדה גד
במשרדו של האדריכל יהושע שני (שטיינבוק).
מאוחר יותר עבדה במשרדו של פרופסור
אוסקר קאופמן ,ובתקופת עבודתה במשרדו
הייתה גד מעורבת בין היתר בתכנונו של
קולנוע מוגרבי 145.בשנת  1938החלה גד את
דרכה כעצמאית ,וכמו אדריכלים רבים בתקופה
זו עסקה בעיקר בעיצוב פנים .היא תכננה את
פנים דירת חברתה מווינה ועיצבה את חנות
השוקולד של עלית ואת קפה לנדוור ,שניהם
ברחוב אלנבי בתל־אביב .ב־ 1942הקימה יחד
עם בעלה משרד עצמאי ,והשניים המשיכו
לעסוק בעיקר בעיצוב פנים ,בדרך כלל עבור
לקוחות פרטיים.
דורה סברה כי על הבית הפרטי להתפתח
בהתאם ליכולת הכספית ולצרכי דייריו
ולהיבנות מחומרים זמינים 146,כך שעיצוביה
בתקופה זו נעשו בעיקר מחומרים מקומיים.
היא טענה כי אדריכלי הבניין אינם מתחשבים
ברהיטים המיועדים לרהט את הדירה ,וכי "אם
היה תיאום בין הגרים בשיכון ,האדריכלים
ותעשיית הרהיטים ,אפשר היה ,למשל ,להקצות
בכל דירה קיר בגודל אחיד בשביל ארון .בהתאם
למידות אלה הייתה התעשייה יכולה לייצר
חלקי ארונות קיר ,בשיטה שאינה מחייבת
התקנת כל הארון בבת אחת 147 "...לדעתה ,יכול
הקהל הישראלי ללמוד כיצד לרהט את דירתו
בתערוכות ריהוט ,ולכן "אין מקום להעסקת
אדריכל לריהוט דירות ,ולו רק משום שרוב
האוכלוסייה אינה יכולה להרשות לעצמה
לשלם שכרו .טוב יהיה אם האדריכלים יתרכזו
בריהוט מוסדות ובעיצוב ריהוט סטנדרטי ברמה
גבוהה 148"...ואכן ,מראשית שנות החמישים
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זנחה גד כמעט לחלוטין את עיסוקה בעיצוב
פנים של דירות פרטיות.
הזוג גולדברג יצר קשרים עם המנהיגות
הפוליטית ובין היתר עם משה שרת ,שעבורו
149
תכננו את פנים ביתו הפרטי ברמת־גן
ובהשפעתו אף שינו את שם משפחתם ל'גד'.
כמו כן ,יצרה גד קשרים עם רות דיין ,שהקימה
ב־ 1954את חברת "משכית" 150במטרה לאפשר
הכנסה נוספת לבעלי המלאכה שיצרו בביתם
עבודות פולקלוריסטיות ועל מנת לשמר ולנצל
את הידע והמיומנויות העממיים 151.רות דיין
פעלה בשיתוף פעולה עם מעצבים ועם אמנים
מתחומים שונים ,ביניהם ציונה שמשי ,פיני
לייטרסדורף ודורה גד (עוד על כך ראו גם
בפרק העוסק בארגוני הנשים בספר זה).
מ־ 1954ועד  1964עסקה גד בין היתר
בעיצוב פנים של אוניות נוסעים מפוארות עבור
חברת "צים" ,ביניהן אוניית שלום המפורסמת
בהידורה ,יחד עם האדריכלים אל מנספלד
) (Al Mansfeld, 1912-2004ומוניו ווינרוב
152
).(Munio Gitai-Weinraub, 1909-1970
אוניות הנוסעים נבנו במסגרת הסכמי פיצויים
שנחתמו בין ישראל לגרמניה ,ועל כן נעשתה
מרבית העבודה בהמבורג שבגרמניה וכן
בצרפת .העבודה בגרמניה זמן קצר אחרי
השואה תבעה מן הישראלים התגברות על
מחסומים פסיכולוגיים רגשיים ,וכן התמודדות
עם הקושי הכרוך בתכנון ימי ,תחום שבו לא
עסקו האדריכלים לפני כן .האדריכלים פיקחו
מקרוב על בניית האוניות ועל עיצובן ,ואף
זכו לתמיכה ולשיתוף פעולה מלאים מהנהלת
"צים" ,שאפשרה להם יד חופשית בעיצוב
ובביצוע ,וכן חופש בבחירת חומרים איכותיים
חרף עלויותיהם הגבוהות .אל מנספלד סיפר כי
בהתאם לבקשת הלקוח חתרו האדריכלים לשלב
באופן מרבי בחלל הפנים של האוניות יצירות
אמנות של מיטב האמנים והאומנים הישראלים
דאז כגון :יעקב אגם ,משה קסטל ,ז'אן דוד,

בצלאל וזהרה שץ .עיצוב הפנים הותאם
לתנאים המיוחדים הנגזרים מעיצוב אונייה וכן
נענה לרצונם של בעלי החברה לעמוד ברמתם
של מתחריהם האירופאים" .עיצוב הפנים של
האוניות בעולם היה אז שמרני ,כבד ומצועצע,
והאוניות נתפסו כגרסה ימית של בתי מלון",
אומר פרופסור ג'ילברט הרברט" .מההיבט
הזה ,ישראל עמדה בקו הראשון של הקדמה:
הגישה לעיצוב הפנים של האונייה הייתה
שזה גוף בתנועה" 153.הריהוט באוניות היה
של מיטב המעצבים הבינלאומיים ,הגימורים
היו מחומרים חדישים (פורמייקה ופלסטיק),
הגוונים היו בהירים והאווירה הייתה קלילה
ודינמית .בנוסף ,הושם דגש על תכנון התאורה
בעיצובו של ארנון אדר ,אז בכיר מעצבי
התאורה בארץ .גד ,שהייתה מודעת לחשיבות
התאורה ,המשיכה לעבוד אתו בשיתוף פעולה
בכמה מהמבנים הציבוריים שתכננה 154.האוניות
עוררו עניין חסר תקדים בעולם האדריכלות
והאמנות הבינלאומי וזכו לביקורות נלהבות.
הישגיה של גד בעיצוב האוניות הוכרו במיוחד
כאשר הירחון האנגלי Architectural Review
ציין בפברואר  1956כי "אניות אלה משבצות
את ישראל בשורה הנבחרת של מובילי העיצוב
הלאומי" ,וכי הספינות האנגליות ,בהשוואה
לאלה הישראליות ,מפגרות בהבנת חשיבותו
המכרעת של עיצוב הפנים בתחרות על משיכת
155
לבו של הלקוח.
גם חברת התעופה הלאומית "אל על" פנתה
אל גד ,והיא עיצבה עבורה משרדים בארץ
ובעולם וכן עיצבה מחדש את פנים מטוסי
הנוסעים בין השנים  .1975-1956בצעד עיצובי
נועז תכננה גד את ריפוד כיסאות המטוס
בצבעוניות שאינה אחידה .קירות המטוס
הפנימיים נצבעו בכתמי צבע בדוגמה הנראית
כקו המתאר של הנוף ההררי המדברי הישראלי
ובצבעוניות המדברית העזה והחיונית .עיצוב
פנים המטוס על צבעיו ,חומריו וסגנונו ,עומד
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בקו אחד עם הקדמה ועם הדינמיות של עולם
התעופה ,כראוי למדינה מודרנית בהתהוות,
ועם זאת יש בו מן "האווירה הישראלית"
שעליה הקפידה גד בעיצוביה.
מראשית שנות החמישים עיצבה גד את חלל
הפנים של מספר מלונות בארץ ,וביניהם :מלון
השרון בהרצליה ( ,)1953מלון אכדיה בהרצליה
( ,)1955מלון ארבע עונות בנתניה ( ,)1969מלון
דן קיסריה ומלון הילטון בירושלים (.)1974
ב־ 1965תכננה גד את פנים מלון הילטון בתל־
אביב ,בניין שתוכנן על־ידי האדריכל יעקב
רכטר 156.לדבריה של גד" ,בתכנון הפנים של
מלון הילטון התעוררו שתי בעיות עקרוניות,
האחת :כיצד לענות לפונקציות של המלון
במסגרת התקציב שהוקצה; והשנייה :להעניק
אווירה ישראלית וים־תיכונית למלון ,אשר
באופיו הוא מלון סטנדרטי המופעל בשיטה
אחידה" 157.חילוקי הדעות בין האדריכלים לבין
משרדי התכנון של המלון (נציגי רשת הילטון)
היו סביב השאלה "כיצד ליצור את האווירה
הדרושה .קל למדי להמחיש לתייר שהוא נמצא
באחת מארצות הים התיכון .בדרך כלל משיגים
זאת על־ידי בחירת צבעים אופייניים לים
התיכון ועל־ידי חומרים המתאימים לאקלים
שלנו [ ]...אבל ברגע שניסינו ליצור אווירה
ישראלית טיפוסית ,החלו הבעיות .אנשי
הילטון טענו שהצעותינו אולי מספיקות וגם
נכונות בשביל מבקר ישראלי ,אבל הן חייבות
להיות מובָנות באותה מידה לתייר אמריקאי או
לכל תייר אחר" .על כן הותאם עיצוב הפנים
לדרישת הלקוח ותוכננו חללי פנים המקרינים
הידור מאופק וגם "אווירה ישראלית" אשר
הושגה ,לפי גד" ,בעזרת השטיחים הצבעוניים,
הקרמיקה שהשתמשנו בה ובדי הבטיק בהם
קישטנו קיר אחד בכל חדר" 158.את בדי הבטיק
שעיטרו את כל  450חדרי המלון ואת בית הכנסת
שלו ,עיצבה ציונה שימשי ,שעבדה רבות עם גד
ועיצבה עבורה ,בין השאר ,שטיחים ,אריגים

וקירות קרמיקה (על שימשי ראו גם בפרק
העוסק בציירות ובפסלות בספר זה) .גד הבינה
כי בתי המלון מהווים מוקדי משיכה תיירותיים
ישראליים ובינלאומיים בעת ובעונה אחת ,ועל
כן הכירה בצורך לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים
גבוהים .לפיכך היא הקפידה לשדר בעיצובם את
היוקרה המתבקשת מרמתם הגבוהה תוך שהיא
משמרת את המאפיינים המקומיים והישראליים
של המדינה הצעירה.
ב־ 1959זכתה גד ,יחד עם אל מנספלד,
בתחרות לתכנון מוזיאון ישראל בירושלים
— גד בעיצוב הפנים ומנספלד בעיצוב
הארכיטקטוני של המבנה 159.עיצוב המוזיאון
הושלם ב־ ,1965ושנה לאחר מכן זכו השניים
בפרס ישראל לאדריכלות .המוזיאון תוכנן
כאוסף של יחידות גיאומטריות המחוברות זו
לזו מבפנים ,אך נראות מבחוץ כאוסף מבנים
נמוכים המתפרשים על צלע הגבעה ,עובדה
שאפשרה בהמשך להוסיף יחידות חדשות (בכך
היה שונה המוזיאון מן העיצובים המקובלים של
מוזיאונים בעולם) .עיצוב הפנים חוזר על עצמו
בכל יחידה ,ובו בזמן מתואם לצרכים המיוחדים
של התצוגה .את עיצוב פנים המוזיאון מאפיינים
רמת הגימור הגבוהה ,העיצוב הפונקציונאלי
המתחשב בצרכים ,הצניעות והאיפוק .גם
במקרה זה עבדה גד בשיתוף פעולה עם מעצב
התאורה ארנון אדר.
גד עיצבה בשירות הממשלה את פנים משכן
הכנסת ,וכן משרדים ,לשכות שרים ושגרירויות.
העיצוב עבור הממשלה נדרש להיות יוקרתי
כראוי למבני ציבור ממשלתיים ,אך בו בזמן
צנוע ובעל אופי "ישראלי" ,כדי לייצג את
המדינה הצעירה והמודרנית על אופייה הייחודי.
את עבודת העיצוב של פנים משכן הכנסת החלה
גד יחד עם שותפה אריה נוי בדצמבר .1963
את הבניין שתכנן יוסף קלרווין גד לא אהבה,
כיוון שלדעתה היה מיושן וקלסיציסטי .כמו
כן הוטרדה מכך שעבודתה העמידה אותה שוב
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ושוב בפני הצורך להסביר את מהות תפקידה
כמעצבת פנים ,מקצוע חדש יחסית באותה
תקופה .בעיצוב פנים משכן הכנסת ,ניסתה
גד לשמר תחושה של כבוד ,ייצוגיות ויוקרה,
אך להפחית את המונומנטאליות שאפיינה
לדעתה את המבנה .תקרתו של אולם המליאה
(שהיה בעל פרופורציות גרועות ,לדעתה)
תוכננה כקמרון חבית בעל  16חלונות עליונים,
שנועדו להיות מקור התאורה היחידי באולם.
גד התעקשה על הוספת תקרה תלויה ,ולאחר
ויכוחים רבים נתלו מהתקרה לוחות מעץ מלא,
בתכנונו של הפסל דני קרוון ,שתכנן גם את קיר
האבן בחזית האולם 160.בעיצוב המשכן ,שלא
כמו בעיצוב הדירות הפרטיות ,השתמשה גד
בחומרים שאינם בהכרח מקומיים .כך לדוגמה
כיסאות אולם המליאה יובאו מחוץ לארץ,
וקירותיו של חדר הישיבות מחופים בעץ איכותי
שיובא גם הוא .גד האמינה כי "הארכיטקטורה
אינה שלמה אם לא משולבות בה שתי האמנויות
האחרות — פיסול וציור" ,קל וחומר בבניין
משכן הכנסת" ,החשוב ביותר במדינתנו",
כדבריה 161.ואכן ,כמו בכל עבודותיה האחרות,
משכן הכנסת הוא ביתן של יצירות אמנות רבות
של אמנים שונים ,ביניהם :מרק שאגאל ,ראובן
רובין ,שרגא וייל ,דוד פלומבו ,בוקי שוורץ ,דן
בן־שמואל ,משה קסטל וחוה קאופמן ,וכאמור,
דני קרוון.
ב־ 1994נערכה לכבודה ובהשתתפותה
תערוכה רטרוספקטיבית של יצירותיה במוזיאון
תל־אביב לאמנות .גד רכשה לה שם כמעצבת
פנים מובילה בישראל ,קפדנית עד לפרטים
הקטנים ,בעלת סגנון ייחודי קליל ומודרני,
שהגיב לאיכויות הארצישראליות כפי שתפסה
אותן 162.עבודתה זכתה לחשיפה בתערוכה
וכן בספר שכתב רן שחורי אודותיה ופורסם
ב־.1997

האדריכלות לאחר קום המדינה,
1970-1948
הקמת המדינה היהודית בארץ־ישראל בשנת
 1948ופתיחת שעריה בפני יהודי הגולה הביאו
לתנופת בנייה .האוכלוסייה גדלה באופן
משמעותי ,ועל המדינה היה למצוא פתרונות
דיור מהירים וזולים לעולים החדשים ,כמו
גם לשפר את תנאי המגורים של התושבים
הוותיקים בארץ .גידול האוכלוסין ,מצוקת
הדיור והמצב הכלכלי הבעייתי הניבו תוכניות
בנייה שונות ,כדוגמת התוכנית שהוכנה על־
ידי צוות אדריכלים בכירים באגף התכנון של
משרד ראש הממשלה בראשותו של אריה שרון
ופורסמה ב־ 1951תחת הכותרת "תכנון פיסי
בישראל" 163.אריה שרון וכן ארתור גליקסון,
הנס ראו ואחרים ,אשר היו שותפים לתכנון
הפיזי של מדינת ישראל בעשור הראשון
להקמתה ,היו כולם אדריכלים גברים ,ולא ידוע
על מעורבותן של נשים בתכנון ערים .בהתאם
למורשת האירופאית לא הייתה נהוגה בשנים
אלה הפרדה בין תכנון ערים ובין אדריכלות.
תכנון ערים התגבש בישראל כדיסציפלינה
נפרדת רק בשנות השישים ,עם פתיחתו של
מסלול לימודים נפרד לתכנון ערים ואזורים
בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.
לצד הצורך למצוא פתרונות דיור ,עלה
גם צורך בבניית מבני ממשל ומוסדות ציבור
וכן מתקנים צבאיים ברחבי הארץ .עבודות
הבנייה השונות תוכננו על־ידי האדריכלים
הוותיקים והמובילים שפעלו בארץ טרם קום
המדינה ,וביניהם גם האדריכליות לוטה כהן,
ג'ניה אוורבוך ,יהודית סגל־שטולצר ודורה גד,
כמו גם על־ידי דור חדש של אדריכלים שנולד
בארץ .רובם למדו את המקצוע בטכניון ,שהיה
באותם הימים המוסד היחיד בארץ שבו לימדו
האדריכלות .בניגוד לאדריכלים הוותיקים,
אדריכלי הדור החדש לא רכשו את השכלתם
בחו"ל ,גם כיוון שמצבם הכלכלי לא אפשר
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זאת ,אך בעיקר משום זמינותו של הטכניון
ומתוך תחושה של חובה לאומית וגאווה ללמוד
במוסד ישראלי חדש ומתקדם במדינת ישראל
המודרנית ולהשתתף בבניינה.
הטכניון תפס מקום חשוב גם בשיתוף פעולה
עם צה"ל במסגרת מסלול העתודה האקדמית,
שעל הקמתו הוחלט ב־ .1950צעירים שעברו
מבחני מיון נשלחו לטכניון לרכוש השכלה
גבוהה במקצועות שונים ,כמקצועות הבניין,
תכנון ערים ,חשמל ,מכניקה ,כימיה ועוד,
זאת על מנת להכשירם לקראת תפקידים
הנחוצים לצה"ל 164.בהוראת הרמטכ"ל יגאל
ידין נשללה מנשים הזכות להשתלב במסלול
העתודה האקדמית ב־ ,1950אך הסוגיה שבה
ועלתה לדיון בשנת  165:1951מאחר שהעתודה
האקדמית הינה מסלול ארוך טווח העלתה
שאלת שילובן של נשים במסלול זה שאלות
ייחודיות לגבי השינוי במעמדן הצבאי כאשר
תינשאנה ותלדנה ילדים 166,אך הוחלט אז כי
גם הנשים תשולבנה במסלול העתודה בכל
זאת 167.שילוב נשים במקצוע טכני כאדריכלות
נעשה בעתודה האקדמית בהדרגה ,ואין זה
ברור אם נכללו נשים בין  19הצעירים שלמדו
הנדסת בניין ואדריכלות במחזור השני של
העתודה בקיץ  168.1951בשנת  1953הוקצה
מספר מקסימלי של  15מועמדים (נשים
וגברים) למסלול העתודה האקדמית במקצוע
האדריכלות ,אך רק שתי נשים התקבלו .מספר
המועמדים הכולל בכל המקצועות עמד על
169
 ,420ומספר הנשים בתוכם עמד על .87
כאמור ,סירובו של מוסד הטכניון לפרסם
רשימה סדורה של בוגרות הטכניון אינו מאפשר
למסור מידע מדויק ,אך משיחות שקיימתי עם
אדריכליות שונות עולה כי כבר לפני אמצע
שנות החמישים סיימו הנשים הראשונות את
מסלול העתודה האקדמית בלימודי האדריכלות
בטכניון .אדריכליות אלה נקלטו עם תום
לימודיהן במשרדי התכנון של צה"ל ובמשרדים

ממשלתיים כגון משרד הביטחון ,משרד השיכון,
משרד הפנים וכדומה.
לאורך שנות החמישים עלה בהדרגה ובאופן
משמעותי מספר הנשים שסיימו את לימודי
האדריכלות בטכניון (בין אם במסגרת העתודה
האקדמית של צה"ל ובין אם באופן עצמאי).
שמות חלק מבוגרות הטכניון בשנות החמישים
ושמות אדריכליות ישראליות אחרות מופיעים
בהקשרים שונים של תערוכת הנשים האדריכליות,
( Les femmes architectes exposentנשים
אדריכליות מציגות) 170,שהתקיימה במרכז
פומפידו בפריז בין  13.9.1978ל־.16.10.1978
את התערוכה ארגנו UFFA – Union Française
( des Femmes Architectesהאיגוד הצרפתי
של נשים אדריכליות) ו־UIFA – Union
Internationale des Femmes Architectes

(הארגון הבינלאומי של נשים אדריכליות),
שנוסד ב־ .1963במקביל לתערוכה התקיים
גם כנס ,והיו אלה הכנס הראשון והתערוכה
הבינלאומית הראשונה לנשים אדריכליות
שבהם השתתפו אדריכליות ישראליות .ההכרה
בעשייתן של נשים אדריכליות באותה תקופה
הייתה בראשיתה ,והתערוכה הייתה חדשנית
בתפיסתה .מיקומה בבניין כה מהפכני מבחינה
ארכיטקטונית כמו מרכז פומפידו העניק לה
נופך חדשני ומתקדם.
ממצאיו של מחקר שנערך לקראת
התערוכה פורסמו בחוברת שיצאה לאור לקראת
פתיחתה 171.המחקר הראה כי בשנת  1978פעלו
בישראל  300נשים אדריכליות .כמו כן ,מצוין
בחוברת כי מרבית האדריכליות פעלו באופן
חופשי במקצוען ,רבות מהן לימדו בפקולטות
לאדריכלות ,כמה תפקדו כאדריכליות אזוריות,
כאחראיות ראשיות ברשויות שונות ,או
במחלקות הציבוריות ובמחלקות ההנדסה של
הקיבוצים .מחקר שנערך בטכניון באותה שנה
וממצאיו פורסמו גם הם בהקדמה לחוברת,
הראה כי  71%מהאדריכליות עבדו במשרד
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אדריכלים לעומת  29%בלבד שעבדו באופן
עצמאי;  54%מכלל האדריכליות בישראל
עבדו במשרה מלאה ו־ 75%הביעו מוטיבציה
ועניין בהתפתחות מקצועית ואישית ,תוך שהן
מדגישות את חשיבותו הרבה של המקצוע ,אשר
מעניק להן ,לדבריהן ,תחושת אוטונומיה.
בתערוכה הוצגה עבודתן של  15אדריכליות
ישראליות ,אשר היו כולן חברות בארגון נשים־
אדריכליות כזה או אחר .הפרויקטים הנבחרים
של האדריכליות הוצגו כתצלומים על גבי
לוחות גדולים שהוכנו בארץ בעוד מועד.
בקטלוג התערוכה מפורטים שמות הנשים לצד
תקציר קורות חייהן ועשייתן האדריכלית ,וכן
תמונה אישית וצילום של אחד מן הפרויקטים
שהוצגו בתערוכה .רוב האדריכליות שהשתתפו
בתערוכה לא זכו עדיין להכרה ולפרסום להם
הן ראויות ,זאת בשל דלות המחקר והקושי
172
להתחקות אחר פועלן.
התייחסות נוספת לנשים אדריכליות מופיעה
במכתב מאפריל  1973בחתימתו של דוד הרניק,
מנהל איגוד הארכיטקטים בישראל דאז ,ובו הוא
מזמין את האדריכליות הישראליות לכנס "נשים
אדריכליות" ,שמטרותיו" :הקמת סניף ישראלי
שיצטרף לארגון האדריכליות הבינלאומי"
וכן "הכנות לקונגרס הבינלאומי" 173.במכתב
מוזכרים שלושה קונגרסים בינלאומיים שקיים
עד אז הארגון הבינלאומי של נשים אדריכליות,
וכן מצוין כי בקונגרס שהתקיים בקיץ 1972
הוחלט על קיום הקונגרס הבא בישראל בקיץ
 .1974תוכנית זו לא יצאה לפועל ,ככל הנראה
בשל מלחמת יום הכיפורים שפרצה באוקטובר
.1973
בחרתי להשתמש בקטלוג התערוכה מ־1978
כנקודת המוצא לחלק הבא ,שבו יוצג בקצרה
את פועלן של חלק מהאדריכליות המוזכרות
בו ,אדריכליות שפעלו בארץ מקום המדינה
ועד שנות השבעים .בקטלוג האמור חסרים
פרטים רבים שלא אותרו גם במקורות אחרים.

כמו כן ,ישנן אדריכליות שסירבו למסור את
שנת הולדתן ,למרות פנייתי האישית אליהן.
מכל מקום ,פועלן של האדריכליות שתצוינה
(וגם אלה שלא) ראוי למחקר נוסף מקיף ורחב
ולהכרה ציבורית ,שכן הן היו שותפות מלאות
בבניין הארץ ,כפי שנכתב בדברי ההקדמה של
חוברת התערוכה.

כרונולוגיה ודיון בעבודתן של
אדריכליות לאחר קום המדינה,
1970-1948

נוגה אדרי (?  )Noga Adari,ילידת רומניה,
למדה בטכניון בחיפה וסיימה עם תעודת
מהנדס־אדריכל .את דרכה המקצועית החלה
בתכנון ערים ברוטרדם שבהולנד ,ובשנת 1959
החלה לעבוד בחיפה במשרדו של פרופסור
גלעד .ב־ 1972הקימה משרד עצמאי בחיפה
וזכתה בתחרות לתכנון מרכז תרבותי בכפר־
סבא .בנוסף עסקה בתכנון ערים ,תכנון וילות
ובתים פרטיים.
אילנה אלרוד (נ ,)Ilana Alrod 1936 .נולדה
בישראל ,למדה אדריכלות בטכניון בחיפה
מ־ 1953עד  1957וסיימה עם תעודת מהנדס־
אדריכל .ב־ 1958שהתה בריו־דה ז'נרו והייתה
שותפה לתכנון העיר ברזיליה תחת ניהולו
של האדריכל אוסקר נימאייר .בתחילת שנות
השישים הייתה המהנדסת הראשית של העיר
החדשה ערד ,ולאחר מכן עסקה תקופה מסוימת
בתכנון ערים בדנמרק .ב־ 1963פתחה משרד
עצמאי יחד עם בעלה ,האדריכל דן אלרוד.
השניים תכננו את מרכז דנמרק בירושלים
והשתתפו בחידוש העיר העתיקה בירושלים.
כמו כן תכננו בני הזוג מרכזים קהילתיים,
בנייני מגורים וכן בתי ספר רבים ,ביניהם בית
הספר המקיף בטירת הכרמל ,בניין המשתלב
במבנה ישן בעל קשתות .הכניסה לבניין מרובת
מדרגות שיכולות לשמש כאמפיתיאטרון.
הבניין בנוי אבן ,אולי כמחווה לבניין הישן או
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כאזכור לכפר הערבי טירה ,שהיה בנוי אף הוא
מאבן 174.עד שנות התשעים תכננו הזוג אלרוד
מבני מגורים רבים ,מרכזים מסחריים ,דיור מוגן
ואף עסקו בתוכניות לפיתוח תיירות בעולם
175
במקומות כמו טורקיה וקניה.
זיוה ארמוני (?  )Ziva Armoni,נולדה
בישראל וקיבלה תעודת אדריכל־מהנדס
מהטכניון בחיפה .היא מונתה למהנדסת בכירה
במחלקת התכנון של "הקיבוץ המאוחד" ,ויחד
עם צוותה זכתה בפרס ראשון עבור תכנון
הספרייה הלאומית והספרייה האוניברסיטאית
בירושלים .בשנים  1968-1965למדה ועבדה
בארצות הברית ,וב־ 1968פתחה משרד עצמאי
בתל־אביב .זיוה ארמוני לימדה ,בין השאר,
באוניברסיטת תל־אביב ופרסמה מחקרים
אדריכליים .היא תכננה מרכזים תרבותיים
וחקלאיים ,דירות ווילות ,וכן עסקה בתכנון
עירוני .תכנון בית ההבראה נוף גינוסר הוא
מעבודותיה הבולטות.
ריטה דונסקי פוירשטיין (Rita Dunski-
)נ 176Feuerstein, 1939 .נולדה בפולין ,ולאחר
שאביה נרצח על־ידי הנאצים במלחמת העולם
השנייה ,הגיעה בגיל  9עם אמה ארצה ב־.1948
את לימודי האדריכלות סיימה בז'נבה שבשוויץ
ב־ ,1964ומשם פנתה להשלים תואר שני במכון
לבניין הערים באוניברסיטת סורבון בפריז ,שם
סיימה ב־ .1967באותה השנה החלה את עבודתה
בארץ כאדריכלית בכירה במשרד גבירצמן שקד
בתל־אביב .בראשית שנות השבעים הצטרפה
כשותפה במשרד ש.ש אדריכלים בע"מ .דונסקי
הייתה שותפה לפרויקטים רבים ,ובהם מבנים
בקיבוצים ,מבנים חינוכיים ,התיישבויות
כפריות ,בתי מלון ,בתי כנסת ,ישיבות ,כדוגמת
ישיבת הר־ציון ועוד ,ואף עסקה בהוראת
מקצוע האדריכלות.
מאירה דורי ) (Meira Dori, ?-2006בעלת
תואר אדריכל מהטכניון ותואר שני בתכנון
ערים מהטכניון ומאוניברסיטת פנסילבניה.

ב־ 1958עבדה כאדריכלית במשרדו של כרמי
בתל־אביב ,ובין השנים  1967-1959עבדה
כעצמאית במשרדה בתל־אביב ותכננה בתים
פרטיים ווילות רבות .בין השנים 1971-1970
לימדה דורי קורסים בנושאי עיצוב ,ובמשך
תקופה מסוימת שימשה כראש מחלקת הבינוי
עבור ויצ"ו.
עכסא חבקין )?  (Achsa Havkin,אדריכלית
שעבדה בשיתוף עם בעלה דניאל חבקין,
במשרד עצמאי שפתחו בחיפה .חבקין תכננה
בתים ,מעונות סטודנטים ועוד.
נעמי יודקובסקי (Naomi Judkowski,
) 177.1920-1998פרסומה של יודקובסקי בא לה
בעיקר בשל קורות חייה ובשל הישגיה בכלל,
לאו דווקא האדריכליים ,ועם זאת ,שזור גורלה
ביצירתה האדריכלית .יודקובסקי מייצגת דור
של ניצולי שואה שהגיעו לארץ והחלו בבניין
חיים חדשים במדינה חדשה .היא נולדה בוורשה
למשפחת רוזנשטראוך (.)Rozenstrauch
סמוך לפרוץ המלחמה ב־ 1939החלה ללמוד
ארכיטקטורה בפוליטכניק בוורשה ,אך לא
סיימה את לימודיה בשל המלחמה .כישרונה
בציור וכן הידע המקצועי שרכשה בתקופת
לימודיה ,כמו ידע בשרטוט ,הצילוה ממוות.
הגרמנים השתמשו בכישוריה לפרויקטים
שונים בשטח הגטו ,שם היא סייעה ליהודים
כשהשתתפה בבניית מקלטים לשם הסתרתם.
במאי  1943נרצחו בני משפחתה במיידנק,
וביולי באותה שנה היא הועברה לאושוויץ.
עם סיום המלחמה חזרה יודקובסקי לוורשה
ופנתה לוועד היהודי בחיפוש אחר עבודה.
היא עבדה כציירת של כרזות ודיוקנאות של
המנהיגים ,ובשעות הפנאי ציירה זיכרונות
ממחנה אושוויץ :ציורי אקוורל וטוש בגודל
 30x20ס"מ ,עליהם חתמה במספר האישי
שקיבלה במחנה הריכוז ובשמה המקורי —
זופיה רוזנשטראוך .ציוריה נרכשו על־ידי
הוועד היהודי הפולני ,ובלא ידיעתה הם שימשו
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מאוחר יותר עדות במשפט אייכמן .רק לאחר
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מותה נתגלתה זהותה כציירת הציורים האלה.
בעזרת שני ציירים נוספים הכינה יודקובסקי
לאחר המלחמה את הביתן היהודי במיידנק.
בוועד היהודי הפולני הכירה את בעלה בוריה,
ובאפריל  1948עלו השניים ארצה והתיישבו
בקיבוץ יגור .מאוחר יותר עברו השניים
לוולדהיים (כיום אלוני אבא) ומשם לקבוצה
בסמריה ,כיום קיבוץ לוחמי הגטאות .לנעמי
ולבוריה נולדו שני בנים .יודקובסקי סיימה את
לימודיה בטכניון עם תעודת מהנדס־אדריכל.
היא עבדה בתנועה הקיבוצית המאוחדת,
ועיצבה את מרבית המבנים בקיבוץ לוחמי
הגטאות ,לרבות חלקים מבית לוחמי הגטאות.
היא תכננה חדרי אוכל רבים בקיבוצים שונים,
בתי ספר ,ספריות ,מרכזים תרבותיים ,מרכזי
נוער ומרפאות.
ב־ 1990פרסמה יודקובסקי ספר זיכרונות
בשם רקוויאם לשתי משפחות 179,והציגה
תערוכת עבודות באקוורל בנהריה .כגמלאית
המשיכה לעסוק בציור הנופים והטבע בגליל
המערבי ובליווי קבוצות בני נוער לפולין.
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אורה יער )(Ora Yaar, 1929-1999
נולדה בפולין למשפחת אדריכלים .אביה,
אברהם גרטספלד ,עסק באדריכלות בלבוב
שבפולין ומאוחר יותר בחיפה .אחיה שמואל
היה מאדריכלי "הסוכנות היהודית" וחברת
"אפרידר" ועסק בפיתוח חבל לכיש .אורה
עלתה לארץ־ישראל ב־ ,1936ובשנת 1953
סיימה את לימודי האדריכלות בטכניון וקיבלה
תעודת מהנדס־אדריכל .את צעדיה הראשונים
במקצוע האדריכלות עשתה במשרדו של דב
כרמי ובמשרדו של רוברט בנט (שתכנן באותם
ימים את הוסטל בית ברודצקי ברמת אביב).
אורה נישאה לאדריכל יעקב יער ולשניים
נולדו שלושה ילדים .הזוג יער זכה בפרס השני
בתחרות לתכנון בניין עיריית תל־אביב ובתחרות
לתכנון בתי המשפט בעיר .ב־ 1958פתחו אורה

ויעקב יער משרד עצמאי ותכננו ,בין השאר,
את ביתו של אדריכל הנוף ליפא יהלום ברמת
חן .אורה ויעקב יער התפרסמו בשנות השישים
בעיקר בזכות השיכונים שתכננו בשכונת גבעת
המורה בעפולה עילית ובכפר־סבא .הזוג יער
תכנן מבנים אלה כניתנים לשינוי ולהרחבה
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"ספונטניים" בלי שתיפגע תדמיתם.
במסגרת עבודות השיקום והשימור שנעשו
בישראל בשנות השישים והשבעים השתתפה
יער בשיקום ובפיתוח יפו העתיקה ובשימור
ובנייה של הרובע היהודי בעיר העתיקה
בירושלים .כמו כן הייתה שותפה לשיקום
הרובע היהודי בצפת ולשיקום העיר קיסריה.
בשנות השמונים השתתפה בתכנון האב של
שכונת פסגת זאב על יד ירושלים ובתוכניות
בינוי של מבני מגורים בשכונת רמות ובשכונה
חרדית על רכס שועפט .בתערוכה שנערכה
בפריז ב־ 1978הוצגו מכון סילבר להנדסה
ביו־רפואית בטכניון ושכונת כפיר בדרום
תל־אביב — שניהם בתכנונה .מקבצי המבנים
בשכונת כפיר מסודרים סביב חצרות מרובעות
וחזיתותיהם מפולחות לאלמנטים אנכיים
הבולטים ונסוגים לסירוגין ומרמזים על חלוקת
החדרים הפנימית של הדירה.
אירנה מיטלמן (נ.)Irena Mitelman, 1910 .
את תעודת המהנדס־אדריכל קיבלה מיטלמן
ב־ 1934מבית הספר הפוליטכני בוורשה.
בישראל בנתה מיטלמן מבני דיור ווילות יחד
עם בעלה .כמו כן היא תכננה בתי ספר וגני
ילדים עבור עיריית תל־אביב ,וכן התיישבויות
ודיור אורבאני עבור משרד השיכון .בשנות
השבעים החזיקה מיטלמן משרד עצמאי בתל־
אביב ועסקה בתכנון בתי חולים .לצד עשייתה
המקצועית ,פרסמה מיטלמן מספר מאמרים.
שושנה מג'ר־חשמונאי (Shoshana
)?  Madjar-Hashmonay,נולדה בבוקרשט,
ולמדה שם ובסופיה ,אך את תעודת המהנדס־
אדריכל קיבלה מהטכניון בחיפה .היא עבדה עם
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אדריכלים חשובים רבים ,ביניהם אל מנספלד
ומוניו וינרוב ,וב־ 1963פתחה שושנה משרד
עצמאי בחיפה .היא אחראית לתכנון תוכנית
עירונית חדשה לשלוש ערים ,מבני ציבור,
דיור ,מרכז חינוכי במעלות ושלושה בתי מלון.
כמו כן ,מאז  1963מילאה שושנה תפקיד
בכיר ב־( U.I.F.A.הארגון הבינלאומי לנשים
אדריכליות) בפריז.
שולמית נדלר (נ(Shulamit Nadler, 1923 .
נולדה בישראל ולמדה בטכניון בחיפה .היא
נישאה למיכאל נדלר ,והשניים עבדו יחדיו.
בתקופות מסוימות עבדו הזוג נדלר בשותפות
עם שמואל ביקסון ומשה גיל .הזוג נדלר
התפרסם לראשונה ב־ 1946עם זכייתם בתחרות
לתכנון המדרשה החקלאית ע"ש רופין .ב־1951
תכננו בני הזוג את בניין תיאטרון באר־שבע
וב־ 1953את בניין הקולנוע באשקלון .ב־1956
זכה הזוג בתחרות לתכנון בניין תיאטרון
ירושלים ,עליו כתב אבא אלחנני כי "זוהי
אולי עבודתם החשובה ביותר ולו בגלל ההישג
שבשילוב הנדיר בין חזית הכניסה לתבליט
הפיסולי האקספרסיבי (מעשה ידי הפסל יחיאל
שמי) .למרות שעבודות של אמנות פלסטית
שולבו בבניינים ציבוריים רבים בארץ ,הצלחת
האדריכלים [ ]...והפסל שמי באינטגרציה בין
שתי אמנויות ויזואליות ,הייתה ללא תקדים
בבנייה החדשה בארץ" 182.הזוג נדלר תכנן גם
את בניין עיריית באר־שבע והעניק לו מראה
מיוחד באמצעות חזית מחורצת .ב־1967
תכננו השניים את בניין הספרייה המרכזית
באוניברסיטת תל־אביב .הבניין הוא דמוי טרפז
הפוך בעל פינות מעוגלות המונח על מבנה אבן,
ובין השתיים מפרידה רצועת חלונות שקופים.
חריצת המסה הטרפזית הכבדה וההדגשה
האופקית מנטרלות את כובד הבניין.
שולמית נדלר תכננה בנייני משרדים,
מבנים ציבוריים וחינוכיים רבים ,ביניהם בית
הספר לתקשורת של בזק ,בניין משרדי אגד,

בית הספר לאו־בק בחיפה ובניין בית ספר
אורט בירושלים.
גבריאלה נוסבאום (Gabriela Nussbaum,
)? .לאחר לימודיה בטכניון למדה לקראת תואר
שני בפינלנד בין  ,1976-1974וכתבה את
עבודת המוסמך שלה אודות ארכיטקטורה פינית
מודרנית .נוסבאום עבדה במשרד אדריכלים
בהלסינקי ,וב־ 1977זכתה בפרס שני על עיצוב
אביזרי חוף ים תיכונים.
שרה סופר־שרויר (Sarah Sofer-Schreuer,
)? נולדה בפולין ,למדה אדריכלות ברוסיה
ופיסול בלונדון .היא הייתה בעלת משרד
עצמאי בחיפה וזכתה במספר פרסים ראשונים
באדריכלות ובפיסול .סופר־שרויר תכננה
את בנק ישראל בחיפה וכן מספר בתי ספר,
גני ילדים ,מרכז רפואי ,מפעלים ,מונומנטים
ואנדרטאות ,בתי מגורים ווילות .כמו כן היא
כיהנה כיושבת ראש איגוד הציירים והפסלים
של חיפה וצפון ישראל.
רות עינב )נ (Ruth Enav, 1945 .סיימה את
לימודיה בטכניון ב־ 1968ועד למועד התערוכה
בפריז ,עסקה בעיקר במחקר.
ריטה פלדמן )?  (Vita Feldman,התמחתה
בתחום הימי ובין תכנוניה היו בית הספר הימי
ובית ספר מוסלמי — שניהם בעיר עכו ,בית
ספר תיכון ימי באשדוד ,מספר מבנים בנמלי
אילת ואשדוד וכן בית ספר ימי בגאנה .יחד עם
מ .קרמר תכננה מספר מרכזים קהילתיים ,ובית
ספר באור־יהודה.
כמה מהאדריכליות שצוינו לעיל (פרט
לנעמי יודקובסקי) זכו לפרסום מסוים
בעיתונות המקצועית .בספרו תולדות האמנות:
כרונולוגיה ,אדריכלות ,עיצוב ,פיסול ,ציור,
מציין אליעזר פרנקל שלוש מהן בקצרה:
שולמית נדלר ,אורה יער ואילנה אלרוד,
ושלושתן מופיעות צמוד לבעליהן האדריכלים.
מבין יתר האדריכליות שהציגו בתערוכה
בפריז ,רק האדריכלית ריטה דונסקי פוירשטיין
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(נ )Rita Dunski-Feuerstein ,1939 .זוכה לציון
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מפורט בספרו.
רות אניס (נ .(Ruth Enis 1928 .כשם
ששמרנו במחקרנו מקום מיוחד לפועלה של
האדריכלית דורה גד ,שהתמחתה והובילה את
תחום אדריכלות הפנים בארץ ,כך ראויה לציון
מיוחד גם אדריכלית הנוף רות אניס .בעשורים
האחרונים הפך תחום אדריכלות הנוף ממקצוע
שהיה מעשי בעיקרו לדיסציפלינה אקדמית
ומחקרית חשובה במוסד הטכניון .בתהליך
חשוב זה בולטת מעורבותה של אניס ,אשר
השפעתה על התחום ,הן ברמה המעשית והן
ברמה האקדמית ,גדולה לאין שיעור .את קורות
חייה מפארים תכנון אתרי נוף רבים ,ייעוץ,
מחקר והוראה ,והיא השפיעה רבות על דור
שלם של נשים אדריכליות נוף בארץ.
רות אניס מבית ויידנפלד ()Weidenfeld
184
נולדה בצרנאוצי ( )Cernautiשברומניה,
אשר עד נפילת הקיסרות האוסטרו־הונגרית
ב־ 1918נקראה צ'רנוביץ (,)Czernowitz
והייתה מרכז תרבותי חשוב בעל מסורת ארוכת
שנים .בשנת  ,1937בהיותה בת  ,9הגיעה עם
הוריה לפלסטינה ,והמשפחה התיישבה בשכונת
קריית־מאיר בתל־אביב .השכונה ,שהוקמה זמן
קצר קודם לכן ונקראה על שמו של מאיר דיזנגוף
( )1936-1861תוכננה ,כאמור ,ב־ 1936על־ידי
האדריכלית יהודית סגל־שטולצר עבור מעמד
הביניים .השכונה ששכנה בצפון תל־אביב,
אז בין פרדסים והיום ליד כיכר רבין ,אופיינה
בסגנון הבינלאומי ,והיו בה גינות חדשניות
שתכנן אחד מאדריכלי הגנים המובילים של
התקופה ,יחיאל סגל ( 185.)1962-1886אניס
מספרת כי השכונה והגנים שבה הרשימו אותה
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וטבעו חותם משמעותי על חייה.
תפנית דרמטית בחייה התרחשה כשבקיץ
 1939נסעה עם אמה לבקר את סבתּה החולה
ברדאוצי ( ,)Radautiעיר קטנה דרומית
לצרנאוצי .זמן קצר לפני מות סבתה פרצה

מלחמת העולם השנייה ונבצר מאניס ומאמה
לשוב לפלסטינה .באוקטובר  1941נשלחו
השתיים על־ידי הרומנים לטרנסניסטריה
( ,(Transnistriaשם שהו השתיים בגטו מוגילב
( )Mogilevבמשך כמעט שנתיים .באמצעות
תשלום שוחד ובסיוע הצלב האדום הצליחו
אניס ואמה להימלט מן הגטו ,ובדצמבר ,1943
לאחר מסע מייגע של שלושה חודשים ,הגיעו
השתיים לגבול הלבנוני־פלסטיני.
אניס בת ה־ 15התקבלה לכפר הנוער בן־
שמן ,שנוסד בשנת  1927על־ידי ד"ר זיגפריד
לימן ( .)Lehmannאת ראשוני המבנים שנבנו
שם תכנן פריץ קורנברג (Fritz Kornberg,
) 187,1889-1944ולאחר מותו עברה מלאכת
התכנון לידי האדריכלית לוטה כהן .תכנון
הגינות בכפר הנוער בן־שמן נעשה על־ידי
אדריכל הגנים יחיאל סגל ,שתכנן ,כאמור,
גם את הגנים בשכונת מגוריה של אניס .בכפר
הנוער היא חייתה כשנתיים ,ובין היתר עבדה
שם בגנים ובמשתלת הנוי .את לימודי הבגרות
סיימה בגימנסיה הרצליה בתל־אביב ,ולאחר
שירותה הצבאי החלה בשנת  1949ללמוד
ארכיטקטורה בטכניון ,שם סיימה את לימודיה
בשנת  1954כמהנדסת מדופלמת.
עבודת המוסמך שכתבה אניס הייתה אחת
משתי העבודות הראשונות שהוגשו בפקולטה
לאדריכלות ותכנון ערים בטכניון לקראת קבלת
תואר שני .עבודתה חקרה את מיקומם של בתי
הספר היסודיים בשכונות המגורים .העבודה
נעשתה בהנחיית פרופסור אלכסנדר קליין,
אחד האדריכלים ומתכנני הערים החשובים
של התקופה ,שסיים את לימודיו ברוסיה
ועבד בגרמניה כארכיטקט וכמתכנן ערים מאז
מלחמת העולם הראשונה 188.כמו עולים חדשים
רבים שנאלצו לעזוב את אירופה ,גם קליין
לא ידע עברית והוא לימד ברוסית ובגרמנית.
שליטתה של אניס בשפה הגרמנית סייעה
במינויה כאסיסטנטית של קליין ,ובמסגרת

 | 170עדינה מאיר־מריל

תמונה  :6רות אניס וחיים לטה ,נעורים ,מרכז להכשרה כפרית (היום כפר נופש ליד נתניה) ,אוסף ר .אניס.

תפקידה זה הייתה מעורבת גם במחקר .עם
סיום לימודיה לתואר מוסמך ב־ 1956המשיכה
אניס לעבוד כאסיסטנטית בטכניון ולימדה יחד
עם אדריכל הנוף חיים לטה ( )Chaim Latteעד
 ,1958ובשיתוף עמו תכננה מספר גנים פרטיים,
חצרות בתי ספר וגנים בקיבוצים (תמונה .)6
יחד עם בעלה ,הברט שמואל אניס ,בילתה
רות שש שנים בארצות השפלה .ושם הוענקה
לה אחרי בחינות תעודת אדריכל גנים ונוף
מדופלם .בין  1960-1959עיצבה אניס את הגן
התנ"כי ,שהתפרש על שטח של ארבעה דונם,
בתערוכה "פלוריאדה (Floriade-60) "60
שהתקיימה ברוטרדם .במשך ארבע שנים
( )1964-1960הייתה אניס אדריכלית הנוף
הראשית בעיריית האג שבהולנד ,והכינה עבור
העיר תכנית אב למגרשי משחק לילדים ,עיצבה
עשרות מגרשי משחק ,מהם הוקמו  ,34תכננה

פארק עירוני ששטחו  1000דונם ועוד.
בשנת  1964פתחה אניס משרד בחיפה
בשותפות עם מ .סוזין ,ובין השנים 1978-1968
ניהלה שם משרד עצמאי .בין עבודותיה
החשובות בישראל עד לשנת  1970ניתן למנות
את שמונת מגרשי המשחקים הציבוריים
בירושלים שנבנו בין השנים  ,1967-1965כמו
גם ניסוח תקנון להקמת מגרשי משחקים .רות
אניס תכננה ועיצבה את השטחים הפתוחים
עבור  500יחידות דיור ואת הגינון בקריית־
ים עבור משרד השיכון ( ,)1967-1964וכן
עבדה רבות עבור רשות שמורות הטבע ,בין
היתר בעין פשחה ( )1972-1968ובהר מירון
( .)1970-1969בין השנים  1967-1965עיצבה
אניס את גינת ביתו של ד"ר ראובן הכט ,שתוכנן
על־ידי האדריכל ורנר י .ויטקובר וממוקם על
הכרמל 189.כמו כן ערכה עבור רשויות שונות
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תחקירים ומחקרים שונים על אתרי נופש,
שיקום מחצבות ,וכן פיתוח נופי של כבישים
ומחלפים.
לצד עבודתה המעשית המגוונת ,עסקה אניס
לאורך השנים בהוראה בטכניון (גם כמתרגלת
וכמנחה בסטודיו) וב־ 1977מונתה לפרופסור.
באותה שנה נפתח מסלול לאדריכלות נוף
בטכניון ,ופרופסור אניס עמדה בראשו במשך
 15שנה .בקורות חייה של אניס בולטים במיוחד
מחקרים בנושאים שונים :מחצבות בנוף,
כבישים בנוף ,נופש בנוף ,שטחים פתוחים בעיר
ועוד ,וכן השתתפות פעילה ביותר בכנסים
בינלאומיים והוראה באוניברסיטאות בחו"ל.
פועלה ומחקריה אודות מקורותיו והשפעותיו
של תכנון גנים ונוף בארץ היוו בסיס למחקר
היסטורי ואקדמי העוסק בתכנון נוף בארץ
ופתחו פתח לממשיכי דרכה .בשנת 1994
ראה אור ספרה גנים ונוף בקיבוץ 60 :שנות
190
התפתחות (.)1970-1910

סיכום
היסטוריית פועלן של נשים־אדריכלית בארץ
ובעולם נשכחה ברובה ,ורק בשנים האחרונות
מתפתח מחקר בתחום זה ,בין השאר הודות
להתפתחותם של לימודי נשים ומגדר .בימינו
האדריכלות איננה נתפסת עוד כמקצוע גברי,
והאדריכליות רוכשות להן מעמד מקצועי.
רבות מהן אף מובילות מחקרים אקדמיים
ומלמדות אדריכלות במוסדות שונים ללימודים
גבוהים ,ביניהם הטכניון ,שמקדיש "לנשותיו"
191
מקום מיוחד באתר האינטרנט של המוסד.
בעבר היו מרבית עורכי כתבי העת המקצועיים
בתחום האדריכלות גברים ,והם ששלטו בהפצת
המידע ובפרסום ,וייתכן שזו אחת הסיבות
להדרתן של נשים אדריכליות מדפי ההיסטוריה
הארצישראלית .בניגוד לעבר ,יכולתה של
אישה אדריכלית לפרסם את עצמה באמצעי
התקשורת השונים או באינטרנט ללא תלות

בגורם חיצוני מאפשרת לה להטביע את חותמה
ולבסס את מעמדה.
על אף דלות המידע והמקורות ,מחקרנו
זה הינו ניסיון ראשון להציג בצורה מסודרת
את תרומתן של מכלול הנשים־אדריכליות,
אדריכליות נוף ואדריכליות פנים ,בהיסטוריה
המוקדמת של היישוב ושל מדינת ישראל.
כאמור ,נדרש עוד מחקר רחב ומעמיק על
מנת שתהיה בידינו תמונה מדויקת יותר ,אשר
תשקף את חייהן ואת פועלן בישראל ,במיוחד
בעבר ,ולכן איסוף ושימור הידע הכרחיים
הם 192.בדומה לנעשה בעולם בכלל ובארצות
הברית בפרט ,יהא זה חיוני להציג שאלות
אודות התחומים באדריכלות שבהן התמחו
הנשים האדריכליות בישראל .כך למשל ,יש
לתהות על מידת מעורבותן של הנשים בתכנון
מוסדות ציבוריים וחינוכיים כבתי ספר וכגני
ילדים ,ובתוך כך לברר מה היה חלקן בתכנון
אתרים אחרים ,כגון שכונות מגורים ,מבני דיור
ועוד .יתרה מזאת ,יש לבחון את מקומן של
נשים במשרדי אדריכלות גדולים ואת חלוקת
התפקידים בין בני זוג אדריכלים העובדים
בשיתוף פעולה .שאלות אלה ורבות אחרות
ראויות לשמש בסיס למחקר מעמיק ומרתק
אודות תפקידן של הנשים האדריכליות בבניין
הארץ ומקומן של האדריכליות מן הדור הצעיר
יותר בחברה הישראלית שלאחר קום המדינה.
מן הראוי גם להרחיב שאלות אלה גם בהתייחס
למעמדן של הנשים בכוח העבודה ,וכן למקומן
בזירה הציבורית ולתפקידן הפוליטי .נושאים
אלה נדונו לאחרונה בהרחבה יחסית בכתיבה
מגדרית ביקורתית ויכולים להוות תשתית
רלוונטית וחשובה לדיון בהיבטים מגדריים של
האדריכלות.
בתשס"ז ( )2007קיבלה עדה כרמי־מלמד
את "פרס ישראל לאדריכלות" 193,ובאותה
השנה נפתחה תערוכה בתל־אביב תחת הכותרת
"הנוכחות הנשית באדריכלות הישראלית",
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הזה) שמתמקדת בעיקר בהיבטים עיצוביים
בעבודתה .כמן כן ,ב־ 2006כתבה ד"ר אינס
זונדר מאמר בזמנים על האדריכלית לוטה
כהן (ראו בהמשך) ,וכן ספרה אודות כהן
עומד לראות אור בגרמנית ב־ .2009אני
עצמי כתבתי ערך אודות אדריכליות חלוצות
בארץ־ישראל שפעלו בין השנים ,1948-1920
ראו באנציקלופדיהEdina Meyer-Maril, :

העוסקת באדריכליות ישראליות עכשוויות.
על ההזמנה התנוסס צילום של קפה גלינה,
שבתכנונו היו מעורבות אלזה גדעוני וג'ניה
אוורבוך ,ויש בכך משום מחווה לאדריכליות
החלוצות של ארץ־ישראל.

194

1

תודות לעוזרת המחקר שלי ,רחל דקל־כהן ,על
עזרתה בחיפוש ,באיסוף ובארגון.
בהקשר זה יש לציין לחיוב את כתבותיה של
אסתר זנדברג בהארץ ואת :מיכאל לוין (אוצר),
עיר לבנה — אדריכלות הסגנון הבינלאומי
בישראל ,דיוקנה של תקופה ,קט .תע( .תל־
אביב :מוזיאון תל־אביב .)1984 ,כמו כן
תערוכות נוספות ,כגון צבי אפרת (עורך),
הפרויקט הישראלי .בנייה ואדריכלות,
 ,1973-1948קט .תע( .תל־אביב ,מוזיאון
תל־אביב לאמנות ;)2004 ,מרים טוביה ומיכאל
בונה (עורכים) ,בניין הארץ — שיכונים
בשנות החמישים ,קט .תע( .תל־אביב :סדרת
קו אדום ,הוצאת הקיבוץ המאוחד.)1999 ,
כנס הבאוהאוס נערך ב־ 1994בתל־אביב.
ראו :אורה אחימאיר ,חיים באר (עורכים),
 2000-1900מאה שנות תרבות ,היצירה
העברית בארץ־ישראל (תל־אביב :עם־עובד,
 ,)2000עמ'  ;483מעוז עזריהו ,תל־אביב העיר
האמיתית ,מיתוגרפיה היסטורית (באר־שבע:
אוניברסיטת בן־גוריון ,)2005 ,עמ' ;248-225

4

Richard Ingersoll, “Pilgrimage to the
White City: International Style Conference
in Tel Aviv (22-27 May 1994)”, Journal of
Architectural Education, 48, no 4, (May
1995), pp. 268-270.

2

3

5

6

אודות העיר הלבנה ,תל־אביב ראו את האתרים
הבאים(3.4.2007) http://whc.unesco.org :
(15. 11. 2006).
הסמינר הירושלמי לאדריכלות בחסות יד
הנדיב (קרן רוטשילד) ,הוא פורום בינלאומי דו
שנתי להצגת רעיונות חשובים באדריכלות.
קיימת מונוגרפיה אודות דורה גד (ראו בפרק

Architects in Palestine: 1920-1948, Jewish
Women, A Comprehensive Historical
Encyclopedia. Paula E. Hyman and Dalia
Ofer, (eds.). Jewish Woman's Archive, Inc.
(Jerusalem: Shalvi Publishing Ltd., 2006).
 [CD-Rom].הפרק הנוכחי מבוסס בחלקו על

7

8

9

המחקר שערכתי עבור האנציקלופדיה ,אך
טווח הזמן בו הורחב לשנים .1970-1920
ראוDespina Maria Stratigakos, “Skirts and :
Scaffolding. Women Architects, Gender,
”and Design in Wilhelmine Germany
[Diss.] (Philadelphia, Bryn Mawr College,
1999), p. 8.
Debra Coleman, Elizabeth Danze, and
Carol Henderson (eds.), Architecture
and Feminism (New York: Princeton
Architectural Press, 1996); Doris Cole,
From Tipi to Skyscraper, A History of
Women in Architecture (Cambridge, Ma:
MIT Press, 1978); Dolores Hayden, The
Grand Domestic Revolution, A History of
Feminist Designs for American Homes,
Neighborhoods, and Cities (Cambridge:
MIT Press, 1981); Jane Rendell (ed.),
Gender
Space
Architecture,
An
Interdisciplinary Introduction (London:
Routledge, 1999); Diana Argest, Patricia
Conway and Leslie Kanes Weisman (eds.),
The Sex of Architecture ( New York, Harry
N. Abrams, 1996); Louise W. May (ed.),
The Feminist Reconstruction of Space
(Manitoba: St. Norbert Arts and Cultural
Centre, 2000).
ראוInternational Archive of Women in :
Architecture; http://spec.lib.vt.edu/iawa/
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/
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Israel”, Working Paper No.2, Hadassah
International Research Institute on Jewish
Women, at Brandeis University, revised
;September 1999
ראו גםhttp://www.brandeis.edu/hbi/pubs/ :
wp2.pdf (26.11.2006).

women/contents.html Women architects
(9.2.2008).

 10שמחה יום־טוב מעלה שאלה אחת מני רבות
— מהי מידת ההשפעה של ה"מכשלות
הביולוגיות" (לידה וגידול הילדים) ,על
התפתחותה הרוחנית־יצירתית של האישה.
ראו :שמחה יום־טוב ,היא והוא בתרבות
ובארכיטקטורה( ,חיפה :הטכניון ,תש"ן,
.(1990
 11לואיס בלנשארד בת'ון (Louise Blanchard
) Bethuneהייתה האישה האדריכלית
המקצועית הראשונה בארצות הברית והיא
פתחה את משרדה ב־ 1881בבפאלו.
Juliane Mikoletzky, Ute Georgeacopol- 12
Winischhofer, Margit Pohl, “Dem Zuge
der Zeit entsprechend…”, Zur Geschichte
des Frauenstudiums in Österreich am
Beispiel der Technischen Universität
Wien (Wien: WUV-Universitätsverlag,
1997), p. 42, 56, 113.
Ute Maasberg, Regina Prinz, Die Neuen 13
kommen! Weibliche Avantgarde in
der Architektur der zwanziger Jahre
(Hamburg: Junius, 2005), p. 31; and
ibid, Mikoletzky, “Dem Zuge der Zeit
entsprechend...”, p. 139-142.
 14כפי שכבר צוין בספר זה ,בשנים האחרונות

20

21

22
23

24
25

26

נמצא נושא השוויון בדיון ביקורתי.
Deborah S. Bernstein (ed.), Pioneers and 15
Homemakers: Jewish Women in Pre-State
Israel (New York: State University of New
York Press, 1992).
 16אהוד מנור ,משקי פועלות :1945-1911

מחבורות של פועלות לבתי ספר פנימיתיים
(רמת־גן :יזעור.)1996 ,
 17זהר שביט (עורכת)" ,תולדות היישוב היהודי
בארץ־ישראל מאז העלייה הראשונה" ,בנייתה
של תרבות עברית בארץ־ישראל ,חלק ראשון
(ירושלים :תשנ"ט.)1998 ,
 18מרגלית שילה ,רות קרק (עורכות) ,העבריות
החדשות ,נשים ביישוב ובציונות בראי
המגדר (ירושלים :יד יצחק בן־צבי.(2001 ,
Shulamit Reinharz, “Timeline of Women 19
and Women’s Issues in the Yishuv and

27

במיוחד ללא הסכמת הטכניון למסירת מידע
אודות הנשים שסיימו לימודי אדריכלות
המוסד.
ראו :בנימין וולך (עורך) ,ביבליוגרפיה של
ארכיטקטורה בישראל  ,1970-1930מס.
 — 5חלק א' ו־ב' (חיפה :טכניון ,הפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים ,היחידה לתיעוד
הארכיטקטורה ,תשמ"ב .)1982/
ג'ניה אוורבוך :כיכר צינה דיזנגוף; ויהודית
שטולצר סגל :בית הכנסת בחדרה.
יוסי בן־ארצי ,המושבה העברית בנוף הארץ
(ירושלים :יד יצחק בן־צבי ;)1988 ,צבי
שילוני ,הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות
הציונית( 1914-1903 ,ירושלים :יד יצחק בן־
צבי.)1990 ,
ראו :דוד רפ" ,הדקורטורים מרחוב נחמני",
הארץ(.)21.11.2003
ראו :חוני המעגל ,בלטות .העתקת תבנית
תרבותית על יסודותיה ומרכיביה (תל־אביב:
וילנסקי.)2003 ,
המהנדס והאדריכל יליד ירושלים ,אליעזר
ילין ,למד בעיר דרמשטט שבגרמניה לפני
מלחמת העולם הראשונה .ראו :דוד קרויאנקר,
אדריכלות המדינה שבדרך בראי יצירתם של
הקר־ילין (ירושלים :כתר ,)2006 ,עמ' .23
ראו :ויקיפדיה ,הטכניון — מכון
http://he.wikipedia.
טכנולוגי לישראל:
 ;)23.11.2006( orgשילוני ,הקרן הקיימת
הציונית.
וההתיישבות
לישראל
 ,1914-1903עמ'  ;395-387וכןCarl :
Alpert, Technion: The Story of Israel’s
Institute of Technology (New-York:
)American Technion Society, 1982,
chapter 1.

 28ראו :יהושע פורת ויעקב שביט (עורכים),
"המנדאט והבית הלאומי (,")1947-1917
ההיסטוריה של ארץ־ישראל( ,ירושלים:
כתר ,)1982 ,כרך תשיעי; גדעון ביגר ,מושבת
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כתר או בית לאומי :השפעת השלטון הבריטי
על ארץ־ישראל( 1930-1917 ,ירושלים :יד
יצחק בן־צבי ,תשמ"ג Roza I. M. ;)1983
El-Eini, Mandated Landscape. British
Imperial Rule in Palestine, 1929-1948
(London and New York, 2006), p. 44.
29

לאדריכלית ציפורה נויפלד אין קשר לאדריכל
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"רוקמות אומה"ה
— ארגוני נשים כפטרון האּומנות העממית הרשמית
יעל גילעת

האּומנות העממית הרשמית בישראל לא
התפתחה ישירות מתוך מסורת עממית ,אלא
הומצאה לשם יצירת זהות לאומית .בקריאה
ראשונה ,יכול המונח "המצאת אּומנות עממית
רשמית" להישמע כאוקסימורון ,דהיינו כרעיון
הטומן בחובו פרדוקס .המונח "המצאת מסורת"
הוטבע על־ידי אריק הובסבאום ,ולפיו כל
מסורת לאומית מודרנית הינה מומצאת;
ההמצאה מכילה רכיבים חדשים לחלוטין וגם
רכיבים שלכאורה היו קיימים בעבר ,אך עברו
שינוים והתאמות .אלה ואלה הם המצאה —
החדשים משום שהם חדשים ,ואלה שלכאורה
ישנים משום שהם לא מה שהיו בעבר .ההמצאה
מתייחסת גם לעצם העובדה שגם אם רכיב
מסוים נשמר נאמן לעבר ,הרי שמיקומו בעשיות
1
החברתיות החדשות משנה את משמעותו.
תהליכים אלה אינם סטיכיים .הם יזומים
ולוקחים בהם חלק מתווכים וסוכנים ,שגילויי ָם
המוקדם עלול לפגום במיתיזציה של התהליך,
כי הרי הצלחתה של המצאת המסורת תלויה,
בין היתר ,בהסתרת עקבות התהליך ובהתעלמות
מהצבעה ישירה על המנגנונים שהפכו מסורת
זו לרשמית .לכן ככל שמוצנע ממד ה"המצאה"

וה"רשמיות" כך עולה ערכם של העממיות
והאותנטיות .יתכן שזו אחת הסיבות שהביאו
לכך שדיון היסטוריוגראפי מסודר ושיטתי
בהמצאתה של אּומנות עממית רשמית בישראל
עדיין מחכה להיכתב 2.יחד עם זאת ,אולי הסיבה
העיקרית לעניין המועט בסיפורה של "האומנות
העממית הרשמית" עד לאחרונה נעוצה בהדרתן
של נשים ומגדר מהדיון ההיסטוריוגראפי הציוני
עד לעשורים האחרונים 3.כך או כך — המעט
שהתפרסם בנדון התמקד לרוב בשתי תקופות
בלבד :עד שנות העשרים של המאה העשרים
— תקופה המכונה בשם "תקופת 'בצלאל'
של שץ" מזה ,ובשנות החמישים — ראשית
ימיה של המדינה מזה .במצב עניינים זה,
פעילותם הענפה של ארגוני נשים כפטרון של
אומנות עממית מראשית המאה העשרים ועד
לשנות השבעים ,נרשמה ,אם בכלל" ,כהערות
שוליים" .כך נותרו עלומות דמויות רבות של
נשים אשר מילאו תפקידים מרכזיים בארגונים
אלה ,ובמסגרתם פעלו לבניין התרבות בישראל.
ארגוני נשים אלה גילמו בפעילותם את תפיסתן
העצמית של הנשים כבוראות חברה עברית
חדשה ושוויונית .בניגוד לציפיותיהן נותרו
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ברבות השנים הן ופעילותן בשולי הסיפור
4
המכונן של האומה החדשה.
בחקר תרבות המערב נמצאו שורשים
מסועפים לאופן שבו נקשרו תרבות עממית
ואּומנות עממית עם נשים ועם מלאכות נשיות.
התרבות העממית נתפסה כתרבותן של השכבות
הנמוכות ,המדוכאות או הבלתי מלומדות— 5
ואתן זוהתה האישה באשר היא ,גם כאשר לא
השתייכה אליהן בשל מעמדה החברתי־פוליטי.
ההתייחסות אל האישה גברה על שיוכה
המעמדי ונבעה מתוך התפיסה שהמהות הנשית
נגזרה מתפקידיה הביולוגית (עולם הטבע,
ולא עולמה של התרבות) .על אחת כמה וכמה
כשדובר בנשים שהשתייכו לשכבות הנמוכות
העממיות .בהכללה ניתן לומר כי בני השכבות
העממיות האלה נתפסו על־ידי הלאומיות
הרומנטית כיצרנים אילמים ,עלומי שם ודומים
לטבע ,מעין כלים שדרכם התגלתה "רוח העם",
אשר לה יועד תפקיד מחייה ומוליד של התרבות
הלאומית החדשה .כך למשל ,מרטין בובר טען
שהאותנטיות של הייצוגים העממיים מקושרת
להעדר רצון אינדיווידואלי ,והצביע על הזיקה
בין הטבע האתני־לאומי לבין הצמיחה האורגנית
של תרבות האומה" 6.הצמיחה האילמת שבקרב
העם" במילותיו של בובר ולשיטתו ,מחייבת
אפוא טשטוש היצרניים ,שמירה על שתיקתם
ואף ייצור שתיקתם כמרכיב מזהה של יצירה
עממית 7.בשיח הלאומיות מאפיינים קווים
מקבילים את האופן שבו הצטיירה הזיקה בין
טבע ו"רוח העם" לבין זו שבין נשים ,טבע
והולדת האומות .בהיותה יולדת ומניקה,
מעניקה חיים ומזינה נתפסה האישה קרובה
יותר לטבע מאשר לתרבות .בעקבות תפקידיה
הביולוגיים והמגדריים הייתה האישה במשך
דורות רבים צפונה במרחב הביתי אשר
ייצר אילמות ציבורית .שם הייתה מורחקת
מהשפעות הלמדנות מצד אחד ,אך מופקדת
על המשכיות הגזע והלאום מצד שני .היסוד

האורגני ,הטבעי ,הבלתי משכיל של הלאום
והעם נקשרו עם האישה .נשים נתפסו כאתר
מובהק של עממיות לאומית וכסמנים לגבולות
ולהמשכיות הקולקטיב הלאומי 8.ה"מאטרנליזם
הלאומי" — זיהוי האישה כאם האומה — יצר
זיהוי נוסף בין אּומנויות האישה לבין התגלמות
רוח האומה .תחומי עשייה אומנותיים של נשים,
כגון רקמה או עבודות מחט בכלל ,קוטלגו על־
ידי ההיסטוריונים בין אומנויות פולקלוריסטיות
מזה ( ,)folk arts and craftsלבין מלאכות־יד
9
פופולאריות מזה (.(popular handicrafts
המונח "אּומנות עממית רשמית" ,שנוצר
מהצירוף בין אּומנות עממית לבין אּומנות
רשמית עשוי ,כאמור ,להיות מתעתע .בשונה
ממסורות אּומנותיות שעוברות מאם לבת
במרחב המשפחתי ,בתהליך של "צמיחה
אורגנית מלמטה" ובמהלך תרבותי התפתחותי
רב שנים ,האּומנות העממית הרשמית מתקיימת
במרחב הציבורי ומכּוננת על־ידי מנגנון של
יַּז ָמּות .זו תרבות המתפתחת "מלמעלה",
מטעמן של קבוצות אליטה ומתוך התייחסות
למוקדי כוח ולמאבק על הגמוניה 10.לאמיתו
של דבר ,גם ה"צמיחה האורגנית מלמטה"
הייתה בעיקרה תפיסה רומנטית שבאה להעניק
לגיטימציה ומקַדם של אותנטיות לשימוש
שעשו סופרים ,משוררים ואמנים במוטיבים
עממיים במסגרת התעוררות הסגידה לתרבויות
לאומיות "קדומות" במהלך המאה ה־19
ולאחריה" .הרומאנטיקנים הפריזו בהנחת
עצמאותו הגנטית ומקוריותו של הפולקלור",
11
אומרים רומאן יאקובסון ופיוטר בוגאטיריוב,
ומדגישים כי העיקר בחקר הפולקלור הינו
תפקיד "השאילה ,הבחירה והטרנספורמציה של
החומר השאול" .כלומר ,לא הגבול בין ייצור
ושחזור הוא הקובע ,אלא לשם מה הוא נעשה
ומי ממלא את תפקיד המתווך בין המקורות ובין
הפונקציות החדשות.
ַה ְצ ָמחָה/המצאה של אּומנות עממית רשמית
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בישראל היא מקרה מובחן בתוך המצאת
המסורת בהקשר הלאומי־מודרני ,כפי שטוענת
שולמית וולקוב" :צירוף סלקטיבי של יסודות
מהעבר ,מותאמים ומשופצים בתשובה לצרכים
המיוחדים של החברה בהווה" 12.ארגוני הנשים
לקחו חלק בתהליך בניין האומה ובניין תרבותה
אשר בו נארגו אלה באלה תפקידים מגדריים
ומעמד ,שאלות של פילנתרופיה ואתניות,
תהליכי שימור ושינוי של מסורות אּומנותיות,
קולוניאליזם תרבותי ותיירות מודרנית .תהליך
הבניית זהויות לאומיות שהתגלם בעשייה
אּומנותית רבת פנים :רקמה ,אריגה ,צורפות,
אופנה ועוד.
בתקופה הנדונה חדרו למרחב הביתי,
ובעיקר באמצעות חינוך הילדים" ,רפרטוארים
לאומיים" שהביאו להשכחה ,לעתים חלקית
או זמנית ,של אּומניות מסורתיות ,וברוב
13
המקרים גרמו להעדפת החדש על פני הישן.
"חלוקת העבודה" בין אתנוגרפים לבין ארגוני
נשים סללה אף היא את הדרך אל הפרקטיקה
המפוצלת :מצד אחד שינוי הרפרטואר הישן
בחיי היום־יום הציבוריים והעדפת החדש
הארצישראלי בתקופת היישוב וה"צברי"
בימי ראשית המדינה ,ומצד שני שימור הישן
(הגלותי) באוספים ובתצוגות מוזיאליות.
השילוב בין הקמת מנגנוני ייצור והפצה של
חפצי אומנות לאומית ובין הקמתם של מוסדות
חינוך והכשרה מקצועית על־ידי אותה יד
מכוונת ,קרי ארגוני נשים וולונטאריים ,הביא
את פעילותם לכלל ייצורה של תרבות עממית
רשמית .עם זאת ,אין לראות באופייה הרשמי
של תרבות זו משום כפייה תרבותית .האופי
הרשמי שנשאה פעילותם של ארגונים אלה
היה תוצאה של נסיבות הזמן :חברת מהגרים
הממציאה את עצמה כאומה מודרנית ,השואפת
להאחדה תרבותית ולנ ִראות ציבורית בעלת
מכנה משותף (לכאורה) ,ובה בעת מכוננת
מערך מעמדי־אתני בלתי שוויוני ,שהשותפות

התרבותית בו אינה שלמה.
בדומה למקרה העברי־לאומי ,גם בהקמתן
של מדינות לאום באירופה ובאמריקה לטינית
בוצע מהלך של המרה מהעיסוק המסורתי
באּומנות ובמלאכת נשים לכדי ייצור של תרבות
עממית לאומית מובחנת ומקור פרנסה גם יחד.
עוד בתחילת המאה העשרים הוקמה בפולין
"החברה הפולנית לקידום אמנות שימושית"
שאחת ממטרותיה הייתה לזהות דימויים
ומוטיבים לאומיים משדה המלאכה ולהפיצם
כמעצבים של זהות לאומית" .סדנאות האמנות
והמלאכה" (Cracow’s Art and Artistic
 )Handicrafts Workshopsבקרקוב היו לכלי
רב השפעה בתהליך בניין האומה הפולנית.
פירותיו של תהליך זה ,ובכלל זה שימור
המסורות האּומנותיות הסלאביות לצד פיתוח
של סגנון לאומי ,הוצגו בביתן הפולני בתערוכה
הבינלאומית של אמנות דקורטיבית ותעשייתית
15
מודרנית בפריז עוד ב־ 1925וב־.1937
בהקשר הישראלי יעסוק דיוננו בארגונים
הבאים :שני (הוקם ב־ 1925מטעם הסתדרות
הנשים העבריות); ויצ"ו — תעשיות בית
ומפעלים נוספים (החל מ־ 1937מטעם
ההסתדרות העולמית של נשים ציוניות);
אשת חיל (הוקם ב־ 1949מטעם הסוכנות
היהודית) ו־משכית (נוסד ב־ 1954מטעם
משרד העבודה והרווחה) ,אשר למרות היותו
ארגון פרה־ממלכתי 16שמר על קווי דמיון עם
שאר הארגונים .ניתן לומר שארגונים אלה
והנשים המרכזיות שפעלו במסגרתם תפקדו
כמעין פטרון של אּומנות עממית רשמית בין
שנות העשרים ועד שנות השבעים ,עת מכירת
"משכית" לידיים פרטיות .מטרת פרק זה היא
קודם כל למפות את שמות הנשים שפעלו
באותם ארגונים שטיפחו אּומנות עממית ,ואין
בכך משום יומרה (הגם שאינו יכול) להקיף את
כל שדה האּומניות ומלאכות היד ,לא כל שכן
את אלה שהתקיימו במרחב הביתי ובעבורו,
14
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ושהשתמרו בהן מסורות אומנות מארצות
המוצא של קבוצות המהגרים שהגיעו לישראל
בגלי העלייה השונים.
*
אני כותבת שורות אלה מתוך תחושה
שזכות גדולה נפלה בחלקי לספר את סיפורן
של קבוצות נשים אלה ,אשר בפועלן כוננו
את עצמן כישות ציבורית־פוליטית ,ובו
בזמן ניסו להשפיע על זהותה התרבותית של
ישראל מתוך המרחב המצומצם שהוקצה להן,
ובעשותן כך עמדו בצמתים מכריעים של עיצוב
ה"ישראליות" .כך היו ל"רוקמות האומה",
לרוקמות הזהות מקומית .עם זאת ,פעילותן
מעוררת תהיות לא מעטות :על איזה רקע צמחה
פטרונות זו ,ועל אילו מוקדי כוח נסמכה; אילו
פרקטיקות חברתיות קידמה ואילו אובייקטים
אּומנותיים ייצרה; מה הייתה מידת השוני
בין הפטרונות הנשית שהציע וקידם כל אחד
מן הארגונים לאורך התקופות השונות וכיצד
התפתחו האּומנים והאּומניות שיצרו בחסותם?
על שאלות אלה אנסה לענות בפרק זה.

צעדים ראשונים — עד שנות השלושים
פעילותן הציבורית של נשים יהודיות ציוניות
בשדה האומנות העממית החלה עוד באירופה,
במסגרת "ארגון הנשים היהודיות עבור עבודת
תרבות בארץ־ישראל" ,שקם בקונגרס הציוני
השמיני בהאג ב־ 1907וקבע את מרכזו בברלין.
סניפים נוספים הוקמו באנגליה ובארצות הברית,
ובראש הסניף בארצות הברית עמדה הנרייטה
סאלד ( 17.)1945-1860הסעיף הראשון בתקנון
הארגון התייחס לקידום העבודה העצמית של
כל הנשים היהודיות בארץ־ישראל כדי לשפר
את מצב היהודים בארץ־ישראל ,ובמיוחד מצב
הנשים והילדים 18.בעשור הראשון של המאה
העשרים הקימו נשים צעירות בנות העלייה
השנייה במימון הארגון בתי מלאכה לעבודות
תחרה בטבריה ובצפת ,וכן נעשו ניסיונות

להקים בתי מלאכה נוספים ביפו ובמושבות.
היוזמות להקים מפעלים אלה התעוררו
על רקע שידוד המערכות האידיאולוגי שליווה
את המעבר בין המאה ה־ 19למאה העשרים
בחברה היהודית והכללית .כפי שמציינת דבורה
ברנשטיין ,הצעירות בנות דור החלוצות ,שגדלו
עם אמהות שלחמו מלחמת קיום קשה בכל
תחומי החיים ,אך ראו בעצמן מעל לכל נשות
בית ואמהות המשפחה — צעירות אלה היו
נתונות גם להשפעות נוספות :הייתה זו תקופה
של תנועות מהפכניות ,שבהן מקום האישה,
מעמדה ותפקידה היו נושא בעל חשיבות
רבה עוד באמצע המאה ה־ .19בנות העלייה
השנייה הושפעו מספרות "קלאסית" שנכתבה
על הנושא ,מוויכוחים תיאורטיים ומדמותן של
מהפכניות רוסיות ויהודיות 20.בהקשר זה החלה
בסוף המאה ה־ 19באירופה ,ובייחוד באנגליה,
פעילותן של שתי תנועות" :אֹמנויות ואּומנויות"
) (Arts and Craftsמזה ,והסופרג'יסטיות,
21
שלחמו למען מתן זכות בחירה לנשים — מזה.
תנועות אלה ערערו על העמדות הרווחות
בשיח הציבורי ,הן בנוגע לאומנויות והן בנוגע
לנשים .ויליאם מוריס ( ,)Morrisממייסדי
תנועת "אֹמנויות ואּומנויות" ,האמין בכוחם של
החפצים לפעול על בני האדם" .הייצור ,הקבלה
והשימוש בחפצים יפים לא רק יצמיח חברה
יצרנית אלא שוויונית ומוסרית" 22.מוריס ראה
זיקה בין רקמה לנשיות ,כמקור למוסר ,לטוהר
ולרוחניות ,כמו התפיסות הימי־ביניימיות
שרווחו בזמנו.
האם אפשר לראות בדגם זה ,המשלב
רעיונות קִדמה ,הבראה מוסרית ,תחיית
המלאכות ותפיסה חדשה של מעמד האישה
ושל הנשיות ,מעין מודל להקמתם של יוזמות
דומות בארץ? בשנים אלה ,ערב סיום מלחמת
העולם הראשונה ובמקביל לעלייה השלישית,
היו בארץ־ישראל ניסיונות צנועים הרבה יותר
מאשר נראו במודל האנגלי .שתי נשים היו
19
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החלוצות בתחום :שרה טהון ואסתר פרלמן.
שתיהן פעלו במסגרת פעילותן כחברות בארגון
הנשים היהודיות עבור עבודת תרבות בארץ־
ישראל.
שרה טהון ( )1920-1881נולדה בפולין
ועלתה לארץ ב־ .1907היא הייתה פעילה
למען שוויון זכויות לנשים ונמנתה עם
מקימות "התאחדות נשים עבריות לשיווי
זכויות" ב־ 23.1911מאוחר יותר ייסדה את
"אגודת הנשים הציוניות" הראשונה בארץ־
ישראל ,במסגרתה פעלה רבות להשגת שוויון
זכויות לנשים בכל תחומי החיים .היא ראתה
בחינוך המקצועי מנוף לבניית העצמאות
הכלכלית והתרבותית של נשים ,ועל כן ייסדה
בתי מלאכה לתחרה במקומות שונים בארץ,
שהעסיקו מאות תלמידות ,בעיקר מבנות
עדות המזרח .היא אף סייעה לחנה מייזל
בייסוד "חוות הפועלות" בכנרת .מתן השכלה
מקצועית לנשים תוך פיתוח החרושת הביתית
היה מאבני היסוד של פועלה ,והדבר התבטא
בקווי היסוד של "אגודת נשים עבריות לעבודת
התרבות בארץ־ישראל" ,אשר טהון נמנתה בין
מקימיה .רעיונות אלה התממשו לראשונה בבית
הספר לבנות ביפו שאותו היא ייסדה וניהלה בין
השנים  ,1914-1909וכן בבתי ספר נוספים אשר
הקימה לפי דגם זה בטבריה ,בצפת ,במזכרת־
24
בתיה ובמחלקה לתחרים שפעלה ב"בצלאל".
אסתר פרלמן (( )1945-1891לימים הדסה
קלוורי) הצעירה מבין השתיים הייתה דמות
המפתח בפיתוח ובטיפוח הקשר בין ארגוני
הנשים למלאכת הרקמה ולאומנות יהודי תימן,
ובכך סללה את אחד הנתיבים המרכזיים של
"המצאת האומנות העממית הרשמית" בישראל,
אשר הלכה והתפתחה עד שנות השישים בזיקה
לצורפות ,לרקמה ,לריקוד ולזמרה יהודית־
תימנית .פרלמן נולדה ב־ 23.2.1891בקניגסברג
) )Königsbergשבגרמניה ,גדלה במשפחה
מסורתית בת עשר נפשות וקיבלה חינוך יהודי

מסורתי והשכלה כללית .את יסודות מלאכת
המחט למדה בבית ספר לבנות בעיר הולדתה.
ב־ 1910עלתה לארץ ,הכירה את שרה טהון
והצטרפה לפעילותה בקרב בנות היישוב הישן.
בית הספר בצפת היה באחריותה .במכתביה
מאותה תקופה ניתן למצוא תיאור מרתק של
התנאים שבהם פעלה וכן עדות לתודעתה
החברתית המפותחת .כמו כן עולה ממכתביה
תחושת הייעוד הציוני מזה והזרות התרבותית
מזה ,תחושה אשר ליוותה את פעילותה בארץ
עד מלחמת העולם הראשונה ,שבעקבותיה
נסעה לווינה ושהתה שם עד  25.1919בשובה
מווינה החלה את פעילותה ב"התאגדות הנשים
לשיווי זכויות בארץ־ישראל" ,ומאוחר יותר
הייתה ממקימות "הסתדרות הנשים העבריות"
26
ב־.1920
הקמת הסתדרות הנשים שינתה במקצת
את אופי פעילותה ,שעד אז התמקדה בבתי
הספר לבנות .פעילות הסתדרות הנשים
המשיכה להתרכז ביישוב הישן ,ובעיקר בקרב
עדות המזרח ,אך לא רק בקרב הנערות .עם
זאת ,תחומי העבודה היו במסגרת התפקידים
ה"טבעיים" של ארגוני נשים :היגיינה ,תזונה,
27
עזרה לנזקקים בכלל ולנשים הרות בפרט.
הסתדרות הנשים העבריות פעלה במקביל
לארגוני נשים אחרים כגון ויצ"ו ,ובמשך
הזמן התמזגו חלק מהפעילויות .כך גם באשר
למפעלים שהיו קשורים בהמצאת התרבות
העממית.
כאמור ,בלט במיוחד הקשר בין ארגוני
נשים אלה ובין עולי תימן ואומנותם ,שנוצר,
לפחות בראשיתו ,על רקע המטרות המוצהרות
של הארגונים ,כלומר קידום אוכלוסיות מצוקה,
וכזה היה מצבם של עולי תימן הן בעיר והן
במושבות .מה שעתיד להתפתח למערכת יחסים
תרבותית רבת השנים בין ארגוני נשים לבין
אומנויות יוצאי תימן נוגע במיקומם ובתפקידם
של אלה הנחשבים ל"ראשוניים ופרימיטיביים"
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בתוך חזון "חזרת העם העתיק לאדמתו" .אך לא
זאת בלבד :אין לשכוח כי ארגוני נשים ,להבדיל
מתנועת הפועלות ומחברות הקבוצות ,ראו
במשפחה הגרעינית ובתפקידיה המסורתיים
של האישה — דהיינו חינוך ,בריאות ,סעד
לנזקקים וכן מלאכות — שדות פעילות רצויים.
מבין האוכלוסיות השונות שבקרבן פעלו
ארגוני הנשים ,המשפחה התימנית ,שבניה
ובנותיה היו בעלי מלאכות מיומנים אך נזקקים
מאוד ,התאימה ככל הנראה ,לרעיון החרושת
הביתית .את הרעיון הזה ניסה בבן שמן ,ללא
הצלחה יתרה ,בוריס שץ ,מייסד בית המדרש
לאמנות ולמלאכת אומנות "בצלאל" (ירושלים,
 28.)1906אך על אף הזהות שנוצרה מאוחר יותר
בין ארגוני נשים לבין אמנויות יוצאי תימן
— לדוגמה "חולצות ויצ"ו הרקומות" ,אין זה
אלא פן אחד מהפנים המרובים בפעילותם של
ארגונים אלה .כך למשל ,הם העניקו תמיכה
למפעלי חינוך וכן הכשרה מקצועית לנשים
בתחומים אחרים ,כגון בתי ספר חקלאיים,
זאת "על מנת להכשיר את אשת האיכר כעזר
כנגדו" 29.כמו כן הקימו בתי ספר מקצועיים,
כבית הספר סליסברג בירושלים ורבים אחרים,
בד בבד עם לימודי רקמה ומלאכה בבתי הספר
הכלליים .זהו הפן שאפיין את פעילות ויצ"ו
מתחילתה :הכשרה וחינוך .אל נושא תעשיות
הבית ופיתוח אמנות עממית נדרש הארגון רק
אחרי האיחוד עם הסתדרות הנשים העבריות
ב־ .1937במובן מסוים היו ארגונים אלה
מעין גרסה נשית של ארגונים פילנתרופיים
(כגון "עזרת נידחים"",יד משה" ועוד) של בני
המעמדות האמידים ,שבנות הישוב הישן ובניו
הכירו מימי העליות הראשונות.

שני — מפעל לרקמה תימנית בארץ־ישראל
בראשית שנות העשרים נישאה אסתר פרלמן
למשה קלוורי ,מחנך במוסד ש ֵפי ָה וכן שימש
כמנהלו ,ושינתה את שמה להדסה קלוורי.

המעבר לשפיה מהווה ציון דרך נוסף בדרכה
של קלוורי כפטרונית של תרבות עממית.
באותו מוסד חינוכי ליתומים גילתה וטיפחה
את כישרונה של ברכה צפירה ,שהייתה לימים
נציגה מובהקת של הזמר הארצישראלי ,ועודדה
אותה לשיר את נעימות ילדותה .שם חינכה
גם את שרה לוי־תנאי ,העתידה להקים את
להקת "ענבל" למחול ישראלי־תימני בשנות
החמישים ,וגם את אבשלום עוקשי ,אמן יליד
תימן ,שהיה מקורב בשנות החמישים והשישים
לתנועת "אופקים חדשים" .קלוורי השפיעה על
נערים יתומים אלה לקבל עליהם תפקיד של
30
מתווכים תרבותיים־אמנותיים.
עם המעבר לירושלים ב־ 1924ארגנה
קלוורי ,במימון הסתדרות הנשים העבריות,
קבוצת נשים משכונת שמעון הצדיק (שכונת
מגוריה של משפחת קלוורי) ,שתעסוקנה
בעבודות מחט פשוטות בנוסח הדגם האנגלי
של תעשיות הבית הכפריות מייסודם של
תנועת "אֹמנויות ואּומנויות" .בעיקר התמקדו
חברות הקבוצה בעבודות תיקון וכן מעט
בלימוד תחרים ,שהיה שטח התמחותה" :עבודה
פרודוקטיבית שתוכלנה לעשות בביתן ולא
תצטרכנה לעזוב את ילדיהן לנפשם" 31.העסקת
משפחות בפיתוח המלאכות לא היה דבר חדש
בחיי היישוב היהודי בארץ־ישראל ,ובייחוד
בירושלים .בסדנאות המלאכה של "בצלאל"
הועסקו ילדות צעירות בשכר נמוך משכר
מינימום ,ואף בעיתוני התקופה שאהדו את
"בצלאל" ,כגון ההשקפה או העולם ,נחשבה
32
עבודה זו לניצול ,או ככתוב –"אקספלוטציה".
ואילו במסגרת הפרויקט של קלוורי הושכר בית
ובו שני חדרים ,האחד כדי לשמש בית מלאכה
והאחר — בית ילדים ,שם תטפלנה האמהות,
על־פי התור ,בילדיהן ובילדי האחרות שעה שהן
עובדות וזוכות להדרכה מתאימה ממדריכות
הארגון .אכן ,סימן ראשון לפטרונות נשית
המיישמת פרקטיקות חברתיות שונות מאלה

"רוקמות אומה" — ארגוני נשים כפטרון האּומנות העממית הרשמית | 187

הגבריות ,כפי שהונהגו בסדנאות "בצלאל".
ואולם "שפה משותפת לא הייתה .הנשים
היו מבגדד ,מנינוה מאור כשדים ומתימן,
ולא ידעו אף מילה עברית" 33.באותה שנה
החל תהליך אינטנסיבי שהסיט את הפרויקט
ממסלולו והעמידֹו בפני הכרעות תרבויות.
המוצרים שיצרו הנשים בנות עדות המזרח
במסגרת עבודת המחט על־פי דגמים אנגליים
היו עבודות מאולצות ,מעושות ובלתי טבעיות,
מוצרים חסרי חן ובעלי גימור קלוקל ,כמו
שמתארת אותם קלוורי עצמה .היא חיפשה
בארגזיהן ובדירותיהן ,ניסתה לדובב את נשות
השכונה ,אך הן סירבו לעשות כן ,ותשובתן
התמידית הייתה" :רוצות אנו ללמוד מה שאת
יודעת .זה יותר יפה .הסברתי להן שאני רוצה
ללמוד את הטוב והיפה של המזרח ,משום
שלכל ארץ וארץ מלאכה ויופייה .נתתי להן
מפות ,בדים חולצות ,והן רקמו עליהם .כל זה
הפך לפתע למקום פרנסה ואז החלטנו לפתח
34
את המפעל בצורה שיטתית".
אכן ,מפעל "שני" לא קם על בסיס ידע
מוקדם בדבר האמנות העממית העדתית בכלל
והתימנית בפרט .בשנה הראשונה הצטרפו
רוקמים וצורפים תימנים ,וכן רוקמות תימניות
יחד עם תושבים נוספים מכפר השילוח.
"קבלנו אותם בשמחה מבלי לדעת שהם בעלי
מלאכה מדורי דורות [ ]...לא עברו ימים רבים
35
והם החתימו את חותמם על המפעל כולו".
באותם הימים מעט מאוד משלל המוטיבים
והדימויים שאפיינו את התכשיטים ואת הרקמה
של יהודי תימן נראה במרחבה של התרבות
החזותית בארץ־ישראל .בסדנאות הפיליגרן
ב"בצלאל" היו התימנים פועלים גרידא,
רחוקים מן הדימוי העצמי של אומנים מיומנים
בעלי מוניטין .ייתכן שגם בשל כך ,רק מוטיבים
תימניים מעטים הצליחו להסתנן אל הרפרטואר
האקלקטי־אירופי ,וגם אם כך ,הרי שלא ייצגו
את מכלול התרבות החומרית העדתית בלבוש

ובתכשיטים .ב"שני" ,לעומת זאת ,התפתחה
מאליה יזמּות תרבותית שנולדה ממפגש בין־
תרבותי ישיר ,אם כי בתיווך מודלים של "טוב"
ו"יפה" .הכללת הרקמה והתכשיטנות התימנית
בתוך התרבות העממית הישראלית נשאה את
חותמה של קלוורי ושל מפעל "שני" ,שביטאו
את הנהייה אחר יסודות טהורים ,ראשוניים
ובלתי מושחתים ,או במילותיה של קלוורי" :לא
36
לוונטיניים".
עד מאורעות  1929התפתח מפעל "שני"
והיה למקור פרנסה עבור יותר ממאה משפחות
(תמונה  .)1בתחילת דרכו היה זקוק לעזרת
הקרן הקיימת לישראל ובית הספר למל ,אבל
אט־אט חדרו מוצריו לשוק המקומי ונמכרו
בחנויות בטבריה ,בתל־אביב ובירושלים .בד
בבד נטוותה בסיוע הסתדרות הנשים הציוניות
רשת שיווק בחוץ־לארץ ,וזו שיווקה גם לחנויות
של לא יהודים 37.מגלוית הדואר של "שני" ניתן
ללמוד פרטים על הסניפים בתל־אביב ובחיפה,
וכן על הרכב הנהלת הארגון ,שעוד ב־1931
כיהנו בו שתי מנהלות בכירות מטעם ויצ"ו:
39
חנה טהון  38ורחל ויטלס.
עוד ב־ 1926אפשר מחזור הכספים השקעה
בציוד ובחומרים .עובדה זו ראויה לציון על

תמונה  :1סמל 'שני' ,שנות ה– ,20על גבי ניר תווית,
עיזבון הדסה קלוורי ,באדיבות גדעון קלוורי,
קיבוץ הגושרים.
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רקע העובדה ששנה זו נזכרת בדוחות שונים
כשנת משבר כלכלי ,שבמהלכה "סולל בונה"
פשטה רגל 40.המאזן הכלכלי הלך והשתפר
משנה לשנה עד המשבר הכלכלי החמּור בארץ
והמיתון בתיירות בשנת  .1935-1934ממכתבים
מאותה עת עולה הצורך בשיתוף פעולה עם
ויצ"ו 41,שכבר שיווקה אז את רוב התוצרת
לשוק המקומי וקנתה בהדרגה את רוב מניותיו
של מפעל "שני" 42.בינתיים הכפיל המפעל
את מספר עובדיו ופתח שתי מחלקות נוספות:
צורפות וקליעת סלים .מפעל "שני" ואחריו
ויצ"ו ,ארגוני נשים למען נשים ,שמו דגש
על מלאכות שהיו עד אז בידי נשים ,ובראש
ובראשונה הרקמה .עם זאת ,גם צורפים תימנים
מצאו את מקומם ב"שני" וכן צורפים עצמאים
43
שיווקו את מוצריהם דרך חנויות "שני" וויצ"ו.
לאחר השנה הראשונה ,כשהייתה "האוריינטציה
התימנית ברורה" הצטרפו מדריכות נוספות
ובית המלאכה התארגן בהנהלת יוכבד נאמן; זו
44
עיצבה בעצמה את הדוגמיות בשביל הרוקמים.
על־פי עדותה" ,התימנים הפליאו לעשות
בתכים קטנים ,בזריזות גדולה ובמיומנות,
בייחוד חממה ,רומיה וטוביה ,אך לא ידעו
45
ליצור דגמים"...
יוכבד נאמן ( )1989-1898נולדה בארץ־
ישראל ,וב־ 1920נסעה לפריז ללמוד עבודות
יד וציור דוגמאות .עם שובה ארצה החלה
ללמד מלאכת־יד לנשים ולנערות ,ולאחר מכן
הצטרפה ל"שני" ,בדיוק בזמן המפנה הסגנוני,
והיא נמצאה מתאימה כאמנית רקמה צעירה,
שעיקר חקירתה היא אמנות הרקמה העממית
לצד יצירה של עבודות השואבות את השראתן
ממקורות אתניים .נאמן הייתה בת הארץ ,וככזו
נתפסה בעיני עצמה ובעיני סביבתה כמממשת
46
את חלום בריאתה של העברייה החדשה.
מסיבה זו הייתה נוכחותה בהנהלת "שני" מאוד
מרכזית ,שכן היה זה מפעל שאורגן ונוהל
על־ידי נשים מהעליות הראשונות ועבדו בו

עולים ובעיקר עולות ממערב וממזרח .בתחום
האמנות העממית־מקומית ייצגה נאמן —
ומאוחר יותר גם שתי ילידות הארץ הנוספות
זהר וילבוש ורות דיין ,שעליהן יורחב הדיבור
בהמשך ,את דפוס "האם המייסדת" הילידית,
שפנייתה אל הפרימיטיבי נעשית במבט כפול:
על בסיס ההשכלה המערבית מהבית ומתוקף
זכות ילידית־עברית וראשונית המייצר מבט
סולידרי מחד גיסא ,ואילו מבט פילנתרופי
47
מאידך גיסא.
ב"שני" כמו ב"בצלאל" של שץ ,השיווק
לחו"ל נעשה לרוב בשיטת "סוכן־נוסע" —
או במקרה זה "סוכנת־נוסעת" ובנה — הדסה
קלוורי ובנה הקטן גדעון ,שיצאו עם מזוודות
גדושות לתערוכות ולירידים מעבר לים ונסעו
בדרכי אירופה למען "מוצרי האומנות בארץ־
ישראל" 48.אכן ,קלוורי ושץ יצאו לחוץ־לארץ
עם מוצרים עבריים עממיים ,אולם ללא ספק
שונים מאוד .אלא שעם התבססות בית המלאכה
מבחינה ארגונית ושיווקית החל להסתמן דמיון
מה בין סדנאות "בצלאל" ובין אלה של "שני":
העובדים היו בני עדות המזרח ,בעוד ההדרכה
והפיקוח ,השיווק ותפקידי ההנהלה היו נתונים
בידיהם של יוצאי אירופה .אמנם הדוגמאות
היו בהשראה ישירה של הדגם המסורתי ,אך
עיצבו אותן נשות הארגון .מצב זה לא השתנה
בעשר שנות הפעילות של "שני" ,אך עם זאת,
49
נעשו פעולות למען רווחת העובדות וילדיהן.
בעקבות הצלחתו של המפעל נפתחו ליד "שני"
בתי מלאכה פרטיים לרקמה ולאופנה ,אך
בניגוד ל"שני" הועסקו בהם רוקמות תימניות
בתנאים שונים לגמרי ,מקצתן כעובדות זמניות
50
בביתן ומקצתן בתנאי ניצול קשים.

"שני" — הרקמה ותחיית האומה
בספרה הבה נרקום כותבת איילה גורדון כך:
"הרקמה הייתה חלק מתחיית האומה העברית
היצרנית ,בחורים בני העלייה השנייה לבשו
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חולצות רקומות בנוסח הכפריים הרוסים,
כשעדיין לא נמצאו גרסאות מקומיות
למוטיבים האירופיים" 51.הרקמה היהודית
של קהילות אשכנז הייתה בעיקרה מסורתית,
קשורה לצורכי בית הכנסת והריטואל בכלל.
בדי הדוגמיות שלהם לא סיפקו את המוטיבים
שהתאימו לתרבות העממית־לאומית העברית
בארץ ,כשם שעבודות המחט והתחרה ,שאפיינו
את הרפרטואר שלמדו בבתי ספר באירופה ,היו
רחוקות מן הדגם הכפרי שהחיתה הלאומיות
הרומנטית .במקביל לתחילת פעילותם של
ארגוני הנשים לקידום הרקמה הלאומית,
התפרסמו מחקריו של אברהם צבי אידלסון
על נעימות תימן ועל הקשר בינן ובין טעמי
המקרא ,ובסוף שנות העשרים ובתחילת
השלושים התחיל ד"ר אריך בראור לערוך את
מחקרו אודות תרבותם החומרית של יהודי תימן
בירושלים 52.כמכלול ,ענתה תרבותם החומרית
של יהודי תימן על שתי הדרישות :הייתה זו
אומנות של מעמד עממי נמוך ובה בעת עתיקת
יומין המשמרת את רוח העם העברי הקדום.
החיפוש אחר אותנטיות הוליד את ההנחה
שתרבות זו שיקפה תרבות עברית עתיקה.
לאור התפתחויות תרבויות אלה ,קלוורי
לא הסתפקה ב"גילוי" הטמון בארגזיהן של
נשים תימניות ובדרבונן ליצור על־פי מסורתן
שהלכה ונשתכחה בארץ ,אלא בד בבד היא
יזמה שתי פעולות:
 )1אגב ניצול קשריה עם החוקר הגרמני
קרל רתיינס ( (Rathjensהיא יזמה את הבאתם
של אוספים אתנוגראפיים לארץ ,ואכן יצאה
משימה זו לפועל בשלב מאוחר יותר בתיווכו של
זלמן שוקן ,וכיום מוכר האוסף כאוסף רתיינס־
שוקן 53.כמו כן היא סייעה לד"ר אריך בראור
במחקרו האתנולוגי החלוצי בקרב יהודי תימן
ובארגון תערוכה מוזיאלית ראשונה של תרבות
54
יהודי תימן ,שנערכה לבסוף בשנות הארבעים.
בכל אלה היא סימנה מגמה שונה מן המגמות

ששלטו ב"בצלאל" בראשיתו ,מגמות אשר לא
גילו עניין בתרבות יהודי תימן ובאומנויותיהם,
ואף לא הציגו את מוצריהם .ביוזמותיה אלה
התגלה הפן האתנוגראפי בפעולתה של קלוורי
— זהו פן של שימור תרבותי;
 )2לאחר תהליך ההיזכרות והשיבה אל
הדגמים המסורתיים החל ב"שני" תהליך
סלקציה ,התאמה ושינוי של המוטיבים
המקוריים הן ברקמה והן בצורפות ,ובתוך
כך גיבוש סגנון ישראלי־תימני .בתהליך זה
ניכרת התרחקות מן השימור לטובת המצאה
של מסורת; הרוקמים והצורפים התימנים
קיבלו את הדוגמיות על־פי השינויים שהכניסו
נשות הארגון .אלה סיפקו את חומר הגלם ,וזה
הוחזר אליהן כתבנית מחייבת לפריטי לבוש
מערבי .תפקיד האומנים בשלב זה לא היה של
מתווך תרבותי כי אם של פועל פשוט בחרושת
התרבות העברית .במובן זה הפטרונות הנשית
בתחום האומנויות בכלל והרקמה בפרט הייתה
עבור הנשים והארגונים שהן עמדו בראשם
לא פילנתרופיה ואף לא מלאכת כפיים לשמה
אלא עבודה שהיא פרודוקטיבית ,היוצרת אומה
ותרבות לאומית ,כמקובל ברטוריקה של אותם
הימים .סביב מפעלים אלה הלך והצטבר ערך
מוסף סימבולי ,אשר הפועלים הפשוטים לא
נהנו ממנו אלא פטרוניותיהם.
בשלהי שנות העשרים ובשנות השלושים
היה "שני" יצרן רפרטואר ישראלי־עממי שמכר
את מוצריו לקהל הארצישראלי המקומי ולא
רק ייצא מוצרי אומנות לתיירים .מוצרי "שני"
ענו לצרכים התרבותיים של היישוב בחיפושו
אחר זהות עממית רשמית .התכשיטים והרקמות
של "שני" פנו למגמות שראו בפרימיטיבי
מעין אותנטיות שאבדה ,כזו שאפשר לשוב
"להצמיחּה" ,כביכול מתוך מודעות לשניּות
ולמתח שבין מסורת לחדשנות ובין השראה
לניכוס" 55.שני" שימש פטרון של אמנויות
עממיות בשלהי שנות העשרים ,ובה בעת
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היה יצרן תרבות שהעמיד מערכת שלמה של
מוטיבים שייצגו ישראליות בהתהוות ,אגב
סלקציה ,שימור ,התאמה ושינוי של מסורות
עדתיות רבות שנים .נוכחות המזרח במוצרי
"שני" הייתה גדולה הרבה יותר מאשר באלה
של "בצלאל" .מלבד זאת ,המקור העדתי
שהיה חלק מהמותג ,לא טושטש ,אף ששונה.
כלום אפשר לראות ב"שני" סימן לאוריינטציה
תרבותית חדשה ביישוב היהודי? שינוי מהסוג
שאלבר ממי ( (Memmiמתאר כמעבר מ"מבט
על" אל עבר מזרח מדומיין ,לקראת ניסיון
"הידמות והיטעמות" באותו מרחב? 56שמא
ברוח זו אפשר להבין את השילוב "הנכון" בין
מזרח ומערב המועלה על נס במאמר ביקורת
על תערוכת "שני" מ־" :1936מוצלח במיוחד
היה השימוש ביפי המסורת של התקופה
העתיקה ,בביגוד המודרני ,כשלגזרה הייתה
אחראית הגברת זונריך והעיטורים חזרו לדגמים
57
העתיקים שנלקחו מפיסות הבד התימניות".
מאמצי "הידמות והיטעמות" לא היו רק
מצד הבאים והבאות מהמערב למזרח אלא גם
מהבאים מאזורים שונים של הים תיכון ומזרחה
ממנו .דינאמיקת השימור־שינוי פעלה על אלה
שמקרוב באו אפילו עד כדי דחיית המוצרים
הממוזגים ואף המקוריים לטובת פשטות ילידית
חסרת תכשיטים בכלל ,אשר נתפסה ,לפחות על־
ידי אלה שהיו קרובים לזרם החלוצי ,כהתגלמות
היופי החדש .תהליכים אלה משתקפים בספרות
התקופה ,ולמשל ברומן היושבת בגנים מאת
חיים הזז ,שבו מתואר "משא ומתן" תרבותי בין
גיבורות עולות תימן ונשים אשכנזיות מקרב
58
היישוב הוותיק.

שנות השלושים והארבעים — ויצ"ו,
התעשיות הביתיות
ויצ"ו מתחילה להיות גורם דומיננטי בשדה
האמנות העממית רק בסוף שנות השלושים,
אך פעילותה כארגון נשים החלה עוד בשנות

העשרים של המאה העשרים .הארגון נוסד
באנגליה כתנועת ויצ"ו העולמית — גוף
בינלאומי של נשים ציוניות בהנהגת בנות
האליטה היהודית־ציונית ,כגון ורה ויצמן ,רבקה
זיו ורומנה גודמן 59.מאוחר יותר נוסדה בארץ
השלוחה של "ההסתדרות הארצית של הנשים
הציוניות" 60.בשנות העשרים התבססה הפדרציה
הארצישראלית של ויצ"ו כארגון נשים מקומי.
הנהלת הארגון השתייכה לקבוצות האליטה
היישובית העירונית־בורגנית .ל"הסתדרות
הארצית" היו שתי מטרות עיקריות( :א) לעורר
תודעה לאומית־אזרחית בקרב הנשים ,מבחינת
היחיד ומבחינת הכלל; (ב) לקדם את עבודת
החינוך בקרב הנשים כדי להכשירן לבנייה מחדש
של הארץ ,לא כמתחרות בגברים אלא בבחינת
"עזר כנגדם" ,ועל כן נוסדו חוות הכשרה ,בתי
61
ספר לבנות ושירותים סוציאליים לאם ולילד.
עם זאת ,עיקר עבודת הארגון בשנים אלה
נעשתה בתל־אביב 62,בעוד שהסתדרות הנשים
העבריות פעלה ,כאמור ,בקרב נשים מן היישוב
הישן (ירושלים ,טבריה ,צפת וחיפה) ,ובעיקר
בקרב נשים מזרחיות.
בעשור הראשון לפעילותה של ויצ"ו בארץ־
ישראל לא פותחו בה תעשיות הבית ולא טופחה
בה אמנות עממית .דרכה אל זירת האומנות
העממית והפיכתה לפטרונן הראשי נסללה
בהדרגה בעשור השני לפעולתה ,לקראת שנות
השלושים ,עם תמיכתה בחנויות "שני" ,שנקלעו
אז למשבר כלכלי 63.זאת ועוד ,בעקבות הגעתן
של עולות חדשות ממרכז אירופה ובשל הצורך
לסייע בקליטתן הכלכלית והתרבותית החיתה
ויצ"ו את רעיון פיתוח תעשיות הבית (רעיון
שהיה בתשתית פועלו של "בצלאל" ומושבת
הצורפים בבן שמן ואף הדהד ב"שני") ,ועשתה
אותו לאחד מאפיקי הפעילות המרכזיים שלה.
בתוך שנים אחדות חדלה תוצרת "שני" מהיות
גורם מובחן בתוך חנויות ותעשיות הבית של
ויצ"ו ,אם כי במעבר מחסות "שני" למסגרת
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החדשה לא נעלמו המוטיבים האורנמנטאליים
או המוצרים שהיו מזוהים עם מפעל הרקמה,
אלא נוספו להם כיוונים חדשים על "מדף
התרבות העממית המומצאת".
בד בבד עם התחלת טיפוח תעשיות הבית
ומלאכת מחשבת ארצישראלית על־ידי ויצ"ו,
הוקמה גם בסוכנות היהודית מחלקה לפיתוח
תעשיות הבית וקרן פיתוח .כפי שנראה בהמשך,
משרדי הסוכנות סייעו לויצ"ו בקידום מטרותיה,
לא רק כיוזמת אלא גם כמתווכת בין אומנים
עצמאים ובין מקורות מימון מטעם ארגונים
ציוניים ומוסדות לאומיים 64.יתר על כן ,לויצ"ו
היה תפקיד מתווך נוסף ,שחשיבותו תתברר
בהמשך ,תפקיד אשר היה קשור לשינויים שחלו
בשדה האמנות בשנות השלושים :באותן שנים
חג שדה האמנות בתל־אביב סביב סדנאות
אמנים מודרניסטים ,דוגמת הסטודיו של יצחק
פרנקל ,תערוכות הוצגו במועדון תרבות פועלית
"האוהל" ופרחו יוזמות של אחדות האמנויות
היפות (השירה ,המוזיקה ,הציור ,התאטרון)
דוגמת הוועד להקמת מוזיאון תל־אביב ,שניסח
את הפרוגראמה של המוזיאון בהתאם לחזון
עתידי של בניית "היכל האומנויות" 65.כאשר
נפתח מחדש בית הספר "בצלאל" בירושלים
ב־ ,1935שררה גם שם רוח זו של אמנות
כוללת .יוסף בודקו וחבר מורי "בצלאל" הרימו
את נס האחדות בין האמנות לחיים ובין אמנות
לאומנות ברוח הבאוהאוס ותנועות אוונגרדיות
נוספות באירופה .כמו שנראה בהמשך ,ויצ"ו
תמכה בבית הספר "בצלאל" וגייסה את תמיכת
המוסדות הציונים ליוזמות משותפות לה ולבית
הספר ,שנועדו גם ליצירת סינתזה בין מזרח
ובין מערב ,בין אומנויות מסורתיות לשיטות
חדשניות ,סינתזה שמטרתה ליצור סגנון
ארצישראלי.
בשנות השלושים והארבעים ,בהעדר מסגרת
של מדינה ריבונית ,היה לויצ"ו ולארגונים
וולונטריים אחרים תפקיד בפיתוח האוטונומיה

הכלכלית והתרבותית של היישוב .בימי המנדט
הבריטי יצרה "המדינה שבתוך המדינה"
רפרטוארים תרבותיים ,אך הייתה חסרת יכולת
וכוח כפייה והיה עליה ליצור מוקדי הזדהות
והתגייסות כבסיס סמכות 66.לפיכך שילבה
ויצ"ו — כפטרונית האמנות העממית הרשמית
והאומנות השימושית — משימות לאומיות
שונות ומשימות ייחודיות לארגון נשים :קליטת
עלייה ,הכשרה וחינוך עמלני־פרודוקטיבי
לנשים ,פיתוח תעשיות הבית ,עידוד התוצרת
המקומית ,ובעיקר יצירת "המודל העממי
הארצישראלי" כמוקד להזדהות .מכך נובעת
מרכזיותה של ויצ"ו בשדה האמנות העממית
עד הקמת המדינה .בשנות החמישים והשישים,
לאחר הקמת המדינה וכינונו של המנגנון
הממלכתי ,השתנה המצב ,ובשל כך השתנה גם
מקום האומנויות והאומנים שהיו בחסותה של
ויצ"ו .יתר על כן ,החיבור בין קבוצת האליטה
לקבוצה חלשה באמצעות פטרונות אומנותית
פילנתרופית השתנה שינוי נוסף משהפכה
"משכית" להיות ארגון מתחרה שצמח מתוך
המנגנון הממלכתי ומתוך האליטה הוותיקה של
דור ילידי הארץ.

פעילות ויצ"ו לקידום האישה בשלוש חזיתות
שלוש מחלקות בויצ"ו טיפלו בשאלות הנוגעות
לשילוב אומנויות בתהליך קידום האישה
ומעמדה :חינוך מקצועי ,תעשיות הבית
והחנויות .יחד עם זאת ,כפטרונית של אומנויות
אימצה ויצ"ו לקרבה גם את הצורפים התימנים.
החיתוך המגדרי של הצורפות ,מקצוע שגברים
עסקו בו באופן בלעדי ,יכול היה להוציא מכלל
אפשרות את מעורבות ויצ"ו בנעשה בתחום זה,
אבל עצם העובדה שצורפים ורוקמים תימנים
הועסקו ב"שני" הניח ככל הנראה את התשתית
להמשך חסותה של ויצ"ו עליהם .ייתכן שגם
סיבות נוספות ,תרבותיות ומעמדיות ,חיזקו
את הזיקות בין אמנות עממית לבין אפיונים
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של ראשוניות ונחשלות שהיו קיימות זה מכבר
בשיח התרבותי הארצישראלי ,וכך חָברה
העבודה הסוציאלית לטיפוח המלאכה העממית
ושכפלה דפוסי פטרונות אומנותית קיימים או
יצרה חדשים .ייתכן עוד כי תדמית התימני
כבעל ציפיות נמוכות וכאדם ובעל מלאכה
המסתפק במועט" ,הכשירו" את שילובו במסגרת
תעסוקה "נשית" ,הווה אומר כמסתפק בהכנסה
משלימה .על כל פנים ,משפחות תימניות מצאו
את פרנסתן בתעשיות הבית של ויצ"ו ,ואילו
במסגרות החינוכיות לנערות ובקורסי ההכשרה
המקצועית לנשים (לכלל הנשים בארץ) טופחו
אומנויות שהתקבלו כ"נשיות" ,כגון רקמה,
קליעה ואריגה .בוגרות קורסים אלה אמורות
היו להקים בתי מלאכה עצמאיים בביתן בסיוע
של ויצ"ו ,לעומת המשפחות התימניות שעבדו
לרוב במסגרת מוסדות וסדנאות ויצ"ו .אסקור
כעת בקצרה את פעילות ויצ"ו בחינוך ובהכשרה
המקצועית לנשים ולבנות.

 .1ויצ"ו — חינוך מקצועי :מפעל בתי הספר
לילדי המזרח ובית הספר למלאכה ועבודה
לבנות תימן
בשנות השלושים החלה ויצ"ו בהקמת בתי
ספר מקצועיים לנערות ,בעיקר כדי להכשירן
בתחום המלאכה 67.בית הספר הראשון ,לימים
בית הספר המקצועי על שם הנרייטה אירוול,
נוסד ב־ 1934בחיפה עבור עולות מגרמניה.
במסגרתו צמח המודל הדו־שנתי לנערות
בנות  68.17-14מאוחר יותר הוקמו בתי ספר
דומים בתל־אביב ובירושלים 69.בית הספר
המקצועי בנחלת יצחק (נוסד ב–,)1936
שהתמקד עד אז בכלכלה ובמשק בית ,הרחיב
70
את פעולתו למקצועות האריגה והתפירה.
בצפת ובטבריה אורגנו קורסים לתפירה בלבד,
מחשש להתנגשות במסגרות הקיימות 71.בנות
עדות המזרח ,ובייחוד התימניות ,למדו בתל־
אביב בבית הספר לנערות עובדות של ויצ"ו

והשתתפו בקורסי הערב מייסודה של הסתדרות
הנשים העבריות בירושלים .משנת  1946הייתה
ויצ"ו אחראית למפעל החינוך לילדי המזרח
מייסודה של ד"ר מאיה רוזנברג 72,וב־1952
אימצה הפדרציה הברזילאית של ויצ"ו את בית
הספר למלאכה לבנות.
מאיה רוזנברג ( )1970-1904נולדה
בווינה ב־ ,1904ובגיל צעיר עלתה ארצה עם
משפחתה .בתל־אביב פגשה את ילדי השכונות
והגתה את רעיון המועדון החינוכי בשכונה
המיועד לילדים בגיל רך ביותר .רוזנברג
דגלה בהקמת מוסדות שיתבססו על תורה ,על
מלאכה ועל דרך ארץ כלפי החברה האזרחית.
לשיטתה ,מן הדין הוא שמוסדות אלה לא יהיו
אינטגרטיביים אלא הומוגניים ככל האפשר.
בתקופת לימודיה בווינה בשנות העשרים
ארגנה חוג ידידים שפעל לקידום רעיונותיה:
קרן עבור ילדי המזרח ,שמימנה את מפעליה
עד מלחמת העולם השנייה .רוזנברג שיתפה
בתכניתה את שמואל יבניאלי ,שפעל לעליית
"הפועלים הטבעיים" מונח שהודבק לתימנים
בניגוד לפועלים האשכנזים האידיאולוגים ,בני
העלייה השנייה והשלישית .כשהגיעה לרחובות
בראשית  1930החליטה להתמקד בקידום בנות
תימן ,אשר בניגוד לבנים לא זכו לקבל השכלה
תורנית או חינוך מקצועי שיטתי ,ועל כן נשלחו
לעבודה מחוץ לבית כבר בגילאי  .12-11מעון
היום וגן הילדים הוקמו ראשונים ב־1930
ואוכלסו רובם ככולם בבנות .המפעל שהגתה
רוזנברג היה בעיקרו מפעל סוציאליזציה לילדי
המזרח .בשנת  1934הוקם בית הספר לתורה
ולמלאכה ,וראשוני תלמידותיו ותלמידיו היו
בוגרות המעון ובוגריו .עקרונות העמלנות,
המלאכה ,העבודה והיכולת לספק צרכים
חומריים באופן עצמאי שימשו עקרונות מנחים
לפעולותיו .ממסמכי בית הספר אנו למדים כי
טיפוח המלאכה היה משנ ִי למטרות ה ִחבְרּות —
73
הכנסת בנות העדה למעגל אזרחי פרודוקטיבי.
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בשל כך נותק הקשר ביניהן ובין הוריהן ,הקשר
שעליו התבססו לימוד המוטיבים והטכניקות
המסורתיים ובעיקר ההקשר הריטואלי .עשייתן
האומנותית של הנערות שיקפה ניתוק זה ,שכן
הן לא שכללו את כלי ביטוין כנושאות של
74
מסורת אורנמנטאלית־סמלית רבת שנים.
ואף על־פי־כן ,בניגוד למפעלי "שני"
בשכונת שמעון הצדיק והשילוח ,לא הצליח
מפעלה של רוזנברג בשלושת העשורים לקיומו
להיות גורם מוביל בתחום האומנות 75.עם זאת,
הוא תרם את תרומתו החברתית ,כדברי חבס:
"תערוכת עבודות התפירה והרקמה ,הטוויה
והאריגה [ ]...הדגימו בשפת המעשה המשכנע
את ערכו וטיבו של המוסד העממי הזה ,המועיל
וחביב כאחד ,שלא סרו מעליו חן הכפריות
ותום הראשונות של המפעל .הוא הוכיח רבות
את ברכתו ,בהצילו ילדות ונערות מחיי שרות
והתנוונות ברחובות המושבה לחיים של מלאכה
וכבוד" 76.כתבה נוספת על פעילות בית הספר
מאירה את הזיקה בין "מלאכת ילידים" ובין
תיירות" :התוצרת קנתה לה מהלכים רבים לא
רק בין תושבי המקום והסביבה בלבד אלא גם
בין התיירות המבקרות במוסד וקונות ברצון
את מוצרי האריגה למזכרת" 77.לאור כל אלה
ניתן לומר שמפעלים מעין אלה מדגישים יותר
מכל מוסד אחר את הזיקה בין אומנות עממית
לנחשלּות ,בין יזמּות בתחום האומנות ובין
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פילנתרופיות.

 .2ויצ"ו — תעשיות הבית
בד בבד עם הפעילות בתחום החינוך וההכשרה
המקצועית נעשה בויצ"ו מיפוי שדה האומנויות
בארץ־ישראל ואתו הבחנה בין שתי מטרות
לפיתוח תעשיות הבית :פתרון לבעיות תעסוקה
וטיפוח מלאכת מחשבת עברית .כפי שנאמר
בפרוטוקול אחת הישיבות ,מפעל פיתוח
תעשיות הבית הוא "מתכונת לייצור סחורות של
מלאכת מחשבת .בצוע זה דורש כישרון ,אמון

וטעם טוב .בשטח זה משתדלת כל ארץ ליצור
סגנון מיוחד משלה [ ]...לפנינו הדרך ליצור
סגנון עצמי ,אמנות עממית ,טיפוסית לארצנו,
שתשלב את האופי המקורי הישראלי עם הקו
המודרני השליט בעולם האמנות השימושית
[ ]...ניסיונות רבים נעשו והושקעו הרבה י ָזמה,
כסף ,זמן ומרץ לשם יצירת שוק לתוצרת .סוגי
תוצרת מסוימת זכו לתפוצה גדולה ביותר .אלה
הם התכשיטים בסגנון תימני מזרחי ומודרני,
מעשה רקמה תימנית (חולצות ,מפות ובגדי
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לבוש אחרים)".
ממסמכים מוקדמים עולה שויצ"ו נרתמה
לפעולת קידום האומניות מתוך רצון לקדם את
המיזוג בין שני ארגוני הנשים ,ובכך אימצה קווי
פעולה שהותוו גם על־ידי הסתדרות הנשים
העבריות ,כגון קידום סדנאות הרקמה התימנית־
ישראלית 80.בעוד ויצ"ו ראתה בהכשרה ובהכוונה
מקצועית את חלקה העיקרי ,התמיכה בחנויות
"שני" חייבה חשיבה מחודשת אודות כיווני
ההתפתחות של תעשיית האומנות העממית.
לקראת סוף שנות השלושים הביאו המיזוג
עם "שני" והבירור הרעיוני שבא בעקבותיו
לגיבוש של הצהרה תרבותית ייחודית לויצ"ו.
בשנות הארבעים נוסחו חמישה עיקרים
במחלקה לתעשיות הבית בויצ"ו ופורסמו
בפרסום רשמי בשנת  )1( :1949קליטת אומניות
בעלות הכשרה ,שהגיעו כפליטות ממרכז
אירופה בשנות השלושים; ( )2תחיית האומנות
הלאומית הפולקלורית עתיקת הימים; ()3
מזיגה של מורשת אומנותית עממית זו לתוך
מסורת אומנותית אירופית שהאומניות העולות
אמונות עליה ושילוב ביניהן; ( )4יצירת
סגנון מקומי ייחודי; ( )5הכשרת דור המשך
של אומנים ואומניות 81.אפשר לראות שככל
שהעמיקה ויצ"ו את מעורבותה בשדה ייצור
התרבות כפטרון אומנויות ,כן התחדדו הצדדים
האסתטיים והאידיאולוגיים (לאומיים־ציוניים)
82
שבפעילותה.
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בתחילה קיבלה עליה ויצ"ו יוזמות קיימות
ותמכה בהן כספית .כך בנוגע ל"שני" ,אשר
ויצ"ו תמכה בחמישים אחוזים מתקציבה החל
מ־ ,1927ומשנת  1931תמכה גם בחנויותיה.
ב־ ,1938עם הקמת החנויות הראשונות של
ויצ"ו ברחוב ברנר בתל־אביב וברחוב נורדאו
בחיפה ,החל שיווק תוצרת "שני" גם במסגרת
ויצ"ו 300 .עובדים תימנים שעבדו בשביל
"שני" הכינו סחורות עבור חנויות ויצ"ו .זאת
ועוד ,ב־ 1935תמכה ויצ"ו בבתי מלאכה
לשטיחים מייסודם של "בצלאל" — בהנהלת
מרדכי קנטרוביץ .באותה שנה הקימה המחלקה
לפיתוח תעשיות בית מטעם הסוכנות היהודית
קרן להלוואות ופיתוח ,וויצ"ו השקיעה בה 25
אחוזים מהתקציב הכולל .עם הקמתה ייעדה
הקרן הלוואות לטיפוח עיצוב מקורי ברקמת
83
”.“petit point
דרך פעולה זו של ויצ"ו התפתחה בעקבות
זיהוי הכוחות הפועלים בשדה האמנות העממית
הארצישראלית באותם ימים ומיפוי ָם 84,וכמובן
גם בהתאם לעיקרים שצוינו לעיל .בהתאם לכך
קיבלה הנהלת ויצ"ו החלטות אופרטיביות:
( )1תעשיות הבית יתפתחו כערוצי הכנסה
משלימה — תוספת חלקית לתקציב המשפחה;
( )2תשומת לב צריכה להינתן לשיווק ,על־ידי
הקמת חנויות עם פנים לשוק המקומי ולתיירות
יהודית; ( )3ייצוא התוצרת ,שבתחילה נעשה
באמצעות ויצ"ו עולמית ,צריך להיעשות
בשיתוף עם מוסדות כלכליים רשמיים של
היישוב; ( )4ההכשרה למלאכות יד מחייבת,
מלבד הכשרה מקצועית לבנות ,פיתוח ותמיכה
במוסדות אמנותיים ,כגון "בצלאל" החדש; ()5
תועדף מסירת עבודות לבית ותינתן הלוואה
לרכישת ציוד להקמת סדנאות ובתי מלאכה
מטעם ויצ"ו תעשיות הבית ,אלה יתרכזו בשיווק
ובהכשרה מקצועית.
לדעת ארהרד" ,חנויות וכל תעשיות הבית
באו כדי לעזור לעולות החדשות של שנות

העשרים והשלושים לקיים את עצמן .לראשונה
התימניות ולאחר מכן אלו שהגיעו מאירופה.
אותן נשים שלא יכלו לצאת לשוק העבודה או
שלא הייתה בידן המיומנות הנדרשת לשיווק,
קיבלו תעסוקה לביתן ,וכן זכו להכשרה
מקצועית .בפרספקטיבה לאחור 'תעשיות בית'
היה לגורם החשוב ביותר בקליטת נשים עולות
לארץ" 85.אין ספק שהמניע העיקרי להגברת
פעילות ויצ"ו בשדה האומנות היה קליטת
האומניות הפליטות מאירופה ,שברחו בתחילה
מגרמניה הנאצית ומאוחר יותר מארצות אירופה
תחת כיבושה .אפשר להסיק זאת גם מדרכי
הפעולה אשר כוונו לטיפוח בעלות מלאכה
ואומניות הזקוקות לתיווך שיווקי־פיננסי,
בעיקר בשל אי־ידיעת השפה וקשיי ההסתגלות
לארץ החדשה.
מרטה במברגר (( )1995-1899תמונה ,)2
שעמדה בראש המחלקה לתעשיות בית למעלה
מעשרים שנה ,הבינה שהיה על ויצ"ו לפתח
שתי תת־מחלקות )1( :מלאכת יד תימנית
מזרחית :צורפות ,רקמה ,אריגה וקליעה; ()2
מלאכת מחשבת אירופית 86.מרטה במברגר
לבית אוקס ,ילידת פרנקפורט (Frankfurt am
) ,Mainהכירה היטב את שתי האוכלוסיות ואת
המורכבות שנושאת עמה כל יוזמה בתחום
האומנות .בהכשרתה המקצועית הייתה במברגר
בוגרת בית הספר הגבוה לאמנות ולאומנויות
בפרנקפורט ובעלת השכלה בכלכלה ובמסחר.
ידיעותיה בתחום הכלכלי והאמנותי היו
לה לעזר עוד לפני עלייתה ארצה ב־.1933
בעיר הולדתה הייתה פעילה באגודת הנשים
היהודיות ,וכבר אז החלה לפתח את רעיונותיה
באשר לדרכים להעצמת הנשים המהגרות.
לארץ הגיעה כתיירת ,אך במהרה גמלה בלבה
ההחלטה להישאר .בתחילה חיה בגפה בתל־
אביב ,ולאחר שהצטרפו אליה בעלה ובנה
עברה המשפחה להתגורר בירושלים .בשנת
 1934הצטרפה לעבודה ב"שני" ,וכך התוודעה
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תמונה  :2צלם לא ידוע ,מרטה במברגר ,שנות ה–,40
באדיבות נתן במברגר ,ירושלים.

למסורת האמנותית של יהודי תימן .מאוחר יותר
עבדה בסביבתן של עולות מאירופה במפעלי
"הכשרת האישה" של ויצ"ו .בשנות הארבעים
הקימה את חנויות ויצ"ו הראשונות בירושלים,
בחיפה ובתל־אביב .בפעילותה שילבה "פעילות
שטח" בקרב הנשים מזה וגיוס מקורות פיננסים
ושיווק בזירה הבינלאומית מזה .בעקבות
תפקידה כמנהלת תעשיות הבית והחנויות של
ויצ"ו בישראל מונתה במברגר לכהן כחברה
בהנהלה העולמית של ויצ"ו בשנות החמישים.
שלא כ"שני" ,שם נשמר המתח בין מגמות
השימור והשינוי בליווי תהליך מחקר ואיסוף,
שלטה בויצ"ו מגמה של "חינוך" ,כלומר
הרצון לעצב את חיי האנשים ,ובעיקר את חיי
"הנשים הנזקקות והנחשלות" על־פי המודלים
שלאורם חונכו נשות ויצ"ו עצמן ,ולפיהם
חינכו את בנות תימן הצעירות .במסמך פנימי
מאוגוסט  1941נכתב כך" :צריך לא רק לשווק
את מוצריהם של בעלי המלאכה התימנים אלא
להדריך אותם בשילוב המסורת ו'הצרכים של

הטעם המודרני'" 87.רעיון זה בא לידי ביטוי
גם בדברי במברגר" :העבודות הנהדרות של
זהב וכסף שנוצרו על־ידי הצורפים התימנים,
עד כמה שיהיו מעולים ,זקוקים להתאמה
לטעם האירופאי 88".ככל שנקלטו אומניות
בעלות השכלה אקדמית בויצ"ו ,כגון עידית
ואווה סמואל ,ארמה פולוק ולילי רוט ,כן
גברה הדרישה לייצור בסטנדרטים מודרניים,
ולכך כוונו ההדרכה וההכשרה 89.עבור בעלי
המלאכה התימנים המבוגרים ,שצמחו בתוך
מסורת תרבותית אחרת ,ואף שמקצתם הכירו
את המסגרות של "בצלאל" ושל "שני" ,הומצאו
הסדרים המיוחדים רק להם .לצורך כך למשל
שימשו ירכתי החנות בירושלים עבור סדנה
למשפחות צורפים תימנים ,ואילו רוקמות
וצורפים רוכזו בחלל משותף בביתה של
משפחה.
בפרסומי ויצ"ו הרשמיים באים לידי ביטוי
המסלולים הכפולים :האירופאי והמזרחי,
התעסוקתי והאומנותי :רוב הכתבות העוסקות
בנשים שמאחורי המוצרים מתחלקות לשתיים:
מצד אחד נשים אשר בעת מצוקה מצאו
פרנסה מכובדת לאחר הסבה מקצועית 90,ומצד
אחר האומניות בוגרות בתי הספר לאומנות
מהמובילים באירופה לאמנויות שימושיות או
91
דקורטיביות.
כדי לממש את הצהרותיה באשר לשילוב
מזרח ומערב ,מסורת ומודרנה ,אימצה ויצ"ו
אסטרטגיה נוספת :שיתוף פעולה עם "בצלאל".
ב־ ,1945בחוברת עבת כרס מטעם מחלקת
הפרסום של ויצ"וWizo's Handicrafts ,
 Training and Home Industriesמאת נדיה
שטיין ,התפרסם הסכם שותפות ותמיכה בין
92
ויצ"ו תעשיות הבית ובין בית הספר "בצלאל".
נדיה שטיין ( ,)1961-1891ילידת אודסה ,הייתה
ממקימות ויצ"ו ופעילה מרכזית בתחום פרסום
ותרבות .שטיין הייתה מורה ומרצה בעלת
תואר שלישי בהיסטוריה ,ותחומי מחקרה נגעו
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בכלכלה ובאמנות .בין היתר היא ריכזה את
הכתיבה על ויצ"ו ועל מוצריה לקראת תערוכות
בינלאומיות וכן הייתה שותפה בהכנתם של
סרטי ההסברה .לפני עלייתו של היטלר לשלטון
עלתה ארצה והתיישבה בתל־אביב ,ובה
המשיכה את פעילותה בריכוז מחלקת הפרסום.
שטיין הייתה אחראית על רבות מהכתבות
שפורסמו בנושא ויצ"ו ,וכן הייתה אמונה על
ניסוח העקרונות התרבותיים של פעילות ויצ"ו
תעשיות בית ,ואף ערכה את מגזין ויצ"ו .נוכח
העלייה ההמונית בשנות החמישים בחנה שטיין
באופן מחודש את השילוב בין כלכלה ,אומנות
וצדק חברתי באופן שונה מן האופן שאפיין את
ויצ"ו ,ובכלל זה השיטות הקואופרטיביות של
ארגון שדה המלאכה וכן שאלות שנגעו בי ִיסודה
של מדינת רווחה.
בהקדמה לחוברת שהוזכרה הובאו
לידיעת הציבור הטעמים לשיתוף הפעולה עם
"בצלאל" ,כפי שניסחה אותם שטיין :ההסכם
יאפשר לשורה ראשונה של אומנים ואמנים
לתרום למאמץ הייצוא שלאחר המלחמה;
הבוגרים יוכלו ליהנות ממעמד בכיר כפול:
הן של אומנים והן של מורים מקצועיים .הם
יפתחו את האמנות העממית החדשה בארץ־
ישראל ,ובכך ישתתפו בתנועת התחייה של
העם היהודי .שטיין מתייחסת לעיקרי התפיסה
האמנותית והחברתית המנחה את "בצלאל"
החדש וכן בוחנת את הזיקה בינה ובין מטרות
ויצ"ו" :מלבד תשומת הלב שמפתחים אצל
הסטודנט אודות הטבע ,המבניות האורגנית,
החוקיות הכרומטית ופיתוח המיומנויות
הטכניות בכל קשת המקצועות ,יש חשיבות
רבה להיבט התרבותי .אמנות שימושית
צריכה לצמוח מתוך סביבתה ומתוך ארצה,
בהתאם לאנשיה של הארץ ,למסורת החומרית
והדתית ,לטקסים ולמקורות השראה מקומיים.
העצוב מחויב לזמן ולמקום" [ההדגשה —
שלי] 93.ויצ"ו רואה ב"בצלאל" החדש ,בית

הספר לאמנות הירושלמי ,מעין בן ברית בשל
רצונה "להיות שותפה לכל שלבי ההתפתחות
של שדה האומנויות העממיות המקומית ,החל
מלימוד מלאכות בכתות יסוד בבתי ספר עד
לבתי ספר להכוונה מקצועית שבניהולה .אבל
ללא שותפות עם בצלאל החדש מאמציה לא
יביאו את מפעליה לרמות גבוהות של יצירה
[ ]...כי בבצלאל צומח דור המדריכים המומחים
בעלי הכישורים המתאימים כדי להעלות את
האמנות הארץ הישראלית הידועה לטובה גם
94
בעולם להישגים הגבוהים ביותר".
בהמשך המסמך מפורטים תחומי השיתוף
והתנאים הכלכליים ,שמועד התחלתם נקבע
לסוף  :1943המקצועות שייכללו בתוכנית
הלימודים ויתקיימו בסיוע של ויצ"ו הם:
סדנאות אריגה ,רקמה ,גרפיקה ,קליגרפיה.
תינתן גם תמיכה כספית לקורסים המיועדים
למדריכים .עולות חדשות תוכלנה לקבל מלגות
ויחולקו פרסים שנתיים לעבודות מצטיינות
ברקמה ובאריגה .תינתן עדיפות לבוגרי המוסד
המתעתדים לשמש מדריכים ומורים במסגרות
ויצ"ו .הוועד להכשרה מקצועית של הסוכנות
וויצ"ו יממנו את התוכנית בחלקים שווים.
בעקבות הסכם זה מתרחבות מחלקות קיימות
ונפתחות מחלקות חדשות המיועדות בעיקר
לנשים ולמלאכות שנתפסו כמלאכות נשים
מובהקות .זהו המישור שבו האוונגרד ,מייסודו
של הבאוהאוס ,פוגש את השיח המגדרי של
95
ויצ"ו ושל ארגוני הנשים בישראל.
בעקבות ההסכם שהביא לפתיחת מחלקת
האריגה ב"בצלאל" ,התקבלו להוראה במוסד
מורות־אומניות בעלות שם ובעלות השכלה
אירופאית כמו יוליה קיינר 96.קיינר ()?-1910
נולדה בנירנברג ,ולמדה בבית ספר לאמנות
בעיר הולדתה ובמינכן .מאוחר יותר למדה גם
בבית הספר לאמנות ולאומנות בפרנקפורט,
וערב עלייתה ארצה השתלמה בשווייץ .ב־1936
עלתה לארץ ,וב־ 1941החלה לעבוד ב"בצלאל".
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תמונה  :3פריץ כהן ,חנות ויצ"ו ברח' אלנבי ,תל–אביב ,תצלום "תחנה מיעצת",
הד ירושלים F 49-3060, )1.6.1945( ,אצ"מ.

ב־ 1955סיכמה קיינר את דרכה במילים" :אנו
מנסים למצוא עיצובים התואמים את דרך
חיינו החדשה שאינה מבוססת על אורנמנטיקה
97
שפותחה בתרבויות מוקדמות יותר".

 .3ויצ"ו — החנויות
"כדי להרחיב את תעשיית הבית וליצור בשבילה
שיווק רחב משמשות החנויות שלנו בתל־אביב
ובערים האחרות .עם פרוץ המלחמה נפתחה
החנות ויצ"ו בתל־אביב על יסודות צנועים
למדי" 98.אכן ,החנויות אפשרו את גיבושו של
קהל צרכנים שתאם את סוגי המוצרים שהוצעו
למכירה (תמונה  .)3רעיון הקמת חנות מרכזית
שיעבירו אליה את כל המוצרים נולד מן הצורך
לשחרר את ויצ"ו מדאגת פרסום ותצוגה 99.רעיון
זה היה כמובן פרדוקסאלי ,שכן ככל שהלכו
והתפתחו תעשיות הבית ,כן היה עליהן לבנות
את עצמן כאפיקים כלכליים רווחיים לכל דבר.
בכך חרגה מעורבות ויצ"ו בחברה היישובית

המתהווה משני עיקריה :חינוך ועבודה
סוציאלית .ליתר דיוק ,הרחבת הפעילות הייתה
בבחינת הצהרה האומרת שויצ"ו היא סוכן פעיל
בייצור התרבות בארץ־ישראל.
בתולדות החנויות של ויצ"ו אפשר להבחין
בשלוש תת־תקופות :עם פתיחת החנויות
ב־ 1938היה העיקרון המנחה "היכן שנימצא
חומר ובעל מלאכה מתאים ,נעשה מוצר
שהשוק יכול לקלוט" 100.רוב מוצרי "שני" היו
רקמה וצורפות תימניים ,בתוספת עבודות יד
עממיות ,כגון עבודות צדף ,עבודות אבן ים
המלח וחריטות עץ ,וקהל היעד היה בעיקרו
תיירים 101.התקופה השנייה החלה עם ראשית
מלחמת העולם השנייה ,אז הופנה הייצור
למוצרים שימושיים יום־יומיים שנעשו נחוצים
בגלל המחסור בייבוא ,כגון בגדים ,לבנים,
דברי סריגה מצמר מקומי ,כובעים וכפפות.
הקשת הרחבה של המוצרים נועדה לקהל
102
המקומי ,ובעיקר לפקידים ולאנשי שירות.
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בשנות הארבעים נפתחה התקופה השלישית.
עם קליטת האומניות העולות והסכם השותפות
עם "בצלאל" היה על חנויות ויצ"ו לשקף את
המעבר מתעסוקה ביתית אל ייצור אומנות
שימושית ארצישראלית 103.לשם כך התהדק
הקשר עם "החברה הארץ־ישראלית לתעשיות
הבית בע"מ" ,מייסודה של המחלקה לפיתוח
תעשיות הבית של הסוכנות היהודית .בשנת
 1942נחתם חוזה בין הצדדים :חנויות ותעשיות
הבית של ויצ"ו מצד אחד ,והמחלקה לפיתוח
תעשיות הבית של הסוכנות היהודית מצד
אחר 104.ויצ"ו זכתה להלוואה לשם הרחבת
החנויות וביסוסן ,ומפעלים אלה עשו את ארגון
הנשים הוולונטרי ליזם כלכלי לכל דבר ,בעל
105
חזון תרבותי ,חברתי וחינוכי.
מוצרי החנות יוצרו אפוא לשוק המקומי,
לתיירות ולייצוא ,לצרכנים המחפשים מלאכת
מחשבת ישראלית מקורית המותאמת לחיים
מודרניים ,דהיינו חפצים שיבטאו את זהותם
הלאומית ,התרבותית והמעמדית 106.כמו
שכותבת נדיה שטיין "כל אחד חוסך על־
פי יכולתו ,כדי לקנות מלאכת יד מקורית־
מקומית ,שמחירה נע מ־ 1לירה עד  200לירות
למוצר" .עוד הוצגו מוצרי ויצ"ו בתצוגות
מטעם המכון למסחר ולתעשייה של הסוכנות
היהודית ,מחלקת קשרי חוץ 107,ובעקבותיהן
108
החלו להישלח לשווקים בחו"ל.
החפצים שמקורם במלאכת מחשבת
מסורתית ,תימנית או אירופאית ,עברו לרוב
תהליך התאמה לקהלים החדשים .בהתאם לרוח
העיצוב החדשה שהביאו האומניות העולות
ובוגרות "בצלאל" ,עברו המוצרים המסורתיים
העממים ,ובכלל זה תכשיטים ורקמות תימניות,
ניסיונות ראשוניים של "הכלאות" והתאמות,
109
ומגמה זו עתידה להתגבר בשנות החמישים.
עם זאת ,נשמרת ההבחנה בין האגף המזרחי־
תימני לבין זה האירופאי ,כדברי מרטה
במברגר לעיל .חנויות ויצ"ו אינן "מתפתות"

לפונקציונליזם הרדיקלי של "בצלאל" החדש,
ועם זאת שומרות על עמדה מובחנת מחנויות
המזדהות עם סדנאות "בצלאל" הישן ,ובוודאי
מחפצי האומנות בעלי האופי העדתי המובהק,
שבהם הרכיב הריטואלי הוא מרכזי .מלבד
זאת ,הקהל העדתי ,כלומר התימנים ,אינו
נזקק לתיווך של ויצ"ו כדי לרכוש תכשיטים
מסורתיים ,בייחוד כיוון שאלה שיוצרו בויצ"ו
לא נתפסו ככאלה .עד לאותה עת ,לא נמצאה
בפרוטוקולים או בפרסומי ויצ"ו התייחסות
לשאלות סגנון ,עירוב מסורות ונושאים נוספים
המופיעים לראשונה בבירור בהצהרותיה של
במברגר בשנים הללו .יתר על כן ,יש לציין כי
בשלב זה חפצי יודאיקה אינם תופסים עדיין
מקום מרכזי ברפרטואר של ויצ"ו ,מה שאינו
כן משנות החמישים ואילך .כאמור נקטה ויצ"ו
עמדה מתבדלת — הן כלפי חנויות המזכרות
בסגנון "בצלאל" או חנויות בעלות אופי
ריטואלי והן ממוצרי בתי המלאכה לייצור
חפצי נוי במחיר לכל דורש .באמצעות מהלך
זה ניסתה ויצ"ו לפנות לקהל "רחב" על בסיס
רפרטוארים תרבותיים לאומיים מוסכמים,
ואף לגבש קהל בעל מודעות למוצר בעל אופי
"עממי־לאומי" .יחד עם זאת ,פנייה לקהל רחב
ככל אפשר דורשת מידה של פשרות בעיצוב
המוצר ,וייתכן שאלה יחבלו במעמדה של ויצ"ו
בעשור הבא בשדה האומנות הקנונית .אין זה
אומר ,כמובן ,שפשרות בעיצוב אינן עשויות
להיות מרתקות אף יותר מאומנות קנונית.
לרשימת המוצרים אפשר להתוודע בכתבה
נוספת של שטיין .רשימה זו דומה לאלה
שבפרסומים נוספים 110ובקטלוגים שהופקו
בחסות הסוכנות היהודית .הרשימה הארוכה
והמפורטת למדי מתפרשת על גבי שלושה
עמודים :תיקים ,מגבות שולחן ,מפות ,מפיות,
קשתות לשיער ,בגדי ילדים ,בובות והלבשה
לבובות ,בדים ארוגים ורקומים המשמרים
מסורות של ארצות מוצא אירופאיות שונות,
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קופסאות עץ מצוירות ביד בעלות עיצוב
ומוטיבים מהרנסנס ומהברוק האיטלקי ,וכן
"דברי צורפות מבית מלאכתם של צורפים
ואומני פיליגרן תימנים ה"מאזכרים" את
אווירת אלף לילה ולילה ,ועם זאת מעוצבים
בדרך חדשה ומתוחכמת המשלבת אבנים סמי־
יקרות ואמייל פרסי .לאחרונה צורפו גם מעשה
111
קליעה תימנים".
ביטוי לרוח תעשיות הבית של ויצ"ו ניתן
למצוא דווקא במוצר אחר שאפיין את התקופה:
"בובות הטיפוסים" שייצגו טיפוסים שונים של
עולים וישראלים — סדרת בובות קטנות ממדים
שנוצרו על־ידי האומניות אדית וחוה (אווה)
112
סמואל ,שהגיעו ארצה ב־ 1939מדיסלדורף.
אדית ,ששכללה את טכניקת עיסת הנייר
( ,)papier-machéהייתה למייסדת סוגה (ז'אנר)
באומנות העממית בישראל .בין הדגמים
הראשונים היו "תימנים על תלבושתם הססגונית
שכבשו ורכשו את לבה" 113.בובות אחדות
של תימנים התאפיינו בעור כהה ,בתווי פנים
מצוירים ,בשיער מקורזל ובכיסוי ראש ,בכיפות
צבעוניות או מעין תרבוש מגולגל לגברים
ובמטפחת לנשים .דמויות הילָדות והמבוגרות
ענדו מעין קולר עשוי לוחיות מתכת מחוברות,
רמז לתכשיט גס ,לבשו שמלות פרחוניות ישרות
ומכנסיים שבתי הרגליים סומנו בהם בשלושה־
ארבעה פסי רקמה מקווקווים צבעוניים (תמונה
 .)4הדמויות נראות יושבות ורוקמות ,רוקעות
בנחושת ,קולעות סלים ומחזיקות ילדים בידיים.
היו גם בובות שעסקו בקטיף תפוזים ,אך אלה
נוצרו מאוחר יותר על־פי רוב .זאת ועוד ,בסוף
שנות הארבעים ובשנות החמישים הופיעו
הבובות בהרכבים קיבוציים מעניינים" :כפר
עולים"" ,אנחנו במעברות"" ,סברס" ו"עולה
חדשה מתימן" 114.בשתי הקבוצות האחרונות
של מעגלי בובות ,ליד ילדים תימנים באים
הפלמ"חניקים והקיבוצניקים במה שנראה כייצוג
של לפני "כור ההיתוך" ואחריו ,או במילים

תמונה  :4אדית סמואל ,רוקמת תימניה ,בובה ,שנות
ה– ,40עיסת נייר ,צבע ,בד ומתכת וחוטי צמר,
 13ס"מ ,אוסף בובות נורית ניני ,רחובות.

אחרות ,ייצוג האופוזיציות התרבויות שאפיינו
את התרבות הישראלית מסוף שנות הארבעים.
כאמור ,הדבר בולט במיוחד ב"סברס" וב"עולה
חדשה מתימן" :הילדה הישראלית לובשת
חולצה רקומה ברקמה תימנית־ישראלית ,ואילו
התימנייה עונדת תכשיט.
מוצרי ויצ"ו מלמדים על כך שלצד
תהליכים של התאמה ,שינוי ושילוב בין
המקורות ,ולמרות הדרישה ההולכת וגוברת
מודרניים־אירופאיים
סגנונות
לאימוץ
בתחומיה השונים של התרבות החזותית בסוף
שנות הארבעים 115,ניכרה בויצ"ו נטייה להיצמד
למודלים המוקדמים שנוסחו עוד ב"שני" .אולם
בו־בזמן גם ניבט שוני בין ויצ"ו ובין "שני",
אשר בגינו מתחה הדסה קלוורי ,מייסדת "שני",
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ביקורת — גלויה או סמויה — על הנעשה
במוסדות ויצ"ו 116.לתפיסתה ,השוני התבטא
בייצור המוני ועממי יותר ,שמחירו נוח יותר,
ועל כן נתפס כ"ממוסחר" .האם ייתכן שויצ"ו
רק שעתקה את המודל התרבותי האירופוצנטרי
שקשר בין פטרונות פילנתרופית לנחשלות,
בין אמנות עממית לפרימיטיביות ,ובין ִחבְרּות
ללימוד עמלני? קרוב לוודאי שהשערות אלה
תואמות את מפעליה של ויצ"ו בתחום האומנות
העממית .ואכן ,פעילותה הענפה ורבת השנים
של ויצ"ו שיקפה את התפיסות ההגמוניות
של קבוצות אליטה בחברה היישובית באשר
לרצוי ולראוי להיכלל בתרבות הישראלית.
ואלה השתקפו בתחום הלבוש ואביזרי הלבוש,
תחומים שפיתחו תעשיות הבית של ויצ"ו .עם
זאת ,הייתה ויצ"ו רק קבוצה אחת מתוך קבוצות
האליטה השונות ולאו דווקא הקבוצה הקרובה
ביותר למוסדות "המדינה שבדרך" .חלונות
הראווה של חנויות ויצ"ו שיקפו אופציה אחת
מתוך אחדות שרווחו .אופציה זו עמדה אל מול
האחרות ,כגון זו המודרניסטיות־רדיקליות,
החלוציות־ספרטניות ואף הכנעניות־מקומיות.
כך למשל ,כובע הקסקט של חלוצי העליות
השלישית והרביעית אינו נראה ברפרטואר
ויצ"ו ,ומאוחר יותר גם לא הכובע־טמבל
המזוהה עם הצבר ,לא החאקי ולא הכחול
של בגדי "אתא" ,וכמובן לא הכובע־גרב של
הפלמ"חניק .ויצ"ו ממקמת את פעילותה בפער
בין הדימויים הרשמיים ההגמוניים הללו ובין
דימויים עצמיים של תושבי הארץ ,ובעיקר
אלה מהם שנמצאו באותה עת במעבר ,כלומר
עולים חדשים .מתוך כל אלה יש לחזור ולציין
שמוסדות ויצ"ו לא ניהלו דיון מלומד אודות
התרבות הישראלית הרצויה ,אף שגם זה מתגלה
בין השורות ,אולם סיפקו מקורות פרנסה.
פעולתם המעשית הייתה לייצר רפרטוארים
יותר מאשר להשמיע הצהרות בעל פה ובכתב
מטעם הנהגתם.

לאחר הקמת המדינה ,שנות
החמישים והשישים
"אשת חיל" — מפעל ההדרכה של המחלקה
להתיישבות של הסוכנות היהודית ופיתוח
מלאכות היד
את מפעלי עידוד המלאכה הצנועים ,המתפתחים
במסגרת ההדרכה של הסוכנות היהודית מציגים
אלה שהיו מעורבים בדבר כמעין "תגלית" ,או
כדברי רות דיין בספרה האוטוביוגרפי" :דבר
שלא לשמו ,בא לשמו" 117.למרבה הפלא ,אף
שהייתה זו כביכול דרך חדשה להתייחס לבעלי
המלאכה מקרב העולים במחנות ,בכפרי עבודה,
במעברות ובמושבי עולים ,ואף שרעיונות
קליטתם ושילובם במסגרת האמנויות העממיות
בארץ נתפסים כחדשניים — הרי שהשוואתם
למודלים המוקדמים של "בצלאל"" ,שני"
ו"ויצ"ו" חושפת את הדמיון הרב שבינם ובין
היוזמות החדשות .עם זאת ,אפשר להצביע
גם על השוני ,הנובע בעיקר מן התפקיד ומן
המעמד ההגמוני־ממלכתי של היוזמים ושל
שולחיהם בתרבות ובחברה בישראל .אף
שארגונים אלה (מפעלי ההדרכה וכדומה) אינם
התאגדויות וולונטריות של נשים ,כמו "שני"
ו"ויצ"ו" ,אלא הם קשורים למוסדות המדינה,
ישנם בכל זאת שלושה פרמטרים זהים בשני
המקרים :א .המסגרות נוהלו על־ידי נשים; ב.
נשים אלה נמנו עם אליטה חברתית־פוליטית;
ג .האומנים ,האומניות ,בעלות המלאכה ובעלי
המלאכה נמנו עם אוכלוסיית העולים החדשים,
אשר בשל קשיי פרנסה סומנה כאוכלוסיית
מצוקה .אוכלוסייה זו הורכבה ברובה מעולים
שהגיעו מארצות האסלאם ,שהיו על־פי
רוב בעלי מלאכה שהועסקו כעובדים ולא
כמעצבים.
ב־ 1949התנדבו נשים מתנועת המושבים
לצאת ממושביהן הוותיקים ולהדריך במושבים
החדשים בנושאי חקלאות ,תזונה והיגיינה.
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תמונה  :5חיים ה' פיין ,רות דיין מציגה חולצה ארוגה בחנות משכית בתל–אביב,
 14.6.1956אוסף לשכת העיתונות הממשלתית.

ביניהן הייתה גם רות דיין (תמונה  ,)5בתם
של רחל קלימקר וצבי שוורץ שנולדה בחיפה
ב־ .1917הוריה של דיין השתייכו ל"הסתדרות
חניכי הגימנסיה" ,שהוקמה ב־ 1914ביוזמת
בוגרי המחזור הראשון של גימנסיה הרצליה,
ובהם דב הוז ,משה שרת ואליהו גולומב .קבוצה
זו הייתה המיליה החברתי־תרבותי שבו גדלה
רות דיין" .צדק חברתי ,שיווי זכויות לנשים,
חיים טבעיים ועל־חומרניים ,אהבה חופשית —
אלה היו מקצת רעיונותיהם של חברי הקבוצה",
כותבת רות דיין בספרה 118.את חינוכה היסודי
קיבלה באנגליה ,לשם נסעה עם הוריה שלמדו
באוניברסיטת לונדון .עם חזרתם התיישבו
בירושלים .בראשית שנות השלושים עזבה את
לימודיה בגימנסיה ועברה לבית הספר החקלאי
בנהלל כדי לקבל הכשרה להתיישבות חלוצית,
שם הכירה את משה דיין ונישאה לו .חמותה
דבורה דיין ,מבכירות המנהיגות בתנועת
המושבים ,יזמה פרויקט הדרכה ,ורות דיין
נרתמה לו .אמה וחמותה ,שהיוו עבורה מודלים
לחיקוי ,היו נשים בעלות אישיות פעלתנית
ועצמאית ,מודלים של "פמיניזם יישובי".

אפשר לומר כי מאז ועד היום מוקדשים חייה
לפעילות ציבורית :בתחום פיתוח מלאכת
מחשבת בישראל וכן בפעילות למען שלום
119
ושיתוף פעולה בין יהודים לערבים.
רות דיין שנשלחה לכפר אוריה כדי להדריך
את נשות המושב בטיפוח גינות ירק ובגידול
תרנגולות ,מספרת" :כפר אוריה הייתה לו
מאחוריו היסטוריה ארוכה של כישלונות []...
קרן האור ,כאשר לבסוף הופיעה ,בקעה ממקור
בלתי צפוי .בבתיהם של העולים פנימה גיליתי
אוצר בלום של עבודות רקמה ,מעשה יד ,מפות
ואריגים ,מלאכת מחשבת בדוגמאות כפריות
ועדינות להפליא" 120.בדבריה של דיין אפשר
לזהות את הנרטיב המוכר מעדותה של הדסה
קלוורי על פגישתה הראשונה עם מלאכת
המחשבת של יוצאי תימן בשכונת שמעון
הצדיק בירושלים ,וכן את הרקע לפעילות
הסעד והחינוך ,שאפיין את ראשית פועלם של
הסתדרות הנשים ושל ויצ"ו בקרב אוכלוסיות
קשות יום משנות העשרים ואילך" .אחר־כך
לימדתי את הנשים הבולגריות שלי את תורת
הרקמה התימנית [ההדגשה — שלי] ועד מהרה
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היו רוקמות צווארונים וחפתים" ,ממשיכה
דיין" .אני עצמי למדתי את הרקמה התימנית
על שני סוגי־רקמת שרשרת ורקמת העל []...
כאשר באחת האסיפות הכלליות של הנשים
המדריכות הצגתי דגמים של העבודות ,ברכו
הכל על הרעיון שאפשר וימצא לו מהלכים
בכפרים אחרים .כפטריות אחרי הגשם החלו
צצים לפתע בכל רחבי הארץ אומנים במלאכת
מחשבת .באסיפה הכללית הבאה כבר הוצגו
אריגים ותכשיטים מלאכת יד" 121.יש לציין
שתחת יוזמה זו ,ובאופן בולט יותר מאשר
בויצ"ו ,מוזמנים אומנים בכלל ,ולא רק נשים
הרוקמות לפרנסתן ,להיקלט בפרויקט ,ובכללם
צורפים ואורגים יוצאי ביחאן וחבאן (בדרום
תימן) .שני אזורים אלה ,על מסורותיהם
הכפריות־אזוריות שלא נודעו בארץ עד אז,
מביאים לשיח התרבותי סוג של "תימנים
122
חדשים" עבור התרבות המקומית.
דיין גייסה במהרה נשים נוספות בעלות
רקע במלאכת מחשבת ,ובראשן זהר וילבוש
(וילבושביץ) ( ,)2005-1907ילידת יפו ,ובתו של
נחום ,אחיה של מניה שוחט .בילדותה בילתה
וילבוש במושבה חדרה בבית משפחת אמּה
שושנה ,אחותו של אבשלום פיינברג .היא גדלה
"כעברייה חדשה" ,בת ל"אצולת היישוב" .היא
למדה בבית הספר הריאלי בחיפה ,ומשם עברה
לדגניה ב' .סמוך לעליית הנאציזם נסעה ללמוד
בגרמניה ,ומשנת  1946התגוררה בירושלים.
בהוראת רקמה החלה כבר בשנות הארבעים,
ובמרוצת הזמן הייתה למומחית למלאכות
הטקסטיל והתרבות החומרית של המזרח
התיכון 123,עד שבשנת  1949הצטרפה לפרויקט
שזכה לכינוי" :אשת חיל" 124.וילבוש הייתה
אחת המדריכות הבכירות שבעזרתן הקימה דיין
את מערך ההדרכה ,הייצור והשיווק של עבודות
הרקמה ומאוחר יותר של עבודות האריגה .אף
שהייתה בכך משום חריגה ממטרות הפרויקט
הראשוני (להדריך בנושאים חקלאיים) ,לוי

אשכול ,שעמד אז בראש מחלקת ההתיישבות
של הסוכנות היהודית ,לא התנגד לתפנית זו,
ואף תמך בפרויקט ,זאת בלא שנדרשה השקעה
כלכלית מעבר לתשלום משכורתן הצנועה
והחלקית של ארבע המדריכות עבור יום או
יומיים של עבודה בשבוע 125.התכנית לא איימה
על תכניתו האסטרטגית של אשכול — הכשרת
העולים בחקלאות — והעמידה מקורות לפרנסה
משלימה בכפר או במושב המרוחק .מחד ,סייע
המפעל לעולים ,ומאידך הוא גם הגביר את
126
תלותם במערכת המתווכת.
תפקידה של רות דיין כרכזת ,כמו גם תפקידן
של זוהר וילבוש ושל המדריכות האחרות ,לא
הסתכם בשיווק התוצרת .הן הביאו את חומרי
הגלם (חוטים ובדים) ואת המכשירים ,הן קבעו
את המודלים ,את הצבעים ואת קצב העבודה,
וכן קביעת התמורה הכספית הייתה בסמכותן.
בהתייעצות עם אמנים ועם מעצבי "בצלאל",
הכניסו המדריכות שינויים משמעותיים בדגמים
המקוריים ,מתוך כוונה לפשט תהליכי עבודה,
לקצר ולזרז את זמן הייצור ,לשפר את האיכות
127
ולהתאים את המוצר לטעם המודרני.
הפרויקט הראשון כלל רקמה של דגם אחיד,
שבוצע בכל המושבים ללא הבדלי מוצא של
הרוקמות .היה זה דגם של רצועת רקמה בשחור
לבן ,דגם כוכבים לחולצה ברוח הרובשקה
הרוסית תוצרת "אתא" .במשך שנה נרקמו עבור
"אתא" כ־ 30,000חפתים וצווארונים של דגם
"רובשקות" לגברים ודגם "חולצות ישראל"
לנשים .מפעל "אתא" סיפק את החומרים,
"אשת חיל" — את העובדות העולות ,והסוכנות
— את המדריכות 128.ב־ ,1950במסגרת השלב
השני של הפרויקט ,הוחלט לקיים קורס בבית
החלוצות בירושלים .במשך עשרה ימים למדו
 13נשים עולות מארצות שונות שני סוגי רקמה:
רקמת "בצלאל" ( 15שעות) ,ורקמה תימנית (18
שעות) .גם שלוש הרוקמות התימניות למדו
רקמה תימנית .הקורס היה באחריותן המקצועית
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תמונה  :6שני תצלומים של רודי ויסנשטין ,ביקור של רות דיין בעג'ור
עם מר היל —אחראי על שיתוף פעולה ישראל–ארצות הברית .1954 ,מס'
פריט בארכיון צלמניה פרי–אור ,תל–אביב.22723-22724 :
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של יוליה קיינר ושל מדריכות "בצלאל"
129
ובאחריותה המנהלית של זהר וילבוש.
הפרויקט החל להתפתח לכיוון האריגה.
בסוף  1950נסעה וילבוש לאנגליה להשתלמות
בתחום האריגה וכן בשילוב האריגה בתעשיות
הבית ,ובראשית  1951השתלמה גם רות דיין
באנגליה במלאכת מחשבת 130.בעג'ור ,לעומת
זאת ,שחזרו עולי ביחאן את נולי הרצפה וארגו
שטיחים מסורתיים .אורגות שזה לא מכבר עלו
מלוב והתיישבו במושב פורת ,ואורגי שטיחים
מאזרביג'אן שהתיישבו במושב עבדון עסקו אף
הם במלאכה ,אגב קבלה ,תחילה בהיסוס רב,
131
של השינויים שהציעו המדריכות והמעצבים.
עם חזרתן של וילבוש ודיין ב־ 1951הן נוכחו
לדעת שהפרויקט הסתיים :אמנם אשכול ידע
לשלבו במטרותיו ,אך גולדה מאיר ,שכיהנה
באותם הימים כשרת העבודה ,ראתה בפרויקט
סטייה מסדר העדיפויות "הנכון" ,ולא הזרימה
את הכספים הדרושים עבורו 132.מכל המושבים
והאומנים שהיו מעורבים בפרויקט היו האורגים
והצורפים התימנים מעג'ור (אשר בינתיים עברו
להתגורר בנס־ציונה) היחידים שדבקו ברצון
לעסוק במלאכתם ,ולימים היו הגרעין הראשון
133
של בעלי המלאכה ב"משכית" (תמונה .)6
אף ש"אשת חיל" היה מפעל קצר ימים
והתמקד בתחום הטקסטיל בלבד ,סימנו
הרקמות והאריגים כיוון חדש בהמצאת האומנות
הישראלית ,כיוון שילך ויתחזק ב"משכית".
עיתונאי אמריקאי כינה את הפרויקט "מלאכת
מחשבת ילידית באינסטנט" 134,וכינוי זה התקבל
דווקא באהדה על־ידי רות דיין .לדבריה ,זאת
המשמעות של מלאכת מחשבת ב"כור היתוך"
של תרבויות מוצא :היכולת להמציא עבודת
יד מסורתית בן־רגע ובכל זאת להשיג תוצאה
שתיראה כמו לא יכולים היו הדברים להיראות
אחרת.
לסיכום ,עיקר חשיבות מפעל ההדרכה
במושבים היה בהיותו מפגש ראשון בין האומנים

העולים ובין המנגנון הממלכתי הקולט ,מפגש
שהוליד כעבור חמש שנים את "משכית".

משכית
ב־ 1954יזמה רות דיין את הקמתה של
"משכית" ,חברה לטיפוח תעסוקת בית בע"מ,
ודיין המשיכה להיות הכוח המניע מאחורי
מפעל זה כל השנים .ללא ספק נבעה פעילותה
של דיין מן המחויבות שהיא חשה כלפי החברה
שבה חיה ובהתאם לתפיסותיה בנוגע למהלכים
שיש לקדם כדי לממש את הערכים ואת
האידיאלים הלאומיים־חברתיים שדגלה בהם
משחר נעוריה .היא פעלה בתוך השיח התרבותי
המעצב של ראשית המדינה כשותפה לאליטה
התרבותית שכוננה אותו .הקמת "משכית"
כחברה־בת מטעם משרד העבודה העניקה
מלכתחילה לחברה וגם לעומדת בראשה מעמד
שונה מזה של מסגרות ההתנדבות של ארגוני
הנשים דוגמת "שני" או "ויצ"ו".
במסמך שהגיש היועץ המשפטי של משרד
ראש הממשלה למשרד הרשם הכללי נקבעו
מטרות החברה והרכב חברי הנהלתה (מועצת
המנהלים) :טדי קולק — מנהל משרד ראש
הממשלה; מאיר דה שליט — עוזר מטפל
במשרד ראש הממשלה; רות דיין — משרד
העבודה; עקיבא עצמון — מנהל אגף כוח
אדם במשרד העבודה .בין מטרות החברה צוין:
"לעודד את התעסוקה הביתית על־ידי אספקת
חומר גלם לעובדים בבתיהם .לארגן מכירת
המוצרים המוגמרים ,לבצע מחקרים ,ניסיונות
ובדיקות בשטח התעסוקה הביתית ובדרך כלל
לנקוט בכל פעולה הקשורה בקידום התעסוקה
הביתית ,אם מבחינה מדעית ואם מבחינה
טכנית .לשכור ,להקים ,להרחיב ,לספק ולצייד
בתי מלאכה ,מחסנים וחנויות לקידום מטרות
החברה :לעודד ,לארגן ,לקיים או לתמוך תמיכה
כספית בהרצאות ,קורסים והדגמות ותערוכות
135
להעסקה הביתית".
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תמונה  :7מלאכה בכפר ,קטלוג תערוכה ,מוזיאון
תל–אביב ,כסלו תשט"ו.15.11.1955 ,

שנה לאחר מכן ,ב־ ,1955התקיימה במוזיאון
136
תל־אביב לאמנות בהנהלת אויגן קולב,
תערוכת מוצרי "משכית" בשם" :תערוכת
מלאכת בית בכפר" .בקטלוג התערוכה
(תמונה  )7הציג קולב את עיקרי "משכית":
"' ...משכית' פירושו גם דבר קרוב אל
הלב — מתנה ומזכרת כאחת .קבוצת אנשים,
שבחרה בשם יפה זה כסמל לפעולתם ,קבלה
על עצמה משימה רב־צדדית .מוצרי האמנות
שלה מוצגים בפעם הראשונה במוזיאונים שלנו
במלוא היקפם.
"משכית" הקדישה עצמה להחייאת האמנות
העממית העתירה של השבטים היהודים ,אשר
הובאו לארץ ע"י גלי העלייה במשך השנים
האחרונות ,ובעיקר מארצות המזרח; לשימור
העושר והאוריגינאליות שבצבע ובקישוטי
השטיחים והבדים והטעם המיוחד של עבודות
המסורתיות של הצורפות היהודית יחד עם
החדרת רוח רעננה ורעיונות חדשים בעזרת
טכניקות מודרניות.
אמנות שימושית זו יצרה אמצעי מחיה

חדשים לכפרי העולים בדרך של תעסוקת בית
[]...
המוצרים משלבים בתוכם את היסודות
האמנותיים של הפולקלור המזרחי ודרישות
137
הטעם המודרני".
בשנה שחלפה ממועד הקמתה ועד קיומה
של התערוכה המוזיאלית הראשונה ,השכילה
"משכית" לחדד את ההבדלים בינה ובין היוזמות
בתחום תעשיות הבית או תעסוקת הבית שקדמו
לה ,עד כדי כך שנוצר הרושם כאילו היא לבדה
פועלת ככוח מניע בתחום האמנות השימושית.
תהליכי היבדלות אלה חייבו את "משכית"
לבנות רפרטוארים חדשים אגב סלקציה של
חומרים מתוך אלה הקיימים זה מכבר בשדה
התרבות העממית ,הן בסקטור הפרטי והן בזה
הציבורי .ניתן לומר כי הגורם העיקרי לייחודה
של "משכית" נבע ממעורבות ישירה של משרד
ראש הממשלה במפעל ,ועל כן ניתן היה
לראות בפעילותה קשר למדיניות הרשמית של
המדינה ושל מוסדותיה .בהתאם לכך מדגיש
קולב בדבריו בקטלוג את העובדה ש"משכית"
מעניקה פתרון תעסוקה לכפרי העולים .כלומר,
אין זה עוד מפעל ליצירת חפצים דקורטיביים,
הנתפסים כמותרות בעת ההיא ,אלא זהו מפעל
השותף לנושאים מרכזיים העומדים על הפרק,
כגון קליטת עלייה .בעצם אין מדובר עוד
בפרויקט תעשיות הבית בהיקף שניתן יהיה
לראות בו אלטרנטיבה למדיניות קליטת העולים
במשק ,אלא זהו מפעל אשר מטרותיו משולבות
במטרות האסטרטגיות הממלכתיות .ברור
אפוא כי לא אפשרית כאן אופציה נוספת על
זו הרשמית בכל הנוגע לקליטת העולים ,אלא
מדובר בהיווצרותו של מרחב ייצוגי ,שהיבטים
תרבותיים־אומנותיים של החזון הממלכתי
יבואו בו לידי ביטוי .באותה סיבה ברור אם כן
ש"משכית" לא תתמקד רק במילוי תפקיד של
מתווכת אלא תקים בתי מלאכה משלה שיהוו
מקורות פרנסה ביישובים שונים.
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אלמנט נוסף הבולט מאוד במאמר הקטלוג
הוא הרטוריקה של " ַחּדֵש ימינו כקדם" שאפיינה
את העשור הראשון למדינה עם מרכזיותו של
התנ"ך בשיח הבן־גוריוני .כפי שנאמר בקטלוג
התערוכה הנ"ל" :החייאת האמנות העממית
העשירה של השבטים היהודים ,אשר הביאו
לארץ גלי העלייה במשך השנים האחרונות
ובעיקר מארצות המזרח" .עמדות אלה משקפות
גישה אוריינטליסטית ,שאפיינה את התרבות
העברית מראשיתה ביחסה למזרח ,בהווה
ובעבר הקדום ,ובייחוד באשר ל"דילוג" בין
שתי נקודות זמן אלה .יחד עם זאת ,מאמציה
של "משכית" "כוונו לחינוכם של האומנים
לשיטות מודרניות־רציונאליות" אגב העסקת
138
אמנים ומעצבים האמונים על שיטות אלה.
ברור ש"משכית" מזדהה עם מודלים ארגוניים
וטכנולוגיים מודרניים .יתרה מזאת ,ממידת
התפתחותה של "משכית" וכן מהתבטאויות
העומדים בראשה ברור שאיכות המוצר ויעילות
התהליך זכו לקדימות .איכות מוצר התבטאה
במחירו הגבוה ,וכך זוהתה האּומנות העממית
139
עם מוצרי מותרות וכמותג יוקרה.
בקטלוג שהוזכר מוצגת רשימת המעצבים
האחראים להשגת איכות זו .מלבד ג'ורג' קאשי,
שהיה אורג טוויד אנגלי בעיראק ובעצם אינו
משקף מסורת של אמנות עממית ,כל יתר
המעצבים היו בני משפחות ותיקות ביישוב או
"עולים ותיקים" ,שהתחנכו על ברכי תפיסות
עיצוב מערביות .אם יחסי מזרח ומערב לא
חרגו מן המקובל במסגרות שקדמו לה ,הרי
שב"משכית" הם אף היררכיים יותר ,בעקבות
הדרישה לאמות מידה של עיצוב מודרני.
לעומת האורח המסורתי והשמרני של מוצרי
ויצ"ו ,מודגש האופי האוונגרדי של "משכית"
כסוללת דרך באופנה ,באמנות ובאומנות .אכן,
מלבד פנייה לאמנים ולמעצבים לשם קבלת
ייעוץ ,בנתה את עצמה "משכית" כפטרון אמנות
ואומנות ,ולימים מימשה זאת גם בהעמדת חללי

החנות לצורך תערוכות אמנות.
האם הקמת "משכית" באה למלא חלל
בתחום האומנות השימושית ,תעשיות הבית
והעסקת אומנים יוצאי המזרח בישראל? הלוא
את הפונקציות האלה מילאו ויצ"ו והמגזר
הפרטי .אך האם אלה גם מילאו את החלל בתחום
העיצוב? דווקא בתחום זה הצטיינה "משכית",
שייצרה על־פי אמות מידה של "עיצוב טוב".
הקמת "משכית" באה לייצר מרחב חדש עבור
קבוצות המזוהות עם האליטה החברתית־
תרבותית ,המקורבת לאליטה השלטונית ,או
עבור קבוצות ויחידים שביקשו להזדהות אתה
באמצעות קניית מוצרי "משכית" .מוצרים
אלה ייצגו את אותו טעם "טוב" (או הטעם
"הנכון") ,ולכן מתאימים לאליטה .באמצעות
הפנ ָיה לערוץ קליטת העלייה ובמתן תעסוקה,
אגב "חינוך" האומנים המזרחים ואימוץ מבוקר
של מסורתם האומנותית ,נסללה הדרך לייצוג
מיזוג הגלויות המיוחל ולדימוי עצמי רשמי של
ישראליות מתקדמת ,מודרנית ואוונגרדית ,אך
כזו הצומחת באופן "אורגני" משורשי המקום.
מוצרי "משכית" יוצרו בארבע מחלקות:
מחלקת האופנה ,מחלקת השטיחים ,מחלקת
הבדים ומחלקת הצורפות ,שיפורטו בהמשך .עוד
ארגנה "משכית" קבוצות עבודה בתחום הרקמה
ועבודות היד ,כגון קרמיקה ,ייצור בובות ועוד,
אשר נוצרו בידי אומנים עצמאיים .כבר ב־1955
נפתחה החנות הראשונה 140,ובאותו מבנה שכן
גם בית המלאכה לצורפות ,מול מלון דן ברחוב
הירקון בתל־אביב — מרכז תיירותי ויוקרתי
דאז .בתחילה גייסה "משכית" מספר מצומצם
של אומנים ,אך כעבור זמן הרחיבה את היקף
פעילותה ואת מספר העובדים לכמה מאות בכל
אזורי הארץ ,כגון הרי הגליל ,נצרת ,ירושלים
ובאר־שבע .בסוף  1961היו לה  388עובדים,
וב־ 1964ירד מספרם ל־ .261כמאתיים מהם
עבדו בייצור ,והיתר עבדו בהנהלה ,בהדרכה
ובמכירה .כמחצית מן העובדים עבדו במשרה

"רוקמות אומה" — ארגוני נשים כפטרון האּומנות העממית הרשמית | 207

מלאה ,ועבודת כל האחרים הייתה חלקית
ומשתנה .כך נוצרו צורות התקשרות שונות:
מקצת האומנים עבדו בבתיהם ,ומקצתם באו
לבתי המלאכה של "משכית" .בשנות השישים
היו ל"משכית" בתי מלאכה לשטיחים בחצור
ובנצרת ,בתי מלאכה לאריגת בדים במגדל
העמק ובנס־ציונה ,לבובות — בהרצליה,
לסריגה — בבית שמש ,לכפתורים מקוריים
— באשקלון ,לתפירה ולרקמה — בגינתון
ומתפרות מיוחדות — בירוחם ובדימונה.
ב־ 1962רכשה החברה חנות בבית אל על בתל־
אביב ,אשר בקומת המרתף שלו מוקמו אולם
התצוגות והמכירה וכן מתפרה ובית מלאכה
לצורפות 141.בשנת  1966נפתחה שם הגלריה
לאמנות "משכית שש" ,שם נערכו תערוכות
142
עיצוב ,אמנות ומה שביניהם.
מתיאור זה עולה כי "משכית" גדלה מהר
מאוד והייתה למפעל מתפתח .עם זאת ,דו"ח
מבקר המדינה מ־ 1962מצביע על קשיים
כלכליים שהלכו והחמירו עם התפתחותה,
ולבסוף החליטה רשות החברות הממשלתיות
למכור אותה .ב־ 1970נחתם הסכם למכירתה עם
” — Investors Cooperationמשקיעי ישראל",
חברת משקיעים זרה בשליטתו של יהודי קנדי
בשם ס' רוטברג 143.ב־ 1978רכש את "משכית"
איש העסקים שמעון הורן ,ששימש עד אז כבא־
כוחה של החברה ,ובאותה שנה פרשה רות דיין
מפעילותה בה.

פעילות המחלקות
מחלקת הבדים — אריגה :מחלקה זו התפתחה
מתוך הניסיון המוקדם שנצבר במסגרת "אשת
חיל" .כשקמה המחלקה קיבלה עליה נחמה
בראום מ"משכית" את האחריות לניהולה .חלק
מהעבודה בוצע בבית המלאכה של האורג ג'ורג'
קאשי במגדל העמק .בתחילה עסקו באריגת
בדים לריפוד ולווילונות ,וכן בדים עבור
מחלקת האופנה ,בניהול פיני לייטרסדורף .חלק

מעבודות האריגה בוצעו על־ידי קבוצת אורגים
תימנים יוצאי עג'ור (עולי ביחאן) בנס־ציונה,
ובכללם צדוק דוד ושמעון חיים .תוצרתם
הייתה מפיות ,מפות ,כיסויי מיטה ובדים
לפריטי אופנה .המפות — בצבעוניותן ובדגמי
הרקמה שעליהן — חוזרות על דגמי "שני"
ובית המלאכה "זיץ" משנות העשרים .ב־1959
הייתה נאורה ורשבסקי 144,בוגרת "בצלאל",
למעצבת ראשית של המחלקה 145.כשהחלה
"משכית" את הקשר עם המועצה הבינלאומית
לאומנות ,ובעיקר עם מפעל מלווה העצמאות
והפיתוח ( ,)Bondsהחלה להתבצע אריגת
הבדים לייצוא.
מחלקת השטיחים :במחלקת השטיחים
בהנהלת ואסילי מנדל היו בתי מלאכה פזורים
באזורים שונים :במושב פורת ארגו עולי תוניס
יוצאי גריאן שטיחים מדגם "פורת"; בנגב,
ברמלה ובלוד הכינו עולי האי ז'רבה בתוניס
שטיחי "בית הגדי"; את שטיחי "עבדון" ארגו
יוצאי אזרביג'אן ממושב עבדון ,ואת שטיחי
"עג'ור" ארגו האורגים התימנים ,כמו שציינתי
קודם .השינויים שחלו בשטיחים מעשה ידי
האורגים התימנים כללו החלפת הדוגמאות
בדגם חלק או בפסים בצבעי אדמה ושחור .אחרי
 1967התרחבה "משכית" ונוספו לה בתי מלאכה
בעזה ,בבית לחם ,בבית ג'אלה וברמאללה ,וכך
שווקה האומנות הפלשתינאית במרכז לאומנות
ישראלית — שטיחי צמר בטורקיז ,בכתום
חריף ובירוק .אמנים כגון יוחנן סימון ,ראובן
רובין ,יעקב אגם ,ז'אן דוד ועוד הוזמנו לעצב
שטיחים .המעצבת דורה גד השתמשה בשטיחי
"משכית" לעיצוב אוניות צי"ם ,מלון הילטון
ופרויקטים נוספים (ראה את סיפורה של דורה
גד בפרק על האדריכליות בספר זה) .שטיחי
משכית התאפיינו בצבעוניות נועזת ובעיצוב
מודרני .לעתים שילבו המעצבים דגמים או
מוטיבים מסורתיים ,אולם כציטוט בלבד ולא
כעיקרון מארגן.
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תמונה  :8פיני לייטרסדורף (עיצוב)
שמלת "עין גדי" — תוצרת 'משכית' ,צמר שנארג
על–ידי נאורה ורשבסקי ,תצלום מתוך הקטלוג:
Maskit Crafts – 2 Fashion, Tel Aviv, 1960

מחלקת האופנה :בהנהלת פיני לייטרסדורף
פותח קו אופנה שנחשב לגולת הכותרת של
"משכית" ונתפס כישראלי טיפוסי .פיני
לייטרסדורף ( )1986-1906נולדה בהונגריה,
וב־ 1939עלתה ישראל והתיישבה בתל־
אביב .היא עבדה כמעצבת תלבושות בתיאטרון
הקאמרי וכן עיצבה בגדים עבור לקוחות
פרטיים .ב־ 1950פתחה סטודיו בשדרות
רוטשילד בתל־אביב .ב־ 1954נסעה לברזיל,
לארגנטינה ,לבוליביה ולפרו .ב־ 1955התחיל
שיתוף הפעולה עם "משכית" ,אשר נמשך
כ־ 15שנה .במקביל ,ב־ 1958התחילה לעצב
תלבושות ללהקת "ענבל" ,וכמו כן היא עיצבה
מדים ייצוגיים בשביל נציגויות ישראל .מחלקת

האופנה ב"משכית" זוהתה עם המעצבת שלה,
אשר זכתה להערכה רבה בזכות עבודתה בה,
וב־ 1957זכתה בתואר "אמנית השנה" על־ידי
מגזין לאישה .בנימוקי חבר השופטים נכתב:
"גישתה אל המלאכה אינה רק של ציירת או
תופרת אופנה ממדרגה ראשונה .דוגמאות
הלבשה אלה ,המתאימות לאריגים הנארגים
על־ידי עולים חדשים מיועדות לבטא את
הפולקלור הקשור בארצנו [ ]...המונח 'אופנה
ישראלית' מקבל אופי מציאותי ביצירותיה של
פיני ,היודעת לשלב במוצרי 'משכית' פולקלור
146
עם אופנה חדישה".
זיקתה לסביבה (במובן הטעון של שיח
ההיסטוריה התרבותית) התבטאה גם בניסיונות
שערכה לייטרסדורף ב"משכית" לחידוש
הלבוש היהודי של ימי קדם .בכך הגיבה לקשר
בין הארכיאולוגיה ובין התרבות החזותית
שנשאה אופי לאומי בשנות החמישים .עם גילוי
המגילות הגנוזות במדבר יהודה עיצבה את
סדרת "עין גדי" — יריעת בד מלבנית הנכרכת
מסביב לגוף (תמונה  .)8לא רק מוטיב "ישראל
ארץ התנ"ך" זכה לפרשנות אישית פסבדו־
ארכיאולוגית ,אלא גם מוטיב המדבר .מעילי
המדבר ,ארוגים מבד שעיצב קאשי עוד ב־1955
וסיפק ממגדל העמק ,היו למותג המזוהה ביותר
עם "משכית" .הם היו עשויים יריעת בד אחת
עם גימורים בעבודת יד .המדבר נוכח גם
בעיצובים המזכירים את תרבות הבדווים,
החל מעיצובים המצטטים בדרך חופשית את
המקור ,כמו שנעשה קודם לכן בנוגע ליהודי
תימן ,וכלה בעיצובים מודרניים לחלוטין
(תמונה  147.)9הזיקה לטבע באה לידי ביטוי
לא רק בבדים גולמיים ובצבעוניות אלא גם
בשילוב חומרים ,כגון שריוני צבים ושנהבים,
חלוקי נחל ופיסות עץ ,שנהב ועצמות ששימשו
ככפתורים .במרוצת השנים עוצבו ב"משכית"
מדים ייצוגיים לדיילות תיירּות וכן שמלות ערב
לנציגות רשמיות של המדינה .עוד עיצבה פיני
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לייטרסדרוף תכשיטים ,ועל כך בהמשך.
מחלקת הצורפות :במחלקה זו נוצרו כלי
מתכת ותכשיטים ,לרוב מכסף 148.בתחילה עמדה
בראשה המעצבת חנה ליבון 149,ואתה במחלקה
עבדו האומנים משה בן־דוד וחיים דוד .במרוצת
השנים התחלפו המעצבים הראשיים ,בהם חיים
פז ,וכן נרקם שיתוף פעולה עם מעצבים כגון
151
חנה בכר 150,נחמיה עזז ומימי רבינוביץ,
אשר גם ריכזה את העבודה עם עולי אלג'יר,
שעסקו בעבודות אמייל .צורפים חבאנים
שהתיישבו במושבים ברקת וחדיד עבדו גם הם
עבור "משכית" .בבני ציון ,באבן־יהודה ובראש
152
העין עסקו בעיקר בהכנת חלקי התכשיטים.
חנה ליבון מספרת כי בחירת הדגמים
נעשתה תחילה בדרך של ניסוי וטעייה 153.הן
היא והמעצבים האחרים והן הצורפים התימנים
הכינו דגמים שמתוכם נבחרו והותאמו דגמים
מסוימים לצורכי הייצור המודרני .לקו העיצוב
של פיני לייטרסדורף הייתה השפעה גדולה על
סגנון התכשיטים ,כיוון שהיה ב"משכית" ניסיון
ליצור אביזרים ותכשיטים למחלקת האופנה.
ככל שגדל שיתוף הפעולה עם מעצבים אורחים,
כגון אמן המתכת משה פפרמן ,כן הורגשה
"תבנית כור ההיתוך" של "משכית" :זיקה לזמן
קדום מזה ,ונועזות אוונגרדית מזה .תבנית "כור
ההיתוך" של "משכית" מזכירה לא מעט קווי
154
סגנון כנעני.

המשך פעילותה של ויצ"ו כפטרונית אומנות
עממית לאחר הקמת המדינה
אם נוצר הרושם ש"משכית" פעלה לבדה
בשדה האומנות העממית־לאומית — הרי
זהו רושם מוטעה .בראשית שנות החמישים
הייתה ויצ"ו עדיין ,ללא ספק ,עמוד התווך של
תעשיית הבית ומלאכות היד .עם היחלשותו
של פרויקט ההדרכה של הסוכנות היהודית,
העסיק מערך תעשיות הבית של ויצ"ו כ־400
עובדות ב־ ,1949ובשיאו ,בשנים ,1952-1951

תמונה  :9פיני לייטרסדורף (עיצוב) ,מעיל תוצרת
'משכית' ,שנות ה  ,60צמר ורקמה על–פי דגמים
מתוך רקמת צנעא (תימן) ,תצלום מתוך הקטלוג:
Maskit Crafts – 2 Fashion, Tel Aviv, 1960

קרוב ל־ 700עובדים קבועים .במאמר "תעשיות
בית של נשים" ,שפורסם בהארץ 155,הציגה
הכותבת שוב את ארבעת מטרותיו העיקריות
של המפעל :מציאת הכנסה משלימה לנשים
בכלל ,ובהן העולות החדשות; פיתוח אמנות
ואומנות לאומיות ,אגב ביסוסה על יסוד כלכלי
איתן; פיתוח "ייצוא מדומה" (מכירת מזכרות
לתיירים) שיכניס מטבע חוץ; פיתוח של שוק
המזכרות לכלל האוכלוסייה .במאמר ישנה
התייחסות נרחבת למעמד הרקמה התימנית
בארץ" :זו אחת הדוגמאות הבולטות להכנסת
אומנות עממית לתעשיות הבית" .תקוות גדולות
עוררו גלי העולים החדשים מתימן ,שנשותיהם
יוכלו לחזור ולחזק את סגנון הרקמה העדין
והמקורי ,שנתקל בקשיים בהנחלתו ליוצאי
תרבויות אחרות" :נעשו שמונים ניסיונות בערך
לסגל את מלאכת הרקמה התימנית ליוצאות
מזרח אירופה ,אך כל הניסיונות עלו בתוהו",
נכתב שם .על־פי המאמר ,בויצ"ו היו מודעים
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לשאלות התרבותיות והאומנותיות העומדות על
הפרק" :שמירת הקו המודרני השלט באומנות
שימושית [ ]...שמירה של אומנות עממית
טיפוסית לארץ מוצאן של האומניות העולות
[ ]...מציאה של סגנון עצמי ארץ־ישראלי"
— כל אלה ביטויים החוזרים לאורך המאמר.
לסיכום פונה כותבת המאמר ישירות למוסדות
הקולטים ולממשלה בקריאה לעודד ולתמוך
מעשית במפעל זה בעל שלוש המטרות :קליטה
ופרנסה ,פיתוח אמנות ופיתוח שדה האומנות
השימושית.
הפניות לערוצי המנגנון הממלכתי חוזרות
ונשנות :בפרוטוקול ישיבת הנהלת תעשיות
הבית מ־ 12.11.1949מתועד דיון המבחין בין
תעסוקת הבית ובין תעשיית הבית" :תעשיית
הבית עוסקת בפיתוח מלאכת מחשבת[ ,שכל
ארץ — י.ג] משתדלת ליצור לה סגנון מיוחד
משלה" .על כן נשמעו בקשות שמוסדות
המדינה יעמידו לרשותה של גברת מרטה
במברגר את הקשרים הנחוצים למשימה זו ,הן
בארץ והן בחו"ל 156.פניות חוזרות אלה מעידות
על העדר התמיכה המצופה.
ויצ"ו חתרה למקם את עצמה במערך
הכוחות החדש־ישן שהתהווה עם הקמת
המדינה .טיפולה באומנויות ובאומנים
יוצאי תימן שימש לה ספינת דגל בתצהירים
ובמאמרים שונים ,ודרכם אנו למדים על האופן
שבו ויצ"ו פעלה .בפרסומים אלה מתואר כיצד
התמודד הארגון עם החלטתה של גולדה מאיר
לבטל את התמיכה במפעל לעידוד המלאכה
(ארגון "מתחרה") ,או ,להבדיל ,כיצד התערבה
ויצ"ו באורח עקיף בשליחותם של השליחים
למחנה ההמתנה "גאולה" בתימן ,ובכך שיבשה
ניסיונות לגייס קולות מקרב העולים העתידים
להצביע בבחירות הראשונות 157.מניפולציות
אלה חורגות ממסגרתן ה"מסורתית" "והמצופה"
מפעולתם של ארגוני נשים ,ואפשר לראות בהן
צעדים בעלי השפעה פוליטית ,משחקי כוח

או ניסיון לשפר עמדות של קבוצות שונות
בתוך האליטה הוותיקה .מכאן שהקמת מסגרת
ממלכתית מתחרה בויצ"ו ,כלומר "משכית",
מסתמנת כניסיון להתארגנות חדשה של קבוצות
האליטה השלטת .ויצ"ו חששה מחדירת גורמים
חדשים ,והייתה מעוניינת לחזק את מפעליה עם
התגברות עליית האומנים־העולים .בסוף ,1949
בכינוס המועצה המנהלת שעסק בין היתר
בקליטת אומנים עולים ,הוחלט על תמיכה
מלאה ב"בצלאל" ,כהרחבה להסכם מ־.1943
מלבד זאת ,ויצ"ו מיקמה את עצמה מול כוחות
חדשים :בנייר עמדה המתייחס ל"אורט"
ולתפקידו בחינוך המקצועי נטען שפיתוח
האומנות מחייב שורשים לאומיים ,וכדי לשלב
את רשת "אורט" במערך הקיים בארץ־ישראל,
שויצ"ו הייתה בין מקימיו ,על "אורט" לאמץ
מגמות חלוציות של בניית הארץ וקליטת
158
עלייה" .אומנות חייבת שורשים לאומים".
והנה שוב מוזכרים התימנים במסגרת ההשוואה
בין אורט לויצ"ו.
זאת ועוד ,בנייר עמדה נוסף העוסק בפיתוח
הרקמה ומלאכות אמנות נוספות (כמו סוגית
הבגד הלאומי לנשים בישראל) מודגשות
הנקודות הבאות ,והן חשובות להבנת השיח
שניהלה ויצ"ו עם מרכיביה השונים של התרבות
הישראלית המתהווה [ניסוח הנקודות וההדגשות
159
בהמשך — שלי].
 .1המרחב התרבותי של הרקמה :הרקמה
מתפתחת ברבדים עממיים ובקבוצות לאום
מובחנות ,ולכן היא מאבחנת מאפיינים
לאומיים ,ומתוך כך תחיית האומנות ותחיית
האומה כרוכים זה בזה.
 .2המרחב העיצובי :הרקמה אינה רק עיטור
על הבגד ,אלא היא יסוד עיצובי שיכול לנדוד
בין תחומים שונים :אריגה ,מעשה צורפות ,עץ
וציורי קיר .הרקמה התימנית ,שהתקבלה בארץ
במשך השנים עשויה לשמש בתפקיד זה ,כלומר
לא כטכניקה בלבד אלא בעיקר כמוטיב.
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 .3המרחב הכלכלי :ניכר הצורך בפיתוח
שווקים פנימיים ותיירות .כך יתפתחו התעשיות
והייצוא.
 .4תפקידה של ויצ"ו :להנהיג ,לווסת ולקדם
את כל מרחבי הפעולה של הרקמה.
בהמשך הדברים עוברת הכותבת לדון
בסוגיה המשקפת את כל אלה :הבגד הלאומי.
בגד זה אמור להיות מתאים להתכנסויות
בעלות אופי לאומי וחגיגי ,כגון חג הביכורים
וחג המדינה .מקומו גם בהופעות המחולות
העממיים .לרקמה מקום חשוב בעיצוב הבגד
הלאומי .הבגד אמור להיות בעל אופי עממי,
נגיש לכל שכבות העם ונוח לביצוע בתעשייה
ובתפירה ביתית" .על הבגד הלאומי לאחד את
השורשים של תרבותנו עתיקת היומין עם
תנאי החיים המודרניים" 160.סוגיה זו ,המשקפת
נאמנה את תחום האומנות העממית בישראל של
שנות החמישים ,הביאה להקמת "אבג"ל" —
האגודה לבגד הלאומי ,שחבריה "אנשי משרד
החוץ ,הפנים ,אנשי אמנות ,ציירים ,שחקני
תיאטרון ,ואופנאים שנתבקשו לתת תשובה
לשאלה הישנה נושנה :האם יש באמת צורך
161
בבגד לאומי?"

מאבקים בין ארגוני נשים בשדה האומנות
העממית הרשמית
העובדה שב־ ,1955שנה לאחר היווסדה,
זכתה "משכית" לתערוכה במוזיאון תל־אביב,
הבהירה להנהלת ויצ"ו שאכן התחולל שינוי,
ובמשך הזמן הלכה והתחדדה השפעת מרחב
הייצוג — שהתבטא בין היתר במקום שמקבלת
"משכית" בתערוכות ,בתצוגות ובירידים
המייצגים את מדינת ישראל — בבחינת
מכונן משמעות ומסמן מיקום בשדות כוח של
האומנות העממית הרשמית .עוד בתערוכה זו
ובתצוגות שבאו אחריה בירידים 162,העניקה
"משכית" משמעות נראית לעין לעיקריה
האידיאולוגים והאומנותיים" :משכית" לא

הייתה מעוניינת למפות את עצמה בעבר ולא
בייצוג ה"פרימיטיבי" .היא הגיעה למוזיאון תל־
אביב ,הנתפס כסוכן של אוונגרד ושל אמנות
גבוהה ,וגם אם שולבו בתערוכה בעלי המלאכה
המדגימים את מלאכתם ,הרי ששילובם כמוצג
מוזיאלי בסביבה מודרנית מתקדמת העניק
להם סוג של אותנטיות השונה משחזורים
163
פולקלוריסטיים של העבר.
התערוכה במוזיאון תל־אביב ב־1955
הייתה רבת משמעות במיצובה של "משכית"
בשדה התרבות החזותית בישראל .קהל רב
ביקר בתערוכה כדי להתבונן במוצרים ובבעלי
המלאכה בעבודתם .כתבות רבות התפרסמו
בעיתונות היומית וסקרו את התערוכה .לדבריו
של קולב בקטלוג התערוכה הייתה השפעה
ניכרת על תוכן הכתבות ,אך נוכחותם הפיזית
של האומנים הייתה ל"אטרקציה" אמיתית:
"זרקורי עיתונות הצילום ,הרדיו והקולנוע
הופנו לעברם של שוכני המערות מתימן ,מצפון
אפריקה ומקורדיסטן ,העוסקים ברטט קודש
במלאכתם — לעיני כל — בין כותלי המוזיאון,
ההומה מאלפי מבקרים בימים אלה" 164.בבת
אחת עברו כל העולים "כור היתוך" מאחֵד
והפכו לשוכני מערות ,תואר שהעניק את מיטב
ההון התרבותי לפרימיטיבי האולטימטיבי .אך
דומני שכתבת דבר השבוע 165היטיבה לבטא
את האופן שהתקבלו האומנים בעיני ישראלים
אשכנזים וותיקים" :בשתי פינות שונות בתערוכה
הוקמו שתי בימות .על אחת מדגימים אברכים
צעירים מסולסלי פיאות את מלאכת הצורפות
[ ]...על הבימה השנייה קורסות בישיבה מזרחית
שתי אורגות ,עטופות גלימות נוצצות ועדויות
166
במיטב עדייהן" (תמונה .)10
אופן התצוגה בחנויות הבליט גם הוא
את מעמדה הממלכתי של "משכית" והעניק
להן מעמד של חלון ראווה ייצוגי לתרבות
הישראלית" .משכית" הייתה מודעת לתפקידה
כפטרון אמנויות בישראל הצעירה הן עבור
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תמונה  :10צלם לא ידוע ,הדגמת בעלי המלאכה במהלך תערוכת
מלאכה בכפר במוזיאון תל–אביב ,כסלו תשט"ו.15.11.1955 ,

אזרחי המדינה והן ביחס ליהדות בתפוצות.
במחקרה על "משכית" מציינת שלי שנהב את
היותה מוקד למשא ומתן של משמעויות ,ומוקד
להבניית זהות יהודית בזיקה לישראליות עבור
תיירים יהודים ,דרך משא ומתן שהתנהל אגב
רכישת המזכרות 167.שנהב מציינת שה"מזכרות"
המיוצרות ,המוצגות והנסחרות ב"משכית"
הן בעלות תוקף ,בראש ובראשונה מפני שהן
תוצרים של מנגנון מזוהה עם השלטון ,עם
הכוח ההגמוני ,עם המנגנון המדינתי ,ומפני
ש"משכית" מארגנת את חלל התצוגה והמכירה
במסגרת מוזיאלית ,ובעיקר את החנות המרכזית
בתל־אביב 168.השילוב בין שני מרכיבים אלה
— ההגמוני והמוזיאלי — יוצר עבור המזכרות
הקשר מסחרי פחות ואומנותי יותר ,היוצר
נדירּות ומצדיק יוקר .חנויות תכשיטים אחרות,
ששילבו בתצוגתן חפצי צורפים תימנים
הקרובים סגנונית לאלה שנוצרו הן בויצ"ו והן
ב"משכית" ,כגון "אבן חן" ו"חן ישראל"" ,דנה"
ו"טוביאס" ,דבקו במערכות ייצוג ותצוגה
שמרניות בשונה מ"משכית" ,והיו קרובות יותר
לאופיין של חנויות ויצ"ו עצמן.
עם התגברות תהליכי ההיבדלות של

"משכית" ביחס לויצ"ו ,פנתה ויצ"ו יותר ויותר
לכיוון שחזור תכשיטים ויודאיקה .בנקודה זו
מעניינת מעורבותו של הצורף אברהם צדוק,
שפעל הן במישור השחזור האתנוגרפי־מדעי
עבור מוזיאון ישראל ,ומאוחר יותר גם במוזיאון
הארץ 169,והן בהכנת תכשיטים עבור ויצ"ו ,עבור
השוק הפרטי וכן לשם מכירה לגורמים שונים,
ביניהם גם "משכית" .לדבריו ,הוא הבחין בין
מגמות הייצוג השונות של "משכית" ושל ויצ"ו,
170
והשתדל להציע מוצרים בהתאם לכך.
המאבק שניטש בין "משכית" לויצ"ו על
הנהגת תחום האומנות ותעשיות הבית ,ובייחוד
על אימוצן ,שילובן וניכוסן של אומניות יוצאי
המזרח ,הניע את כוחות שדה האומנות בישראל.
עם זאת ,מאבק זה הביא לכך שהמודל הפטרוני־
פילנתרופי־יצרני בתחום האומנות של "משכית"
מיצה עצמו עד תום .יחד אתו מוצה גם מנגנון
הסלקציות ,הפירוק ,הבידוד ,ההרחקה ,ההוצאה
מן ההקשר מזה ,וההאחדה וההתאמה מזה,
של רכיבי תרבות המוצא של בעלי המלאכה
לתוך התרבות הישראלית — דהיינו "המסורת
המומצאת" .תהליכים אלה של האחדה ובידול,
הכלה והדרה של העדתי־אתני בלאומי ,שהיו
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בבסיס בניין האומה ,נשחקו נוכח השינויים
שחלו בחברה הישראלית אחרי  .1967בעקבות
מלחמת ששת הימים והמפגש עם האוכלוסייה
הערבית ,התרחב הרפרטואר ה"משכיתי" לעבר
אומנויות פלשתינאיות ,דבר שהרחיקּה מהזרם
המרכזי ואולי אף האיץ באופן סימבולי את
נפילתה .הכלתה של הרקמה הפלשתינאית
בתוך המפעל הייצוגי של האומנות הישראלית
לא יכולה הייתה שלא להציף תכנים פוליטיים
שנויים במחלוקת .וזאת ,אף שהיא נולדה ,גם
הפעם ,מתוך ניסיון ליצור מקורות תעסוקה
ומחייה לאוכלוסיות שהיו זקוקות לפרנסה,
ובמיוחד לנשים ,וכל אלה תוך מימוש אוצרות
ידע עממי בתחום המלאכה.
המאבק להיבדלות שניטש בין ויצ"ו
ו"משכית" לא חרג מהדגם הפטרנליסטי כלפי
האומנים העולים ,אותו פטרנליזם אליטיסטי
שנקטו שתי המסגרות ,אשר דאג שלעולם
יישמרו היחסים בין הנדבן לנזקק .המערך שכפל
את עצמו שוב ושוב .ברוב המקרים נעשה הדבר
מתוך שיתוף פעולה בין הצדדים — כמובן עד
כמה שהפנמתָם של יחסי סמכות וכוח מאפשרת
זאת ,כמו שמבהיר זאת היטב המונח "הגמוניה"
על־פי אנטוניו גראמשי ( 171.)Gramsciמכאן
שדבריו של משה בן־דוד ,אחד האומנים
הבכירים ומנהל סדנת הצורפות ב"משכית"
יכולים להיקרא ביותר מדרך אחת" :יש אומרים
"משכית" נפלה .זה לא נכון" ,משכית" התחילה
ולא נפלה ,היא גילתה את האומנויות של
העולים וגאלה אותן [את האמנויות — י.ג]
משכחה ...ב"משכית" חפשו את בעלי המלאכה,
הוציאו אותם מבתי החרושת והציעו להם לחזור
להיות אומנים ,אך בסוף פשטו רגל"172...

סיכום
דומני שמילותיו של בן־דוד מתארות היטב את
טיבה של פטרונות זו בתחום האומנות העממית
הרשמית ,ואפשר דרכן להתבונן על פעילותם

של ארגונים ומסגרות של נשים ,אשר במשך
למעלה מחמישים שנה היו שותפות לבניית
הרפרטואר התרבותי של התרבות החזותית
בישראל .בראשית המאה פעלו נשים אלה
במסגרת היישוב הישן ובעיקר בקרב עדות
המזרח ,כשתחומי העבודה היו במסגרתם של
תפקידים "טבעיים" של האישה :היגיינה,
תזונה ,עזרה לנשים הרות ולנזקקים בכלל.
המרחב הציבורי שאותו בראו היה מעין שלוחה
של מרחב הביתי ,רווי עבודה וחובות ונטול
הון תרבותי או מטריאלי .על רקע זה ,ובהתאם
לעיקרי התרבות העברית החדשה ,שכללו
שִ יבה למקורות ,עבודה פרודוקטיבית ושימוש
בשפה העברית ,ניתן להבין כיצד צמחו תעשיות
הבית וטיפוח האמנות העממית והפכו את
ארגוני הנשים ההתנדבותיים למייצרי מודלים
תרבותיים .היו אלה מודלים של זהות לאומית,
מעמדית ועדתית עבור הארגונים עצמם ועבור
החוסים בצִלם .כפטרון של אמנויות עממיות
היו ארגוני הנשים ,בעיקר בין שנות העשרים
לשנות הארבעים ,יצרני תרבות שהעמידו
סט שלם של מוטיבים שייצגו "ישראליות
בהתהוות" המחפשת אחר זהותה ,תוך סלקציה,
שימור ,התאמה ושינוי של מסורות עדתיות
רבות שנים .מוטיבים אלה התלכדו לכלל
מודלים שהיו תקפים במהלך שלושה עשורים
ויותר ואשר לאחר מיצויים ואף פירוקם עודם
מהדהדים בשיח האמנותי.
הייתה זו פטרונות אמנותית שנולדה במרחב
הביתי ,התרחבה לתעשיות הבית וכוננה את
הספֵרה הציבורית ,שבה יכולה הייתה להתקיים
יוזמה ממלכתית כגון "משכית" .הייתה זו
פטרונות שלא הצמיחה עתודת אומנים בקרב
העדות ושימרה (ואף שכפלה) שוב ושוב
את יחסי הכוחות הבין־עדתיים בתוך שדה
האומנות .פטרונות פילנתרופית ופטרנליסטית
כלפי "פועליה" של התרבות העממית.
הייתה זו פטרונות נשית שהטביעה את
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חותמה הרבה לפני "הולדתו" של השיח
המגדרי .אולם ,בדברי ההספד שכתב פרופסור
גויטיין ב־ 1945מעל דפי עיתון הארץ להדסה
קלוורי" ,האם המייסדת" של התרבות העממית
המומצאת ,הוא הגדיר אותה "אישה גברתנית".
דבריו אלה מוכיחים כי איכות פועלה כאישה
וכחברה בארגון נשים נמדדת — עדיין — על־
פי קרבתה למאפיינים גבריים .מכאן ,שעל
אף כל הקשיים והבעייתיות שעולים מתיאור
פעילותם של ארגונים אלה ,עובדה אחת ברורה:
הנשים ,שאת סיפור פעילותן סיפרתי ,היו שם
במקום שבו הן הרגישו שזקוקים להן ,בעוד
שיכולות היו לבחור להישאר בבית ולא לנקוט
עמדה; הן היו שם כי הן רצו לייצר מרחב ציבורי
עבור נשים ,מרחב שבו הן שותפות לבנייתה של
תרבות .לרקום אומה ,לרקום זהות תרבותית.

1

2

3

Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds.),
The Invention of the Tradition (Cambridge:
Cambridge University Press, 1983).

המצאת התרבות העממית העברית החדשה היא
אחת הדוגמאות לתהליכים שהוסבאום אפיין
כחלק מבניין האומות המודרניות .ניתן לציין
דוגמאות נוספות שבהן גויסה ונותבה האומנות
העממית על־ידי מוסדות וארגונים .עם זאת,
במודל המקסיקני של "המצאת מסורת"
ארגוני נשים אינם אלה הלוקחים על עצמם
את המשימה ,אלא אינטלקטואלים הפועלים
מתוך קרבה לממסד .האליטה האינטלקטואלית
והאמנותית הייתה למתווכת בין האמנות
האינדיאנית שקדמה לכיבוש הספרדי לבין
האומה המקסיקנית החדשה.
המחקר המוצג כאן עוסק בתפקידם של ארגוני
נשים כמקדמים תהליכי הצמחה ,הפצה
והתקבלות של מוצרי "אומנות עממית רשמית"
ואינו מתיימר להקיף את כל מה שנעשה באותן
השנים בתחום האמנויות והמלאכות.
בשנים האחרונות ניכרת במוזיאון ארץ־ישראל

4

5
6

7

8
9

פעילות אוצרותית סביב אומנות עממית ,בין
היתר תערוכה על "משכית" ,וראו על כך
בהמשך הדברים.
בעשורים האחרונים החלו להתפרסם מחקרים
ראשונים העוסקים בנרטיבים חדשים בתולדות
החברה והתרבות ביישוב היהודי בארץ־ישראל
ובראשית המדינה .שאלות אודות נשים ומגדר
ואודות מגזרים וארגונים אזרחיים שאינם
מהזרם החלוצי היו לנושא מחקר מרכזי ,המציע
הערכה מחודשת של ההיסטוריוגרפיה הציונית.
ראו לדוגמה :בילי מלמן'" ,מן השוליים אל
היסטוריה של היישוב :מגדר וארץ־ישראליות
( ,")1980-1920ציון ,ס ,ג (תשנ"ז) עמ'
 ;278-243חנה הרצוג" ,ארגוני נשים בחוגים
האזרחים :פרק נשכח בהיסטוריוגרפיה של
היישוב" ,קתדרה( 70 ,ינואר  ,)1994עמ'
 ;116-113דבורה ברנשטיין" ,חקר הנשים
בהיסטוריוגרפיה הישראלית :נקודות מוצא,
כיוונים חדשים ותובנות שבדרך" ,מרגלית
שילה ,רות קרק ,גליה חזן־רוקם (עורכות),
העבריות החדשות ,נשים ביישוב ובציונות
בראי המגדר (ירושלים :יד בן־צבי,)2001 ,
עמ'  ;25-7פולה קבלו ,שורת המתנדבים:
קורותיו של ארגון אזרחי (תל־אביב :עם־
עובד.)2007 ,
בנימין זאב קדר (עורך) ,התרבות העממית
(ירושלים :מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל,
 ,)1996עמ' .7
מרטין בובר" ,תרבות היופי החדשה לעמינו",
שמואל אלמוג (עורך) ,ציונות והיסטוריה
(ירושלים :מאגנס ,האוניברסיטה העברית,
תשמ"ב) ,עמ' .83
עמדה זו של בובר ,אף שהיא עשויה להישמע
כיום מופרכת לאור מחקרים חדשים ,היא
חשובה ביותר להבנת השדה הסימבולי שבו
פעלו ארגוני הנשים .ההבחנה של בובר בין
האומנות העממית והאמנות הכללית ,שעל
הראשונה להפוך ללאומית בזכות התקיימותה
תחת "שמיים ומעל אדמה עבריים" ,היו לאבן
פינה בהגות אסתטית בת הזמן בהקשר הציוני.
Nira Yuval-Davis, “Gender and Nation”,
Ethnic and Racial Studies, 16/4 (1993),
pp. 621-632.
Rozsika Parker, The Subversive Stitch:
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Embroidery and the Making of the
Feminine (London: The Women's Press,
1996).
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12
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גלית חזן־רוקם מסבירה את ההבדל בין תרבות
עממית לתרבות פופולארית ולפולקלור:
הפולקלור נוצר "מפעילות גומלין בין כלל
המשתתפים [ ]...ובפירוק המחיצות ביניהם".
לעומת זאת ,תרבות פופולארית יוצרת זיקות
אחרות בין סובייקטים יוצרים לצרכנים .היא
נתפסת כביטוי צרכים עממיים ,העלולים לקבל
הערכה שלילית בשל המסחור והרידוד .ראו:
גלית חזן־רוקם' ,על חקר התרבות העממית:
הקדמה" ,תיאוריה וביקורת ,)1997( 10 ,עמ'
.12-5
ליסק מגדיר את ההבדל בין מעמד שליט ובין
אליטה .מעמד שליט מורכב מרובד חברתי אחד
השולט ומפקח על מֵרב הפונקציות ועל תפקידי
המפתח בחברה ,ואילו קבוצות אליטה מגויסות
מרבדים שונים ,אם כי קרובים ,ואין בידיהן
מונופול ,אלא על מספר קטן של תפקידי
מפתח .ראו :משה ליסק ,האליטות של הישוב
היהודי בארץ־ישראל בתקופת המנדט (תל־
אביב :עם־עובד ,)1981 ,עמ' .27-9
רומאן יאקובסון ופיוטר בוגאטיריוב,
"הפולקלור כצורה מיוחדת של יצירה" ,רומאן
יאקובסון ,סמיוטיקה ,בלשנות פואטיקה:
מבחר מאמרים (תל־אביב :הקיבוץ המאוחד,
 ,)1986עמ' .)280( 286-276
שולמית וולקוב" ,להמציא מסורת :יהודי
גרמניה במאה ה־ ,"19קדר (עורך) ,התרבות
העממית ,עמ' .246
על מידת ההשפעה של האומנות העממית
הרשמית על יצרנים וצרכנים ראו בהרחבה:
Yael Guilat, “Between Lulu and Pnina: The
Yemenite Woman, Her Jewelry, and Her
Embroidery in the New Hebrew Culture”,
Nashim, 11 (spring 2006), pp. 198-223.

 14חשוב לחזור ולהדגיש כי דינאמיקה זו נוצרה
בשנות החמישים של המאה העשרים בהקשר
של תהליכי הקליטה ההמונית .ארגוני הנשים
צמחו מתוך תפיסות פילנתרופיות ושאלת
השותפות התרבותית הייתה משנית לצורכי
השעה .בסופו של דבר ,משנות השבעים ואילך,
התביעה לשותפות של עדות ומגזרים (מזרחים,

ערבים ,נשים) שהודרו מעמדות הכוח במנגנוני
הייצור של התרבות הרשמית ,נעשית מרכזית
בשיח החברתי והפוליטי בישראל.
 15על צפליה ( ,)Cepeliaהחברה הפולנית
לעבודות היד ,הפועלת גם כיום ראוhttp:/ :
www.cepelia-int.com.pl
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פרה־ממלכתי ( ַ ָפרָה=  )Para= Parallelמונח
שגור במדעי המדינה .ארגון או מוסד שיש
לו זיקה ארגונית ואו תפעולית למנגנונים
ממלכתיים אך אינו נמנה עמם.
עפרה גרינברג וחנה הרצוג ,ארגון נשים
וולונטארי בחברה מתהווה :תרומתה
של ויצ"ו לחברה הישראלית (תל־אביב:
אוניברסיטת תל־אביב )1978 ,עמ' .10-7
שם ,עמ' .7
ראו נספח  86בתוך שמעון רובינשטיין" ,תרומת
האישה למאבק הקיום המשפחתי במושבי
העולים :הנחלת עבודת הרקמה" ,מברלד
עד מעברת ראש פינה (תל־אביב :ירון גולן,
 ,)1993עמ' .601-589
דבורה ברנשטיין" ,מעמדן והתארגנותן של
נשים עובדות ביישוב העירוני בשנות העשרים
והשלושים" ,קתדרה( 34 ,ינואר  ,)1985עמ'
.115
למרות קווי הדמיון בין פעילות ארגוני נשים
באירופה ובין פעילות ארגוני נשים בארץ
בראשית שנות העשרים ,עולה מעדותן של
נשים שהן ראו את עצמן אחרת" :אנחנו לא
היינו סופרג'יסטיות" טענה רחל ינאית בן־
צבי באוזני החוקרת ניצה דרויאן .הן רצו מאוד
בתפקידיה המסורתיים של האישה :רעיה ואם,
אלא "שסברו כי השעה עוד לא כשרה לכך
ובעת ההיא החובות הלאומיים קדמו לדיון
בזכויות וחובות" .נקודה זו ,אף שהיא משקפת
שיח נשים בתנועת הפועלות ,חשובה להבנת
הרקע לפעילות ארגוני הנשים בקרב העולים
ובטיפוח המלאכות .היו כמובן גם נשים ,כמו
שרה מלכין ,שסברו שיש להשיג שוויון ולא
להסתפק במילוי חובות לאומיים .ניצה דרואין,
'"לא היינו סופרג'יסטיות' — על נשים חלוציות
בעלייה" ,קתדרה( 35 ,אפריל  ,)1985עמ' .192

William Morris, cited in: Edward Palmer 22
Thompson, William Morris: Romantic to
Revolutionary (London: The Merlin Press

 | 216יעל גילעת
1977), p. 707.

23
24

25
26
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28

ראו בהרחבה :חנה הרצוג" ,ארגוני נשים בחוגים
האזרחים" ,קתדרה ,עמ' .116-113
על התפקיד המרכזי שמילאה שרה טהון
ב"בצלאל" ובקידום הקשרים עם בתי הספר
המובילים באירופה בשנים  1914-1910ראו:
חליפת מכתבים בתיק  ,L86אצ"מ.
ראו :עיזבון הדסה קלוורי בקיבוץ הגושרים,
באדיבות בנה ד"ר גדעון קלוורי ז"ל.
הרצוג" ,ארגוני נשים בחוגים האזרחים",
קתדרה ,עמ'  ;121-117ראו גם :גרינברג
והרצוג ,ארגון נשים ,עמ' .13-12
המרחב הציבורי שבראו היה מעין שלוחה של
המרחב הביתי ,עמוס עבודה וחובות ונטול הון
תרבותי או חומרי .ראו :דבורה ברנשטיין" ,בין
האשה־האדם ובין אשת־הבית :אשה ומשפחתה
בציבור הפועלים היהודי העירוני בתקופת
הישוב" ,אורי רם (עורך) ,החברה הישראלית:
היבטים ביקורתיים (תל־אביב :עם־עובד,
 ,)1993עמ'  .88על פעילות הסתדרות הנשים
העבריות ועל הקשר עם ארגון הדסה ראו:
הנרייטה סאלד" ,מאמרותיה של סאלד" ,סעד,
שנה  ,)1957( 2 ,1עמ' .35
יעל גילעת" ,פרק נשכח בהמצאתה של התרבות
העממית בישראל" ,נורית כנען־קדר ואשר
עובדיה (עורכים) ,זיקות וגבולות (תל־אביב:
אוניברסיטת תל־אביב ,)2003 ,עמ' .144-127

Rebecca Sieff, “Wizo Beginnings”, Wizo – 29
Ten Years Wizo Work (London: Women’s
International Zionist Organization Press,
1930), p. 10.

 30על כך מעידה ברכה צפירה בספרה קולות
רבים" :היא עמדה מאחורי לאורך כל הדרך
מתוך שכנוע עמוק שרק שימור של האמנויות
של העדות יביא לצמיחתה של תרבות עברית
בא"י" .ראו :ברכה צפירה ,קולות רבים (תל־
אביב :מסדה ,)1978 ,וכן כתבות וראיונות
שהעניקו תלמידיה :שרה לוי־תנאי ,דבר
הפועלת ( ;)16.10.1945ברכה צפירה ,דבר
(.)18.9.1945
 31הדסה קלוורי" ,שני" ,ישראל ישעיהו ואברהם
צדוק (עורכים) ,שבות תימן (תל־אביב :מסדה,
תש"ד) ,עמ'  .96המאמר פורסם בהשמטות
קלות גם בתוך :דמותנו ,א (.)1937

32
33
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38

ראו :מחבר לא ידוע ,האחדות ,שנה  ,5גיליון ד
(ז' בחשוון ,תרע"ד) ,עמ' .1
קלוורי" ,שני" ,שבות תימן ,עמ' .96
שם.
שם ,עמ'  .97יוצאות אירופה ויוצאות תימן רצו
בעצם ללמוד אלה מאלה ,אולם אין להתעלם
מהיחסים המעמדיים־היררכיים שאפיינו אותן.
יוכבד נאמן (נוימן) ,שהייתה מנהלת בבית
המלאכה "שני" ואחראית לייצור חלק גדול
מהדוגמיות ששימשו מודל מחייב מספרת:
"הזמנתי כובסת תימניה לביתי ,שלמתי לה 20
פרוטות לשעה ובמקום לעסוק בכביסה ,הייתה
הכובסת למורה וה"גברת" למדה ממנה לרקום
את התפרים הנהוגים ברקמה תימנית" .בריאיון
לשושנה שגב ,הארץ (דצמבר .)1959
קלוורי" ,שני" ,שבות תימן ,עמ' .99
בעיקר בהולנד" .נסעתי כל שנתיים לארצות
שונות וסדרתי תערוכות .המוצלחות והיפות
היו באמשטרדם" .מתוך תמליל הרצאותיה
של קלוורי בעברית ובגרמנית ,מהשנים
 ,1937-1931מודפס במכונת כתיבה .התמליל
נמסר למחלקת האתנוגרפיה של מוזיאון ישראל
באדיבות בנה ,ד"ר גדעון קלוורי.
חנה־הלנה טהון ( )1953-1886נולדה בגרמניה,
ולמדה סוציולוגיה באוניברסיטאות ברלין
ומינכן .טהון הייתה פעילה בתנועה הציונית
בגרמניה ,והחל מ־ 1914עבדה ב"משרד
הארצישראלי" בברלין .לאחר מלחמת העולם
הראשונה נבחרה ליושבת ראש ויצ"ו בגרמניה.
היא עלתה לארץ ב־ ,1921הייתה פעילה
בתנועת הנשים בארץ ועסקה בתחום העבודה
הסוציאלית .ב־ 1936הקימה את המרכז לעבודה
סוציאלית בירושלים .טהון הייתה פעילה גם
בהתאחדות עולי גרמניה ובמפלגת "העליה
החדשה" ,ומחלוצות החוקרים והחוקרות
שעסקו בחקר מצבם הסוציאלי של בני עדות
המזרח .פרסמה שני ספרים :שלוש משפחות
מערביות בעיר העתיקה של ירושלים
(ירושלים ,תש"ח); העדות בישראל — פרקים
בקורותיהן וחבלי היאחזותן בארץ־ישראל
(ירושלים :הוצאת ראובן מאס ,תשי"ז) .טהון
הייתה אשתו השנייה של יעקב טהון (לאחר
שהתאלמן משרה טהון) ,ממנהיגי היישוב
היהודי ,שכיהן בין היתר כמנהל המשרד
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הארצישראלי אחרי ארתור רופין.
 39רחל ויטלס הייתה פעילה בהסתדרות הנשים.
בעלה ,הארי ויטלס היה מראשי הג'וינט
שסייעו ב־ 1948להעלאתם של יהודי תימן.
ראוHarry Viteles, Report on a Visit on :
behalf of the AJDC, (8th-22nd October
) .1948אצ"מ  .6S 5049הזוג ויטלס היה מעורה

40
41

42
43
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45

מאוד בחיי היישוב ,וביתם היה מקום מפגש
מרכזי לאירועים חברתיים של הנהגת היישוב
היהודי.
ישראל דרורי" ,ראשית התארגנות של בעלי
המלאכה בארץ" ,קתדרה( 34 ,ינואר ,)1985
עמ' .161
תורגם מגרמנית על־ידי בצלאל פיסקי ז"ל,
בלא תאריך .יש בחומר התייחסות לאירועי
שנת  1936ולתקופה שקדמה להם.אצ"מ ,תיק
.F49/3060
הדבר נעשה רשמי עם איחוד הסתדרות הנשים
העבריות עם ויצ"ו ב־.1937
עם חתימת הסכם התמיכה בין ויצ"ו ל"בצלאל"
( )1943עתודה של מדריכים מקצועיים
(מדריכות בעיקר) בתחומי הצורפות ,האריגה
והרקמה ,בוגרי בית הספר לאמנות ובעלי
השכלה מערבית — כל אלה נעשים "מעצבי
הבית" ,הקובעים את הדגמים עבור האומנים
התימנים ובני עדות אחרות המועסקים במסגרות
הארגון השונות .בתחילה אפיינה חובבנות את
העבודה לעומת בתי המלאכה של "בצלאל"
הישן ,אבל בשנות השלושים ,ובעיקר בשנות
הארבעים ,השתלבו כוחות מקצועיים בשדה
האומנות העממית .ראו חוזה תמיכה ושותפות
בין ויצ"ו ל"בצלאל" ,תיק  ,F49/1356אצ"מ.
את הדברים אמרה נאמן בריאיון שקיימה
עמה תחיה ספיר במהלך מחקר שערכה לשם
עבודה סמינריונית במסגרת לימודי פולקלור
באוניברסיטה העברית בשנת  .1991העבודה
נמסרה לי לעיון באדיבות המחברת .הריאיון
התקיים בביתה של הגברת נאמן בתל־אביב,
והתמליל מצוי ברשות תחיה ספיר.
ראו תיק  ,F49/1356אצ"מ .בעניין זה יש
לציין שמידת שכלול הדגמים הקיימים ברקמה
מסורתית עממית־מזרחית עולה בחשיבותה
על "כוח המצאה" ,כלומר השאיפה לשוני
ולמקוריות היא מודרנית־מערבית .ראו :אביבה

46
47
48

49

50

51
52

לנצט־מולר" ,על רקמת היהודים בעיר צנעא",
ארץ־ישראל ,ז (.)1965
ראו למשל את היצירה :נחום גוטמן ,דיוקן
יוכבד נאמן 1928 ,בקירוב ,שמן על בד58×48 ,
ס"מ ,אוסף מוזיאון תל־אביב לאמנות.
לאחר עזיבתה את "שני" המשיכה נאמן לעסוק
ברקמה ,הציגה את עבודותיה בתערוכות ,וכמה
מהן נמצאות באוסף מוזיאון ישראל.
בריאיון שקיימתי עם ד"ר גדעון קלוורי
מקיבוץ הגושרים במרס  2001הוא אישר את
העולה מהמכתבים ומן המאמרים של אמו וגם
את העולה מפרסומי ויצ"ו השמורים באצ"מ.
נתונים אלה עולים מעיון במסמכים המתייחסים
לפעילות ויצ"ו בשנות השלושים והארבעים.
ראו :תיקי ויצ"ו תעשיות הבית;F49/3060 ,
 ,F49/3058אצ"מ.
את בית המלאכה "זיץ" ניהלה אסתר זיץ,
בוגרת "בצלאל" ,שעבדה ברוח "שני" ועסקה
בעיקר בעיצוב שמלות בגזרה אירופאית עם
רקמה תימנית ומפות שבת לשוק התיירות
ובעיקר לחו"ל .במקביל פעלו בתי מלאכה
נוספים" :כהן" ו"מריאן" בירושלים ,שהועסקו
בהם נשים תימניות ברקמה ללא כל תנאים
סוציאליים וללא כל הערכה מקצועית כלפי
מסורתן האומנותית.
איילה גורדון ,הבה נרקום (ירושלים :מוזיאון
ישראל) ,עמ' .24
אברהם צבי אידלסון" ,נגינות מקרא ותפילת של
יהודי תימן" ,תולדות הנגינה העברית ,מהותה
יסודותיה והתפתחותה ,א (ברלין :תרפ"ד),
עמ'  .184-183 ,179-175 ,149-147הדסה
קלוורי התכתבה עם אריך בראור ,האנתרופולוג
הנודע וממקימי החוג באוניברסיטה העברית,
אשר פרסם כבר ב־ 1934את מחקריו בתרבות
עממית יהודיתErich Brauer, Ethnologie :
der jemenistsche Juden (Heidelberg:
Kulturgeschichtliche Reihe, 1934).

 53במכתב תשובה מצנעא מיום  ,6.7.1931כותב
רתיינס להדסה קלוורי על שיטות עבודה,
על מוטיבים ,על השוני בין עבודת היהודים
לעבודת המוסלמים ועוד .מכך עולים
התעניינותה של קלוורי במסורת האומנותית
ורצונה להעמיד אוסף מייצג בארץ־ישראל.
ארכיון המחלקה לאתנוגרפיה במוזיאון ישראל,
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באדיבות הגברת לנצט־מולר.
 54התערוכה התקיימה ב־ 1941בירושלים בבית
הנכות "בצלאל" בעריכתם של אריך בראור
ושלמה דב גויטיין ,ובסיועו של שמעון גרידי,
עורך קטלוג החפצים .לימים נדדה התערוכה
מוזיאון לאמנות בניהול ד"ר שוואבה בתל־
אביב.
 55ההליכה בין מגמות סותרות והחשש לקלקל
במקום לקדם ,היו מן הנושאים שנדונו במאמריה
ובהרצאותיה של הדסה קלוורי .הם היו במרכז
התנגדותה למגמות מסחור ,שאפיינו לדעתה
את פעילות ויצ"ו .ראו :פרופסור גויטיין,
"הדסה רוזנבליט" (הספד) ,הארץ.)6.9.1945( ,
 56בספרו דיוקנו של הקולוניאלי מבחין אלברט
ממי בין טיפוסים שונים של "קולוניזטורים",
ובכללם הנאורים ,השואפים לשמור על טובות
ההנאה הנובעות ממעמדם העליון על הילידים
ועם זאת נעים בין שני עולמות :זה של ארץ
המוצא ,המולדת שאין לשוב אליה; וזה של
הארץ החדשה ,המציעה פיטורסקיות ,אקזוטיקה
ואי־שוויון .בשל כל אלה הקולוניזטור הנאור
מרגיש הזדהות וסולידריות עם האוכלוסייה
המקומית הנחשלת עד לניסיון להיטמע בה ובה
בעת לקדמה .ראוAlbert. Memmi, Retrato :
del colonizado (Buenos Aires: ed Emece,
1960), pp. 62-68.
 57ראוGil Hoffman, “'The Yemenite’s :
Contribution, A Handicrafts Exhibition,
Tradition and Modernity”, Palestine
Review (25.12.1936).

58
59
60
61

יעל גילעת" ,רומיה ,איכן תכשיטייך :תכשיטי
בנות תימן בעקבות היושבת בגנים של חיים
הזז" ,מותר ,)2005( 13 ,עמ' .49-43
נשים אלה ייסדו קודם לכן את ועדת הנשים
בתוך הפדרציה הציונית באנגליה .ראו :גרינברג
והרצוג ,ארגון נשים ,עמ' .8
רבקה כגן (כהן)" ,הסדרות נשים ציוניות ויצ"ו
בימים ההם ובימינו אנו  ,"1920-60ויצו רוויו,
 ,)1960( 103עמ' .6
נמצא באצ"מFay Grove-Pollak, .F49/2778 ,
The History of Wizo, booklet (March
1960).

 62ראו :גרינברג והרצוג ,ארגון נשים ,עמ' .19
 63אריה זמורה ,המשא ומתן בין הסתדרות הנשים

העבריות ובין הסתדרות ארצית ויצ"ו לפי הצעת
ב"כ בא"י — ויצ"ו בוועידת הסתדרות הנשים
העבריות (חיפה :טבת תרפ"ד,)23.2.1928 ,
תיק  ,189ארכיון הנרייטה סאלד.
 64ראוMiriam Turnowsky-Pinner, Women :
 )1944( ,Pioneers of Handicraftsאצ"מ
;F49/9503
Nadia Stein, “Three Miniatures” of
Craftswomen in Eretz Israel”, Wizo’s
Handicrafts
Training
and
Home
Industries (Tel Aviv: Wizo Publicity
) ,Department, 1945אצ"מ .F49/1365

65

66

67

68
69

גבריאל טלפיר" ,חיי האמנות" ,גזית ,יט ,ט־יב
( ,)1961עמ'  ;163-155ראו גם :גדעון עפרת,
"גליקסברג" ,על הארץ ,ב (תל־אביב :ירון
גולן ,)1992 ,עמ' .811-806
דן הורוביץ ומשה ליסק ,מישוב למדינה,
שינוי והמשכיות במבנה הפוליטי של ישראל
(ירושלים :בית הספר לכלכלה ע"ש קפלן
האוניברסיטה העברית ,)1972 ,עמ'  ;2-1וראו
גם :דן הורוביץ ומשה ליסק ,מישוב למדינה,
יהודי ארץ־ישראל בתקופת המנדט הבריטי
כקהילה פוליטית (תל־אביב :עם־עובד,
 ,)1977עמ' .13-11
ראו :בית הספר התיכון העירוני המקצועי ויצ"ו
צרפת  ,1974קלסר חינוך מקצועי ,ארכיון
ויצ"ו עולמית .הסתדרת "הדסה" הקימה
באותה עת בירושלים את בית הספר המקצועי
לבנות "סליסברג" .ראו :גרינברג והרצוג,
ארגון נשים ,עמ'  .82-43על התפתחות
החינוך המקצועי בישראל ראו :יוסי יונה ויצחק
ספורטא" ,החינוך הקדם מקצועי ויצירת מעמד
הפועלים בישראל" ,חנן חבר ,יהודה שנהב
ופנינה מוצפי־האלר (עורכים) ,המזרחים
בישראל ,עיון ביקורתי מחודש (ירושלים:
הקיבוץ המאוחד ומכון ון־ליר ,)2002 ,עמ'
.104-68
בשנות החמישים הוקם במוסד סמינר למורים
למלאכה .ראו :גרינברג והרצוג ,ארגון נשים,
עמ' .73
ראו :מאמר הסוקר את תולדות החינוך המקצועי
בתחום המלאכה מטעם ויצ"ו ,אוגוסט ,1941
ללא חתימה ,אצ"מ  ;F49/3078ראו גםStein, :
“Wizo’s Handicrafts Training and Home
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 Industries”,וכן אצ"מ .F49/1356
 70בשנת  1946הוקם במוסד סמינר למורים
למלאכה בתמיכת הוועד הלאומי .ראו:

כי המפעלים שהקימה ויצ"ו בשנות השלושים
מיקמו את הארגון במקום בכיר בשדה האומנות
בכלל ובאופנה בפרט .ראו גםF49/3059; :
 F49/3061אצ"מ; Miriam Turnowsky-

“Women trained for quality production”,
),Economical Review (August 1947
 ,F49/3059אצ"מ.

71
72
73
74
75

76
77

78

מפעלי המשך לבתי המלאכה לתחרים שהקימה
שרה טהון ,ובהם הדריכו הדסה קלוורי ושושנה
פרסיץ .ראו תולדות "שני" בהמשך הדברים.
יצחק צוק ,ד"ר מאיה רוזנברג (רחובות :מרכז
לחינוך ולהכשרה מקצועית ,)1969 ,אצ"מ
.F49/1250
בין  1935ל־ 1945שילש בית הספר את מספר
התלמידות .רובן לא עסקו לאחר מכן בתחום
המלאכה ,אלא התפרנסו מעבודה במשק בית.
צוק ,ד"ר מאיה רוזנברג.
מאמצע שנות השישים זנח בית הספר את
טיפוח המלאכות לטובת הרחבת תחומי
מקצוע נוספים ,כגון כלכלת בית ולבורנטיות
תעשייתית.
ברכה חבס כתבה לציון  15שנה למפעל החינוכי
מייסודה של מאיה רוזנברג ,דבר (.)6.4.1945
שולמית קליבנוב" ,מוסדות החינוך ויצ"ו
— מייסודה של מאיה רוזנברג ברחובות",
צרור ידיעות מס'  )1956( 5עמ'  ,5אצ"מ
.F49/1249
יחסים מורכבים נרקמו בין נשות הארגונים לבין
הנשים והנערות שזכו לטיפוחן של המיטיבות,
ועיצוב זהותן התרבותית של אלה ושל אלה
הושפע מכך .מערכות יחסים אלה מצאו ביטויים
בספרות ושיקפו מתחים מעמדיים ,אתניים
ומגדריים אשר חרגו מתהליכים האופייניים
לחברת מעבר של מהגרים .ראו בהרחבה:
Guilat, “Between Lulu and Pnina”, Nashim,
pp. 220-224.

79
80
81
82

פרוטוקול ישיבת מחלקת תעשיות הבית,
( ,F49/3059 ,)22.11.1949אצ"מ.
נדיה שטיין 17" ,שנה לויצ"ו" ,דמותנו ,א
( )1940עמ' .6
קטלוג של מלאכת יד (תל־אביב :מחלקת
הפרסום של ויצ"ו ,מרס F49/3060 ,)1949
אצ"מ.
במאמרה המקיף "התפתחות החינוך למלאכות
בקרב הבנות בארץ־ישראל" ,טוענת נדיה שטיין

Pinner, Training in Handicrafts, Booklet
(Tel Aviv: 1945).

83
84
85

רקמה של תכים קטנים אלכסוניים התפורים
בהצטלבויות של חוטי השתי והערב.
כגון בתי מלאכה בחצר "בצלאל" ,אומניות
ואומנים ,בתי מלאכה מסורתיים לחפצי
צליינות ועוד.
רחל ארהרד" ,דוח על תעשיות הבית",
( ,)12.2.1964מצוטט בתוך :גרינברג והרצוג,
ארגון נשים ,עמ' .118
 ,Mrs Bamberger’s Reportאצ"מ .F49/3058
אצ"מ  ,F49/3078אוגוסט .1941

86
87
Molly Lyons Bar David, “Israel’s Home” 88
תגזיר ,אצ"מ .F49/3060
 89באותה תקופה לא הוקמו סדנאות אלא ניתנו
קורסים מקצועיים בערים הגדולות .השינוי
בא רק בעקבות העלייה הגדולה אחרי הקמת
המדינה ,ובמאמרים מאוחרים משנת 1954
ו־ 1956מסופר בדיעבד על השינוי .ראו
בהמשך הדברים.
 90ראו למשל" :מי הן הנשים המספקות את תוצרתן
לחנויות הקואופרטיביות של ויצו בתל־אביב
ובחיפה?" (מרס  )1940אצ"מ .F49/3060
 91ראוTurnowsky-Pinner, Pioneers of :
 ,Handicrafts, p. 26אצ"מ .F49/ 3059
Nadia Stein, “Partnership with the new 92
Bezalel School of Arts and Crafts”,
Wizo’s Handicrafts Training and Home
 Industries, F49/1356אצ"מ
Stein, “Partnership with the New Bezalel”, 93
 ,(9/1945) p. 8אצ"מ .F49/1356

 94שם ,עמ' .10
 95האמת ההיסטורית היא שגם בבאוהאוס הייתה
מחלקת האריגה מחלקת נשים .כשנשאלה
ב־ 1926האומנית גונטה שטולצל ,שניהלה
את סדנת האריגה של הבאוהאוס בשנים
 ,1931-1926מדוע נשים בלבד לומדות
במחלקה ,ענתה" :האריגה היא לפני הכל
עבודה של נשים .משחק בצורה ובצבע ,התאמת
חומרים ,מילוי חזק וכשרון התאמה ,חשיבה

 | 220יעל גילעת

יותר ריתמית מאשר לוגית — הם בדרך כלל
נתונים הקשורים לאופי הנשי" .מצוטט בתוך:
גדעון עפרת ,בצלאל החדש1955-1935 ,
(ירושלים :האקדמיה "בצלאל" ,)1987 ,עמ'
.199-190
 96הזיקה בין מוצרי המחלקה ב"בצלאל"
ובין מוצרי המחלקה בבאוהאוס ברורה הן
בדוגמאות המופשטות בהשפעת פול קליי
והן במישור הטכניקות והחומרים .ראו אסופת
מאמרים בתוך :מיכל  ,218תיק  ,63אע"י .רק
ב־ ,1944בעקבות ההסכם עם ויצ"ו והמחלקה
לפיתוח תעשיות הבית בסוכנות היהודית ,החלו
להתפתח גם מחלקות האריגה והקליעה.
 97שם.
" 98האישה העברייה בעבודה הלאומית והחברית",
הד ירושלים (כ' בסיוון תש"ה ,)1.6.1945 ,עמ'
.3-2
Stein, Wizo’s Handicrafts Training 99
 ,and Home Industries, pp. 3-16אצ"מ
.F49/1356
 100מדברי במברגר .מצוטט בתוך :גרינברג והרצוג,
ארגון נשים ,עמ' .86
 101בשנים האלה לא אהדה הסצנה האמנותית בתל־
אביב את האחדות אומנות־אמנות ,ומעצבים
יהודים פליטים העדיפו לעבור לירושלים,
שם היווה "בצלאל" החדש מרכז אמנותי.
פרדוקס הוא שבאותן השנים,1938-1935 ,
סופרים כביאליק והמאירי תמכו ואף פרסמו
פובליציסטיקה בזכות "הבגד הלאומי" ,יד
ביד עם נשות ויצ"ו .ראו :איילה רז ,חליפות
העתים :מאה שנות אופנה בארץ־ישראל
(תל־אביב :ידיעות אחרונות ,)1996 ,עמ' .88
Stein, Wizo’s Handicrafts Training and 102
Home Industries, pp. 17-18

 103בשנים האלה ממשיכה ויצ"ו לקלוט לחנויותיה
את מוצרי בתי הספר למלאכה שבחסותה.
בכתבות התקופה מציינים כי למרות המשבר
הכלכלי והמחסור בחומרי גלם בשל המלחמה,
ואולי דווקא בגללם ,נראים בחנויות ויצ"ו
מוצרים המשתווים ברמתם לאלה של הסדנאות
בווינה ( )Wiener Werkstätteאו בכל בירה
אירופאית אחרת.
Nadia Stein, Romance of a Women’s
 ,Enterprise, pp. 17-18בתיק ,F49/1356

אצ"מ.
 104על החוזה חתומים מטעם ויצ"ו לאה וילנסקי
וחנה לוין ומטעם החברה הארץ־ישראלית
לתעשיות הבית — ד"ר גרינבאום ,היועץ
לענייני משפט במחלקה למסחר ולתעשייה
בסוכנות היהודית .החוזה נחתם ב־.31.3.1942
ראו :אצ"מ .F49/1357
 105שטיין מסבירה את הצורך בהרחבת החנויות:
"ויצו החלה לשווק את תוצרת 'תעשיות הבית',
ועל כן היה צורך בהקמת עוד חנויות .בצעד
אמיץ הוחלט לשכור חנות במקום מרכזי יותר
ברחוב אלנבי ,כי החנויות שנפתחו בחיפה
ובתל־אביב היו ברחובות צדדייםStein, .
Romance of A Women’s Enterprise, pp.
.17

 106שם.
 107המחלקה ארגנה תערוכות כדי לבנות "שוק
חוץ" לתוצרת הארץ ,למשל תערוכת אופנה
ואביזרי אופנה שהתקיימה ב־ 1941בתל־אביב
תחת השם“Spring Fashion Show”, Tel :
.Aviv 1941
 108בשנים הללו מדובר בעיקר בשווקים במזרח
התיכון ,בטורקיה ובמצרים ,שם זכו להערכה
התכשיטים המזרחיים וגם אביזרי אופנה שונים
כגון תיקים וכפפות.
Nadia Stein, “Wizo Home Industries”,
The Zionist Record, Special Palestine
)Supplement Exhibition (7.11.1947

 109עם הקמת המדינה והעלייה הגדולה התחדשו
תהליכי ההאחדה וההרחקה התרבותיים,
האופייניים לארצות הגירה ,וביתר שאת לאלה
המאמצות מדיניות של "כור היתוך" .לפיכך
בעקבות הקמת "משכית" היה על ויצ"ו להגדיר
מחדש את הרפרטואר שלה.
Stein, Romance Of a Women’s Enterprise, 110
 ,pp. 2-9בתיק אצ"מ .F49/1365
“Home made can mean Fashion”, The 111
;Palestine Post (13.2.1947) n.n
ראו גם בכתבהMiriam Peter, “The :
” ,Breadwinnerתגזיר בתיק אצ"מ .F49/3060
 112על אדית וחוה (אווה) סמואל ראו בהרחבה:
Turnovsky-Pinner,
Pioneers
of
 ,Handicrafts, pp. 1-8אצ"מ  ,F49/3059וכן

בפרק העוסק בציירות ובפסלות בספר זה.
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יהודה אייזנשטרק" ,בובותיה של אדית סמואל",
במעלה ,גיליון חנוכה ( ,)1952עמ' .341
שם.
ראו :אריה אלחנני ,המאבק לעצמאות של
האדריכלות הישראלית במאה ה־( 20תל־
אביב :משרד הביטחון ,)1998 ,עמ' .45-28
ראו ציטוט מדבריה בהספד של שלמה דב
גויטיין ,הארץ.6.9.1945 ,
ראו :רות דיין והלגה דדמן ,ואולי...סיפורה
של רות דיין (ירושלים :ויינדלפד וניקולסון
וספריית מעריב ,)1973 ,עמ'  ,145וכן ריאיון
עם זהר וילבוש" ,הנחלת הרקמה במושבי
העולים בצפון הנגב ובפרוזדור ירושלים ,מרס־
אפריל  ,"1993בתוך :רובינשטיין" ,תרומת
האישה" ,מברלבד ,עמ' .590-589
ראו :דיין ודדמן ,ואולי...סיפורה ,עמ' .27
שם ,עמ' .35
שם ,עמ'  .146-144על דברים אלה חזרה
רות דיין בסדרה של ראיונות שקיימתי עמה
בחודשים ספטמבר־אוקטובר .1998
שם ,עמ' .146
על־פי דבריה של רות דיין ,צורפי חבאן הנחילו
לה אכזבה במיאונם לנטוש את הפרקטיקה
המסורתית ,ובכלל זה אי־יכולתם לעבוד
על־פי הזמנה ועל־פי לוח זמנים מודרניים.
שם ,עמ'  .147צורפי ביחאן ביקשו להצטרף,
אך בשלב זה של פרויקט "אשת חיל" הם
התבקשו לסייע לאורגים .ראו :שלום להב,
קהילת יהודי ביחאן :סיפור ומורשת (נתניה:
האגודה למורשת תרבות תימן )1996 ,עמ' ;158
דיין ודדמן ,ואולי ...סיפורה ,עמ' .161-155
על יהודי חבאן ראו :יוסף טובי ושלום סרי
(עורכים) ,ילקוט תימן (תל־אביב :אעלה
בתמר ,)2002 ,עמ' .84
את הפרטים מסרה לי זהר וילבוש בריאיון
שקיימתי עמה בביתה בירושלים ביולי .1997
ראו גם :הגר סלמון" ,אוריינטליזם נשי
בסיפור חיים ארץ־ישראלי" ,בתוך חזן־רוקם,
שילה וקרק (עורכות) העבריות החדשות,
נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר ,עמ'
.294-225
שת־ ַחי ִל מִי י ִ ְמצָא וְרָחֹק ִמ ְּפנ ִינ ִים ִמ ְכרָּה",
ׁ
" ֵא ֶ
משלי ל"א ,י.
ריאיון עם זהר וילבוש ,בתוך :רובינשטיין,
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127

128

129
130
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"תרומת האישה" ,מברלד ,וכן בנספחים:
דוחות מטעם וילבוש לממונים עליה בסוכנות,
עמ' .614-608
ראו דברי תשובה שכתב לוי אשכול לדוד
מקסר ,מנהל מחלקת ההתיישבות ב־,1950
בעניין התיישבות בהר ובאשר לפן המחנך של
עולים החדשים מתימן :חילופי מכתבים בין
מקסר לאשכול ,ארכיון העבודה .235/1210
פעילותן של נשים אלה ,כמו פעילות ויצ"ו
או נשות הסתדרות הנשים ,הייתה פעילות
תובענית שנעשתה בתנאים קשים ביותר.
חלק לא מבוטל ממנה היה ברוח התנדבותית,
שהייתה מרכיב ברפרטואר של הזרם המרכזי
של החברה בישראל ,דהיינו "חברה מגויסת".
שלא כקודמותיהן ,נשים אלה פעלו מתוך
המנגנון הממלכתי ואף היו עובדות מדינה לכל
דבר.
תיאור מפורט נמצא בספרה של רות דיין וכן
בריאיון שהעניקה זהר וילבוש .תיאורי השתיים
תואמים ,מלבד העובדה שכל אחת מהן טוענת
ליוזמה .דיין ודדמן ,ואולי...סיפורה ,עמ' ;147
ריאיון עם זהר וילבוש בתוך :רובינשטיין,
"תרומת האישה" ,מברלד ,עמ' .591-590
ראו :דו"ח קצר על קורס למלאכת רקמה
בירושלים ,כ"ד בטבת ,תש"י — 8.1.1950
 ,13.1.1950שם ,עמ' .607-606
ראו בעניין וילבוש :שם ,עמ'  ,596ובעניין
דיין :דיין ודדמן ,ואולי ...סיפורה ,עמ' .163
נשות מושב פורת היו בנות העדה שכונתה
בשם "שוכני המערות" ,שעלו מגריאן שמדרום
לטריפולי והתמחו באריגת בדים .הכינוי
"שוכני המערות" ניתן בשל מגוריהם במחילות
ובמערות חפורות באדמה וחצובות בסלע אשר
נסגרו בדלתות ברזל .בעוד הגברים שם עסקו
בחקלאות עסקו הנשים באריגה ובטוויה .עולי
גריאן הגיעו לישראל בין השנים .1951-1950
ראו בהרחבה :פנינה גנץ" ,עליית שוכני המערות
שבלוב ,קליטתם והשתלבותם בארץ" ,חיבור
לשם קבלת תואר מוסמך (חיפה :אוניברסיטת
חיפה.)2001 ,
יש יותר מרמז בזיכרונותיה של רות דיין
לעובדה שהפרויקט נפל קורבן למתיחות
וליריבות מפלגתית בין גולדה מאיר ,לוי
אשכול ומשה דיין .אשכול היה זה שב־1954
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ישב במועצה המנהלת של "משכית" .זאת
ועוד ,גולדה מאיר ראתה בפרויקט דמיון
רב מדי לפעילות ההתנדבותית של נשות
ויצ"ו .הצורך בהיבדלות בין פעילות "נשית"
ובין פעילות מפלגתית במרחב הגברי היה
כורח מבחינתה .ה"טיפול" בעולים היה נתון
למניפולציות מפלגתיות שלא נגעו במחלוקות
אידיאולוגיות ,והדבר מחזק את הטענה לקיומה
של גישה אפוטרופוסית־פטרנליסטית.
חיים דויד ,מן הצורפים התימנים המרכזיים
בבית המלאכה של "משכית" ,מספר:
"השתוקקנו לשוב ולארוג .בעוזבנו את ביחאן
לא האמנו שעוד נחזור אל המלאכה [ ]...היה
זה הדבר החשוב ביותר בחיינו .רצינו לעסוק
בדבר" ,דיין ודדמן ,ואולי...סיפורה ,עמ' .157
 ‘Instant Native Crafts’ of Israelבתוך
חטיבת רות דיין ,תיק  ,448/15Aאצ"מ.
אצ"מ F49/1357
ד"ר אויגן קולב ניהל את מוזיאון תל־אביב בשנים
 ,1959-1951ונזקפות לו זכויות רבות בפיתוח
האמנות בישראל .הוא היה דמות בכירה בשיח
האמנותי־תרבותי דאז ,וחבר ב"חוג לתרבות
מתקדמת" ,שם פעל לצד אברהם שלונסקי.
תמיכתו של קולב בתערוכת "משכית" מלמדת
על תפיסת האליטה האינטלקטואלית־רדיקלית
את יחסי הגומלין בין חידוש ושימור ,אומנות
ופרנסה ופיתוח תרבות לאומית מודרנית.
קולב נולד בהונגריה ,למד אמנות ופילוסופיה
במינכן ובווינה ,ושם הצטרף לתנועת "השומר
הצעיר" .לאחר שחרורו ממחנה ברגן־בלזן
ב־ 1946עלה לארץ .בראשית שנות החמישים
הקים סמינרים לאמנות מודרנית עם מרסל ינקו
עבור חברי התנועה הקיבוצית ,הרצה ופרסם
רשימות בכתבי עת וב־על המשמר .ראו :גליה
בר־אור ,אויגן קולב — בניין תרבות בארץ־
ישראל (תל־אביב :מוזיאון תל־אביב.)2003 ,
אויגן קולב" ,תערוכת מלאכה בכפר" ,תערוכת
מלאכה בכפר ,קט .תע( .תל־אביב :מוזיאון
תל־אביב ,כסלו תשט"ו.)15.11.1955 ,
שם.
המודרניות היא ערך מרכזי בהבניית הלאומיות
הישראלית .בחיבורה על הזיקה בין לאומיות
לאמנות ,מסבירה גרסיאלה טרכטנברג שבשדה
האמנות בישראל המודרניזם הנו מקור לייצור

140

141

142

143

144
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של הון תרבותי במצב של שינוי חברתי.
בהתאם לתפיסתה של טרכטנברג ,ניתן לומר
כי "משכית" אימצה מלכתחילה את המודרניזם
כסוג של אוונגרד אומנותי וחברתי ,וכך הבחינה
עצמה מויצ"ו ומשאר היוזמות בתחום האומנות
העממית .הבחנה זו אפשרה לסגל את האומניות
המסורתיות של יוצאי עדות המזרח מזה
ולהתיכן לתוך סגנון מודרניסטי ומופשט מזה.
על כן מודרניזם ופרימיטיביזם יכולים לדור
זה עם זה ,והתבוננות בהתפתחויות באמנות
האירופאית במאה העשרים מאשרים את היותן
של התופעות בו־זמניות .על המונח "מודרניזם
של זמן כפול ומפוצל" ראו בהרחבה :גרסיאלה
טרכטנברג ,בין לאומיות לאמנות (ירושלים:
מאגנס ,)2006 ,עמ' .162-152
את החנות הראשונה ניהלה קרולה פייזר עד
שנת  ,1962עת רכישת החנות החדשה בבית אל
על ,שנוהלה על־ידי מאירה גרא .על התפתחות
ההיקף של פעילות "משכית" במחלקותיה
השונות ראו :בתיה דונר ,משכית — מארג
מקומי .קט .תע( .תל־אביב :מוזיאון ארץ־
ישראל ,)2003 ,עמ' .62-12
מתוך דו"ח ביקורת האיגודים ,משרד מבקר
המדינה (תשכ"ה" ,)1964 ,משכית" — חברה
לטיפוח תעסוקת בית בישראל ,עמ'  ,2-1אצ"מ
.F49/1357
למשל תערוכה של אריגים מצוירים של קבוצה
" ,"+10שהיו אז האוונגרד הצעיר הישראלי.
הגלריה הדגישה עוד יותר את החיבור
למודרניזם ולאליטיזם.
ראו זיכרון דברים מיום  ,4.5.1970שנחתם
בין שמעון" הורן ,בא כוח החברה ,ובין רשות
החברות הממשלתיות .בסעיפי ההסכם ניכרים
המבוכה והמאמץ הכרוכים במכירת מפעל
האמון על פיתוח אומנות לאומית לגורם זר.
אצ"מ448/6 .A ,
נאורה ורשבסקי ,בוגרת "בצלאל" ולימים מרצה
בכירה בבית הספר הגבוה לטקסטיל שנקר,
הייתה זו שבנתה את המחלקה ב"משכית"
על בסיס נולים משוכללים ועיצבה את רוב
דוגמאות הבדים שזוהו עם "משכית" .במשך
שנים שימשה יו"ר אגודת האומנים וקידמה את
השיח על העיצוב בישראל.
נתונים על המחלקה מסרה נאורה ורשבסקי
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בריאיון שקיימתי עמה בתל־אביב באוגוסט
.1999
איילה רז" ,פיני לייטרסדורף" ,ד' טרטקובר
(עורך) ,פיני לייטרדסדורף מעצבת אפנה
ישראלית ,קט .תע( .תל־אביב :מוזיאון תל־
אביב ,)1986 ,עמ' .7
ראו למשל :שמלות ללא שרוולים עם רקמה
ואפליקציות ,קטלוג משכית (תל־אביב ,שנות
השישים) .וכן ראו :גילעת" ,צורפות יהודי תימן
בכור ההיתוך" ,ב ,פרק ו ,תמונות  24ו־.25
כלי המתכת היו לרוב חפצים ריטואליים :הדסי
בשמים ,יד לתורה ועוד .גם במחלקות אחרות
ייצרו חפצי יודאיקה כגון פמוטות ,כיפות
סרוגות ועוד.
חנה ליבון ילידת וינה ,בוגרת "בצלאל"
ותלמידתו של גומפל ,והיא הקימה את המחלקה
ב"משכית" .לאחר השנים הראשונות יצאה עם
בעלה לשליחות באפריקה ,ועם חזרתה הקדישה
את עצמה לציור .מציגה ברציפות מ־.1973
חנה בכר־פנט היא תכשיטנית ירושלמית,
אשר הייתה שותפה לעשייה כמעצבת עצמאית
ב"משכית" בשנות השבעים.
מימי רבינוביץ (דיין) ,תכשיטנית ,למדה
ב"בצלאל" בסוף שנות הארבעים .נישאה
לאחיו הצעיר של משה דיין ,זוריק דיין ,אשר
נהרג במלחמת  .1948כאם וכאלמנה צעירה
פילסה את דרכה ועסקה בהתנדבות ובעיצוב
תכשיטים כמדריכת עולים במלאכות .בסוף
שנות החמישים ,בעת שהותה בפריז עם בעלה
השני ,משה רבינוביץ ,השתלמה בתכשיטנות.
גרה ויוצרת במושב היוגב שבעמק יזרעאל.

The Israel’s Jewelry Booklet, Catalogue 152
(Jerusalem: The Arts & Crafts Center,
Israel Export Institute, in cooperation with
the Ministry of Commerce and Industry
[eds.], 1970).

 153את הפרטים מסרה חנה ליבון בריאיון שקיימתי
עמה בפברואר .1999
 154נחמיה עזז הפנה את תשומת לבי לכך בריאיון
שקיימתי עמו בינואר  ,2000והדגמים שהוא
עיצב עבור "משכית" מאשרים זאת .באדיבותו
נמסרו לידיי השרטוטים המקוריים.
 155שולמית (לא צוין שם משפחה)" ,תעשיית בית
לנשים" ,הארץ (.)4.10.1949

156
157

158
159

160

161
162
163
164
165
166

167

אצ"מ .F49/3059
ראו :זאב צחור" ,המערכות הראשונות בישראל
והמפה הפוליטית" ,צבי צמרת וחנה יבלונקה
(עורכים) ,העשור הראשון :תש"ח־תשי"ח
(ירושלים :יד בן־צבי ,תשנ"ח) ,עמ'  .30בהקשר
זה ,הקמת ועדת פרומקין ,שחקרה את ענייני
החינוך במחנות העולים ,נקשרת לשמירה על
הקואליציה של הממשלה הנבחרת הראשונה.
ראו :צבי צמרת ,ימי כור ההיתוך (שדה בוקר:
המכון למורשת בן־גוריון ולחקר הציונות
ותרבות ישראל ,)1993 ,עמ' .2
אצ"מ.F49/3059 ,
המסמך ללא תאריך וללא חתימה .עם זאת
מוזכר בו "חג המדינה" ,כינוי ליום העצמאות
בשנותיה הראשונות של המדינה .מדובר,
אם כן ,בשנות החמישים המוקדמות .אצ"מ
.F49/3059
סוגיית הבגד הלאומי ,שאותה העלתה
לראשונה חמדה בן־יהודה בשנות העשרים,
נדונה בהרחבה בתוך :רז ,חליפות העתים ,עמ'
.89-88
שם ,עמ' .162
למשל ביריד "דירה נאה ,כלים נאים",1957 ,
גני התערוכה תל־אביב.
ראוMichel Foucault, Power/Knowledge :
(Brighton: Harvester, 1980), p. 145.
(לא צוין שם המחבר) "אמנותם של
שוכני המערות במוזיאון תל־אביב",
הדור( )18.11.1955עמ' .7
אלה בינשטוק" ,חמדות 'משכית'" ,דבר השבוע
( ,)24.11.1955עמ' .9
היחיד שזיהה את השימוש האינסטרומנטלי
שנעשה באנשים ובמלאכתם בהפיכתם למוצג,
היה האמן והעיתונאי שמעון צבר .צבר פרסם
במדורו בעיתון הארץ ביקורת צינית ונוקבת על
מעמד האומנים שהפכו למוצגים בתערוכה ועל
דברי קולב בקטלוג .ראו :שמעון צבר" ,בעיני
צבר" ,הארץ ( .)25.11.1955עוד על הביקורת
בעקבות התערוכה ראו בהרחבה :בתיה דונר,
משכית :מארג מקומי ,עמ' .69-67
על־פי הגדרתה המילונית (The Oxford
" )English Dictionaryמזכרת" היא זיכרון
או חפץ מזכיר ,שאדם נוטל על מנת שיזכיר
לו אדם ,אירוע או מקום .כיוון שייצור מזכרות
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קשור בייצור דימויים חומריים לזיכרונות,
הבנייתם החברתית והתרבותית היא סוג של
פרשנות מארגנת .על כן בחינת מוצרי "משכית"
בהקשר של מזכרת ישראלית ,מרחיבה את הדיון
לשאלת מקומם של רכיבי הזיכרון .כלומר,
במקרה הנדון כאן — המסורות העדתיות
השונות שאמורות היו לשקף את תרבותם של
יוצרי המזכרת מתפקדות בתור אחד מרכיביה
בלבד .כל זאת ,על רקע היותה של המזכרת
עצמה סוג של זיכרון מובנה .בהרחבה ראו :שלי
שנהב" ,גבולות של אותנטיות ישראלית :הבניה
חברתית של מזכרת בתהליכי משא ומתן על
משמעויות סימבוליות באינטראקציית מכירה־
רכישה" ,חיבור לשם קבלת תואר מוסמך( ,תל־
אביב :אוניברסיטת תל־אביב ,)1987 ,עמ' .8
 168תיאור מפורט של החנות ושל חווית הקנייה
בה ,ובכלל זה חוויית הסיור המודרך והצפייה
במדורים של אוספים כבמתכונת מוזיאלית,
מוצג בהרחבה במחקרה של שנהב .ראו :שם,
עמ' .38-36

 169אברהם צדוק סייע לאביבה לנצט־מולר
בהעמדת "הכלה התימנייה" במוזיאון ישראל
ב־ .1965הצגה זו נעשתה בעזרתה של הרבנית
קאפח.
 170את הדברים אמר אברהם צדוק בריאיון שקיימתי
עמו ב־ 23.10.2001בירושלים.
 171לדברי גראמשי" ,הגמוניה הינה ארגון של
תמיכה ציבורית" שלא באמצעות כפייה ,אלא
על־ידי הזדהות ,עיצוב תודעה ,רכישת לבו
של הציבור וגיבוש "טעם" המייצג הזדהות
עם תדמית הקולקטיב .אלה מקצת האמצעים
הסמויים והסבוכים שהשליטה ההגמונית
מתבססת עליהםAntonio, Gramsci, .
Selections from the Prison Notebooks,
Quinton Hoar & Geoffry Nowell–Smith
(eds.) (New York: International Publishers,
1971).

 172פרטים אלה נמסרו במהלך ריאיון שקיימתי
עמו ב־ 17.1.1999בנס־ציונה.

רשימת תמונות
פרק ב' — ציירות ופסלות
1 .1יונה צליוק ,דיוקן אישה ,1926 ,שמן על
בד 45X59.5 ,ס"מ ,אוסף משפחת צליוק,
תל–אביב .צילום :דן זלצר.
2 .2קליר יניב ,ילדה (ענת קון) ,1955 ,שמן על
בד 60X73 ,ס"מ ,אוסף פרטי ,תל–אביב.
צילום :דן זלצר.
3 .3רות שלוס ,אמא וילד ,1953 ,דיו מדולל
על ניר 50X70 ,ס"מ ,אוסף האמנית.
4 .4רות שלוס ,נביה ,1965 ,שמן על בד,
 50X100ס"מ ,אוסף פרטי ,תל–אביב.
צילום :דן זלצר.
5 .5חנה לוי ,מופשט ,1966 ,שמן על בד,
 ,165X133עיזבון האמנית ,שדי–חמד.
6 .6חנה לוי ,מופשט ,1977 ,שמן על בד,
 ,71X132עיזבון האמנית ,שדי–חמד.
7 .7נתה קפלן ,נוף ,1974 ,שמן על בד,
 100X100ס"מ ,עיזבון האמנית ,תל–אביב.
8 .8נתה קפלן ,בראשית… ויהי אור,2005 ,
שמן על בד 100X100 ,ס"מ ,אוסף פרטי,
תל–אביב .צילום :דן זלצר.
9 .9זהבה אודס–שטרן ,ציפור ,שנות ה–,60
ברזל 44.5X55 ,ס"מ ,אוסף פרטי ,תל–
אביב .צילום :דן זלצר.
1010שולמית בן שלום ,טורסו יושב,
 ,1968-1967ברונזה 22X22 ,ס"מ ,אוסף
האמנית .צילום :אביטל וויברן.
1111ציונה שימשי ,תמונת מחזור,1965 ,
חומר צריפה גבוהה 40X30 ,ס"מ ,הצילום
באדיבות האמנית.

1212ציונה שימשי ,עשר שנים אחרי (פרט),
 ,1971מיצג ,חומר צריפה גבוהה וצבעים
תעשייתיים ,הצילום באדיבות האמנית.

פרק ג' — צלמות
.1
.2

.3

.4

.5

.6
.7
.8
.9

1ליזלוטה גז'בינה ,ללא כותרת ,שנות
הארבעים בקירוב ,אוסף פרטי.
2סוניה קולודני ,המורה פנינה סמסונוב
ותלמידות בשיעור התעמלות1932 ,
בקירוב ,באדיבות ארכיון מוזיאון החאן
לתולדות חדרה.
3טרודי שוורץ ,חג המים בנגב הצפוני,
מר הרצפלד נתכבד בפתיחת ברז
המים המרכזי ,1951 ,באדיבות ארכיון
התצלומים של קרן קימת לישראל.
4טרודי שוורץ ,הכפר הערבי עקיר (עקרון)
שנכבש על–ידי כוחות צה"ל מיושב עתה
על–ידי עולים חדשים ,1949 ,באדיבות
ארכיון התצלומים של קרן קימת לישראל.
5חנה דגני ,חומת העיר העתיקה ,פינה
דרומית מזרחית ,1938 ,באדיבות חנה
דגני.
6ליזלוטה גז'בינה ,ללא כותרת ,ישראל,
שנות הארבעים ,אוסף פרטי.
7סטודיו אישון ,פלייר פרסומי,1935-1933 ,
תל–אביב ,אוסף פרטי.
8ליזלוטה גז'בינה ,ללא כותרת ,ישראל,
שנות הארבעים ,אוסף פרטי.
9עליזה הולץ ,תהלוכת נבי מוסא ,לא
מתוארך ,אוסף פרטי.
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1010אסתר זמצקי ,תתחדש השנה לטובה,
אגרת שנה טובה ,תרפ"ז ,באדיבות משפחת
הצלמת.
1111שרלוט מאייר בעבודה ,שנות הארבעים,
אוסף פרטי.
1212האחיות מאייר ,חיפה ,שנות הארבעים,
אוסף פרטי.
1313הלן (לנה) אורגל (מקובסקי) ,דיוקן-1942 ,
 1943בקירוב ,באדיבות משפחת הצלמת.
1414חנה דגני ,ירושלים ,1968 ,באדיבות חנה
דגני.
1515חנה ריבקין–בריק (צילום) ואסטריד
לינדגרן (טקטסט) ,כריכת הספר סיאה
הילדה מאפריקה ,עיבוד לעברית :לאה
גולדברג ,ישראל :ספריית פועלים.1959 ,
1616אני לנדס ,ללא כותרת (צילום אופנה) ,לא
מתוארך ,אוסף פרטי.

פרק ה' — רוקמות האומה
.1

.2
.3

.4

.5

.6

פרק ד' — אדריכליות
.1

.2

.3
.4
.5

.6

1מאה שנה לתל אביב — כיכר דיזנגוף,
 ,2008מעצב הגליונית :רונן גולדברג,
אוסף ע.מ–.מ.
2ג'ניה אוורבוך ,שלמה גינצבורג ואלזה
גדעני ,קפה גלינה ,יריד המזרח ,תל אביב,
 ,1934אוסף מטסון ,וושינגטון ,סיפריית
הקונגרס.
3אלזה גידעוני ,בית אבות ,רמות השבים,
( ,1937לא בוצע) ,אוסף ע.מ–.מ.
4לוטה כהן ,בית הילדים הראשון ,חפצי–בה,
 ,1928אוסף ע.מ–.מ.
5יהודית סגל שטלצר ,מודל של בית
הכנסת הגדול ,חדרה ,1935 ,צלמת :הלנה
ביברקראוט ,אוסף ע.מ–.מ.
6רות אניס וחיים לטה ,נעורים ,מרכז
להכשרה כפרית (היום כפר נופש ליד
נתניה) ,אוסף ר .אניס.

.7
.8

1סמל 'שני' ,שנות ה– ,20על גבי ניר תווית,
עיזבון הדסה קלוורי ,באדיבות גדעון
קלוורי ,קיבוץ הגושרים.
2צלם לא ידוע ,מרטה במברגר ,שנות ה–,40
באדיבות נתן במברגר ,ירושלים.
3פריץ כהן ,חנות ויצ"ו ברח' אלנבי,
תל–אביב ,תצלום "תחנה מיעצת" ,הד
ירושלים )1.6.1945( ,אצ"מ .F49/3060
4אדית סמואל ,רוקמת תימניה ,בובה ,שנות
ה  ,40עיסת נייר ,צבע ,בד ומתכת וחוטי
צמר 13 ,ס"מ ,אוסף בובות נורית ניני,
רחובות.
5חיים ה' פיין ,רות דיין מציגה חולצה ארוגה
בחנות משכית בתל אביב14.6.1956 ,
אוסף לשכת העיתונות הממשלתית.
6רודי ויסנשטין ,ביקור של רות דיין בעג'ור
עם מר היל — אחראי על שיתוף פעולה
ישראל–ארצות הברית .1954 ,מס' פריט
בארכיון צלמניה פרי–אור ,תל–אביב:
.22724-22723
7מלאכה בכפר ,קטלוג תערוכה ,מוזיאון תל
אביב ,כסלו תשט"ו.15.11.1955 ,
8פיני לייטרסדורף (עיצוב) שמלת "עין
גדי" — תוצרת 'משכית' ,צמר שנארג
על–ידי נאורה ורשבסקי תצלום מתוך
הקטלוגMaskit Crafts – 2 Fashion, :
Tel Aviv, 1960.

9 .9פיני לייטרסדורף (עיצוב) ,מעיל תוצרת
'משכית' ,שנות ה  ,60צמר ורקמה על–פי
דגמים מתוך רקמת צנעא (תימן) ,תצלום
מתוך הקטלוגMaskit Crafts – 2 :
Fashion, Tel Aviv, 1960.

1010צלם לא ידוע ,הדגמת בעלי המלאכה
במהלך תערוכת מלאכה בכפר במוזיאון
תל–אביב ,כסלו תשט"ו.15.11.1955 ,

רשימת מקורות*
אביטוב ,ירון" ,איך נופל האור" ,כל העיר
( ,)6.6.1986עמ' .47
אגסי ,עוזי ,ורנר יוסף ויטקובר" ,הבריזה
הקרירה באה ממערב" 65 ,שנות
ארכיטקטורה( ,קט .תע ).תל־אביב:
אוניברסיטת תל־אביב.1992 ,
אונגר ,נפתלי ,מרגוט ,תל־אביב :הוצאת מ.
ניומן.1974 ,
אור ,מרים ,בלנקה טאובר ,רמת־גן :הרשות
לתרבות ואמנות — עיריית רמת־גן,
.1994
אחימאיר ,אורה ,וחיים באר (עורכים),
 2000-1900מאה שנות תרבות ,היצירה
העברית בארץ־ישראל ,תל־אביב :עם־
עובד.2000 ,
אידלסון ,אברהם צבי" ,נגינות מקרא ותפילת
של יהודי תימן" ,תולדות הנגינה העברית,
מהותה יסודותיה והתפתחותה ,א' ,תל–
אביב ,ברלין :דביר ,תרפ"ד.
אייזנשטרק ,ישראל" ,בובותיה של אדית
סמואל" ,במעלה ,גיליון חנוכה (,)1952
עמ' .341
אלבוים־דרור ,רחל" ,האישה הציונית
האידיאלית" ,התשמע קולי? ייצוגים של
נשים בתרבות הישראלית ,יעל עצמון
(עורכת) ,ירושלים :מכון ון־ליר.2001 ,
אלחייני ,צבי" ,אורה יער ,אדריכלית,
 ,"1999-1929סטודיו  ,)1999( 103עמ' .20
אלחנני ,אבא ,המאבק לעצמאות של
האדריכלות הישראלית במאה ה־,20

תל־אביב :משרד הבטחון — ההוצאה
לאור.1998 ,
אלחנני ,אבא ,המאבק לעצמאות של
האדריכלות הישראלית במאה ה־,20
תל־אביב :משרד הביטחון.1998 ,
"אמנותם של שוכני המערות במוזיאון תל־
אביב" (ללא שם) ,הדור (.)18.11.1955
אניס ,רות ,תיעוד שלשה גנים בישראל
( ,)1950-1935חיפה :טכניון,1988 ,
היחידה לתיעוד הארכיטקטוני מס,11 .
עמ' .8-5
אניס ,רות ,ויוסף בן־ערב ,גנים ונוף בקיבוץ:
 60שנות התפתחות ( ,)1970-1910משרד
הביטחון — ההוצאה לאור.1994 ,
אנקורי ,גנית" ,יוכבד ויינפלד" ,סטודיו 6
(דצמבר  ,)1989עמ' .17-14
בובר ,מרטין'" ,תרבות היופי החדשה לעמינו",
ש .אלמוג (עורך) ,ציונות והיסטוריה,
ירושלים :הוצאת ספרים על שם י"ל
מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשמ"ב.
בינשטוק ,אלה" ,חמדות 'משכית'" ,דבר
השבוע ,)24.11.1955( ,עמ' .9
בלס ,גילה" ,אוסף יעקב פרמן וראשית הציור
המודרני בארץ־ישראל (,")1922-1920
קתדרה לתולדות ארץ־ישראל וישובה,
מס' ( ,7ניסן ,תשל"ח).
בלס ,גילה ,אפקים חדשים ,תל־אביב :רשפים
הוצאה לאור.1980 ,
בלס ,גילה" ,ציירי ארץ־ישראל בשנות העשרים
והקוביזם" ,שנות העשרים באמנות

* הרשימה כוללת רק קטלוגים מרכזיים .קטלוגים קטנים נוספים מצויים בתיקי אמן בבית ציפר ובמוזיאון תל־אביב.
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ישראל ,מארק שפס (אוצר ראשי) ,תל־
אביב :מוזיאון תל־אביב.1982 ,
בלס ,גילה" ,הגבול של רות שלוס" ,עיתון
 77לספרות ולתרבות ,)1983( 56 ,עמ'
.45-44
בלס ,גילה" ,על הרישום של ציונה תג'ר" ,ציונה
תג'ר ציור על זכוכית ורישומים (.)1988
בלס ,גילה" ,אמן ,מקום וזמן — רב שיח",
משתתפים :גילה בלס ,דוד וקשטיין,
גדעון עפרת ,עורך :חיים מאור ,עיתון
 77לספרות ולתרבות ,)1988( 105 ,עמ'
.34-33
בלס ,גילה" ,אגודת הציירים והפסלים",
תולדות הישוב היהודי בארץ־ישראל
מאז העלייה הראשונה ,ירושלים:
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
מוסד ביאליק ,תשנ"ט ,עמ' .432-415
בלס ,גילה" ,אוריינט ואוריינטליזם באמנות
המאה ה־ 19וראשית המאה ה־,"20
התבוללת וטמיעה ,קובץ מאמרים :מרכז
זלמן שזר לתולדות ישראל (תשמ"ט) ,עמ'
.201-189
בלס ,גילה (אוצרת) ,קבוצת העשרה
( 1960-1951קט .תע ,).רמת־גן :מוזיאון
לאמנות ישראלית.1992 ,
בלס ,גילה (אוצרת) ,ריאליזם חברתי בשנות
החמישים (קט .תע ,).חיפה :מוזיאון חיפה,
.1998
בלס ,גילה" ,מי אנחנו בעצם?" ,עיתון 77
לספרות ולתרבות ,)1999( 230 ,עמ'
.29-24
בלס ,גילה" ,שנות ה־ 60באמנות הישראלית",
צבי צמרת וחנה יבלונקה (עורכים) ,העשור
השני :תשי"ח־תשכ"ח ,ירושלים :יד
יצחק בן־צבי ,המחלקה לחינוך והדרכה,
 ,2000עמ' .240-220
בלס ,גילה ,נתה קפלן ,תל־אביב :הוצאת נתה
קפלן.2000 ,
בלס ,גילה" ,אוסף יעקב פרמן וראשית
המודרניזם בציור הישראלי" ,בתיה דונר

(אוצרת) ,מאוסף פרמן למוזיאון תל־
אביב( 1932-1920 ,קט .תע ,).תל־אביב:
מוזיאון תל־אביב.2002 ,
בלס ,גילה ,ד"ר חיים גמזו :בקורת אמנות,
תל־אביב :מוזיאון תל־אביב לאמנות,
.2006
בן־ארצי ,יוסי ,המושבה העברית בנוף הארץ,
ירושלים :יד יצחק בן־צבי.1988 ,
בקי קולדוני ,רות ,הכניסיני תחת כנפיך:
מסע בעקבות אירה יאן ,תל־אביב :סדרת
מגדרים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד.2003 ,
בר־אור ,גליה (אוצרת) ,עבודה עברית :אמנות
ישראלית משנות ה־ 20ועד שנות ה־90
(קט .תע ,).עין־חרוד :משכן לאמנות,
.1998
בר־אור ,גליה ,בשיתוף עם ז'אן פרנסואה
שווריה (אוצרים) ,אביבה אורי (קט .תע,).
עין־חרוד :משכן לאמנות.2002 ,
בר־אור ,גליה ,אויגן קולב — בניין תרבות
בארץ־ישראל ,תל־אביב :מוזיאון תל־
אביב לאמנות.2003 ,
בריטברג־סמל ,שרה (אוצרת) ,אמן — חברה
— אמן ,אמנות על חברה בישראל
( 1978-1948קט .תע ,).תל־אביב :מוזיאון
תל־אביב לאמנות.1978 ,
בריטברג־סמל ,שרה ,דלות החומר כאיכות
באמנות הישראלית (קט .תע ,).תל־אביב:
מוזיאון תל־אביב לאמנות.1986 ,
ברלוביץ ,יפה" ,נשות פתח־תקווה תובעות
זכות בחירה" ,שלמה שבא (עורך) ,עת־
מול (ינואר  ,)1981עמ' .15-14
ברנשטיין ,דבורה" ,מעמדן והתארגנות של
נשים עובדות ביישוב העירוני בשנות
העשרים והשלושים" ,קתדרה ( 34ינואר
 ,)1985עמ' .144-115
ברנשטיין ,דבורה ,אישה בארץ־ישראל,
השאיפה לשוויון בתקופת היישוב,
ישראל :הקיבוץ המאוחד.1987 ,
ברנשטיין ,דבורה'" ,בין האישה־האדם ובין
אשת־הבית' :אישה ומשפחה בציבור
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הפועלים היהודי העירוני בתקופת הישוב",
אורי רם (עורך) ,החברה הישראלית:
היבטים ביקורתיים ,ישראל :ברירות,
.1993
דבורה ברנשטיין" ,חקר הנשים בהיסטוריוגרפיה
הישראלית :נקודות מוצא ,כיוונים חדשים
ותובנות שבדרך" ,מרגלית שילה ,רות
קרק וגלית חזן־רוקם (עורכות) ,העבריות
החדשות ,נשים ביישוב ובציונות בראי
המגדר( ,ירושלים ,יד יצחק בן־צבי,
.)2001
גוייטיין ,שלמה דב" ,הדסה רוזנבליט" ,הארץ
(.)6.9.1945
גולדברג ,לאה ,יומני לאה גולדברג ,רחל
אהרוני ואריה אהרוני (עורכים) ,ישראל:
ספריית הפועלים.2005 ,
גורדון ,אילה ,הבה נרקום( ,קט .תע ).ירושלים:
מוזיאון ישראל.1983 ,
גילעת ,יעל" ,פרק נשכח בהמצאתה של התרבות
העממית בישראל" ,נורית כנען־קדר ואשר
עובדיה (עורכים) ,זיקות וגבולות ,תל–
אביב :אוניברסיטת תל־אביב ,2003 ,עמ'
.144-127
גילעת ,יעל" ,צורפות יהודי תימן בכור ההיתוך:
מיקומה ותפקידה בתרבות החזותית
בישראל מימי היישוב ועד ראשית
המדינה" ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור,
אוניברסיטת תל־אביב.2003 ,
גילעת ,יעל" ,רומיה ,איכן תכשיטייך :תכשיטי
בנות תימן בעקבות היושבת בגנים של ח'
הזז" ,מותר ,)2005( 13 ,עמ' .49-43
גילרמן ,דנה" ,בצלאל  — 100ילדיו הסוררים
של פרופ' שץ" ,מוסף גלריה ,הארץ
( ,)15.1.06עמ' ד.1
גילרמן ,דנה" ,מרדכי ארדון הודה בטעותו",
מוסף גלריה ,הארץ ( ,)28.9.07עמ' .2
גינתון ,אלן (אוצרת) ,הנוכחות הנשית —
אמניות ישראליות בשנות השבעים
והשמונים (קט .תע ).תל־אביב :מוזיאון
תל־אביב לאמנות.1990 ,

גמזו ,חיים ,ציור ופיסול בישראל ,היצירה
האמנותית בארץ בחמישים השנים
האחרונות ,מהדורה חדשה ,מורחבת
ומתוקנת ,תל־אביב :הוצאת דביר.1957 ,
גנץ ,פנינה" ,עליית שוכני המערות שבלוב,
קליטתם והשתלבותם בארץ" ,עבודה
ללימודי תואר שני ,אוניברסיטת חיפה,
.2001
גרוסמן ,הדוויג ,החרס ,תל־אביב :ספריית
שדה.1972-1971 ,
גרינברג ,עפרה ,וחנה הרצוג",ארגון נשים
וולונטארי בחברה מתהווה :תרומתה של
ויצ"ו לחברה הישראלית" ,תל־אביב:
אוניברסיטת תל־אביב.1978 ,
דוידי־ונדרה ,סיגל ,יריד המזרח  1934וקידום
הארכיטקטורה המודרנית בארץ־ישראל,
חיפה :טכניון.2001 ,
דונר ,בתיה (אוצרת אורחת) ,מאוסף פרמן
למוזיאון תל־אביב( 1932-1920 ,קט.
תע ,).תל־אביב :מוזיאון תל־אביב.2002 ,
דונר ,בתיה ,משכית — מארג מקומי (קט.תע).
תל־אביב :מוזיאון ארץ־ישראל.2003 ,
דיין ,רות ,והלגה דדמן ,ואולי ...סיפורה של
רות דיין ,ירושלים :ויינדלפד וניקולסון
וספריית מעריב.1973 ,
דרואין ,ניצה"' ,לא היינו סופרג"יסטיות' —
על נשים חלוציות בעלייה" קתדרה35 ,
(אפריל  ,)1985עמ' .192
דרור ,צביקה ,מצביא ללא שררה ,סיפור חייו
של יצחק שדה "הזקן" ,ישראל :הוצאת
הקיבוץ המאוחד.1996 ,
דרורי ,יגאל" ,ראשית התארגנות של בעלי
המלאכה בארץ" ,קתדרה ( 34ינואר ,)1985
עמ' .174-145
האחדות (ללא שם) ,שנה  ,5גיליון ד (ז' בחשוון
תרע"ד).
"האישה העברייה בעבודה הלאומית והחברית"
(ללא שם) ,הד ירושלים( ,כ" בסיוון תש"ה,
.)1.6.1945
הדר ,אירית" ,חנה לוי" 12 ,אמנים — מבט
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שני (קט .תע ,).תל־אביב :מוזיאון תל־
אביב.2006 ,
הורוביץ דן ,ומשה ליסק ,מישוב למדינה ,שינוי
והמשכיות במבנה הפוליטי של ישראל,
ירושלים :בית הספר לכלכלה ע"ש קפלן
האוניברסיטה העברית.1972 ,
הורוביץ ,דן ,ומשה ליסק ,מישוב למדינה,
יהודי ארץ־ישראל בתקופת המנדט
הבריטי כקהילה פוליטית ,תל־אביב :עם־
עובד.1977 ,
הלר ,סורין (אוצר) ,אביבה מרגלית־ממבוש
(אישי) (קט .תע ,).עין־הוד :מוזיאון ינקו־
דאדא.2005 ,
הטיס־רולף ,שילה" ,משכן הכנסת בגבעת רם:
תכנון ובנייה" ,קתדרה  ,)2000( 96עמ'
.149-148
הייזלטון ,לסלי ,צלע אדם ,האישה בחברה
הישראלית ,ירושלים :הוצאת עידנים,
.1978
הרצוג ,חנה" ,ארגוני נשים בחוגים האזרחים:
פרק נשכח בהיסטוריוגרפיה של היישוב",
קתדרה ( 70ינואר  .)1994עמ' .116-113
וויסקון ,לסיה (אוצרת)" ,פריזאים" באודסה,
אמנים מודרניסטים מאוסף פרמן( ,קט.
תע ,).רמת־גן :המוזיאון לאמנות רוסית
ע"ש מריה ומיכאל צטלין.2006 ,
וולך ,בנימין (עורך) ,ביבליוגרפיה של
ארכיטקטורה בישראל  ,1970-1930מס.
 ,5חלק א' ו־ב' ,חיפה :טכניון ,הפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים ,היחידה
לתיעוד הארכיטקטורה ,תשמ"ב,1982 ,
וולקוב ,שלומית" ,להמציא מסורת' :יהודי
גרמניה במאה ה־ "19ב"ז קדר (עורך),
התרבות העממית ,ירושלים :מרכז זלמן
שזר לתולדות ישראל.1996 ,
זונדר ,אינס" ,שרלוטה כהן :חלוצת האדריכלות
בארץ־ישראל" ,זמנים  ,)2006( 96עמ'
.27-22
זיסלמן ,מינה ,מינה זיסלמן ,עבודות" ,אוהבת
את לאונרדו ,אל גרקו מקנא" ,מועצת

הפיס לתרבות ולאמנות( ,ללא פרטים
נוספים).
זנדברג ,אסתר" ,העולם נפתח בפנינו" ,הארץ,
גלריה פלוס (.)2.01.2007
חבס ,ברכה" ,מאיה רוזנברג" ,דבר,
(.)6.4.1945
חמישים שנות חקר האמנויות בישראל ,מותר
 ,7הפקולטה לאמנויות ,אוניברסיטת תל־
אביב.1999 ,
חזן־רוקם ,גליה" ,על חקר התרבות העממית:
הקדמה" ,תיאוריה וביקורת,)1997( 10 ,
עמ' .12-5
טובי ,יוסף ושלום סרי (עורכים) ,ילקוט תימן,
תל־אביב :אעלה בתמר.2002 ,
טוביה ,מרים ומיכאל בונה (עורכים) ,בניין
הארץ — שיכונים בשנות החמישים( ,קט.
תע ,).תל־אביב :הוצאת הקיבוץ המאוחד,
קו אדום.1999 ,
טולמן ,מוסיה ,דיוקן עצמי ,רומן אוטוביוגרפי,
ישראל :תל־אביב בין השורות הוצאה
לאור.2000 ,
טייכר ,אילנה (אוצרת) ,אמניות באמנות
ישראל (קט .תע ,).חיפה :מוזיאון חיפה
והאגף לתרבות עיריית חיפה.1998 ,
טל ,עמנואל" ,דמותו הצורנית של הקיבוץ
הרעיוניים
מקורותיה
בהתהוותו,
והארכיטקטוניים — מהצעות המיכלולים
הראשונים ועד התגבשות כללי תכנונו",
חיבור לשם קבלת התואר דוקטור
לפילוסופיה ,תל־אביב :אוניברסיטת תל־
אביב.1991 ,
טלפיר ,גבריאל" ,חיי האמנות" ,גזית ,יט ,ט־יב
( ,)1961עמ' .163-155
טלפיר ,גבריאל" ,האמנים בחייהם וביצירתם",
גזית ,כרך כ"ו (ניסן תשכ"ט — חשון
תש"ל ,אפריל־נובמבר .)1969
טננבאום ,אילנה (אוצרת) ,וידיאו  ,zeroכתוב
בגוף ,פעולה בשידור חי (קט .תע ,).חיפה:
מוזיאון חיפה לאמנות.2006 ,
טננבאום ,אילנה ועינת עמיר (אוצרות) ,מירוץ
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שליחות :ארבעה עשורים של פמיניזם
באמנות הישראלית( ,קט .תע ,).חיפה:
מוזיאון חיפה לאמנות.2007 ,
טרטקובר דוד וגדעון עפרת (עורכים) ,בצלאל
 ,100ספר ראשון ,1929-1906 ,תל־אביב:
מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.2006 ,
טרכטנברג ,גרסיאלה ,בין לאומיות לאמנות:
כינון שדה האמנות בתקופת הישוב
ובראשית שנות המדינה ,ירושלים:
הוצאת ספרים על שם י"ל מאגנס ,ספריית
אשכולות ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ו.
ידעיה ,עודד" ,בדרך לתפקוד חברתי ,על
תצלומיו של זולטן קלוגר מתקופת חומה
ומגדל" ,קו  ,)1990( 10עמ' .19-13
יודקובסקי ,נעמי ,רקוויאם לשתי משפחות,
תל־אביב :בית לוחמי הגטאות והקיבוץ
המאוחד.1990 ,
יום־טוב ,שמחה ,היא והוא בתרבות
ובארכיטקטורה ,חיפה :המרכז למחקר
הארכיטקטורה ,הפקולטה לארכיטקטורה
ובינוי ערים ,הטכניון ,תש"ן (.)1990
יונה ,יוסי ויצחק סספורטא" ,החינוך הקדם
מקצועי ויצירת מעמד הפועלים בישראל",
חנן חבר ,יהודה שנהב ופפנינה מוצפי-
האלר (עורכים) ,מזרחים בישראל :עיון
ביקורתי מחודש .ירושלים :מכון ון–ליר,
.2002
יזרעאל ,מרים" ,זהירות ,שביר" ,כל העיר
( ,)22.2.1991עמ' .76
יזרעאלי ,דפנה ואחרות ,מין מיגדר פוליטיקה,
תל־אביב :הקיבוץ המאוחד ,קו אדום,
(.2000 )1999
כגן (כהן) ,רחל" ,הסדרות נשים ציוניות ויצ"ו
בימים ההם ובימינו אנו ,"1960-1920
ויצ"ו רוויו .)1960( 103
כהן ,לוטה" ,הבית במושב" ,הבנין במזרח
הקרוב ,מס'  ,)1934( 1עמ' .8-6
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עמ' .20-14
מצקל ,יהודית והדרה שפלן־קצב (אוצרות) ,הו
— מאמא ,יצוג האם באמנות ישראלית
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האוניברסיטה העברית ,ירושלים.1991 ,
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קרויאנקר ,דוד ,אדריכלות בירושלים —
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שכונת רחביה בירושלים :היסטוריה,
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4343קרפ ,רבקה
4444רוזנברג (לימים אאורבך) ,אלן
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1313כהן ,לוטה ()1983-1893
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1515מג'ר־חשמונאי ,שושנה
1616מיטלמן ,אירנה
1717נדלר ,שולמית (נ)1923 .
1818נוסבאום ,גבריאלה
1919סגל שטולצר ,יהודית ()1990-1904
2020סופר־שרויר ,שרה
2121עינב ,רות
2222פלדמן ,ריטה
2323פרומר ,מרי ()1976-1890
2424צ'רניאק לבית נויפלד ,ציפורה
()1991-1901
2525קלפהולץ ,אנה
2626קניגסברג לבית סאכס ,גרטרודה
2727קרוליק לבית קרמר ,גרטרוד
2828שוטה־ליהוצקי ,גרטה ()2000-1897

פטרוניות
1 .1במברגר ,מרטה ()1995-1899
2 .2דיין ,רות (נ)1917 .
3 .3ויטלס ,רחל ()1959-1892
4 .4וילבוש ,זהר (וילבושביץ) ()2005-1907
5 .5זייץ ,אסתר ()1985-1903
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ד"ר רות מרקוס מרצה בחוג לתולדות האמנות
באוניברסיטת תל־אביב ,מתמחה בתחומים
שונים של אמנות מודרנית ובין הראשונות בארץ
לחקור וללמד נושאים בתחום אמנות נשים
ומגדר בעת המודרנית והעכשווית .השתתפה
בהקמת התכנית הרב תחומית באמנויות וכן
בהקמת התכנית ללימודי נשים ומגדר — שתיהן
באוניברסיטת תל־אביב .גישתה המחקרית היא
רב תחומית ומשלבת עיסוק בתהליכים אסתטיים,
פסיכולוגיים וחברתיים באמנות .פרסמה מאמרים
בנושאים שונים בכתבי עת אקדמיים ,בספרים
ובקטלוגים ,וכן כתבה את הספר :פיסול בקו
ובחלל בסדרת קו אדום אמנות ,הוצאת הקיבוץ
המאוחד.2003 ,
ד"ר גרסיאלה טרכטנברג ,סוציולוגית ,יו"ר
הסקציה לסוציולוגיה של האמנות באגודה
הסוציולוגית האירופית ( .)ESAמרצה בכירה
בבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית
של תל־אביב־יפו .עוסקת בחקר הקשר בין אמנות,
תרבות ופוליטיקה ,ומחקריה פורסמו בכתבי עת
בעברית ובאנגלית .בשנת  2005פורסם ספרה :בין
לאומיות לאמנות ,ירושלים :הוצאת אשכולות־
מאגנס של האוניברסיטה העברית ,שזכה בפרס
מרדכי איש־שלום בתולדות ארץ־ישראל לשנת
תשס"ו מטעם יד יצחק בן־צבי.
ד"ר רונה סלע ,אוצרת וחוקרת .כיהנה כאוצרת
הצילום של מוזיאון תל–אביב לאמנות ,יוזמת
ועומדת בראש עמותת המרכז למחקר ושימור
צילום מקומי ,מקימת הספרייה הראשונה לצילום
מקומי בבית אבי–חי והראשונה שחקרה את
הצילום המקומי בתקופת המנדט וכן ארכיוני

צילום מקומיים–היסטוריים .מחקריה משתמשים
במדיום הצילומי לקריאה פוליטית ,חברתית
וביקורתית .פרסמה מאמרים ,קטלוגים וספרים,
ביניהם :צילום בפלסטין/ארץ–ישראל בשנות
השלושים והארבעים ,הקיבוץ המאוחד ומוזיאון
הרצליה לאמנות ;2000 ,שישה ימים ועוד ארבעים
שנה ,מוזיאון פתח–תקוה לאמנות.2007 ,
ד"ר עדינה מאיר־מריל ,מרצה בכירה בחוג
לתולדות האמנות ובבית הספר לאדריכלות
ע"ש עזריאלי בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת
תל־אביב .מתמקדת במחקריה בקשרים שבין
האדריכלות האירופאית והישראלית וביטויים
במבנים כגון בתי כנסת ובנייני ציבור; בהשפעות
הבאוהאוס על הבנייה בארץ; באוריינטליזם
באמנות ובאדריכלות בארץ ובחו"ל ,וכן בחייהם
וביצירתם של אדריכלים דוברי גרמנית בישראל,
יהודים ולא יהודים ,מהמאה ה־ 19ועד שנות
השבעים של המאה העשרים .לאחרונה חוקרת
גם את העיצוב הישראלי .פרסמה מאמרים רבים
בכתבי עת אקדמיים ובספרים.
ד"ר יעל גילעת ,מרצה בכירה וראש המכון
לאמנות במכללה האקדמית אורנים ומרצה
בתוכנית מוזיאולוגיה באוניברסיטת חיפה.
מלמדת תולדות האמנות וחוקרת אמנות ותרבות
חזותית ,ובייחוד שאלות של זהות תרבותית ומגדר.
פרסמה מאמרים בתחום עיסוקה בבמות מחקר
שונות .ספרה צורפות בכור ההיתוך ,המבוסס על
עבודת הדוקטורט שכתבה בחוג לתולדות האמנות
באוניברסיטת תל־אביב ,עומד לראות אור בקרוב
בהוצאת אוניברסיטת בן־גוריון ,המכון למורשת
בן־גוריון־שדה בוקר.
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