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Shraga Weil, At the Immigrants Transit 

Camp Bus-Stop, 1949, gouache on 

paper, 63×48, collection of the artist, 

Kibbutz Haogen

שרגא וייל, בתחנה של המעברה, 1949

גואש על נייר, 48×63, אוסף האמן, קיבוץ העוגן
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Yehezkel Kimchi, Ruins, an Arab Woman 

and a Donkey, 1948, oil on canvas, 

56×62, collection of Museum of Art, Ein 

Harod, gift of the family and Kibbutz 

Yakum

יחזקאל קמחי, הריסות, ערבייה וחמור, 1948

שמן על בד, 62×56, אוסף משכן לאמנות עין–חרוד, מתנת המשפחה וקיבוץ יקום 

Shraga Weil, cover design for The Story 

of Khirbet Khizeh by S.Yizhar, 1948

שרגא וייל, עיצוב עטיפה ל"סיפור חרבת חזעה" מאת ס. יזהר, 1948
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Moshe Kupferman, Self-Portrait, 1950s, 

pencil on paper, 32×22.5, Kupferman 

Collection, Kibbutz Lohamei Hagetaot

 

משה קופפרמן, דיוקן עצמי, שנות ה–50

עיפרון על נייר, 22.5×32, עמותת אוסף קופפרמן, קיבוץ לוחמי–הגטאות

Dani Karavan, Abandoned Still Life, 

1955, oil on canvas, 51×65, collection 

of the artist

דני קרוון, טבע דומם נטוש, 1955

שמן על בד, 65×51, אוסף האמן
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Martin Brandt, Clown, early 1950s, oil 

on canvas, 40×35, estate of the artist, 

courtesy of the family

מרטין ברנד, ליצן, ראשית שנות ה–50

שמן על בד, 35×40, עזבון האמן, באדיבות המשפחה Chaim Atar, Self-Portrait, 1952, oil on 

canvas, 46×38, collection of Museum of 

Art, Ein Harod

חיים אתר, דיוקן עצמי, 1952

שמן על בד, 38×46, אוסף משכן לאמנות עין–חרוד
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David Navot, Painting for a Passover 

Seder in Degania Alef, ca. 1952, gouache 

on wrapping paper, 280×1260, collection 

of Museum of Art, Ein Harod 

דוד נבות, ציור לסדר בחדר האוכל בדגניה א‘, 1952 בקירוב

גואש על נייר אריזה, 1260×280, אוסף משכן לאמנות עין–חרוד
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Avraham Amarant (Tushek), Paintings for 

a Passover Seder (used as stained glass 

for the doors of the dining hall in Kibbutz 

Mizra), 1955, watercolor on wax paper, 

four out of five doors, each 300×250, 

collection of Museum of Art, Ein Harod

אברהם אמרנט )טושק(, ציורים לסדר פסח )שימשו כוויטראז‘ לדלתות 

הזכוכית של החדר האוכל בקיבוץ מזרע(, 1955

צבע מים על נייר פרגמנט, ארבע מתוך חמש דלתות, 250×300 כ“א, אוסף משכן 

לאמנות עין–חרוד
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Meir Ben-Uri, Open a Gate for Us: An 

Illustrated Prayer Book for the High Holy 

Days (painting for wall of the dining hall 

at Kibbutz Sdeh Eliyahu), 1943, gouache 

on paper, 50×35, estate of the artist, 

courtesy of the family ©

מאיר בן–אורי, פתח לנו שער: מחזור מצויר לימים הנוראים )ציור לחדר 

האוכל של קיבוץ שדה–אליהו(, 1943

גואש על נייר, 35×50, עזבון האמן, באדיבות המשפחה ©

שיח זיכרון, 

עקורים ופליטים
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.1

ראו מנחם אורן, להתחיל אחרת, 

לחיות אחרת )אפעל: יד טבנקין, 

1984(, עמ' 88-87; יובל דניאלי, 

"תוצרת נוער: סיפורה של סדנת 

'תו–נו', קבוצת נוער מגולי קפריסין", 

מאמר שלא פורסם.

.2

בתום התערוכה במועדון מפ"ם 

הועברו המוצגים למשמרת בארכיון 

השומר הצעיר בקיבוץ מרחביה, 

ומ–1982 הם שמורים בארכיון השומר 

הצעיר בגבעת חביבה. בדצמבר 2009 

מתוכנן שחזור של תערוכת קפריסין 

במשכן לאמנות עין–חרוד, בשיתוף 

עם ארכיון גבעת חביבה. תודה ליובל 

דניאלי שחלק עימי חומר ומידע 

השמור בארכיון גבעת חביבה.

.3

אורי ש., "אמנות בין גדרות התיל", על 

החומה )יוני 1948(.

.4

אויגן קולב, "יצירות מכּּור העוני", על 

המשמר, 29.4.1948.

בשדה  אחרים  בהקשרים  ביטוי  לה  היה  אם  לשאול 

ושיח,  תצוגה  של  אלטרנטיביים  באתרים  כגון  האמנות, 

לא  ב"ז'אנרים  או  אינדיווידואלים,  אמנים  של  בפעולתם 

קאנוניים" שמחוץ לגבולות האמנות הגבוהה.

אמנות במחנות העקורים
—

בחייהם  משמעותית  היתה  והפליטּות  העקירה  חוויית 

ההכרזה  ובעת  הנדונה,  בתקופה  הארץ  תושבי  רוב  של 

על הקמת המדינה שהו עדיין עקורים במחנות בקפריסין 

עבודות  ב–19.1.1949(.  רק  שוחררו  שבהם  )האחרונים 

תערוכות  בשלוש  הוצגו  בקפריסין  העקורים  שיצרו 

שונות — במועדון מפ"ם בתל–אביב )אפריל 1948(, בגלריה 

ובמשכן   ,)1948 )אוקטובר  תל–אביב  מקרא–סטודיו, 

לנו  ידועה  ואף   —  )1950 )אוגוסט  עין–חרוד  לאמנות 

תוכנית לעצב חצר זיכרון בבית רוטנברג בחיפה, על–ידי 

מגוון  סביב התערוכות שיקף  בן–צבי. השיח  זאב  הפסָל 

הפוליטיים  והקשריה  הפליטּות  לשאלת  ביחס  עמדות 

התנועתית  לאידיאולוגיה  גם  ביטוי  בו  וניתן  והאנושיים, 

ולהשקפת עולם חברתית–תרבותית. 

הוועידה  עם  נפתחה  מפ"ם  במועדון  התערוכה 

 ,)25.4.1948( בארץ–ישראל  הצעיר  השומר  של  הרביעית 

הצעיר,  השומר  חברי  נוער,  בני  של  עבודות  בה  והוצגו 

שנוצרו בסדנת "תו–נו" )תוצרת נוער( בקפריסין. קבוצת 

וכבר  בפראג,  שנאספו  מחנות  מניצולי  הורכבה  "תו–נו" 

בדרכה הארוכה לארץ החלה בייצור מיניאטורות, רקמות 

במחנה  חודשה  פעילותה  שונים.  דקורטיביים  וחפצים 
בקפריסין.1

שרגא  על–ידי  אורגנה  הקבוצה  מעבודות  התערוכה 

קודם  קצר  זמן  )שהגיע  בקפריסין  הסדנה  מדריך  וייל, 

גרזובסקי  וקלמן  העוגן(,  בקיבוץ  והתיישב  לארץ  לכן 

במתכונת  אילון(,  לקיבוץ  שהצטרף  בקרטון  פיסול  )אמן 

של תערוכה קודמת שהקימו עוד בקפריסין, באוקטובר 

1947. הוצגו בה פסלים ואובייקטים חצובים באבן, בובות, 

והדפסים.  רישומים  קריקטורות,  מיניאטורות,  מזכרות, 

מכונות  של  זעירים  דגמים  למנות  אפשר  המוצגים  בין 

חקלאיות, כגון טרקטור או קומביין מפחיות ומקופסאות 

שימורים, וצי של ספינות מעפילים זעירות העוגנות בנמל, 

כן  כמו  המחנה.  אנשי  עבור  ביוגרפית  משמעות  שנשאו 

הוצגו מיניאטורות של רהיטים וכלי בית, פסנתר קטן על 

ועבודת  ורשה,  גטו  ללוחמי  האנדרטה  העתק  חלקיו,  כל 

רקמה המשחזרת את דגם הפסיפס של בית הכנסת בבית–

אלפא. העבודות נתנו ביטוי לעולמם של העקורים שהיה 
ואבד, לבית חלומות עתידי, ולכמיהה להשתרש בארץ.2

השומר  תנועת  רוח  הוטעמה  התערוכה  על  בדיון 

הצעיר, שבאה לידי ביטוי בכותרת התערוכה — "תנועתנו 

בקפריסין" — והדגש הושם על אקטיביות בניגוד לפסיביות, 

השומר  בבטאון  ואובדן.  לסבל  כתחליף  ופעילות  יוזמה 

הצעיר, על החומה, צוין כי בתערוכה ביקרו אלפי מבקרים, 

ש"לרגע הועברו אל עולמם של אחינו בקפריסין — עולם 

אפור אך מלא חיים ותקווה לחיים חדשים בארץ המולדת". 

במאמר תוארו גם הכניסה לאולם התערוכה שהוקף חוטי 

תיל, תחושת ההסגר, ואור הזרקור שבקע ממגדל והאיר 

סיסמה על קיר אפלולי: "מהרי הנשף עוד נחצוב להבה". 

"למצב  המאמר,  כותב  ציין  זה",  משפט  קולע  "כמה 

המיוחד שבו נתונים גולינו, ואיזו משמעות עמוקה נובעת 

לדידו  גילמו,  חקלאיות  מכונות  של  מיניאטורות  ממנו". 

של הכותב, את כיסופיהם של העולים "לחיי חקלאות" — 

וברישומי מראות וקריקטורות מחיי המחנה בא לידי ביטוי 

החיים".  משטר  על  אירוניה  השוקעת,  לאימפריה  "לעג 

אחד הקירות בתערוכה הוקדש למורדי הגטאות, "אחיהם 

שם  את  וקידשו  אנוש  פריצי  נגד  במרד  ומתו  זכו  שלא 
ישראל וכבודו ברבים".3

מצא  המשמר,  על  של  האמנות  מבקר  קולב,  אויגן 

למרות  וביצירה  במאבק  רלוונטיות ששורשיה  בתערוכה 

שאין  האדם  של  רוחו  לחירות  ביטוי  בחינת  המגבלות, 

בין השאר, לתנאי  להכניעה בכוח הזרוע. קולב התייחס, 

לקחתם  "'מנין  במחנות:  האלתור  ולכושר  העבודה 

גדר  של  הקורות  מן  בעצמנו.  אותן  'התקנו   — מחרטה?' 

של  צינור  לנו  שימש  כציר  הקרשים,  את  לקחנו  המחנה 

אספקת המים, ברגים ומסמרים השגנו פה ושם'".4 הדגשת 

את  שיקפה  קפריסין  בתערוכת  והרצון  ההמצאה  כוח 

רוח הזמן ההגמונית: הדיון במצב הפליטּות נאפף בשיח 

משמעותו:  את  שהיפכה  טליאולוגית  ברטוריקה  הציוני 

—
והאצת  המדינה  הקמת  עם  הראשון,  העשור  בתקופת 

תהליך בניין האומה, התחוללו שינויים מפליגים בתפיסת 

לכך  ובהמשך  וקולקטיבית,  פרטית  הישראלית,  הזהות 

התגבשו קטגוריות חדשות של מיון ותיחום בשיח האמנות 

יהודית   — והמרובדת  המורכבת  הזהות  התקופה:  של 

העמיקו  שבניסוחה   — ומודרנית  פועלית  וישראלית, 

החל  שמי  ומנחם  לבנון  מרדכי  אתר,  חיים  כמו  אמנים 

בשנות ה–30, בכתב–העת גזית, למשל, הלכה והתפצלה 

ההגמוני התבססה תפיסת  בשיח  נבדלים.  זהות  לערוצי 

זהות דיכוטומית. מאפייני זהות שקודם לכן נתפסו האחד 

נתפסים  החלו  ו"ישראלי",  "יהודי"  דוגמת  השני,  מתוך 

כקטבים מנוגדים ואף סותרים זה לזה.

באמנות  הדיון  נתחם  למשל,  תל–אביב,  במוזיאון 

הדיון  מחו"ל.  יהודים  אמנים  לעבודות  ורק  אך  יהודית 

העקירה,  ובסבל  העולם"  ב"צער  התמקד  ה"יהודי" 

שנתפסו כזהּות רגשית וצורנית המאפיינת את הקטגוריה 

במוזיאון  הוצגו  זו  ברוח  יהודית".  "אמנות  המובחנת 

ו–1949, תערוכותיהם של מאנה  תל–אביב, בשנים 1948 

כ"ץ ושל יענקל אדלר. האמנות הישראלית נדונה בעבודת 

האמנים המקומיים כקטגוריה נפרדת, בבחינת שני צדדים 

למטבע המודרניּות.

נדחקה  נפרדים  לשדות  והתיחום  המיון  בתהליך 

הזהות  רכיבי  מכלול  של  בד–בבד  הקיום  תפיסת  לאחור 

היהודית–ישראלית. בתוך כך איבדה התרבות ההגמונית 

את ממד התרגום שאפיין קודם לכן את מערכת היחסים 

בין רכיבי הזהות השונים )יהודי, ישראלי, מזרחי, מערבי( — 

מימד המְזמן דו–שיח מפרה ודינמי, החוצה גבולות של זמן 

ומקום ומעצב זהות באופן דיאלקטי. היבטי זהות מסוימים 

זיכרון של  וניכרה התרחקות מסממני  לכאן,  כזרים  נדחו 

פליטּות, הן בהקשרים ביוגרפיים והן כמצב קיומי. 

שאלת ייצוג העקורים והפליטים מעניינת בהקשרים 

סממן  עם  בהזדהות  כרוכה  היא  זהות:  וכינון  זיכרון  של 

יהודי של רדיפות ונדודים, גלות ושואה, שלכאורה סותר 

שבתקופה  מפתיע  לא  החדשה.  הישראלית  הזהות  את 

הנדונה לא היתה לה כמעט דריסת רגל במרכז השדה — 

בפעילותו של מוזיאון תל–אביב, למשל. על רקע זה מעניין 

ר ו א ר  ב ה  י ל ג ת  א מ
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.5

צ., "תערוכת אבא פניכל", על הסף 

)שבועון תלמידי סמינר רוטנברג 

למדריכים בקפריסין(, 3.10.1948.

.6

זאב בן–צבי ונפתלי בזם לימדו 

בקפריסין במסגרת סמינר רוטנברג, 

שנפתח ביולי 1947 ונסגר בינואר 

1949, בחסות הג'וינט, הקרן ע"ש 

פנחס רוטנברג והמחלקה לנוער 

ולחלוץ של הסוכנות היהודית. כיתות 

האמנות פעלו בסמינר כגוף אוטונומי.

.7

זאב בן–צבי, "אמנות, אומנות 

ומשחק: על דרכי הוראת האמנות 

בחינוך", אורים ז-ח )טבת תש"י(, עמ' 

.134-127

.8

זאב בן–צבי, "פיסול בקפריסין", על 

הסף יט-כ, 27.12.1948, עמ' 17-16; 

"פיסול בקפריסין", על הסף כא, 

7.1.1949, עמ' 3.

לא מצב של פליטּות, של "דלדול הכוחות", אלא החלטה 

לארץ– וחתירה  הקולקטיבי  במפעל  חלק  לקחת  נחושה 

"עולים"  אפוא  היו  לארץ–ישראל  דרכם  העושים  ישראל. 

או "מעפילים" ולא פליטים, וכעולים הם ייצגו פוטנציאל 

של התחדשות וכוח רצון עיקש ומתמשך, העתיד לגבור 

על המכשולים המוערמים על הדרך )מכאן המונח "פרשת 

לעולים  מהגרים  בין  ההבדל  לגאלית"(.  הבלתי  העלייה 

התמצה בהדגשת הייחודיות ההיסטורית שאין לה אח ורע 

בתולדות העמים, תוך התמקדות ב"רצון להיות לעם".

חשפה  מקרא–סטודיו,  בגלריה  השנייה,  התערוכה 

פניכל — חמישים  רישומיו של אבא  לראשונה בארץ את 

בשנת  שנוצרו  קפריסין,  ממחנה  מראות  של  רישומים 

שהותו במחנה. פניכל, יליד פולין )1906( ובוגר האקדמיה 

לרוסיה,  פולין  בין  בזמן המלחמה  נדד  לאמנות בקרקוב, 

זמן  לארץ  והגיע  מעפילים  ספינת  על  לקפריסין  גורש 

במכחול,  רשם  בקפריסין  התערוכה.  פתיחת  לפני  קצר 

והאוהלים  "הצריפים  את  ותיאר  נייר  על  ובעיפרון  בעט 

השחים בחום השמש, המוני אדם מצטופפים כדי להציץ 

אל מעֵבר לגדרי התיל, אנשים צעירים וזקנים, נשים וטף, 

יותר  עוד  שנתחשלו  ומהם  הרב  מהסבל  שבורים  מהם 
בכור העינויים".5

בתערוכה  גם  ב–1950  הוצגו  פניכל  של  עבודותיו 

לצד  עין–חרוד,  לאמנות  במשכן  בקפריסין"  "החיים 

באמצעות  קפריסין  שלטונות  על  סאטיריים  "רישומים 

וחסכני  רגיש  בקו  גרגיהאזי.  מאיר  של  ועופות"  חיות 

תיאר פניכל את עולם החיים במחנה: הפינה האינטימית 

או  באוהל  ומשפחות  יחידים  לעצמם  ליצור  שהצליחו 

צעירים  וחילוניים,  דתיים  הטיפוסים,  מגוון  בצריף; 

הבדידות  תחושת  שונות;  מוצא  מארצות  ומבוגרים 

מועקת  לצד  במחנה  פסטורליים  מראות  והתלישות; 

המרחב החסום והחוסם.

עולם הנפש ועולם החיים: שתי תפיסות 
אמנות
—

הצעיר  והאמן  בן–צבי  זאב  הוותיק  הפסל   — אמנים  שני 

עם  בשיתוף  אמנותיים  פרויקטים  יזמו   — בזם  נפתלי 

תלמידי אמנות במחנה קפריסין. בן–צבי ובזם היו מוכרים 

בקפריסין  החינוכית  ובעבודתם  מחויבים,  כאמנים 

לעולם של  ביטוי  ערוצי  בדרכו לפתיחת  פעלו איש–איש 
תלמידיהם ולהכלת ייצוגיו באפיקי הזיכרון הקולקטיבי.6

של  פילוסופיה  לקפריסין  עימו  הביא  בן–צבי  זאב 

אמנות "שהיא כולה שפת הנפש, היודעת לרומם ולהלהיב 

את האדם ולחזקו מול מתח החיים מסביבו". את תפקידו 

כאמן–מחנך ראה ביצירה עם תלמידים הלומדים "להרגיש 

בצמצום  תוכן  אל  המקבלות  צורות  טהורות,  צורות 

בן–צבי  שלמים".  עולמות   — סמלים  כמו   — ובמגובש 

ספורות  ושנים  הקולקטיבי,  הזיכרון  להליכי  מודע  היה 

עם  שיצר  הסביבתית  הפיסול  בעבודת   — לכן  קודם 

תלמידי המוסד החינוכי של משמר–העמק, פינת הגולה 

)1944( — ביקש למקד את השאלה "אילו העניינים שאין 

עליהם  יעבור  החיים  שגלגל  אותם  לתת  שאין  לשכחם, 
ויטשטשם".7

ללא  בקפריסין  לסדנתו  הפונים  את  קיבל  בן–צבי 

מיון והחל לעבוד עם כחמישים תלמידים מארצות מוצא 

שונות במגוון גילאים: הצעירים בני עשרה, המבוגר ביותר 

בראשית  באמנות.  קודם  ניסיון  חסרי  רובם  שבעים,  כבן 

לביטוי  פתח  שפתחו  כלליים,  נושאים  נקבעו  העבודה 

בפחד",  וילד  "אם  המשתתפים:  של  אישיות  חוויות 

"יהודי צועק", "המשיח הכבול" וכדומה, ולאחר זמן בחרו 

התלמידים עצמם את הנושאים. תנאי העבודה היו קשים: 

הסדנה מוקמה בסככה תחת גג ארעי, גשמי החורף העזים 

)שבצוק  הגדולים  הפסלים  את  ופוררו  מקום  לכל  חדרו 

העתים נבנו בלי שלד ברזל(, ולתלמידים לא היתה ברירה 

אלא לשוב ולהקימם פעם אחר פעם מחדש. בן–צבי נזכר 

וצועק. פסל  רץ  בידיו  ומוט  "אדם  נ.ב.:  הגדול של  בפסל 

את  לפני  רואה  אני  והנה  ופעמיים,  פעם  התמוטט  זה 

בפעם  הפסל  את  בעשותו  הפסָל  של  העקשניות  פניו 

השלישית". אחר כך הועברה הסדנה למשכן קבוע בצריף 

ולכן  אור  די  הכניסו  לא  הזעירים  שחלונותיו  מוארך,  פח 

עד  בבוקר  נמשכה משבע  העבודה  פרוצה.  היתה  הדלת 

שעות הלילה המאוחרות, ומשנוכח בן–צבי שהתלמידים 

מעבירים את כל שעות היום בסדנה — דאג להם גם לאוכל 
ולשתייה "ובית העבודה נהפך לבית שלנו ממש".8

�

נחום בנדל, סדנת היצירה בקפריסין, 1948, דיו על נייר, 25×19, אוסף האמן

Nachum Bendel, The Workshop in Cyprus, 1948, ink on paper, 19×25, collection of the artist

�

תערוכת בוגרי סדנת הפיסול של זאב בן–צבי בקפריסין, 1948, צלם לא ידוע, באדיבות אביבה דגן, קיבוץ שמרת

 Exhibition of graduates of Zeev Ben Zvi’s workshop in Cyprus, 1948, photographer unknown, courtesy of Aviva Dagan,

Kibbutz Shomrat
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.9

זאב בן–צבי, "פיסול בקפריסין", על 

הסף יח, 17.12.1948.

.10

זאב בן–צבי, "פיסול בקפריסין", על 

הסף כא, 7.1.1949, עמ' 3.

.11

שם, עמ' 3-2.

.12

הפרטים לקוחים מתוך שיחה 

עם אביבה דגן )קיבוץ שמרת(, 

26.12.2007. על פי עדויות ראייה, 

הפסלים שמורים במרתף בית רוטנברג 

בחיפה. הכניסה לארכיון בית רוטנברג 

לא הותרה לי, ולא קיבלתי תשובה אם 

הפסלים עדיין שמורים שם.

.13

מתוך שיחה עם נחום בנדל, 

קריית–חיים, 17.1.2008; ציטוטים 

מדברי בנדל המופיעים להלן בלא 

מראה–מקום, לקוחים משיחה זו.

מעוטרות  קופסאות  באבן,  קישוטיות  עבודות 

על–ידי  נתפסו  המחנה,  ברחבי  העקורים  שיצרו  וכלים 

בקטגוריה  כלל  לשער שלא  יש  כי  אם  כ"קיטש",  בן–צבי 

להנצחת  הניצולים  שיצרו  ממוזערים  מונומנטים  זו 

משפחותיהם שנספו בשואה. בן–צבי טבע את הסיסמה 

בגישה  "פיסול  להביא  וביקש  מלאכה",  ולא  "יצירה 

העמוקה ביותר שאני מסוגל" כדי לעורר "יסודות עמוקים 

של  המוחלט  ההעדר  "גם  לדעתו,  בנפשם".  הרדומים 

ביותר שהייתי קובע  זה הקו האופייני   — נפשית  יציבות 

הוא  האחד  קצהו  הוא  גם   — שם  שראיתי  האנשים  לגבי 

טובה  לרמה  להגיע  יכול  השני  קצהו  אך  התהום,  אמנם 

ויציבה. איזה קצה של הקו הזה התפתח אצלם — דבר זה 
תלוי הרבה במידת אמונך בכוחותיהם".9

הגיע  בטרם  עוד  בן–צבי,  של  הראשונה  מחשבתו 

למחנה, היתה ללמד עבודת מקשה בנחושת דקה, משום 

לתלמידים,  משהתוודע  שבטכניקה.  והפשטות  הקלות 

יציקה  בעבודת  אותם  והנחה  הנחושת  חומר  את  נטש 

באבן.  סיתות  לעבודת  בשלבים  הבשילה  שאף  בגבס, 

הקורס הראשון נמשך שישה שבועות, ובסיומו קיים בן–

צבי תערוכה שבה הוצגו למעלה מ–120 פסלי גבס ושישה 

הצבאיות  השמיכות  של  הרקע  "על  נחושת.  תבליטי 

חגיגית  ורוח  הפסלים  מאוד  בלטו  הרב,  ובאור  הכהות 

שררה".10 בתום הקורס השני הוצגו מאתיים עבודות גבס 

ועשרים עבודות אבן.

)שהנחתה  הסדנה  ממשתתפות  דגן,  אביבה  לדברי 

את קבוצת "תו–נו" הנזכרת לעיל בטרם הגיעה לקפריסין(, 

יזם בן–צבי בקפריסין תוכנית לעבודה סביבתית עתידית 

בחצר הפנימית של המוסד החינוכי בית רוטנברג בחיפה, 

עם עשרה מהבוגרים. באחת מרשימותיו ציין בן–צבי כי 

המוכשרים  אחדים  עם  פעולה  להמשך  תוכנית  "ישנה 

תלויה  התוכנית  הגשמת  אולם  התלמידים,  מבין  ביותר 

הפיסול  בעבודה  לכך".11  התנאים  וביצירת  בארץ  במצב 

הסביבתית ביקש בן–צבי לאפשר לתלמידיו לעבור עימו 

תהליך של עיבוד עולמם האישי לעבודת אמנות קבוצתית, 

שתגבש ביטוי לחוויית השואה והעקירה. פסלי הבוגרים 

שבחר, ובכללם עבודותיה של דגן, הועברו לבית רוטנברג 

 — הפרויקט  לפיתוח  מוצא  נקודת  כוונה שישמשו  מתוך 

אך זה התעכב מסיבות אלה ואחרות. מחלתו ופטירתו של 
בן–צבי ב–1952 סתמו את הגולל על תוכניתו.12

נפתלי  בהנחיית  לציור  סדנה  גם  נפתחה  בקפריסין 

חנה  לעתיד,  אשתו  זמן  לאחר  הצטרפה  שאליו  בזם, 

ליברמן. מתוך מאה מועמדים שהתייצבו לקריאתו, בחר 

בזם 25 תלמידים לעבודת הסדנה. אחד מהם, נחום בנדל, 

יליד פולין שהיה אז כבן 19 וחבר בקבוצת "דרור", סיפר 

על תהליך המיון:

פתאום ראיתי מודעה: מחפשים ציירים ושיתייצב מי 

שחושב שהוא מתאים. באתי ומצאתי אדם נמוך קומה 

ששאל אותי, תגיד, ציירת פעם? עניתי: לא למדתי, 

אבל אני אוהב לצייר. אתה רוצה ללמוד? אמרתי שכן. 

הוא שם לי משהו על השולחן והייתי צריך לצייר. על 

המקום הוא נתן לי תשובה שהתקבלתי. האיש הזה 
היה נפתלי בזם.13

הביא  בו,  ומורה  בצלאל  בוגר  היה  כבר  שאז  בזם, 

בציור,  תקופות  ולימד  אמנות  ספרי  לקפריסין  עימו 

וגם  ברישום  המיומנות  לשכלול  תרגילים  פרספקטיבה, 

תיאוריה של צבע, אף שצבעים כמעט לא היו בנמצא. הוא 

יצירת   — המקום  בתנאי  פשוט  לא  קבוצתי  פרויקט  יזם 

אלבום הדפסים בחיתוך לינוליאום. את התלמידים הנחה 

לתאר את עולם החיים במחנה, ובתמונות משתקף מחנה 

הנקה,  צריף  חתונה,  שלמים:  חיים  מחזורי  חיים,  רוחש 

המרחב  וצף  עולה  שני  במבט  אירועים.  ושאר  מיפקד 

הפנימי ולא רק זה החיצוני — הסגירּות, האופק החסום, 

או  עשן  ועמוד  תיל  גדרות  שמירה,  מגדלי  כמו  דימויים 

מחנות  של  וסיוט  אחרים  ימים  הדעת  על  המעלים  ענן, 

אחרים.

בנדל, שהשתתף בשתי הסדנאות )זו של בן–צבי וזו 

של בזם(, מתאר אותן כחוויה המשמעותית בחייו:

השואה  האמנות.  אהבת  את  קיבלתי  בקפריסין 

הייתי  פעם:  אף  ממנה  יוצאים  שלא  טראומה  היא 

אני  שרדתי,  נוספים.  ובמחנות  בבוכנוולד  באושוויץ, 

לא יודע איך, אין לי מושג, אבל זה הלך אתנו כל הזמן. 

אתה  בן–אדם,  נעשה  אתה  האמנות,  עם  ופתאום, 

יכול להתחיל לתת ביטוי. זה נתן לי אישית הרגשה 

�

אביבה דגן, שני דורות, 1947, חומר, עקבותיו אבדו )נוצר בסדנה של זאב בן–צבי בקפריסין(, תצלום באדיבות האמנית

Aviva Dagan, Two Generations, 1947, clay, whereabouts unknown (created in Zeev Ben-Zvi’s workshop in Cyprus), photo courtesy 

of the artist

�

אבא פניכל, דמות אשה, 1948, דיו על נייר, 25×17, אוסף בית לוחמי–הגטאות, תצלום באדיבותו

Abba Fenichel, Woman, 1948, ink on paper, 17×25, collection of The Ghetto Fighters’ House, photo courtesy of the latter



128129

.14

מנחם אורן, מנגד תראה את הארץ: 

חינוך נוער בקפריסין )בית לוחמי 

הגטאות, 1985(, עמ' 182. ברנשטיין 

מסר את יומנו לארכיון בית רוטנברג, 

אך היומן ושני ארגזים עם חומר 

ביוגרפי על תלמידי הסמינר לא 

נשמרו.

.15

חיים אתר, בתוך: דוד מלץ, "לחנוכת 

בית המשכן לאמנות", יומן עין–חרוד, 

.22.10.1948

.16

דוד מלץ, שם.

שגם אני מסוגל לעשות משהו שאף פעם לא תיארתי 

לעצמי. שם ציירתי גם ציורים על השואה.

בווילנה,  באקדמיה  שלמד  פולין  יליד  ברנשטיין,  משה 

סיפר על "מסיבות נהדרות" שערכו התלמידים עם בזם, 

בקפריסין  שהותו  ובעת  למדורה,  סביב  ושירה  ריקודים 

אף כתב יומן. את ימי קפריסין תיאר כימים "שחישלוהו 

מבחינה הומנית ואמנותית. דברים היקרים ללבו שאבדו 
לו בדרכי הנדודים נמצאו לו פתאום".14

    

מחוזות של זכרון הגלות
—

בזם עצמו הגיע לארץ ב–1939 כנער צעיר מגרמניה, ורוב 

משפחתו נספתה בשואה. ב–1953 יצר את רישום הפחם 

פועל עברי ניצול אושוויץ — פועל חסון שגבות עיניו נראות 

חרוכות ועל זרועו מקועקע מספר — ביטוי נדיר להפנמה 

של זיכרון טראומטי בייצוג הגמוני–לכאורה.

באותה שנה, 1953, יצר דוד נבות )דוידקה( תפאורת 

חג לסדר הפסח בחדר האוכל של דגניה א' — ציור בצבע 

בציור  מ'(.  )כ–14  אריזה  נייר  של  ארוך  גליל  על  גואש 

ותוארה  השבטים,  וסמלי  פמוטים  גבס,  תבליטי  שולבו 

לארץ.  ועלייה  נדודים  של  רבת–רבדים  היסטורית  סאגה 

דוידקה עירב ז'אנרים של ציור וקטעים שצוירו במשפחות 

צבעים שונות ותוך שימוש באפקטים שונים, בניסיון לייצג 

דמויות  הופיעו  הציור  ברקע  מורכבות.  זיכרון  מערכות 

בפרסקאות  לנהוג  בדומה  אדמה,  בצבעי  מונוכרומטיות 

שכמו  סצינות  עם  זיכרון  מובלעות  כעין   — ובמוזאיקות 

משפחה  והקולקטיבי:  הפרטי  הלא–מודע  מן  לקוחות 

מאיים  ובחוץ  הסדר,  שולחן  סביב  מכונסת  יהודית 

בחרב;  וחמוש  גלימה  עוטה  צלב  לוחם  בדמות  הפוגרום 

שיירת יהודים נודדים בנוף מושלג )ציטוט חופשי מציורו 

הנודע של שמואל הירשנברג, גלות, שהיה למיתוס(; טבע 

ודג בצלחת;  זהובים, כלי חג  יהודי הכולל פמוטים  דומם 

שולחן חג ארוך של ליל הסדר בקיבוץ; סצינות תנ"כיות 

כי  לזכור  יש  ועוד.  כתפיו,  על  טלה  הנושא  משה  כמו 

בכ"ז  לשואה,  הלאומי  הזיכרון  יום  בחוק  נקבע  ב–1951 

בניסן — שישה ימים לאחר חג הפסח. אך בטרם מיסודו 

למחוז  באורח ספונטני,  ליל הסדר,  הפך  הזיכרון  יום  של 

זיכרון לנספים ואבל על בית ההורים שחרב. 

לזכרו  ייצוג  הנותנות   — נבות  דוד  של  אלה  סצינות 

של ליל הסדר המשפחתי בגולה ולחוויה ההיסטורית של 

רדיפות ונדודים — סותרות את הדימוי שהשתרש בציבור 

על תמונת החג בקיבוץ. הדימוי הסטריאוטיפי של קישוטי 

החג קרוב אולי יותר לסגנון שרווח בקיבוץ הארצי: עולם 

לנו למשל מעבודותיו של אברהם  דימויים שונה, המוכר 

אמרנט )טושק( לליל הסדר בקיבוץ מזרע.

דוד  את  שהעסיקו  המרובדים  שהנושאים  מסתבר 

נבות, כלל לא היו חריגים בציורי הפסח שנוצרו בתנועות 

בגולה  משפחתי  סדר  של  סצינות  האחרות.  הקיבוציות 

משולבות גם בעבודת החג שיצר ליאו רוט בחדר האוכל 

השתנה  ה–50  שנות  במהלך  למשל.  אפיקים,  קיבוץ  של 

לא  אך  אלה,  בקיבוצים  גם  הדימויים  עולם  כנראה 

באשר  ההשערה.  לביסוס  מספקות  עדויות  בידי  נמצאו 

לעבודותיהם של נבות ושל רוט — מעצם העובדה שנוצרו 

עבור הקהילה ולחגה, אפשר להסיק כי הלמו את מערכת 

הציפיות הקהילתית ואת דימויה העצמי. 

חנוכת  בטקס  כי  לציין  יש  בקיבוץ,  למוזיאון  באשר 

)אוקטובר  עין–חרוד  לאמנות  משכן  של  הקבע  מבנה 

1948(, נקשרה הזהות הישראלית במוצהר בשואה ובזהות 

היהודית בגולה. מייסד המוזיאון, חיים אתר, הגדיר בדבריו 

הרוח  לאוצרות  גנזים  כ"בית  המוזיאון  של  תפקידו  את 

וזוהי  לטמיון,  ההולך  שלם  "בעולם  הקשור  היהודית", 

עלינו   — ירושלים...'  אשכחך,  'אם  שאמרנו  כשם  הגולה. 

באב  בתשעה  הגולה...'".15  אשכחך,  'אם  עתה:  להגיד 

תש"ח הוצגה במשכן לאמנות התערוכה "בליל זה יבכיון", 

ברפרטואר  כי  ודומה  פולין,  יהדות  לחורבן  שהוקדשה 

הביטוי  ניתן  בו  שהתנהל  ובשיח  במשכן  התערוכות 

משמעותו  בישראל.  במוזיאון  השואה  לזכר  הראשון 

"קשר  אותו  מתוך  מקימיו  על–ידי  נתפסה  המוזיאון  של 

פנימי עמוק לדורות ישראל, לאותו עולם יהודי אשר נופל 

וגודלם הנפשי,  יספוג הדור הצעיר "מזיוום  ולמען  וקם", 

בגולה  הצמיחה  קרקע  אבותיו".16  של  ומחזונם  מסבלם 

נתפסה כמקור יניקה לתכונות כמו חמלה, רחמים ואהבה, 

והמוזיאון הוצב כמחוז זיכרון, האוצר מטעני ניסיון יהודי 

�

אבא פניכל, ארבע דמויות משוחחות, 1948, פחם על נייר, 24.5×18.5, אוסף בית לוחמי–הגטאות, תצלום באדיבותו

 Abba Fenichel, Four Figures Conversing, 1948, charcoal on paper, 18.5×24.5, collection of The Ghetto Fighters’ House, photo

courtesy of the latter

�

דוד נבות, ציור לסדר בחדר האוכל בדגניה א‘ )פרט(, 1952 בקירוב, גואש על נייר אריזה, 1400×290, אוסף משכן לאמנות 

עין–חרוד

 David Navot, Painting for a Passover Seder in Degania Alef (detail), ca. 1952, gouache on wrapping paper, 290×1400, collection of

Museum of Art, Ein Harod
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ואוצרות רוח יהודיים למען הדורות הבאים.

הדוגמאות המרתקות שתוארו כאן מעידות על עולם 

תרבות שאינו חד–ממדי. מערכת התרבות השלמה מייצרת 

מגוון של וריאציות, כאשר המשתמשים יוצקים תוכן חדש 

לכלי התרבות הריכוזיים. פרקטיקת היומיום נוקטת צורת 

ובתוך  קולקטיביות  תרבות  תבניות  של  אחרת  "צריכה" 

בחג,  הציבורית  אלטרנטיבה. ההתכנסות  להן  מציבה  כך 

המציף  ותרבותי,  רגשי  למוקד–הזדהות  הופכת  למשל, 

במשקעים טעונים ומצליב עבר והווה ליצירת זהות רבת–

פנים ודיאלקטית.

�

אמן לא ידוע, מונומנט זיכרון מקפריסין: "לזכרון נצח לכבוד בני משפחתי שנרצחו בידי הנאצים הבזויים", 1948 בקירוב, אבן, 

12×19×17, אוסף וילי לינדוור, רמות

Unknown artist, Monument created in Cyprus: "For the everlasting remebrance and honor of members of my family who were killed 

by the contemptible Nazis", ca. 1948, stone, 17×19×12, collection of Willy Lindwer, Ramot
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�

עמוד שער לבגירוש קפריסין: אלבום הדפסים, 1948, נדפס בסדנה של נפתלי בזם על–ידי תלמידי הסמינר ע“ש פנחס 

רוטנברג בקפריסין, חיתוך לינוליאום, 35×50, אוסף משכן לאמנות עין–חרוד

 Cover page for In the Cyprus Deportation: Album of Prints, 1948, printed in Naftali Bezem’s workshop by students of the Pinchas

Rotenberg Seminar in Cyprus, linocut, 50×35, collection of Museum of Art, Ein Harod

�

גיטל גוטמאן, בית תינוקות, מתוך בגירוש קפריסין: אלבום הדפסים, 1948, חיתוך לינוליאום, 35×50, אוסף משכן לאמנות 

עין–חרוד

 Gitel Gutman, Infants’ House, from In the Cyprus Deportation: Album of Prints, 1948, linocut, 50×35, collection of Museum of Art,

Ein Harod
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