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"מהו קולקטיב בחיי היהודים"
תפאורות חג בקיבוץ 

גליה בר אור

משכן לאמנות עין–חרוד עוסק באיסוף יצירות שנוצרו להתכנסויות החג בחדר האוכל בקיבוץ. 

אוסף זה נאסף, בין השאר, במטרה לבחון את הסטריאוטיפ המקובל על היחסים הדיכוטומיים 

שהתקיימו לכאורה בקיבוץ ובארץ ככלל בין יהדות לציונות ובין דתיות לחילוניות.

הממצאים סותרים דימוי זה, וההתדיינות עם תבניות העבר הנחשפת כאן מעוררת לבחינה 

מחודשת של הקטגוריות הנוקשות שהנחו את המחקר עד היום, וגרמו לו להחמיץ עולם רגשי 

ואינטלקטואלי מורכב. יש אפוא להרחיב את המבט החוקר ולהפנותו אל מה שנותר במשך 

כחה, יצירת הסטודיו והיצירה למרחב ציבורי, וכן לפתח כלים לא  שנים מחוץ לקאנון ונדון לש�

דיכוטומיים להכלת המבנה ההיברידי וממד השינוי בעיצוב זהות ומשמעות.

אופיים של החגים בקיבוץ עוצב כבר בימיו הראשונים, אז החלו החברים וילדיהם להתכנס 

בבגדי חג לבנים בחדר האוכל המקושט לחג, שהוכן מבעוד מועד. מאמץ רב הוקדש לחידוש 

וציורים.  כתובות  בצמחים,  עיטור  טרי,  קש  פיזור  סיוד,  באמצעות  האוכל  חדר  של  פניו 

ההתכנסות המשותפת לחג ענתה על צורך בצוותא שיש בה חריגה מחיי היומיום ותביעותיו. 

אווירת התרוממות הרוח הובילה לשירה סוחפת ולריקודי הורה סוערים שהיו שיאו הלא–

פורמלי של החג. בהדרגה התעצבו בקיבוצים מסורות ודפוסים קבועים להתכנסות הציבור. 

ויצירה ספרותית עתיקה וחדשה  ורב–רבדים של מסורות  תבניות עבר, מאגר מגוון, עשיר 

נקשרו בדגשים שונים למרקם חדש של חג.

בכל קיבוץ פעלה ועדת תרבות, ולצדה אנשי רוח ואמנים שהשקיעו ידע, שאר רוח וכישרון 

בעיצוב תבנית מקומית לחג. מוזיקאים, כוריאוגרפים וציירים עיצבו וייחדו אווירה וטקס, 

חג ומועד. יחד קבעו דפוסים לשנים רבות. ההשקעה ביצירת החג היתה עצומה, ותחושת 

האחריות כבדה, כפי שציין חיים אתר, אמן מקיבוץ עין–חרוד:

"דברים אלה קובעים מאוד בצביונה של יצירת–עם הזאת, שהיא על אחריותנו. 
הן נכס–עם אנו מנחילים לבאים אחרינו - ורבה האחריות".1

באיכות וברלבנטיות של יצירתם שאפו אמני הקיבוץ להעניק לציבור תחושה של שייכות 

ועושר תרבותי, כמו גם דרך להתמודד עם הגעגועים לבית ההורים ולחג המשפחתי בגולה. 

האמנים ביקשו לעצב יחד דבר מה חדש שיש בו אינטימיות וחוויה המרחיבה את הנפש. 

המוקד המרחבי לכך היה חדר האוכל - בדרך–כלל צריף עץ או מבנה שהוסב ושימש בחיי 
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היומיום כחדר אכילה וכמרחב למפגש חברתי, לאסיפות קיבוץ, לבחירות ולמסיבות )מאוחר מ

יותר, עם התבססות הקיבוץ, עבר חדר האוכל לחלל בנוי(.

עבודת האמנים שינתה את חוויית החלל המוכר, שקיבלה ממד חדש–ישן ונטענה בדינמיקה 

של זמן ובזכרון העבר. מרחב היצירה לחג בראשית ימי הקיבוץ אינו ניתן להגדרה במונחים 

ממיינים של גבוה ונמוך )או "עממי"(, אמנות ואומנות, ואף המונח "קישוט" או "עיצוב" לא 

עושה עימו צדק. זהו מרחב שבין מרחבים, מרחב בין–תחומי, חילוני וגם דתי, אינטימי וגם 

ציבורי, חלל טוטאלי שבו מרכיבי כתב וציור משתרגים בפרחים ובעמודי ירק ומשתלבים 

בדגשים אדריכליים.

ברבים מהקיבוצים היה האמן לחוליה מרכזית המוליכה אל העבר, למסורת היהודית, למרחב 

המשמעות שאליו נזקק האדם בימי אבל, שמחה וחג. דוגמה לכך מצויה בעדות שהעלה על 

הכתב אברהם )טושק( אמרנט, שתיאר את התהליך שבו נוצרה זיקה מחודשת להוויית סדר 

הפסח בקיבוצו, מזרע. בשנות השלושים נהוג היה במזרע לחוג את הפסח במסכת הבנויה 

במתכונת הסדר, אך תכניה התמקדו ברוח היתולית בחיי היומיום ובאפיון טיפוסים ומערכות 

יחסים בקיבוץ. אמרנט אמנם שיתף פעולה ביצירת המסכת לסדר ההיתולי, אך בערב החג 

עצמו טרדה אותו תחושה קשה של אי–נחת; הוא נכסף לסדר מסוג אחר. ב–1940 חלה עבורו 

נקודת מפנה. משהגיע החג, נמלט אמרנט מהקיבוץ והסב עם רעייתו ובתו לסדר המסורתי 

"נרות החג קרנו באורם הקסום, והקול המתרונן מההגדה התנגן בכל רמ"ח  בבית הוריה. 

איברי", כתב.2 שנה לאחר מכן, בפסח תש"א )1941(, גמלה בלבו החלטה, והוא הכין על דעת 

עצמו, כחבר ועדת התרבות, הגדה מקומית לסדר הפסח, ובשוליה שיבץ איורים מעשה ידיו. 

אמרנט הדפיס עותקים וכרך את הדפים לחוברות. רעייתו לימדה את החברים זמירות חג, 

והוא הפך את חלל חדר האוכל לאמפיתיאטרון מאולתר באמצעות חבילות חציר שהניח זו 

על גבי זו, שמעליהן לוחות עץ. בדיעבד התברר כי אמרנט ענה להמיית לבם של החברים; 

"כשסיימנו לקרוא מהדף הראשון של ההגדה והעברנו את הדף - נשמעה אוושת העלעול 
ההמוני באולם, ורחש ההתנשמות של הקהל שניכרה בו חדווה", כתב.3

שמעה של חוויית סדר הפסח במזרע עבר בקיבוצי השומר–הצעיר, ובעקבותיה חבר אל אמרנט 

דוד אמיתי מקיבוץ שריד, שהתנסה גם הוא בעיצוב סדר והגדה לחברי קיבוצו. בשיתוף פעולה 

עם האמנית רות שלוס יצרו שלושת האמנים את ההגדה הראשונה של תנועת הקיבוץ–הארצי 

.)1942(

באותם ימים נשמר לאמני הקיבוץ תפקיד מיוחד: בתנאים של חברה צעירה, מגורים במבנים 

ארעיים, צפיפות וקשיים יומיומיים נוצר צורך חברתי בתיחום זמן ומקום, הנפרד מהמולת ימי 

החולין. על האמן נאמר בהקשר זה כי הוא "מלבישם צורה, את הימים, לבל יהלכו ערטילאיים. 

מוציאם מבדידותם ומרתקם בשרשרת הזמנים".4 כך תואר בעין–חרוד למשל, האמן חיים אתר, 

שנקשר בתיאורי בני הזמן בזיקה לשורת נושאי תפקידים בעיירות הגולה, שסימלו בזיכרון 

הקולקטיבי את מהלך החיים הקהילתי הפנימי על כל רבדיו:

"כן הילוכו בחדר האוכל תמיד מוסיף חשיבות וכאילו חגיגיות ל'שולחן', כרבי; מטפל - כגבאי; 



ות
יב
בק
חמ 

ת 
רו
או
תפ

85

מגיש - כשמש. וכן בעריכת ההלוויה, ביום האבל וביום הזיכרון. תמיד בצד הארון אשר על 

הכתפיים, רומז לילדים, לחברים, לא 'לרוץ אורח' לפניו, להיות דמומים, להתייצב חגיגיים גם 

באבל. ]...[ והוא המדליק את נרות החלב בפמוטי הכסף לאות פתיחת ההתייחדות עם זכר 
חבר".5

כחה לזיכרון, בין  אתר תואר כמי שהופקד על המרחב הלימינלי של הזמן, בין עבר להווה, בין ש�

מוות לחיים ובין חול לקודש:

כחה. חרד לזכרו של כל חבר שנעקר מחיינו,  "אתר הוא שלימד אותנו את המלחמה במוות, בש�

היה מדליק את נר הנשמה ביום השנה. המוות היה לו לחוויה בקשר החיים אליו, ולכך דאג. 
הוא שקבע נוסח וזיכרון לאנשים שהלכו, כשם שיצק במסגרת אמנותית מסורת לחג".6

זיכרון קולקטיבי בחיי  בראשית שנות העשרים החל אתר, מתוך מודעות למשמעותו של 

קהילה, באיסוף חומר לארכיון, שאותו שמר בשנים הראשונות תחת מיטתו. כמו כן עסק 

בסיתות מצבות קבורה בבית–העלמין למרגלות הגלבוע, ברוח מצבות היהודים בעיירות מזרח 

אירופה, ועיצב את טקסי ההלוויה והזיכרון ביישוב. כבר אז היתה משמעות לתרומתו:

"צריך להיזכר בדמות חיי הקבוצה ותרבות חיי החברה בארץ לפני היות עין–חרוד בכדי להבין 

מלוא עומק השפעתו על חיינו וה'טעם הטוב' אשר הוסיף להם במכחולו. מחדר האוכל שלנו 

טואטאו לראשונה בארץ ובקבוצה תפאורות 'שרשרות הנייר' הצבעוניות ושרשרות ה'ירק' 

שהיו כמעט 'מסורתיות' מאז ימי עליית הביל"ויים והעלייה השנייה. גם צריף העניות פואר, 
אם לא בעושר הרי בטעם. הופיעה נברשת העניים עשויה גזרי עץ, בחן קריצת נרותיה".7

כבר ב–1924 עסק אתר בעיטורי אותיות עבריות, ובאמצעותן נתן ביטוי למשמעות חג ומועד. 

פעילותו בהענקת אווירת משמעות לחדר האוכל חרגה מתחום תפאורות החג: 

"והנה היו לחדר האוכל פנים אחרות ומקום בו לתערוכות קטנות מידה ורבות טעם ותוכן 

אשר הביאו להמולתו ממאורן התרבותי. ]...[ והחנוכייה של אתר בחדר האוכל, ותפאורותיו 

בבית–הספר ומסכותיו בימות הפורים ושילוב דברי ספרות מראשונים ואחרונים, ושיר חסידים, 
ונגינה )אשר הבין ואהב( בת דורנו".8

תפאורות  בעיצוב  אתר  החל   1934 בשנת 

לסדר הפסח בחדר האוכל שתוכנן על–ידי 

ריכרד קאופמן ביישוב הקבע בגבעת קומי, 

שנחנך בתחילת שנות השלושים. תפאורותיו 

לתלייה  בשנה  שנה  מדי  מותקנות  עדיין 

מכסות  הן  בשעתו.  שנתן  הוראות  על–פי 

את קירות חדר האוכל בפסוקים, בתפרחות 

ובחיות אגדיות, שכמו עלו מכתבי יד יהודיים 

עץ  הבנויים  בתי–כנסת  ומציורי  עתיקים 

1. חיים אתר, ציור לסדר פסח, עין-חרוד, תחילת שנות במזרח אירופה )תמונות 4-1(.
הארבעים, שמן על בד, אוסף משכן לאמנות, עין-חרוד.
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בדומה לאמני האוונגארד היהודי במזרח אירופה שאב מ

מסורתיים,  יהודיים  ממוטיבים  השראתו  את  אתר 

נוף  של  מסוגננים  תיאורים  פני  על  העדיף  שאותם 

הארץ ואנשיה, טבע ושמחת עבודה. הוא לא השתמש 

עשיר  צבעוני  מגוון  כלל  ולא  טהורים  בצבעים 

ו"אופטימי". הדקורציות שלו היו בעיקרן מונוכרומטיות, 

והנחת הצבע כבדה וטעונה. זיקתו הנמשכת למסורת 

היהודית, לאיורים בספרות היידית ולתפאורות סייעה 

בידו להעניק רובדי עומק ופרספקטיבה של זמן אחר 

מערכת  את  וביסס  פיתח  אתר  פעילותו.  לתחומי 

תפאורות החג לאחר שובו מהשתלמות בפריס בשלהי 

שנות השלושים, והמשיך במלאכה עד לפטירתו בשנת 

.1953

אתר  שיצר  התפאורות  של  העממי  היהודי  ההיבט 

עין–חרוד  תנועת  עין–חרוד.  בקיבוץ  חריג  היה  לא 

ובהמשך הקיבוץ–המאוחד( ראתה עצמה   ,1927 )עד 

כמי שפועלת בקרב בני השכבות העממיות, בתנועת 

גם  היה  כך  "החלוץ", שהיתה תנועה עממית רחבה. 

דימויה העצמי של התנועה:

היהודיות  השכבות  בני  אנחנו  הן  אנחנו?  מאי  "וכי 

בני  ]...[ מעטים בתוכנו  והשדרות העממיות  העניות 
בעלי הבתים האמידים".10

בשיח התנועתי הופנמה האמונה כי בשכבות העממיות 

היהודיות גלומים כוחות לאומיים וחברתיים שאבדו 

לשכבות האחרות. הקשר בין העם היהודי וארץ ישראל 

המשאבים  ואת  הכמיהה  את  המבטא  ככזה  נתפס 

ככוח  הנפשיים העצורים בשכבות החברתיות הללו, 

מהותי והיסטורי. הקיבוץ–המאוחד הדגיש את היותו 

חלק מגוף העם בתפוצות, הקשור לתרבותו וליצירתו:

"המפעל התרבותי שלנו בארץ קשה לו להתקיים בלי הד עממי בגולה, כי אין תוכן לחיי הפועל 
בארץ בלי פאתוס היצירה של ההמונים בגולה".11

במסר של תנועת הקיבוץ–המאוחד אמנם הושם דגש על היעדר התנאים להתפתחות חיים 

יהודיים בגולה, התרעה על חורבן עתידי וחיוב חד–משמעי של בניין הארץ, אך כל זאת תוך 

התייחסות חיובית ליצירה היהודית. בתנועה גובשה השקפה שלפיה "הציונות פירושה שלילת 

המצב הגלותי, אך אינה שלילת כוחות העם בגולה"12 - ולא שלילת היצירה היהודית בגולה. 

מגמה זו משתקפת בתפאורות החג של אתר ובמשכן לאמנות שהוקם בעין–חרוד, ובו שמור 

 3. חיים אתר, ציור לסדר פסח, עין-חרוד, 
 שנות השלושים, שמן על בד, 

אוסף משכן לאמנות, עין-חרוד.

4. חיים אתר, ציור לסדר פסח, עין-חרוד, 
תחילת שנות הארבעים, שמן על בד, אוסף 

משכן לאמנות, עין-חרוד.

2. חיים אתר, ציור לסדר פסח, עין-חרוד, 1940 
בקירוב, שמן על בד, אוסף משכן לאמנות, 

עין-חרוד.
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בין היתר אוסף היודאיקה מתפוצות ישראל שאתר ליקט, שימר והציג.

עם זאת, ראוי לציין כי לכל תנועה היו סדר יום ופרשנות משלה לערכי ישראל, שהודגשו 

ובסגנון האמנות.  וקיבלו ביטוי בתפאורות החג, באיקונוגרפיה של הציורים  במסכת החג 

בתנועת הקיבוץ–הארצי )השומר–הצעיר( גובשו מסרים שונים מאלה שגובשו בתנועת הקיבוץ–

המאוחד, ודוגמה לכך ניתן למצוא בעבודתו של אמרנט, שקיבוצו מזרע משתייך לתנועת 

הקיבוץ–הארצי. בתנועה אוונגארדית זו הודגשו ערכים סוציאליסטיים, וביצירות האמנים לחג 

הודחקה נקודת המבט היהודית )תמונות 5, 6(.

יהודיים,  בניגוד לתפאורות שיצר אתר, התפאורות של אמרנט לא התבססו על מוטיבים 

אלא נתנו ביטוי למאורעות התקופה. בפסח תש"ד )1944(, למשל, תיאר: "סביבנו השתוללה 

המלחמה, הדי השואה רדפו ]...[ בשחור האבל המדכא".13 בציורים שיצר אמרנט לסדר הפסח 

מופיעים פרטיזנים אוחזים בנשק, זקנים, נשים וילדים, וסירות מעפילים העושות דרכן במים 

סוערים בדרך–לא–דרך לארץ ישראל. בשנת 1955, כשבקיבוץ–הארצי התדיינו על קולקטיביזם 

רעיוני ואחדות דעות פוליטית, צייר אמרנט את מאיר יערי בלהט ויכוח, חולצתו הלבנה פתוחה 

וסביבו חבוקים חברים וילדים, לשמאלו נושאים המרגלים אשכול ענבים כבד, ומימין, מתחת 

לעץ, אשתו, בידה יונה לבנה וזרועה חובקת את בנם. בשנות קליטת העלייה מארצות ערב 

צייר ציורים בנושא זה תחת הכותרת "שים שלום עלינו". גם האתר שבו נחוג הסדר השפיע 

על הציורים. לסדר פסח שנחוג במבנה הרפת צייר על רקע נוף הקיבוץ, בין התבור לגבעת 

המורה, את ענפי המשק ואת חברי הקיבוץ בהוויה חקלאית ברוח הציירים ההולנדים. ממעל 

לציור הוצבה הכתובת "ימלאו, ימלאו עוד ראשנו טל, לא תבגוד ברכת הזרע". בשנת העשור 

למדינה בחר להחזיר את מנורת בית–המקדש לארץ ישראל משער טיטוס שברומא, ברישום 

דמוי תבליט אבן.

האדריכל  שתיכנן  הגדולים  השערים  חמשת  עבור  אמרנט  יצר  במיוחד  מרהיבה  יצירה 

מיסטצ'קין לחדר האוכל החדש של מזרע, שנחנך ב–1954. היה זה ויטראז' מנייר פרגמנט 

וצבעי מים לחלונות הזכוכית של חדר האוכל. שלושה שערים מרכזיים הוקדשו לנושאים 

המרכזיים בסדר - פסח, אביב וחירות - ובשני השערים מימין ומשמאל, על גבי מדליונים, 

הוצגו צמחי ארץ ישראל וסמלי חד–גדיא.

5. אברהם )טושק( אמרנט, ויטראז' לפסח, קיבוץ מזרע, 1955, נייר 
פרגמנט וצבעי מים, אוסף משכן-לאמנות, עין-חרוד. תצלום הצבה 

בתערוכת "העשור הראשון", משכן לאמנות, עין-חרוד, 2008.

6. אברהם )טושק( אמרנט, קישוט לפסח, קיבוץ 
מזרע, 1955, גואש על נייר אריזה, אוסף משכן 

לאמנות, עין-חרוד.
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שלא כמו אתר, שיצר תפאורה קבועה לסדר הפסח בעין–חרוד ואותה פיתח והעשיר בהדרגה, מ

אמרנט יצר מדי שנה בשנה תפאורות חדשות. גישותיהם היו שונות. אמרנט השתמש בנייר 

אריזה ובשקי קמח דגים כמצע לציוריו, ואותם פרש וחיבר למשטחים גדולים. את הצבע יצר 

מפיגמנטים. חדר העבודה שלו היה מאולתר וזמני, והוקם על בסיס מקום פנוי באחד ממבני 

הקיבוץ - פעם חדר כיתות לא מאוכלס ופעם מחסן. החומרים הארעיים ואופי הציור הלמו 

את מקצב הזמן. הציור שימש תפאורה אקטואלית, הוא לא נועד לעצב מרחב של קבע.

אתר, לעומת זאת, ביקש ליצור דפוס של מסורת, ולליל הסדר יצר ציורים שניתן להציבם 

במקום הקבע שייעד להם, בדומה לעיטורים בבית–כנסת. הוא צייר בשמן על בד, וכשחסר 

לו בד השתמש באריג גס של שק ומתח את הציורים על מסגרות. היה לו מקום עבודה משלו, 

סטודיו, שבו עבד. הוא לא יצר במקום מאולתר ולעיני החברים.

בימי  והקיבוץ–המאוחד  הקיבוץ–הארצי  חברי  האמנים  של  רובם  רוב  כמו  ואתר,  אמרנט 

הראשית, עלו לארץ ממזרח אירופה. אתר היה מבוגר מאמרנט בשש שנים. הוא נולד ב– 1902 

ולזולתה, לצורכי  בעיר זלטופול שבאוקראינה. אמו, שתוארה כ"רושמת ומציירת לעצמה 

רקמה ו'מזרח' ו'כתונת לתורה'", נפטרה כשהיה בן שמונה, והוא גדל בבית סבו וסבתו. הוא 

למד בחדר ובקלויז )חצר הרב(, ואת ידעו בספרות יידיש ובעברית רכש בכוחות עצמו. בגל 

פרעות פטליורה )1919( הותקפה זלטופול, ואתר השתתף בפעולות ההגנה של הנוער היהודי. 

החזן ר' יוסלי, שבמקהלתו שר אתר מגיל 12 ואליו היה קרוב מילדות, נרצח בפרעות בעיר 

הסמוכה. בשנת 1922 עלה לארץ ישראל, הצטרף ל"חבורת העמק", ועימה הגיע בשנת 1923 

לעין–חרוד.

אמרנט נולד בעיר טרנופול שבגליציה בשנת 1908. בגיל רך התייתם מאביו, והתחנך בידי 

אומנת נוצרייה. לימים סיפר כי אף שהאומנת עשתה מאמץ לכבד את אורח החיים היהודי 

ואת מנהגי הכשרות, לא היה בזה די. "כל זה היה חיצוני, שטחי וחיוור", אמר. "למרות כל 

הדלות", ציין, "בתחום המהותי של חוויות החג נכבשתי לו. התגעגעתי והתביישתי בבורותי. 

עם התבגרותי, התגברה והלכה בי התחושה של החיים בתוך עמי והשייכות לו".14 בגיל 12 

הצטרף אמרנט לתנועת השומר–הצעיר, ובשנת 1930 עלה לארץ ופעל בתחומים רבים, ובין 

השאר ייסד את המכללה האזורית אוהל–שרה )כיום מכללת עמק יזרעאל(.

אם כן, אתר ואמרנט ניזונו ממקורות צמיחה שונים, דבר שלכאורה מסביר את דרכם הנבדלת 

עמדות  ובראשונה  בראש  מייצגות  עבודותיהם  כי  נראה  זאת,  עם  חג.  תפאורות  בעיצוב 

ותפיסות של התנועות הקיבוציות שאליהן השתייכו.

אמני הקיבוץ–הארצי כרכו בעבודותיהם ענייני אקטואליה ואזכורים ישירים לאירועי הזמן, 

ושל מנהיגי התנועה. עבודתם הפיגורטיבית  דיוקנאות ספציפיים של חברים  ושילבו בהן 

התדיינה עם דינמיקה פוליטית בת זמנם, ולעתים נשאה אופי הירואי, אפי או ארכיטיפי. 

השפלה,  ארצות  אמני  של  ההווי  מציורי  השראה  שואבות  למשל,  אמרנט,  של  עבודותיו 

ממוטיבים נוצריים ומרוח הפיסול ההירואי של אנדרטאות האמן נתן רפפורט, יליד פולין. 

ביצירת אנדרטאות  וקיבל מקום מרכזי  רפפורט היה בנעוריו חבר תנועת השומר–הצעיר, 

בקיבוצים שהשתייכו לתנועת הקיבוץ–הארצי )יד–מרדכי 1951, נגבה 1953, גת 1968(. הציור 

של אמרנט לתפאורות הסדר רשום אמנם ביד קלה, בקו אינטימי ובלתי אמצעי, רווי בהומור 

ובקרבה למצויריו, אך בתקופות מסוימות הקומפוזיציות הקבוצתיות שלו מעלות על הדעת 

העמדה פיסולית ניאו–קלאסית כבעבודתו של רפפורט. ריאליזם סוציאליסטי של ממש לא 
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נמצא שם, כפי שלא רווח ביתר קיבוצי הקיבוץ–הארצי, חרף הזדהותה הפוליטית והתרבותית 

של התנועה עם ברית–המועצות )משנות הארבעים עד 1958(.

יהודיים,  מיתיים,  להקשרים  כיוונה  זאת,  לעומת  הקיבוץ–המאוחד,  אמני  של  החג  יצירת 

עממיים ואוונגארדיים. תפאורותיו של אתר קשורות לעולם של כתבי יד יהודיים. בעבודותיו 

הודגש עיטור האות העברית ומסורת עיטור האות התחילית, ומערכיו מושתתים על מבנה 

המגילה, על איורים ועל מגזרות נייר. בהתדיינות שפיתחו אמני הקיבוץ–המאוחד עם מקורות 

רלבנטיים לחייהם נכללו בנוסף לאמנות עממית יהודית גם ממצאי אמנות יהודית עתיקה 

בארץ, מטבעות מתקופת בית–שני ופסיפסים.

אמן אחר שפעל בקיבוץ עין–חרוד בשנות העשרים הוא דוד )דוידקה( נבות )1989-1907(. 

כמו אתר, נבות נולד בזלטופול. בשנת 1924 עלה לארץ ישראל, ובשנת 1925 הצטרף לקיבוץ 

עין–חרוד. נבות עבד עם אתר במאפייה בלילה וצייר בשעות היום. כשהתיישבו חברי עין–חרוד 

 1930 ועסק בשמירה על המטעים. בשנת  נבות בנקודה במעיין חרוד  בגבעת קומי נשאר 

הצטרף לקבוצת החוגים )הגרעין המייסד של קיבוץ בית–השיטה(, עבר לקיבוץ איילת–השחר 

ואחר–כך לדגניה.

בשנת 1953 יצר נבות תפאורת חג לסדר הפסח בחדר האוכל של דגניה א' - ציור בצבע גואש 

על גליל ארוך של נייר אריזה )כ–14 מ'(. בציור שולבו תבליטי גבס, פמוטים וסמלי השבטים, 

ותוארה בו סאגה היסטורית רבת–רבדים של נדודים ועלייה לארץ )תמונות 7, 8, 9(. נבות עירב 

7. דוד )דוידקה( נבות, חד גדיא, ציור לסדר פסח, דגניה א', תחילת שנות החמישים, צבעי גואש על נייר 
אריזה, אוסף משכן לאמנות, עין-חרוד.

8. דוד )דוידקה( נבות, ציור לסדר פסח, 
דגניה א', תחילת שנות החמישים, צבעי 

גואש על נייר אריזה, אוסף משכן לאמנות, 
עין-חרוד.

9. דוד )דוידקה( נבות, ציור לסדר פסח, דגניה א', תחילת שנות 
 החמישים, צבעי גואש על נייר אריזה, אוסף משכן לאמנות, 

עין-חרוד.
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ז'אנרים של ציור וקטעים שצוירו במשפחות צבעים שונות ותוך שימוש באפקטים בניסיון מ

לייצג מערכות זיכרון מורכבות. ברקע הציור הופיעו דמויות מונוכרומטיות בצבעי אדמה, 

בדומה לנהוג בפרסקאות ובמוזאיקות - כעין מובלעות זיכרון עם סצינות שכמו לקוחות 

מן הלא–מודע הפרטי והקולקטיבי. בין השאר הופיעו בציור משפחה יהודית המכונסת סביב 

שולחן הסדר כשבחוץ מאיים הפוגרום בדמות אדם עוטה גלימה אדומה, חמוש בחרב )אולי 

זוהי הפורפוריה, הגלימה האדומה שעליה רקומים שמות הצדיקים שנהרגו על קידוש השם(; 

שיירת יהודים נודדים בנוף מושלג )ציטוט חופשי מציורו הנודע של שמואל הירשנברג, "גלות", 

שהיה למיתוס(; טבע דומם יהודי הכולל פמוטים זהובים, כלי חג ודג בצלחת; שולחן חג ארוך 

של ליל הסדר בקיבוץ; סצינות תנ"כיות דוגמת משה הנושא טלה על כתפיו, ועוד.

יש לזכור כי ב–1951 נקבע בחוק יום הזיכרון הלאומי לשואה לכ"ז בניסן - שישה ימים לאחר 

חג הפסח. עוד לפני מיסודו של יום הזיכרון הפך ליל הסדר, באורח ספונטני, למחוז זיכרון 

לנספים ואבל על בית ההורים שחרב.

ולחוויה  בגולה  המשפחתי  הסדר  ליל  לזכר  ייצוג  המעניקות  דוידקה,  של  אלה  סצינות 

אך  בציבור.  בקיבוץ שהשתרש  החג  דימוי  את  סותרות  ונדודים,  רדיפות  של  ההיסטורית 

הנושאים המרובדים שהעסיקו את נבות כלל לא היו חריגים בציורי הפסח שנוצרו בתנועות 

הקיבוץ–המאוחד והקבוצה הקטנה. סצינות סדר משפחתי בגולה משולבות גם בעבודת החג 

ליאו רוט בחדר האוכל של קיבוץ אפיקים, למשל. במהלך שנות החמישים השתנה  שיצר 

כנראה עולם הדימויים גם בקיבוצים שאמניהם יצרו עד אז קישוטים בזיקה למסורת יהודית, 

אך לא נמצאו בידי עדויות מספיקות לביסוס ההשערה. באשר לעבודותיהם של נבות ושל 

רוט, מעצם העובדה שנוצרו עבור הקהילה וחגה ניתן להסיק כי הלמו את מערכת הציפיות 

הקהילתית ואת דימויה העצמי.

גם אמני הקיבוץ–הדתי יצרו עבודות המיועדות לחג בקיבוץ, כגון ויטראז'ים לחלונות חדר 

האוכל וציורים )תמונות 10, 11, 12, 13(. מעניינת במיוחד מסורת שבה החל בשנות הארבעים 

האמן והאדריכל מאיר בן–אורי מקיבוץ שדה–אליהו: מחזור מצויר לקישוט בית–הכנסת וחדר 

האוכל לערב יום הדין וראש השנה. הציורים, ששימשו רקע לתפילה הכתובה בנוסח המקובל, 

)חורבן  בית–שאן, השואה  ובעמק  ונוף בשדה–אליהו  נושאיות: אדם  כללו ארבע חטיבות 

בתי–כנסת, רכבות מוות ופליטים יהודים(, העימות הישראלי–ערבי, ונופי ארץ ישראל. כמו כן 

10. יוסף )הנזי( ברנהרד, ירושלים של זהב, 
סוכות 1967, קיבוץ סעד )בתצלום: האמן בעת 

עבודתו(.

11. יוסף )הנזי( ברנהרד, קיר שמחת בית-השואבה, סוכות 
1965, קיבוץ סעד )בתצלום: האמן בעת עבודתו(.



ות
יב
בק
חמ 

ת 
רו
או
תפ

91

ציורים  הדתי  בקיבוץ  אמנים  יצרו 

מורכבים להידור הסוכה הקיבוצית 

ולחגים נוספים, אך נראה כי עבודות 

רק  מהן  ונותרו  שרדו,  לא  אלה 

צילומים ספורים.

הקיבוץ–הדתי  תנועת  אמני  רוב 

ובעבודותיהם  גרמניה,  יוצאי  היו 

האוונגארד  של  השפעה  ניכרה  לא 

המזרח–אירופי, אלא משקעי האמנות 

במרכז  הוריהם  מבית  שהכירו 

אירופה. האמנים ילידי מזרח אירופה 

שולחן  על  השבת  ניגון  את  חוו 

תמונת  את  בזכרונם  ונשאו  הרב 

מצויר  שהיה  בעיירה,  בית–הכנסת 

אף  הם  לטפחות.  ועד  המסד  מן 

הפנימו באמנותם את עבודת בעלי 

המלאכה - סיתות באבן, גילוף בעץ, 

רקמה בברוקד ובזהב, כתב ועבודת 

דפוס. אמנים אלה חיו בכל מאודם 

את ספרות ההשכלה, שאותה רכשו 

על–פי רוב כאוטודידקטים. ביצירתם 

בדפוסי  עבר  דפוסי  השתרגו  לחג 

הווה, ובנו יחד נדבכים–נדבכים של 

תרבויות ממקורות שונים.

יוצאי  הקיבוץ  אמני  של  עבודתם 

מזרח אירופה היתה טעונה בכמיהה 

האוונגארד  אמני  של  ובחיוניות 

זכר החג בבית  והחלל שהותיר  לגשר על מועקת האובדן  הניסיון  היהודי המזרח–אירופי. 

ההורים חילחל בעבודתם לסדר הפסח בקיבוץ. מאפיינים אלה לא הונחלו לדור הבא של אמני 

הקיבוץ, שהתחנכו בארץ. בשנות החמישים והשישים אמנם התארגנו בתנועה הקיבוצית 

קורסים לקישוט, אך עבודת האמנים הצעירים נשאה אופי אחר, גרפי, שהתבסס על דפוסים 

חדשים של תרבות ישראלית. רוח הזמן לא היטיבה עם מורכבות הזיכרון היהודי, שנדחק בפני 

יסודות מקומיים ישראליים של בניין אומה.

חיים אתר התלבט כל חייו בשאלת מהותה של אמנות קולקטיבית, גם אם כאמן היה ספון 

בסטודיו שלו בקיבוץ וצייר אך ורק דיוקנאות וטבע דומם. בתי–הכנסת מעץ במזרח אירופה 

היו מבחינתו מודל חיקוי אידיאלי לקיבוץ, המתלבט כיצד לעצב את חגו ומתוך כך להעמיד 

12. נפתלי וורטהיים, ציור לסדר פסח, קיבוץ טירת-צבי, 1957, 
גואש על נייר.

13. נפתלי וורטהיים, ציור שמחת תורה, קיבוץ טירת-צבי, 
1957, גואש על נייר.
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בסיס רוחני של הוויה קולקטיבית לחייו. כך התבטא בשנות הארבעים בכנס למרכזי חגים מ

בעמק יזרעאל:

"לפני שנתיים היתה תערוכת תמונות של בתי–כנסת יהודיים בנויים עץ בגליציה. אפשר היה 

ללמוד מתערוכה זו מהו קולקטיב בחיי היהודים. זה התבלט בפולחן היהודי, זהו ביטוי הרוח 
היהודית. האם בית–הכנסת היה רק בית תפילה? היתה זו יצירה קולקטיבית".15
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