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על המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי  
רבקה ורדי

נפתחובוב בהדרגה במגזרי. דרך ולפורץ למוביל הפך החרדי, לציבור המיועד 'אָמן' לאמנות הספר ית

ֶקַרמי. ועיצוב צורפות דיגיטלית, וֶמדיה צילום פלסטית, ללימודיתעודה:אמנות מחלקותמקצועיות

בשנההאחרונהנרשםהישגרב-משמעותעםהקמתהשלאקדמיהלאמנותלציבורהחרדיבשיתוףעם

'בצלאל'.

איך הכול התחיל

בכלפעםשאנימספרתעלקיומושלביתספרלאמנותבציבורהחרדי,תמיד–אבלתמיד!–אני
את לכאורה הסותר הזה, השילוב ייתכן כיצד חרדית? אמנות? ובשאלה: גבה בהרמת נתקלת

האיסורהידועשל'לאתעשהלךפסלוכלתמונה'?
ובכן,אםגםאתםשואליםאתהשאלהאומהרהריםבהבמחשבתכם,אקדיםואענה:האיסור

עלעשייתפסלכוללשניהיבטים:
'לאתעשהלךפסלוכלתמונה'.הכוונההיאשאיןלעשותדברלצורךעבודהזרה)רמב"ם, א.

הלכותעבודהזרה,פרקז',הלכהט'(;

לאתעשוןִאתי)שמות,פרקכ',פסוקכ'(. ב.

חכמיםדרשופסוקזהשאיןלעשותדמותאדםבשלמותו.כמו-כןאיןלַפסלשמשוירח,ואין
עולם: בורא של הכבוד כסא על החקוקות המרכבה מעשה של הדמויות ארבע את יחדיו לפסל
הדברים שאר כל י'-י"א(. הלכה ז', פרק זרה, עבודה הלכות )רמב"ם, ושור נשר אריה, אדם,

שאינםנכלליםבאלה,מותריםעלפיההלכהואינםמהוויםסתירהלעקרונותיה.
כעת,משיוַשבענייןזהוהתמונההתבהרהבפניכם,אנייכולהלהתחיללספרלכםאיךבאמת

הוקםביתספרשכזה.
– החרדי בציבור אמניות נשים שתי של בחזונן מצויה לאמנות הספר בית של הולדתו ערש
הגב'רבקהבלאוז"לוהציירתהגב'פרידהריין.מתוךעשייתןהאמנותיתועבודתההוראהשלהן
גילוהשתייםאתהפוטנציאלהאדירואתהצימאוןללימודיאמנותבאופןממוסדבציבורהחרדי.
בעיריית אמנויות אגף ראש בתפקיד ששימש עצמו, בפני ויוצר אמן מרשה, איציק למר פנו הן
ליצירה מרכז לפתוח וביקשו דאז, חרדי ונוער( )חברה ח"ן מנהל הלחמי, מאיר ולרב ירושלים,

לציבורהחרדי.
איך וחרדים?? אמנות – היגיון משוללת נשמעה תקופה באותה אך צנועה, הייתה הבקשה

בדיוקזהמתחבר?
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רחוק לטווח ראייה בעלי מובהקים, חזון לאנשי הגיעה הבקשה המזל, למרבה אולם,
ומאמיניםגדוליםבזכותלהעניקאתההזדמנותלכלאחדליצור.הביטחוןבצורךהקייםבציבור
יצאו והם העירוניים, הגורמים של בלבם שקינן הספק את הכריע הנשים, לשתי שהיה החרדי,

יחדיולהרפתקהמשותפתשאישלאידעאתטיבהואתמסלולהתפתחותההעתידי.

התפתחות מהירה וטבעית

מאז–כלהשארהיסטוריה.בשנתה'תשס"ב,1992,ביוזמתאגףהאמנויות,מינהלתרבותופנאי,
המינהל עם ובשיתוף ירושלים, בעיריית תורנית לתרבות והאגף פלסטית לאמנות המחלקה

הקהילתיעלשםגרוס,קם 'אמן'.
ולהביא לפרוץ לגדול, דיו כמובכלהסיפורים,הואהיהבתחילתוקטן,לאמוכר,אךעקשן
אתבשורתהאמנותלציבורהחרדי.הניצניםהראשוניםלמהפךהיובדמותסדנאותחד-פעמיות
לילדיםולנוער.לילדיםניתןהחופשליצורללאשבלונותודוגמאות.הוצעלהםמגווןחומריםרב
נתנואתהכוחלהרחיבאתהפעילות, לילדים והאושרשהיאהעניקה ומעניין.החוויהשביצירה
רווחה לאוכלוסיית מיוחדים, צרכים בעלי לילדים לנשים, המרכז, של הייחודית בגישה

ולקשישים.
היקףהמשתתפיםהלךוגדלוהעידכאלףעדיםעלאהדהגדולהוצימאוןאדירהקייםבציבור
ההיענות למול ונפעמים מופתעים היו המעש ואנשי החזון בעלי גם אמנותית. לפעילות החרדי
התקבל כולו המרכז של התפתחותו תהליך בסדנאות. והשתתף ברגליים שהצביע הציבור של
ובהנחייתרבה גמורה,היותשהואפעלבהתאםלערכיוהמוקפדיםשלהציבורהחרדי בטבעיות
שלשכונתרוממה.ביטוילכךניתןלמצואבעובדהשבשלבזהשלהמרכזלאהתקיימופעילויות
לבניםמעלגיל9,וזאתמפנישרבניהציבורלארצולהוציאאתהילדיםלפעילויותמחוץל'תלמוד

תורה'.
לאחרכשלוששניםשלפעילותקהילתיתענפהוֵהענותציבוריתגדולה,הוקמה'ניידתאמנות'.
תפקידהשלהניידתהיהלהוציאאתהסדנאות'החוצה'ולהביאאתבשורתהאמנותלכלמקום
ופרטיים,קייטנות אפשריבציבורהחרדי–בתיספר,מתנ"סים,בתיאבות,אירועיםציבוריים
ותלמודיתורה.לכלאירועהגיעההניידתערוכהומצוידתבשפעשלאביזריםוערכותדידקטיות.
10,000משתתפים הניידתהוכיחהאתעצמה:מספרהמשתתפיםבפעילויותהשונותעלהעל

בשנה.
התפתחותמפעימהזוהולידהאתהצורךלהכשירמדריכותלאמנותאשרתלמדנהאתהילדים
ליצור,להביעולפתחאתדמיונםבאמצעותהתנסותבחומריםשונים,ללאהתבססותעלשעתוק

כמקובלבשיעורימלאכה.
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הקונצפציה המיוחדת של 'אמן'

היחידה של להתפתחותה הגרעין נבט וִאתו לדרך, יצא לאמנות מדריכות של הראשון הקורס
המקצועיתבמרכז.

המרכזקיבלאתהשם 'אמן'והמשיךלגדול.
ובהדרגה בֶקרבהציבורהחרדי, ולפורץדרךמשמעותיבכלתחוהאמנות 'אמן'הפךלמוביל
מחלקות  ארבע  של לביסוסן עד – ורצונו הציבור דרישות לפי המקצועיות המחלקות נפתחו
המחלקה דיגיטלית, ולמדיה לצילום המחלקה פלסטית, לאמנות המחלקה תעודה: ללימודי
לאמנות; גבוה ספר כבית פועלות המקצועיות המחלקות קרמי. לעיצוב והמחלקה לצורפות
הלימודיםמתקיימיםפעמייםבשבוע,כ-16שעותשבועיות,ונפרשיםעלפנישנתייםתמימות.

המפגשהראשונישלהסטודנטיותעםאמנות'פרופר'גורםלהןלחוותחוויהעמוקההמעניקה
ציור היא הלימוד שנהמטרת של בתחילתה אם החיים. תחומי בכל ומינוף אישית העצמה להן
את הסטודנטיות מבינות הלימודים סיום שעם הרי ל'ֲחַלֶקה', ילד צילום או לסלון שמן תמונת
אנו הלימודים במהלך יותר. ונכון רחב מעמיק, במבט אמנות לימודי של האמיתית משמעותם
גורמיםלסטודנטיותלהבחיןבהבדלביןאמנותלאּומנותומפתחיםאתכושרהתבוננותוהביטוי

האישי,אתהערנותלסביבהולמתרחש.
את מציגות כשהן שנתיים בסיום הסטודנטיות מגיעות ובהישגים בלמידה השיא לנקודת
להן שזו לסטודנטיות, הן רבה משמעות בעלת היא זו תערוכה השנתית. בתערוכה עבודותיהן
הפעםהראשונהלהציגאתיצירותיהןלציבורהרחב,והןלציבורהחרדי,שזולוההזדמנותכמעט

יחידהלבקרבתערוכתאמנותהנחשבתבעיניוכשרה.
הנושאיםהמוצגיםבתערוכהנובעיםמעולמןהפנימישלהסטודנטיות,המציגותקשתרחבה
אנו העבודות מן בהרבה והתרבותי. החברתי האישי, לעולמן פירוש נותנות אלה עבודות. של
מוצאיםכיהתורההקדושה,המהווהאתאבןהיסודבעולמושלהאדםהמאמין,משמשתמקור

השראהומהווהאסמכתאלרעיוןהעבודה.
לצדזהישנןעבודותהעוסקותבחייהיוםיוםהאופיינייםלציבורהחרדיובסוגיותהמעסיקות

אתהשיחהציבוריהחרדי.
את שכללו איש, כעשרים הפתיחה באירוע השתתפו תערוכה הצגנו שבה הראשונה בשנה
המודעות ברמת עלייה והייתה הספר בית משהתפתח השנים, עם הצוות. אנשי ואת המציגות

.500 הציבוריתבתחוםזה,עמדמספרהמשתתפיםבאירועהעשורעל
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מקור ההשראה של עבודה זו הוא מנהג עתיק בחב"ד להעניק לכלה חדשה כפית, מפתח ודג 

המרמזים לשפע אלוקי שמאחלים לכלה לקבל בחייה החדשים: בניי, חיי ומזוניי.
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מקור ההשראה לעבודה זו - מעגל הכביסות האין סופי בחייה של  אימא למשפחה ברוכה.
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מקור יוקרתו של בית הספר

רמתהלימודיםהגבוהה,צוותההוראההמקצועיוהמסורוהציודהטכניהמשוכללהנמצאבבית
הספרהעניקול'אמן'אתהיוקרהבקהילתהאמניםהמקצועית.

יוקרהזוהובילהאת'אמן'בשנתה'תשס"חלהצגתתערוכתאמניםראשונהמסוגהבשיתוף
האמנים 'אמן'. של הסטודנטיות – הבוגרות לתערוכת במקביל הוצגה זו לירושלים. הקרן
נבחר הנושא 'אדמה'(. עם מילים )במשחק מה' 'אדם אחד: נושא מול התמודדו והסטודנטים
ליקטנו האמנים בתערוכת והחומר. העמל חיי אל היהודי של וחזרתו השמיטה שנת בהקשר
עבודותמתוךהמצויב'גורן'האמן,והןשיקפובמידהמסוימתאתהצורךהקיומילהתייחסאל
לנופוושלהיהודיאלמקומו.בתערוכתהבוגרות,כלסטודנטיתהציגהעבודה הקשרשלהאדם

במגמתהלימודיםשבהבחרהללמוד,בסגנוןובטכניקהשונים.

      

2008 חלל בתערוכה 'אדם מה', תשס"ח 

הפעילות האמנותית בקהילה

בדבבדעםההתפתחותהמקצועיתרשמנוהתפתחותמרשימהבחטיבההקהילתית.
בשלושהשניםהאחרונותהצליחההניידתלפתוחצוהרגדולשלאמנותבבתיהספרבמסגרת
פרויקט'עיצובסביבהלימודית'.בפרויקטזההניידתמספקתפתרוןכוללבתכנוןובהקמתםשל
מרחבילמידהוסביבה,החלבדיאלוגעםהצוותהחינוכישלביתהספרדרךתכנוןהחללופרטיו,

הכנתהסקיצות–ועדלייצורולהקמה.
הפעלת מאחורי העומדים היתרונות את להבין התקשו מנהלות שבהם ימים שהיו מסתבר
או כיתה קישוט – והקונוונציונלי האהוב והמוכר, הישן למושג להיצמד העדיפו הן הפרויקט.

קישוטקירותהפרוזדורים.
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תמורת שירותיה את המציעה לגרפיקאית או לציירת מתקשרים פשוטה: הייתה השיטה
הצעת מקבלים הפוטנציאליות, המיקום נקודות והיכן אוהבים מה לה מסבירים הגון, תשלום
עוקבות הן הטוב במקרה בעניין? התלמידות של החלק מה ומזמינים. מחיר והצעת קישוט
נתלה כיהקישוט ובמקרההפחותטוב,הןאפילולארואותאתהתהליך, אחרהרכבתהקישוט
קוממיותעלקירותביתהספר,בעודהבנותמכינותשיעוריביתבשעותאחרהצהריים.אולם'בתי
ספרצריכיםלהיותמעוטריםבתוצריםשלדייריביתהספר',קובעתסגניתמנהלת'אמן'ומנהלת
התלמידים כל את שמאגדת מיוחדת אמנית הספר לבית שמגיעה העובדה 'עצם אמנות. ניידת
במטרהאחתומעצבתיחדִאתםקירותבעליתוכןומסריםיוצרתתחושהמיוחדתבמינהשלקסם
ומובנית יודעיםשהםלוקחיםחלקבעבודתאומנותמתוכננת והתלמידים וחדותעשייה, יצירה
עלידיאמניתולאב'סתם'קישוט.היופישבפעילותזו–היאמאפשרתלכלאחתואחדלהשתלב
בקצבשלו.מישדייקןימצאלעצמועבודההדורשתריכוזודיוק,מישאוהבלחושאתהצבעבידיו
בעשייה מדובר לו. המתאימה מטלה יקבל מרץ, לפריקת שזקוק מי נפשו; כאוות לצבוע יוכל

שאיןבהחלשיםוחזקים.כולםטובים,כולםמוצלחים'.
השינויהמתחוללעלהקירותכובשאתהשיטההישנה.צוהרמצטרףלחלוןוחלוןהופךלדלת,
ויותרמנהלותמבקשותלהצטרף יותר והיום–אפשרלומר–כברמדוברבפתחיםשלאולמות.

לפרויקטולהעניקלתלמידיםאתההזדמנותליצורולקשטאתמרחביהלמידהשלהם.
לגרום הוא לימודית סביבה עיצוב דרך אליו להגיע שואפים שאנו המוסף הערך מבחינתנו,
לשינויבמערךשיעוריהמלאכההקונוונציונליים,להעניקלהםאופיאמנותייותרעםשימתדגש

עלחופשביצירתיותועםהרבהמקוםלביטויאישישלכלתלמיד.

בית ספר בית יעקב, בית וגן ירושלים, עבודת מחזור בפקקים. בעבודה זו אספו התלמידות 

למעלה מ-11,000  פקקים

לציבור לאמנות אקדמיה של הקמתה עם דרך ופורץ מרשים נוסף הישג נרשם האחרונה בשנה
גבוהה להשכלה המועצה בירושלים. ועיצוב לאמנות האקדמיה – 'בצלאל' עם בשיתוף החרדי,
לארכיטקטורה. והמחלקה פלסטית לאמנות המחלקה מחלקות: שתי של פתיחתן את אישרה

הלימודיםבמחלקותיעניקותוארראשוןלסטודנטיות.
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באקדמיה וגם ב'אמן'  גם אולם מאוד, גבוהה היא העניין של למורכבותו המודעות רמת
'בצלאל'רואיםבכךאתגרחשובומאמיניםכיבכבודהדדיומתוךנכונותמָרביתלקבלההדדית
וכך בכלתחום להסכמות להגיע ניתן ויהיה אוקלה, קושיה,תהאסבוכה כל על להתגבר  נוכל
להעניקלציבורהחרדיאתההזדמנותללמודאמנותברמהגובהה–ללאהתפשרותעלערכיוועל
לו להעניק רצוןלתרבתאתהציבורהחרדיאלא קיים היה לא כולו בכלהתהליך כלליההלכה.
הזדמנותשווהוחשיפהלעולםהאמנותבדרךהייחודיתוהמתאימהלו,ובכךאנורואיםאתסוד

הצלחתו.
הלימודיםבמחלקותיתקיימוב'אמן',ובשלבזההםמוצעיםלנשיםבלבד.תוכניתהלימודים

וצוותהמרציםיותאמולציבורהחרדי.

סיום והתחלה חדשה

בשנתה'תשע"ג,משנעשוההכנותלהקנייתמעמדאקדמילביתהספר'אמן',הוחלטשהואיכלול
בתוכושלושהתחומים:

תחוםקהילה -

תחוםלימודיתעודה -

תחוםלימודיתואר. -

לציבור ועיצוב בשנתה'תשע"דקיבלנואתההכרהמטעםהמל"גלפתיחתאקדמיהלאמנות
לאמנות במחלקוה לימודיהן את החלו סטודנטיות 'בצלאל'. האקדמיה עם בשיתוף החרדי

ובמחלקהלארכיטקטורה.
החזוןשלנולעתידהקרובוהרחוקהואליצורקמפוסלאמנותאשריהווהמרכזלעיצובוחינוך
ירושלים בלב כזה פעילות שוקק קמפוס רחבה.  קהילתית פעילות פיתוח תוך החרדי, בציבור
בחטיבה והן המקצועית בחטיבה הן החרדי, בציבור והאמנותי התרבותי היום סדר את יקבע

הקהילתית.


