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 ותרבות יהודית האמנות הפלסטית

 במסגרת יחידה רב תחומית  בחינוך הדתי אמנותמדריכה ארצית ל - אורנה סגלנכתב על ידי )

 להשכלה כללית של הפיקוח על לימודי תקשורת, קולנוע ואמנויות בחינוך הדתי(

 

 

 מבוא

תלויה במיוחד בעין המתבונן, ופחות בהגדרות מילוניות  , של האמנות היהודית בארץ ובעולם מעמדה

מובילות הואקדמיות, וזאת לאור ההבדלים הגדולים בהגדרות של התחום ע"י אוניברסיטאות שונות, 

 תפיסות עולם שונות.

מעסיקה רבות חוקרים בני זמנינו.  שאף היא נמצאת בהתהוות, שאלת הגדרתה של האמנות  הישראלית,

ה שמוגדר אמנות ישראלית, הינו בהכרח אף מוגדר כאמנות יהודית )כמובן שמדובר על השאלה אם כל מ

ר  שהישראליות  זוהי ברו  ן ישראלי ליהודי הוא משמעותי, אךהמקרה שהאמן הינו יהודי(  ההבדל בי

ש, בשלבי גיבומצוי למקום.  הקאנון הישראלי גם הוא  הקשורה באופן מסוים, ישיר או עקיף ,, נקודת מוצא

ונראה שיש זרמים תת קרקעיים חזקים בעשור האחרון, שמעלים לחזית הבמה יצירות ואמנים חדשים, 

 שנושאי יצירתם נוגעים בשאלות של אמונה וזהות יהודית אמונית.

איננה עוסקת בהגדרת אמנות יהודית או ישראלית, אלא מנסה להעלות שאלות הנובעות מתוך  ,יחידה זו

יימות ברפרטואר המוכר והמוכר פחות. העיסוק בשאלה המניעה את האמן ליצור, היצירות הישראליות שק

 והדיון הפילוסופי בעקבות השאלות שהיצירה מייצרת, זו מהותה של יחידת לימוד זו.

בעיות יסוד בעצם ההבנה העמוקה שבאמצעות האמנות ניתן לשאול ולעיתים אף להבין את מהותן של 

 בני אדם, היא אבן יסוד בכתיבת יחידת למוד זו.כישראלים וכ, מהותנו כיהודים

את הנקודות שמוצעות פה לדיון, ניתן לפתח ולהרחיב באמצעות יצירות ואמנים נוספים, על פי בחירת 

 המורה.

סקירה מקיפה על יחסם של האמנים  הישראליים ,לנקודות היהודיות באמנות הישראלית ,על התנועה 

הראשון ועד ימינו ,ניתן לקרוא במאמרו של גדעון עפרת " האמנות המתמדת של ריחוק וזיקה, מבצלאל 

 (5991הישראלית והמסורת היהודית" .)
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 1, תשנ"ה(55, גליון במה למחקר, להגות ולתרבות יהודית -מחניים )

והמסורת היהודית" מצביע על כך שהאמנות הישראלית  נוצרה  גדעון עופרת במאמרו "האמנות הישראלית

על ידי אמנים חילוניים. בעשרות השנים האחרונות אף ניתן להכליל שרוב גדול במיוחד של ונוצרת לרוב 

אמנים הם נטולי זיקה ביוגרפית ישירה או עקיפה )בית אבא( לשמירת מסורת יהודית. כך שיצא שהדיבר 

 השני שמתוך עשרת הדיברות שמר על תוקפו, מסתבר, עד לעת הזו.

כו של כל חלל, קורא למילויו, קל וחומר בתחומי האמנות, אשר על פי אף על פי כן, החלל האמוני, כדר

ישראלי למלא את החלל, לעתים מתוך ההכרה בחלל הריק,  -מהותה מעוניינת ברוחני. הניסיון האמנותי

ואולי גם מתוך חרדת החלל הריק הוא סיפור לא פשוט. הקיום של הזווית היהודית ביצירה הישראלית 

רות שונות ומגוונות.  מיחס של שלילה מכוונת, דרך פולקלור ואוריינטליזם תנכ"י, דרך הכללית, קיימת בצו

 קבליות וציטוטים ממקורות יהודיים תנכיים ותלמודים. 

בוריות הישראלית יהמגזר הדתי לאומי, בחמש עשרה השנים האחרונות, חש מחובר יותר ויותר לצ

 ים במדינת ישראל .לכל תחומי החי הכללית, ומרגיש רצון להיות שותף

 כחלק ממגמה זו, ומתוך התבססות על דברי הרב קוק הידועים:

 עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעומק הנפש "הספרות, הציור והחיטוב

האנושית, וכל זמן שחסר גם שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על 

 )עולת ראיה חלק ב' עמ' ג'(.  2להוציאו"עבודת האמנות 

 הרב קוק משווה בין גילוי של דברי תורה לבין החידוש שביצירה האמנותית.

עוסקים בנושאים שמהווים את השקפת  ניתן לראות כיום אמנים בעלי זיקה דתית ,שביצירתם האמנותית

 ישראלי.-יעולמם ועיסוקם היומיומי, שלא היו רגילים להיות חלק מהדיון  האמנות

 

 דתית-יחס בקורת האמנות ליצירה האמונית

לקיומה של מציאות אמנות דתית אמונית בשדה האמנות הישראלית, אין כמעט התייחסות בביקורת 

האמנות המקומית. המבקר והפובליציסט גדעון עפרת , שמגלה עניין באמנות שוליים, כתב כמה מאמרים 

  "מנות הישראלית . מאמרו "האם תיתכן אצלנו אמנות של הימין?בעלי טון שלילי על המציאות האמונית בא

 קומם מאד את המגזר הדתי. (3002)

התפיסה הקושרת את  במאמר טען עפרת כי עצם השילוב בין ימין לאמנות הוא אוקסימורון. על בסיס

המאמר טובה בקרב הימין בישראל.  האמנות בהכרח לאוונגרד ולשמאל טען עפרת שלא תיתכן כלל אמנות

ולממן בימות 'תכלת' ומרכזי 'שלם', שבהם תקודם  מסתיים במשפט חריף: "יכולים בעלי ממון ימנים ליזום

 ."לא יצמיחו אמן ימני איכותי מחשבת הימין. ברם, שום כסף ושום יוזמה

בקרב חובשי  במאמר המשך שכתב כמה שנים מאוחר יותר, "האם מתחוללת 'מהפכת תרבות' אמנותית

הדתי. בעוד  ( טען לנחשלותה ההכרחית של האמנות הנוצרת במרחב3002)3 "סרוגות'?'הכיפות ה
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, 55, גליון במה למחקר, להגות ולתרבות יהודית -מחניים ", האמנות הישראלית והמסורת היהודיתד"ר גדעון עופרת, "
 5991תשנ"ה, 
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 אברהם יצחק הכהן קוק, עולת ראיה, חלק ב', ירושלים, תשכ"ב, עמ' גהרב 
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 'מהפכת תרבות' אמנותית בקרב חובשי 'הכיפות הסרוגות'?", כיווניםגדעון עפרת, "האם מתחוללת 

 510-529עמ' , 51(3002 )חדשים

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=8672


3 

 

במאמר השני הוא יצר  ,שבמאמר הראשון ביקש עפרת להדיר את האחר על בסיס שיפוט אידיאולוגי

מתפיסות מוטעות ביחס לעולם  הכללה דומה על יסוד מעין שיפוט אסתטי טהור, שלמעשה נובע

 ת ומייצר אותן בו בזמן. האורתודוקסיה המודרני

 גלעד מלצר, העומד בראש תחום הלימודים העיוניים במדרשה לאמנות, המכללה בקו דומה המשיך

ידי הממסד –על ברל: "השאלה בעיני אינה מדוע אמני הימין ואמנים דתיים אינם מקובלים–האקדמית בית

 4והשיח, אלא מדוע ברובם המכריע הם עושים אמנות גרועה".

 

הדתית. העולם  שועי תרבות מדגישים לא אחת כי לא תיתכן יצירה אמנותית ראויה ברוח היהדותואכן, 

מוצגת כדטרמיניסטית ומחויבת המציאות.  הדתי נתפס בדרך כלל כקדמוני וכלא מודרני, ונכותו האמנותית

ן שהשירה שירה עכשווית ראויה בקרב היהדות הדתית כיוו הסופר יורם קניוק, למשל, טען כי לא תיתכן

חוויה הנובעת מחופש פנימי, וכל הבעה שיש בה צד דתי תהיה תמיד מגויסת  מחייבת הבעה אותנטית של

 ומלאכותית.

מיושמות כאמיתות  טון בשיח, והן–הקביעות הללו מתבססות לא פעם על הבחנות תיאורטיות שהפכו לבון

של החברה בישראל, הוא משולל  "שאין להטיל בהן ספק. יתרה מכך, בהיות הדתי אחת מדמויות ה"אחר

 לא אחת בסימונו במאפיינים יהודיים.  קול עצמאי, וההחפצה והדמוניזציה של דמותו מתבטאות

הקנוניים החילוניים של האמנות תשעה קבין של  לגישה זו נוספת מגמה המייחסת ליוצריה ולמושאיה

הדתית הוא אישור צורות ורעיונות  שכל עניינה של היצירה סקרנות ביקורתית, מורכבות וקדמה, בעוד

 מזווית ראיה דתית אמונית, זהו מבט מתנשא, ההולך ומופרך עם השנים. , ללא ספק יהודיים מסורתיים.

 

בעצמו, מנקודת מבט חדשה את השיח הזה מרכז, חוקר האמנות ד"ר דוד שפרבר , ואף מתייחס אליו 

כותב מאמרים רבים על תופעת  דודמהפכה שקטה בתחום זה.  על התרחשותה של  , המעידה ועדכנית

אמנות יהודית כפריפריה -"שוליים המהפכה האמנותית בעולם הדתי. כל אחד מהפרקים  שבספרו 

בזמן כתיבתו, , למד על המקום שהוא ייחס לתופעהמ שוליים, דן במפנה המדובר. השם ישראלית"

ליים ביחס למרכז.  בספרו מזכיר שפרבר את צפורה אך הדגיש את תפקידם החשוב של השו ( 3050)

לוריא ז"ל, שהקדימה את זמנה, ופעלה כאושיית תרבות אמיצה, שהעזה לנסות ולקרב את השוליים 

קרה אמנות, ואף ניסתה לעודד את עניין התרבות יהאמנותיים למרכז ההגמוני. היא כתבה מאמרים , וב

שאפה ליצירה בקרב הציבור הדתי , שתתמודד עם השדה הכללי היא 5במגזר הדתי, הימני, על כל גווניו. 

כשווה ולא מתחת לכותרת המגזרית. היא כתבה על שאיפתה לראות יצירה בסימן "התנערות ממבט 

 6חומל מצד שני". אידיאולוגי מצד אחד, ופיתוחו של מבט הומני

 .מופרכותעל השם המקומם והתזות ההיא גם היחידה שענתה לגדעון עפרת על המאמר ב

אחדים ממכותבי  אלו חלקים מדבריה: "אין הוא ראוי לשמש עוגן לשום דיון או התפלמסות. לולא היוו

בעלבונם העקר, להפצת  נפגעים עד מאוד מדבריו, ותורמים -הללו המכונים 'אמני ימין'  -המאמר 

ובצדק. המאמר  -ריגוש בלא לעורר שום  זותיו חולפים מן העולםורמציה בדבר קיומו, היו המאמר ותהאינפ

                                                 
4

 ,1.9.3050גלעד מלצר, "החיים בכרומו: איפה השוליים?", אתר הארץ, ספרים, 

haaretz.co.il/hasite/spages/1188100.html 

http://reuven.lerner.co.il/shulayim.pdf
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 23עמ' (,3003יוני -מאי) 50ציפורה לוריא, "הדימוי הריק", ארץ אחרת 
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הימין האירופיים על הסצנה בארץ, וקובע בפסקנות: 'או  דוגמטי ודטרמיניסטי, מחיל ללא הבחנה את מושגי

ממאמרי הנפל שניתזו מעטו של עפרת. בתור כותב, חוקר והיסטוריון  ימין לאומי או אמנות טובה', והוא

אמרים חשובים, תובנות, זיהוי מגמות, חשיפת חבה לו חוב עצום, פשוט עצום, על מ שהאמנות הישראלית

חסרות  תזותמותר לו לאדם בשיעור קומה כזה לחטוא גם בניסוח מספר  -נשכחים וניתוח פועלם  אמנים

 ."ולהיאלם שחר.. ומפאת כבודו של הכותב ששגגה נפלטה מעטו הפורה, מוטב לה להיעלם

האמפירית כי הימין והעולם הדתי בישראל לא לדברי שפרבר , צפורה לוריא ידעה שעפרת צודק באבחנתו 

העשייה  ליצור מערך דימויים רחב ומורכב או שדה של ביקורת אמנות שרמת תחכומה תמצב את השכילו

בהיררכיה הפנימית של  בעולמות אלה כשדה של תרבות גבוהה שיוכל להתמודד מול שדות כוח אחרים

את הנחשלות הזו, כפי שעפרת המחייבת  הדטרמיניסטיתשדה האמנות, אלא שהיא חלקה על התפיסה 

 הציג את הדברים.

 בתחום זה. פטירתה בטרם עת של האוצרת והמבקרת ציפורה לוריא החריפה את הריק והחסך במורכבות

 

 קונפליקט של אמן דתי עם עולמו היהודי /דתי -חלק ראשון

 

 (5995רות קסטנבאום בן דוב )שם האמנית: 

 רה"בישראלית ילידת א

 הכשרתה המקצועית:

 ב.א. באמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים 

 לימודי השלמה בתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 .תעודת הוראה באמנות ולימודי יהדות ומדעי הרוח, מכון כרם, ירושלים

 אמנית פעילה שהציגה בתערוכות רבות , וזכתה בפרסים

-dov.com/he/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-http://ruthkben

%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/ 

 

היהדות לאמנות, שהם  ובאופנים שונים בחיפוש אחר דיאלוג בין בעבודת הציור שלה נגעה פעמים רבות    

היא מהציירות הבולטות בענף הדתי של האמנות היהודית ויצירתה.  שני עולמות העומדים במרכז חייה

המקומית. ציוריה מתווספים לשיח אמנותי ענֵף של יוצרים התוהים בשאלות של חופש יצירה מול אמונה 

 וחוק, ועיסוק בפלסטיקה בתוך עולם אמוני מופשט. 

  

 היצירה:

 5992 רות קסטנבאום בן דוב , ,, דיוקן עצמי והדפס רשת של דף גמרארוא פניםלק

http://ruthkben-dov.com/he/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://ruthkben-dov.com/he/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
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דב עם דף תלמוד שבו מקור האיסור לייצוג פני אדם: -( מעומת ציור פניה של בן5992בציור "לקרוא פנים" )

מביטות -דב מציצות-דף מ"ב(. עיניה של בן ,מסכת עבודה זרהמותרין חוץ מפרצוף אדם" ) "כל הפרצופין

לעבר הטקסט. דיאלוג וקשר ויזואלי חזק מתקיימים ביניהם, כמו גם בין המבנה והמרקם של הטקסט לבין 

הצבע והמרקם של הבד. כל אלה מערערים את יחס השלילה המוחלט, את איסור הקשר שבין שני 

 .הצדדים

ם, קסטנבאום בן דב מתייחסת לדעה הרווחת שיש מתח בין ב"לקרוא פנים", הדן באיסור על עשיית צלמי

אמנות לאיסור עשיית צלמים, נושא מורכב שוודאי אינו חד משמעי. היא ציירה את דיוקנה בהבעה מבועתת 

 כאילו דף הגמרא מאיים עליה.

אחד (, כדי להרהר על אודות היכולת ל5292-5991דב נוקטת בשיטתו של רנה מגריט )אמן סוריאליסטי -בן

את הניגודים שבין התרבות היהודית והאמנות. האחת נתפסת לעיתים כעולם המילים והרוח, והשנייה 

כעולם התמונות והחומר; היהדות ההלכתית כעולם החוק המגביל, והאמנות כעולם החופש המשחרר. 

יגודים דב מערערות על דיכוטומיה קלישאית זו, ובתוך כך, אולי, מתמודדות עם הנ-עבודותיה של בן

 אישה בשדה האמנות הישראלי.-הלכתית וכאמנית-שבחייה כאישה במערכת הדתית

דב מונחת קריאה מאתגרת לסדר חדש, לעידן חדש, -והפוליפטיכונים המצוירים של בן בבסיס הדיפטיכונים

 שבו הדת והאמונה ילכו יחדיו עם הבד והאמנות, בלתי אם נועדו.

ו"אמונה" קשורות הדדית? היש אמנות שאיננה רליגיוזית, או חוויה עבודותיה שואלות: האם אין "אמנות" 

 נפש יצירתית?-דתית אותנטית שאיננה חווית

מודרניים, ומספקת את התמונות -דב מאמינה באמנות שצומחת דווקא מתוך הריקנות והספק הפוסט-בן

 גם יחדהמסמן והמסומן ואת שניהם  מחדש בכוחן ללכוד וללֵכד את-למילים אשר מאמינות

 ציור שמצריך עיון ומילים שמזמינות מבט. משמעות. אמנות כזו מייצרתהמייצרת  שלשלת/שושלתל

  

דב: הם -כשם שרנה מגריט הצהיר כי מקטרתו המצוירת איננה מקטרת, כך גם הבדים המצוירים של בן

של הגוף, החי, מציאות ממשית. הדימויים הקטנים -מעידים על עצמם כי הם 'שקר', תמונה שאיננה פיסת

רכים, נראים לא -הצומח או הדומם, מופיעים כמעט תמיד כשהם מעורפלים, נמוגים, בגוונים פסטליים

דב -רפאים או לישויות שלא מכאן. בכל הציורים של בן-נראים, דומים לייצוגים של דמויות מאוב, לרוחות

הנייר, כדי -המכחול או מרקם-עהצבע, מג-הבד, שכבת-מרקם –הציור -קיימת חשיפה וחדירה אל תוך גוף

הציור. בדיעבד, במערכת המסובכת והמסוכסכת הזו -להצביע על האשליה, הזיוף, והרמייה שבמעשה

החן, הוא -של-השקר הוא יופיו-דב, בין הנייר והמילה לבין הבד והתמונה, דווקא הבל-בציוריה של בן

 אין. –, כי מותר הקו של המילה מקו הפנים פנים-מילה לקו-האמצעי הלגיטימי לטעון כי אין הבדל בין קו

 

http://ruthkben-dov.com/he/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98
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-%D7%95%D7%92dov.com/he/%D7%A7%D7%98%D7%9C-http://ruthkben

-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94

%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A3 

5-http://www.maorart.com/article 

 

- :היצירה  

- 3002בד,  על שמן ,2ת קסטנבאום בן דב, שטיח תפילה רו  

-  

דב את עצמה תחת הכיתוב "דע לפני מי אתה עומד", במה -" ציירה שוב קסטנבאום בן2ב"שטיח תפילה 

שנראה כשטיח תפילה מוסלמי, וכך היא חוצה גבולות מגדריים, דתיים ותרבותיים וגם רומזת בכיתוב 

)"הסתכל . הציטוט "דע לפני מי אתה עומד" ממסכת אבות 5992-לחרדה דומה לזו שהביעה בדיוקן מ

דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין  -בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה 

וחשבון"( מתייחס כמובן לגברים בלבד) לשיטת האמנית(. הדיוקן העצמי תחתיו, מכחול בידיה, ומאחורי 

אמנית ניצבת בין העמודים "סורגי" האדריכלות המתוארת בשטיח, מעבירים תחושה של מבוי סתום.  ה

אוחזת במכחול. הלבוש  שרט כחול ובמכנסי עבודה מוכתמים בצבעי שמן–הארוגים , היא לבושה בטי

אתה עומד" ו"דע לפני מי אתה עמל' משולבים  מאפיין אותה כציירת, 'פועלת אמנות'. הפסוקים "דע לפני מי

–מודעת לתובענות הסיזיפית שבעבודת, ציורתפילה או 'מתפללת'  דב מציירת–בתוך הציור. קסטנבאום בן

ד )עמ'  עשה הציור הוא בבחינת תפילת היחיהאמנות'. מ עבודתובאקט הציור ב השם בדת היהודית

 בקטלוג(53

http://ruthkben-dov.com/wp-content/uploads/Facing-Inwards-exhibition-catalog.pdf  

 

הערה למורה: בקטלוג זה ניתן של האמנית ניתן למצוא יצירות נוספות ברוח זו על מנת להרחיב פרק 

 זה על פי הצרכים והזמן

http://ruthkben-dov.com/he/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98
http://ruthkben-dov.com/he/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98
http://ruthkben-dov.com/he/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98
http://ruthkben-dov.com/he/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98
http://www.maorart.com/article-5
http://www.maorart.com/article-5
http://ruthkben-dov.com/wp-content/uploads/Facing-Inwards-exhibition-catalog.pdf
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 (5995: סיגל אדלמן )שם האמנית

 נולדה בישראל. נשואה ואם לארבעה.

                                        .5921 -לאמנות רמת השרון / בית ברל, ב בוגרת המדרשה 

 אביב לירושלים.-החלה לשמור תורה ומצוות ועברה לגור מתל 5929 -ב 

 למדה במדרשת הבנות 'נתיב בינה', בירושלים. 5929-5995

 .3005 –מ.א. בתנ"ך ויהדות במכללה לבנות , ירושלים, ב   קיבלה תואר

  , תחת שם העט גלי עדן.'שקית ברוח' רסמה את הספרפ 3000נת בש

 .3002-3001  -)טיפול באמצעות צילום( בבי"ס מוסררה בירושלים, מ  למדה 'פוטותרפיה'

 

 בליווי תערוכה בבית האמנים בתל אביב. 'סודות וצללים' פרסמה את הספר 3050בשנת 

  '.פוטותרפיהם ב'מלמדת צילום באולפנות בירושלים ומנחה קבוצות נשי

 קבוצתיות.תערוכות לום האמנותי ומציגה בתערוכות יחיד וייוצרת בתחום הצ

 

 היצירה:

 .מכללת ליפשיץ ה,-מתוך התערוכה: גלוי 3009סיגל אדלמן, צילום,  נשים בשחור לבן,

 

 

 

שמכסות את לבן" שיצרה סיגל אדלמן מעלים שאלה: כיצד הוצגו נשים -תצלומי הדיוקנאות "נשים בשחור

 ראשן ללא כיסוי ראש?
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שים שצולמו, אינן מכסות בתערוכה הוצגו כמה פרטים מתוך סדרת תצלומים גדולה יותר. מסתבר ששש הנ

 ת.כדתיו –עם חבושות בכיסוי ראש לצורך הצילום הן הוצגו פעם כדמויות חילוניות ופ, ואת ראשן 

ו"דתיּות" אינם ניגודים אלא מושגים הארוגים ביניהם חילונית" הגורסת כי "חילוניּות" -מתוך תפיסה "פוסט  

בקשר שאינו ניתן להתרה, מנסה אדלמן לבדוק מחדש את מערכת המושגים שלנו ולשבור את הסטיגמות 

המקטלגות באופן מידי את המראה החיצוני לפי מגזרים. הערבול הזה יוצר מבט חדש שבו הדתי אינו 

י )כפי שהוא נתפס לא פעם בעולם החילוני(, והחילוני אינו מתאפיין מסומן באופן ישיר כקנאי, אטום ושמרנ

עומק, , תיים רבים(. הדמויות מקרינות רוךדווקא בפריצות ובחשיפה בלתי מבוקרת )כפי שחושבים ד

 אצילות.לעיתים אף עדינות ו

שמה  לבן" מתקשר ראשית כל לעובדה שאלו גווני התצלומים. מעבר לכך נובע-שמה של העבודה "שחור

לבן" ונטייה להגדיר -של הסדרה גם מהנקודות בהן היא עוסקת: העיסוק בסטיגמות, דהיינו ראיה ב"שחור

ולקטלג את האחר באופן שטחי ובצורה שיפוטית, מזלזלת וכוללנית. שם העבודה מעלה גם הקשרים 

 פוליטיים כגון "נשים בשחור" והיבטים חברתיים כמו "שחורים" ככינוי לחרדים.

האמנית האספקט הפמיניסטי המודע ביצירה מתבטא בכך ש"בתרבות ההמונים ובפרסום, נשים  לדברי

משווקות לרוב כגוף שערכו הולך ויורד עם השנים. העבודה הזאת באה להציע התבוננות שונה שבה 

 השנים והניסיון המצטבר, על שלל התובנות הנרכשות ממנו, דווקא מעלות את ערך האדם. 

 מתוך:

http://maarav.org.il/archive/?p=1652 

 

כגון נחמה גולן, חנה  ובמבנה הזהלהוסיף עוד יוצרים/יצירות ברוח החלק הזה  הערה למורה: ניתן

 גולדברג ועוד.

 

 

 

 של היוצר הדתי של עולם דתי רוחניאמנותי  ייצוג  -חלק שני 

 

 (5929אבנר בר חמא ) שם האמן:

 אמן רב תחומי ישראלי

 ומאז מתגורר עם משפחתו בקריית גת.  5919בר חמא נולד במרוקו, ועלה לישראל בשנת 

למד אמנות בבית הספר הגבוה לציור בתל אביב ובמדרשה ברמת השרון. לאחר  5912 - 5999בשנים 

לימודיו, אותם סיים בהצטיינות, הוזמן להצטרף לסגל ההוראה בבית הספר הגבוה לציור בתל אביב 

 . 5911והתמנה למנהלו הפדגוגי. בתפקיד זה כיהן עד שנת 

במקביל, לאורך שנות השבעים, עסק בר חמא בהדרכת מורים לאמנות במשרד החינוך והיה חבר הוועדה 

יצא בר חמא בשליחות מחלקת החינוך של הסוכנות היהודית ועבד  5912העליונה לחינוך לאמנות. בשנת 

, הוא התמנה למנהל המסלול לאמנות במכללה 5925בבריסל שבבלגיה. לאחר שובו ארצה, בשנת 

 האקדמית לחינוך "תלפיות" בתל אביב. 

http://maarav.org.il/archive/?p=1652
http://maarav.org.il/archive/?p=1652
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שב  5991נשלח בשנית בשליחות והיה נציג הסוכנות היהודית בקנדה . בשנת  5993 - 5922בין השנים 

בר חמא לשמש כראש החוג לאמנות ב"תלפיות" בתל אביב, בה ייסד את "הגלריה האחרת", ובאותה 

הוא יצא שוב בשליחות הסוכנות  3003נת השנה הקים גם את בית הספר לאמנות יהודית עכשווית. בש

 היהודית וכיהן בפריז כנציג המחלקה לחינוך במערב אירופה .

פסלים  20-מציג בר חמא את יצירותיו במדינת ישראל ובעולם ועד היום יצר למעלה מ 5913החל משנת 

זאב, מעלה  ומיזמים אמנותיים. בארץ מוצבות יצירותיו בתל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע, גבעת

עוצבה על ידו האנדרטה לזכר הנופלים  5992ים. בשנת -אדומים, קריית גת, בית שאן, ירוחם, אשדוד ובת

 בני קריית גת.

 

 

 .סטוריישל זהות ומשתייכות לרצף היהודי ההנושא עבודות שעוסקות ב 2אבנר בר חמא יצר 

 

 5991אבנר בר חמא,  , ברזל ומראה,בכל דור ודור -המזוודה.1

 

 

כדי לקרוא את שם העבודה )שהיה  .צפהעל הר  בבית האמנים בתל אביב   1599היצירה הוצגה בשנת 

לחלק  ך פבתוך המזוודה וה ףתקהשכתוב בכתב קטן ליד המזוודה( על הצופה היה להתכופף, ואז 

ַרִים" :רהימהאמ ִאלּו הּוא ָיָצא ִמִמצְּ מֹו כְּ אֹות ֶאת ַעצְּ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלרְּ הזדהות עם  כדי ליצורזאת  –בְּ

 היהודי הנודד.

 

עץ ונירוסטה מיה: יוהשנ 5991אחת עשויה אלומיניום,   :גרסאות 3, נעדר - נוכח - הלאומי הבית .2

 3000מצופה זהב, 



01 

 

          

כלומר עדיין נלחמים על קיומנו  -בבית הלאומי אך נוכחים ונעדרים  הפסל מבטא את הרעיון שאנחנו אמנם

האור והדימוי אשליה של מגן דוד.  ותבחור המשושה יוצרוזכותנו על הארץ הזאת. השתקפויות האור 

הוא עדיין בסכנת קיום  , למרות היותו עובדה מוגמרת, ם הואמרמזים על הבית הלאומי שג העמום

 .7יומיומית

 

 

 קריית גת. ,1991ן וזכוכית, בטון, אב , דור""בכל דור ו :ניצחון-הנצחה -נצח. 3

 

 

 

 מוחשי של הזיכרון הקולקטיבי המופשט.  -האנדרטה היא ייצוג חזותי

ודרך הצבת האלמנטים המתחברים לכלל  ,העיצוב הצורני של האנדרטה לנופלים בקרית גת וסביבתה

רעיון אחד, מציבים מסר אידיאולוגי של המעצב)הפסל(,המזמין)העירייה(וקהל היעד)תושבי העיר ובכללם 

נמשכת, שההיסטוריה והזמן אינם מצליחים -לו  מקבעים משמעות אקטואליתהמשפחות השכולות(. כל א

 למחוק.
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באנדרטה ובדרך עיצובה ניסיון ליצור אווירת הזדהות כנה להפנמת חווית הזיכרון. המוטו של האתר יש 

 "במותם ציוו לנו את החיים". -לסמל ולבטא את ההמשכיות של החייםהוא  כולו, 

העיקריים באנדרטה מבטאים שאיפה לעצמאות עם כבוד והערכה לאלו ששילמו בחייהם. היא שני החלקים 

מהווה מקום מפגש משותף לכל, משום היותה קונצנזוס לאומי, כי השכול הוא נחלת כלל ישראל הערבים 

 זה לזה.

 הנצחה(.-ניצחון -נצחיות-לאתר ההנצחה קרא האמן בשם הכולל "נצח ישראל")נצח

טאות רבות הממוקמות במקום מבודד, בו מבקרים פעם בשנה ביום הזיכרון, האתר בקרית בניגוד לאנדר

גת, מוקם מלכתחילה בצומת הכניסה הדרומית לעיר, במקום שאי אפשר להתעלם ממנו. לעובדת מיקומו 

 בצומת סואן, משמעות מיוחדת בעיצוב הזיכרון הרצוף המתמשך במהלך חיינו התוססים.

פחת בצמחיה, דשאים ודקלים ואמור להשרות אווירה נעימה לשהייה והזדהות ולא הוא מוקף ברחבה מטו

 .אווירה של המשכיות החיים -אווירה קודרת

וחלקו השני מתכופף לעבר שמות הנופלים(. גם שעון השמש  ,הציפור הגבוהה משקיף אל עלמגוף  חלק 

לים, אינו מסומן  בספרות המפריד בין הפסל הגבוה לפירמידה הנושאת את שמות מאה עשרים ואחד הנופ

זהו שעון שמש המבטא את ממד הזמן שאינו מצליח להקהות את הזיכרון. לזיכרון  המציינות את השעה.

 המתמשך אין שעה. בוודאי לא למשפחות השכולות.

 הפירמידה חצויה בלוח זכוכית כהה)שבינתיים הוחלף לשיש גרניט אחר שניזוק( ועליו שלש המילים:

בגובה העיניים של מי שעומד מול  ותכתוב.." המשמעותיות ביותר לאתר ספציפי זה. הן "בכל דור ודור.

קשרות את "בכל דור ודור.." מ הפירמידה ומשתקף בלוח הזכוכית כשגם הן משתקפות ברקע. המילים:

ליציאת מצרים. הפירמידה מקפלת בתוכה את רעיון עצמאותנו, היותנו בני חורין, מבלי לשכוח את ההווה 

  ותיהם הונצחו על  דפנותיה.אלו ששמ

 

 

 

  ברוך נחשון שם האמן:

 

, למד אמנות בסטודיו של האמן שלמה נראני )תלמיד של סאזן(, בשנים 5929 -נולד בחיפה בברוך נחשון 

5910-5912.  

בסיוע מלגה שקיבל מהרבי ויזואלית, השתלם בביה"ס לאמנות  5991בשהותו הראשונה בניו יורק 

מליובאוויטש, ומאז, שואב האמן את השראתו, מברכתו המיוחדת של הרבי, שהטיל עליו משימה, לתקן 

של התורה, ואת הפנימית  –דורות רבים של ציור, ולהביאם לקדושה. בציוריו הוא מבטא את המשמעות 
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כסמל לרוחניות  צבעוניות ומלאות באור יצירותיו פנטסטי. -סימבולי -בסגנון ייחודי , פשוטם של המקראות

 .ולקדושה

עבודותיו של האמן מציגות מוטיבים קבליים, השזורים יחד לכדי קול חדש. הבדים של הצייר מלאים 

ם, אשר הודפים ים וקבליייבצבעים, ובתוך נחשולים אדומים, כחולים, וירוקים, קמים לתחייה מוטיבים תנכ

את מסגרת הקומפוזיציה, על פי רוב כלפי מעלה. בתוך מערבולות אלו, פועלות דמויות אנוש מיניאטוריות, 

מצוירות בסגנון נאיבי, דבר שמצביע על קרבתו של האמן למיניאטורות פרסיות, או הודיות. סגנון זה 

  ".טיריאליזם פנטס"משולב עם סגנון סוריאליסטי, או במילים אחרות : 

אני מתרגם את המקורות לצורה וצבע. הכול במקורות מעניין  .אני רואה את עצמי כמתרגם"ברוך נחשון: 

 "בלתי רגיל אשר ניתן לתרגמו לקו וצבע –הפשט, המדרשים, הקבלה, הפיוט, הלא זה עולם עצום  .אותי

 את יצירותיו של ברוך נחשון ניתן לראות באמצעות הקישור המצורף:

2.htm-http://www.daat.ac.il/daat/art/nahshon/nahshon 

9494&kategory=1200http://tarbut.moreshet.co.il/web/news/luchot1.asp?id=3 

 

 נושא הפרקת לפרק זה על פי יצירוניתן להוסיף הערה למורה: 

 

 

 חילוני –זהות יהודית של אמן ישראלי  -חלק שלישי

 : אורלי עזרןשם האמן

 .5919-אורלי עזרן, פסלת. נולדה בתל אביב ב

 5922 בוגרת ''בצלאל'' ירושלים , סוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביבלמדה 

 אוניברסיטת תל אביבב תולדות האמנות יימה ס 5921  -ב

מוסמכת ביה''ס לאמנות שליד המוזיאון בבוסטון בשילוב עם אוניברסיטת טפט',  סיימה לימודי 5929 -וב

 מאסצוסאט, ארה''ב

 עוסקת גם בהכנת תפאורות לתיאטרון, באוצרות ובארגון תערוכותיצירתה אורלי בנוסף 

 2111 ,מטר כל אחד 1..1*  1..1שלטי חוצות בגודל של  11 תהילים: שם היצירה

 ת מחשבניירות אריזה חומים והדפסו

 

 

 

http://www.daat.ac.il/daat/art/nahshon/nahshon-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/art/nahshon/nahshon-2.htm
http://tarbut.moreshet.co.il/web/news/luchot1.asp?id=39494&kategory=1200
http://tarbut.moreshet.co.il/web/news/luchot1.asp?id=39494&kategory=1200
javascript:openPage('dwlfls/2007319144647475_B.JPG');
javascript:openPage('dwlfls/2007319144647476_B.JPG');
javascript:openPage('dwlfls/2007319144648487_B.JPG');
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יצירתי היא מיצב סביבתי הנערך ברחוב ומהווה מעין מסע פרסום לספר תהילים.  :כותבת על יצירתהאורלי 

אביב -שמסלולו מתל 12עשר שלטי חוצות, המוצבים בחלק מתחנות האוטובוס בקו -היא כוללת שמונה

דים והחילונים החר -ברק וחזרה. התחנות, שבהן מתקיים המפגש בין משתמשי התחבורה הציבורית -לבני

נבחרו באופן מדגמי. בכל תחנה מציג השלט קטע מפרקי תהילים העוסקים בתפילה לשלומו של היחיד  -

פוליטי קשה, בימי בית שני ובימינו אנו. חיתוך הקטעים מקרי ונעשה  -טחונו האישי, לנוכח מצב לאומייולב

בו הגרפי המקורי ואין בחירה פוטושופ במחשב. כך נשמר תוכן הכתוב על עיצו -בעזרת סרגלי תוכנת

מודעת. החיתוכים יוצרים משמעויות נוספות ומאלצים את הצופה ליצור תכנים וצירופים בעלי עניין אחר. 

 -אריזה חום מומחש החיבור המאולץ שבין מרכיבי המיצב: מצד אחד האותיות -באמצעות ההדפסה על נייר

המומחש על הנייר הממוחזר. היומיומיות המקודשת של  -המסר הרוחני, ומצד אחר הרחוב המייצגות את 

חילונית של האחר. השימוש באותיות ובצירופי מילים מתוך ספר -האחד, לעומת היומיומיות הציבורית

חזותיות )ויזואליזציה( המותרת ביהדות. כך נעשים שלטי החוצות לאמירות מכוונות תהילים היא דרך 

הוא גמיש וממוקד ביכולת לראות במיצב את מה שמבינים בו: בין אם המשופעות במסרים. גבול הקדושה 

ההבחנה מתמקדת ביכולת פשוטה של הבנת הסימן ובין אם ביכולת הבנה מפותחת יותר הדנה בתכנים 

ובמסר החזותי החדש. התהליך הזה הוא פנימי ואישי וככזה, הוא שמייצב את גבולות הקדושה. המיצב 

חנות בחיים שעולים בהן או יורדים, מואסים או מקבלים, רוצים או נפטרים. בתחנות האוטובוס משול לת

ברק היא סימבולית לדרך חיים יומיומית שעובר בה הן האדם החילוני והן -אביב לבני-מתל 12הבחירה בקו 

הדתי. המפגש בתחנות האוטובוס במסגרת מסעו האינסופי של האדם אל עצמו, או אל אלוהיו, הוא 

 ן נסיעה לנסיעה, לקראת ואחרי, במרחבים של גבולות הקדושה.באתנחתא שבי

 

 (1944-1999)מיכאל סגן כהן : שם האמן

 

הוא למד ( עסק הן במחקר תולדות האמנות והן בעשייה אמנותית. 5922-5999כהן ) -מיכאל סגן

פילוסופיה ותולדות האמנות באוניברסיטה העברית בירושלים, והמשיך את לימודי התואר השני והדוקטורט 

התחזקה התעניינותו בתנ"ך ובקבלה, וביחס בין המלה העברית לבין שם יורק. -אנג'לס ובניו-בלוס

שות" בטקסט המקראי הן כטקסט משמעויותיה ודימוייה. )יונתן אמיר, בומבה של נביא( יצירותיו "משתמ

 כתוב ומצוטט )לעתים אף בפונט מקראי(, והן כמקור לדימויים חזותיים.

כהן היה אמן בעל מודעות פוליטית, וראה את עצמו כבעל תפקיד של נביא ומוכיח. פרופ' דוד הד מספר -סגן

 ניהנביא, להטיל את האמת בפדמות -כהן האמין כי בדור שבו אין עוד נביאים, תפקידו של האמן, כבן-שסגן

כהן: "זכריה מדבר על הנביאים -קהלו. על הנבואות המקראיות בהן הוא משתמש בציוריו כתב סגן

הראשונים שכבר אמרו את אותו הדבר. ההיסטוריה חוזרת על עצמה משום שהבעיה היא תמיד אותה 

ורי. )יונתן אמיר, בומבה של נביא(זמן היסטעיסוק בעניין המוסרי הקשה, אין להבעיה.   

באמצעים שונים, וע"י הכנסת אובייקטים השייכים לתקופתנו הוא "מעביר" את  ביצירותיו ניתן לראות כיצד 

הדמות מימי התנ"ך אל ימינו אלה .   

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=15510 

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=15510
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  5912 ,צבע אקריליק על נייר ומסגרת ,דפוס בלט ,הנני

 

 

 

 –ְבִריִתי ִאְתֶכם -המילה "הנני" מצביעה על נוכחות: נוכחות עשייתו ומעורבותו של האל )וֲַאנִי, ִהנְנִי ֵמִקים ֶאת

ֹּאֶמר ֵאָליו, ַאְבָרָהם  ֹּאֶמר ִהנֵנִי. בראשית, ט', ט'(, או נוכחותו של אדם )וַי בראשית, כ"ב, א'(. המילה  –וַי

"הנני" מופיעה ביצירה זו לבדה, היא גדולה וממלאת כמעט את כל המשטח, ובסופה נרמזת נקודה 

באמצעות הכתם הלבן. לכן, היא מצביעה על נוכחות, ולא על מעורבות באמצעות מעשה. "הנני" היא מילה 

כול לרמוז לכך שהאמן פונה אל הצופה ומכריז על נוכחותו, כאילו בגוף ראשון, וניתוקה מההקשר המקראי י

היה זה דיוקן עצמי נטול דימוי. נוכחותו של האמן באה לידי ביטוי בשתי דרכים: בעצם ההצהרה "הנני"; וכן 

בהיותה של היצירה עדות לפעולה שלו: הוא בחר במילה, הוציא אותה מההקשר, הגדיל והציג אותה 

הכתם הלבן, יצר את סימני הניקוד וההטעמה )מקרוב ניתן להבחין בכך שהם אינם  במסגרת, הניח את

 ו ואת תאריך העשייה מימין למטה.מדויקים כתוצר של מכונת כתיבה(, והוסיף את חתימת

יורם ורטה כותב שהאותיות המודפסות והמסגרת מזכירים מודעת אבל. וכך, המצהיר על קיומו, בו בזמן 

ניתן להוסיף לכך את העובדה שמתחת לכתם הלבן ניתן להבחין בשאריות של שחור. מבטל את קיומו. 

אולי באמצעות הכתם הלבן הוא מחק את הנקודה שבסופה של המילה, וייתכן שיש בכך כדי לערער על 

הקביעה הנחרצת בדבר הנוכחות. מאידך, דווקא הנקודה הלבנה, המכניסה ליצירה את מגעו של האמן, 

 כחותו. בין התייצבות להיענות.מדגישה את נו

 

 (1992-.119מרדכי ארדון ) האמן:שם 

 5922-נולד בפולין, עלה ארצה ב

 \בבית ספר ה"באוהאוס", למד בבית הספר של איטן, ולימים אף עמד בראש בצלאל. בגרמניהלמד 

, בשנים אלו קנה לו שם של יוצר  1988-ל 1955 עיקר פעילותו היצירתית של ארדון הייתה בין השנים

אינדיבידואליסט מובהק, ושלביה של יצירתו הובילו אותו מתפיסה ציורית מובהקת להתגבשות צורנית, 

 .ולבסוף אף למופשטות בתכלית

השימוש הסימולטני בפרטים תיאוריים גלויים לעין ובצורות סתמיות, אפשר לו להמחיש את הדרמה 

בראש ובראשונה בזה של   .ים של יוצרים אחרים ובהשראה מהםהסתייע בתקדימשביצירותיו. ארדון 

תית יש האמ שאת משמעותה שפה ארדון גיבש לו .סוריאליסטיםהוגם מעבודתם של  פאול קליי מורו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
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 .לחפש בגלוי ובנסתר גם יחד

תמונותיו של ארדון יוצרות אווירה של חלום ומסתורין, אווירה מטאפיזית. הוא משלב ביצירותיו צורות 

גאומטריות, רמזים מיסטיים וסמלים יהודיים, שקשורים קשר הדוק לזיכרונות ילדותו בפולין ולשואה, 

צירתו משלבת השפעות שונות: מצד אחד, הקפדה על להקמת המולדת החדשה ולמלחמות ישראל. י

המבנה ובניית קומפוזיציה ברוח ה'באוהאוס', ומצד אחר, הקפדה על ההבעה ברוח האקספרסיוניזם. כמו 

 . 8אצל ציירים אחרים שהגיעו לארץ מאירופה, ניכרת בציוריו ההתמודדות עם האור והנוף הארצישראלי

 

%D7%93%D7%9B%D7http://gideonofrat.wordpress.com/2014/05/02/%D7%9E%D7%A8

-%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F-%99

-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D

%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94 

 

http://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1680849 

 

 היצירה:

 , ויטראז'.1912-191, חזון אחרית הימיםארדון,  חלונות

 

 

משולבים רעיונות אוניברסאליים עם פטריוטיזם מקומי חזק. היצירה הלאומית  ' המוצג בספרייה זבויטרא

 מתארת את ירושלים ואת נבואת חזון אחרית הימים של הנביא ישעיהו:

ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון "והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוהי יעקב 

תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם 

 (2-3למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". )ישעיהו ב' 

ים בעולם. ביצוע מלאכת וויטראז' נעשה 'ים הגדולזמטר, והם נחשבים לאחד מהויטרא 59x9גודל החלונות 

וצפירה  ב"אטלייה סימון" שבצרפת על ידי שארל מארק, והתאפשר הודות ליזמתם ולמאמציהם של אפרים

. מרדכי ארדון הקדיש את החלונות 5922'ים ארכה כשנתיים והם נחנכו בשנת זאילין. העבודה על הויטרא
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 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17317&kwd=6394 

http://gideonofrat.wordpress.com/2014/05/02/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gideonofrat.wordpress.com/2014/05/02/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gideonofrat.wordpress.com/2014/05/02/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gideonofrat.wordpress.com/2014/05/02/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94
http://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1680849
http://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1680849
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 כן בקצה השמאלי התחתון הוסיף: נר זיכרון למרים.לאשתו, שלא זכתה לראותם מורכבים בספרייה. ל

 

  תיאור הנבואה מוצג בחלונות מימין לשמאל:

נראים השבילים שבהם עולים העמים לירושלים. בכל שביל מופיע הפסוק "לכו ונעלה אל  בחלק השמאלי

 הר ה'..." בלשון שונה ובאותיות שונות: לטיניות, יווניות, ערביות ועוד.

ם. בחלק התחתון מציג ארדון את חומת ירושלים כאחת מהמגילות הגנוזות. מעל החומה, , ירושליבמרכז

פיסת קלף ועליה קטע הנבואה "וכתתו חרבותם לאתים...", נבואת שלום הטובעת בים של אדום. במרכז, 

שילוב של עיגולים וקוים כחולים שהוא "אילן הספירות" הקבלי. לשמאלו מערכת ספירות נוספות, עיגול 

 בתוך עיגול, אף היא מספר "הזהר".

  , התגשמות החזון: כלי המלחמה הופכים לכלי עבודת שדה.בחלק הימני

פרייה, אך לאור ' מחדיר את האור לסזהיצירה מנציחה את הרוח האנושית והיהודית לדורותיה. קיר הויטרא

 9נבואה וחזון בדבר סיום המלחמות והגעתו של השלום.שהוא  נלווים גם רעיון

 

רבות נוספות שניתן ללמד, מטרת הפרק היא להדגים את פרק זה יש יצירות בגם  :למורההערה 

  .היהודיתיוצר היהודי החילוני עם תרבותו ההשיח של 

 בלו סיימון פיינרו ועוד...ג'ק זאנו, ישראל רבינוביץ,  :לדוגמאאמנים 

 

 : להרחבה הביבליוגרפי

 להבעה יהודית באמנות ועיצובקרן עדי  אתר .5

http://www.adifoundation.co.il/Exhibition.asp 

 

 וכן הספרים שהתפרסמו על ידם בעקבות ארבעת התחרויות שיזמו

 

 ד"ר גדעון עפרת :, האמנות הישראלית והמסורת היהודי :מאמר .3

 המאמר עוסק בשאלת "יהדותה" של האומנות הישראלית.

http://www.daat.ac.il/daat/art/yahadut/haisraelit.htm 

 

  :מנויותאלימודי תקשורת ו -באמצעות האתר החינוך הדתיהאמנים ניתן להגיע אתרי מ לחלק .2

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/TikshoretOmanuyot/Omanut/ 
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%
95%D7%9F 

http://www.adifoundation.co.il/Exhibition.asp
http://www.adifoundation.co.il/Exhibition.asp
http://www.daat.ac.il/daat/art/yahadut/haisraelit.htm
http://www.daat.ac.il/daat/art/yahadut/haisraelit.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/TikshoretOmanuyot/Omanut/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F
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