עמוד 1

זה מפתיע
רוכה

$DN2$תע$DN2$₪

החג של

$TS1$תע$TS1$₪
תע־
שבבית אבי חיתוכלו למצוא השבוע

הקשורה לתקופתהעומר,

השבועות ,שכן מדובר

ממש בזמן

במוסדירושלמי

שבויחול

חג

ששם במרכז את

היהדות ,ובעיקר את התרבות היהודית ,על כל
התערוכה אמנם שוכנת במרכזהעיר ,אך שולחת את הצופיםלמקומות

תכניה.

וזמנים אחרים

שכאשר
חגי העומר בקיבוצים .מה שמפתיע הוא
$TS1$צועדים$TS1$
צוע־

$DN2$צועדים $DN2$בין המוצגים השונים מתגלהפולקלור מרשים של
דים
אליו .מתגלה כי דווקא אנשי
לעניין לא זכהלהיחשף
שמי שאיןלו זיקה
לחילונים ,חזרו סביב החגיםלמנהגים
שנחשבו
הקיבוצים הראשונים,
קדומים מתקופתהתנ״ר ונתנו להם פרשנויות משלהם .התערוכה נק־
$TS1$נקראת$TS1$
תרבות קיבוצית

ראת
$DN2$נקראת $DN2$״סדר חדש״ ,והיא

הקיבוץ

השבועות וחג המים

מאז

ומתמיד חג

בתערוכה

מיוחדת

אפשר להבין
חברי

את

השבועות

בימים אלו

המוצגת
הקשר

הקיבוץ,

שבין
שנחשבו
מאת

מזוהה

דפנה

עם

המסורת

יעקובוס

צילומים

אב חי,

היהודית ובין

לאפיקורסים
באדיבות

של

חג מקראי,

אורית
אנגלברג־ברעם,

שבו היו מניפים

אחת

משתי

אתהעומר״ ,מסבי־
$TS1$מסבירה$TS1$

000,2
אוצרות התערוכה,

שנות גלות לא
נעשה ניסיוןליצור הגדה שאינהגלותית ,אלא על שיבת העם ועם
לדימוי הרווח המוטעה שחברי הקיבו־
$TS1$הקיבוצים$TS1$
רגשחקלאי .זה מגיע בניגוד
$DN2$הקיבוצים $DN2$היו אפיקורסים וזרקו לאשפה כל מה שהיה יהודי .זה ממש לא
צים
נכון .ניתן לראות איך הם ינקו מהיהדות המקראית ,כי הם הרגישו
שהם חוזרים לארץ אבותיהם ומשאירים אתהגלות מאחור,ולכן את
הדברים מבית אבאאולי השאירו מאחור ,אבל את הדברים של דור
ויזואלית :יש דימויים
האבות הם חיבקו והחיו מחדש .רואים את זה
בשדה
ציוריים מקראיים ורואים את כל הריקודים של המחוללות
ממש פירושמילולי לשמחת
ושואבות המים מהבאר בחג המים
בית השואבה .מה שהם עשו זהליצור חברה חדשה בארץ האבות,
והם יצרו את החגים תוךדיאלוג עם המקורותהיהודיים״.

הקיבוצים.

בבית

הקמתם וער שנות ה־ 80

000,2
שנה .חג העו־
$TS1$העומר$TS1$
״מה שעשו בקיבוצים זה למעשה לדלג על

מר
$DN2$העומר $DN2$זו החייאה

רה
$DN2$מסבירה$DN2$

מתמקדת בחגי העומר

בקיבוצים ,מיום

חג הפסח ,חג הגז ,חג

גמורים
בית

אבי חי

עשו זאת,

והקיבוצים החיו

את המנהג .גם

בפסח

עמוד 2

עמוד 3

כחילוניים,
ומשמעויות חדשות .אנורגילים לחשוב על הקיבוצים
מנותקים מהיהדות ,אך הם ניסוליצור יהודי חרש .סיפור יציאת מצ־
$TS1$מצרים$TS1$,
רלוונטי מבחינת אותםחלוצים וקיבוצניקים בכך
$DN2$מצרים $DN2$,למשל ,היה
רים,
והתרבות סביב החגימ הביאהו,פ ליצירת עבודות אמנות?
שהמדינה ייצגה אתהגאולה החדשה״.
״בשנות ה־  50וה־  60הצייר היה מגויסלצורך החג ,וכשהוא היה
תהליך העבודה על התערוכה ארך כשנה ובמסגרתו נאספו חומרים
יכול הוא צייר את מה שהוא רוצה בשביל עצמו .אבל רוב הזמן הוא
מארכיונים ומקיבוצים .נאספו הגרות וחומרים מודפסים נוספים שנ־
$TS1$שנשכחו$TS1$
היה מגויס
לעבודה ,ואם היה חג ,היה מצייר בשביל החג .יש עבודות
$DN2$שנשכחו $DN2$בארגזים מאובקים וזכולחידוש.״התחלנולחקורולראותאילו
שכחו
מהשורה הראשונה ,כמו טושק,שמוליק כץ וירמיהו בן
של ציירים
חומרים קיימים ומה ניתן לעשות איתם״ ,מספרת בלס עלהתהליך,
צבי .מלבד זאת ,יש גם רובד
מילולי,כיוון שאנשי הקיבוצים התעסקו
$TS1$החלוצים $TS1$״הגענולארכיונים בקיבוציםוהתחלנו לדבר עם אנשים כמויובל
במהלבחור מתור המקורות .הבאנו כתבים שבהם מתואר מה דור הח־
$DN2$החלוצים $DN2$הרגיש כשהוא בא פתאום מהשטעטל לכאן והיה אמורלחגוג דניאלי ,מנהל הארכיון בגבעת חביבה .ראינו חפצים וטקסים ישנים
לוצים
את פסח .יש סרטים המראים את הריקודים בחגים .יש כוריאוגרפיה
וחשבנו מה חשובלנולהציג הקונספט״ .חלק מתהליך בניית התע־
$TS1$התערוכה$TS1$
ואנגלברג־בר־
$TS1$ואנגלברגברעם$TS1$
בפועל ,והבחירה של בלס
$DN2$התערוכה $DN2$היה שלב העיצוב שלה
רוכה
שלמה סביב חג העומר או חגהמים״.
$DN2$ואנגלברגברעם $DN2$היתהלהציב את המוצגיםלפי סדר חגי העומר בציר הזמן.דהיינו,
עם
000
המוצגים הקשורים לפסח מסודרים אחר אחרי השני בהתאם לשנת
יצירתם וכן הלאה .תוך כרי התהליך נחשפו שתי האוצרותלמנהגי
תצלומים ,קטעי וידאו,
התערוכה מורכבת מסוגי מוצגים שונים .יש
הקיבוצניקים החל בראשית התנועה הקיבוצית.
הממחישים את הטקסים
יצירות אמנות ,כרזות ,קישוטיםותלבושות
אומרת
״גדלנו על ערכים דומים״,
שנתפרה במיוחד
בקיבוצים .למשל ,אחד המוצגים הוא שמלה אדומה
אנגלברג־ברעם ,שכמו בלס
מגיעה מכפר סבא .שתיהן היו חברות בתנועת הנוער של השומר הצ־
$TS1$הצעיר$TS1$.
לריקוד הקציר בחג המים ברמתיוחנן ,לצד כרזה לקראת חג העומר
בגבעת בתר משנות ה־  60מוצגת גם הגדה משנות ה־  30לצר תצלום
$DN2$הצעיר $DN2$.״אמנם לא חיינו בקיבוץ ,אבל הנושאבגדול הוא עיצוב החג ,וזה
עיר.
המוקד של התערוכה .השאלה הרחבה יותר היא איזה אדם חרש ביקשו
מקיבוץאלומות לאחר הקציר בשנות ה־  50כמו כןמשולבים בתערו־
$TS1$בתערוכה$TS1$
כה
$DN2$בתערוכה $DN2$קטעי

הקיבוציםלעצב.

טקסט שונים.

הרעיון והיוזמה מאחורי התערוכה היו

של אורית
אנגלברג־ברעם

וד״ר מירבבלס ,שתי אוצרות עצמאיות שפנו לבית אבי חי והציעו
אתהרעיון.

השתיים

לתערוכות,
הוגותרעיונות

הן אינן עובדות במו־
$TS1$במוזיאון$TS1$

זיאון
$DN2$במוזיאון $DN2$או בארגוןכלשהו .״מה שמיוחד בתערוכה זההיכולת לראות
לעיין בהןולקרואאותן״,
ששימשו את חברי הקיבוצים,
את ההגדות
אומרת מיכל נקר ,מנהלת התוכניות בבית אבי חי ,״אפשר לפתוח
את החומריםולקרוא את הוורסיות החדשות של ׳חדגדיא׳ ,למשל.
לעניין .היו בגרים
יש שמתרגזים מזה ,אבל אי אפשר להישאר אדיש
מושקעים ברקמה ובעבודתיד ,ויש סרטים שגורמים לרצות להצטרף

למעגליהחוגגים״.

ניתן

ראות איך

מהיהדות

הם ינקו

הבחירה בתערוכה

רה
המקראית,
$DN2$שמירה$DN2$על

הזו

קשורה

באג׳נדה

של

דרך עיצוב

והאתוס הזה חרג מהקיבוץ והיה נכון לחברהכולה.
הסולידריות.
השתנה ,וכעת יש התרפקות או חזרהלערכיםהאלה ,של
היום צעירים מקימים קבוצות שאמנם איןלהן דגש עלחקלאות ,אבל
הן כן מדגישות דברים כמו קיימות .הרצון לכבוש את האדמה התחלף
ברצוןלהתייחסלסביבה אחרת״.
בילינו חופשות בקיבוצים ועבדנו בהם ,והנושא לא היה זר
״שתינו
לנו״ ,מציינתבלס ,״אנחנו מכירות כמה שניםוכל אחת מגיעה מרקע
בשנות ה־  80משהו

קצת שונה .אני הייתי

בתחום חקר המוח הרבה שנים .אורית מגיעה

מלימודי ארץישראל .נפגשנובלימודי
מוזיאולוגיה
שפה
משותפת ותפיסות משותפות .עשינובירושלים לא מזמן תע־
$TS1$תערוכה$TS1$
וראינו

$DN2$תערוכה $DN2$במוזיאון בית
רוכה
שמי־
$TS1$שמירה$TS1$
בית אבי חי

המסורת היהודית?

החג

והטקס הם

שאפולעצב

אדם חרש,

שנתיים ,והיא

מציגה

התפוצות על

יהדות

שישלנו

בוכרה .עברנועליה

כמעט

ממשעכשיו".

״אני לא אוהבת לקרוא לתרבות
שהם
הרגישו
כי הם
היא של משהו שהיה פעם ,שאם בא לך לעשות עכשיו אז זה נחמד,
אבותיהם
חוזרים ה<\־ץ
התשתית של מה
אבל זה יותר מכך למעשה התרבותהישראלית היא
הגלות
את
ומשאירים
בירושלים,
להיום ,יחד עם המחאה החברתית ,גם
הכל הפך
שאנו עושים כאן .החיים במרינה הם לא הדבר ההגיוני ביותר מבחינה
רלוונטי
ההפרטה
שפתאום יצאה נגד מגמות
כלכלית או ביטחונית ,אבל זההגיוני אם מבינים את התרבות המיוחדת
והאינדיבידואליזם .חזרו לדבר
הדברים
כן את
מאחור,
על רווחהועלקהילות ,ששוב נהיו טרגדיות .אנשים יוצריםקהילות
ואת הערכים והתכנים .איןלנו תשובה אף פעם איך זה נכוןלהיות יהודי
השאירו
מבית אבא אולי
צעירות ,גם בתוךהעיר .כל השיח הזההוביל אותנו לדבר על הקי־
$TS1$הקיבוץ$TS1$.
ישראלי ,אבל אנחנו אומרים שהעיסוק בשאלה הזו והצעת תשובות
או
הדברים
מאחור ,אבל את
$DN2$הקיבוץ $DN2$.ניסינו לחשוב איך להביא את זהלידי ביטוי בתערוכה ,וחשבנו
בוץ.
הם דבר שהוא בבסיס הקיום של החברה והמרינה,ולכן זה חשוב״.
חיבקו
הם
האבות
דור
התרבותי־ויזואלי .אחת התרומות המשמעותיות של הקי־
$TS1$הקיבוצים$TS1$
על הממד
באיזה אופן התערוכה הזו מטפלת בשאלות האלה?
$DN2$הקיבוצים $DN2$זה הנושא של התרבות ,החג והטקס .זה חרג מעברלקיבוצים
בוצים
והחיו מחדש״
״התערוכה משקפת בצורה חזקה את מה שבית אבי חי מנסהלע־
$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות $DN2$בכל שנותקיומו ,וזהלהציג תרבות
שות
יהודית־ישראלית שנובעת
אורית אנגלברג־ברעם,
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המשך
התאמה
ממסורות עתיקות וקרומות אך מקבלת כל הזמן פרשנות,
התערוכה
אוצרת
היהודית׳מסורת׳ ,כי

המשמעות

איךעלה אצלכןהרעיוןלתערוכה
לדגניה א׳ ודיברו
אנגלברג־ברעם:״לפני כמה שנים ציינו  100שנה
הרבה על הקיבוצים :האם הם סיפור הצלחה או ניסוי חברתי שנכשל.
בבית אבי חי?

עמוד 4

באופן משותף .למשל,

משתדלים לשמור על
ולגודל היחםי שלהם
באוכלוסייה והשפיע על
בלס :״כשהתחלנו
להתעניין

כל החברה״.

בנושא בעצם הבנו

שיש

יש קיבוצים שאין בהם סדר
מסורות

פסח משותף ,אבל

לדוגמה,
אחרות .יש,

הם

את חג הקיבוץ ,שבו

חוגגים את השנה שבה נוסד הקיבוץ ,וזה מבחינתנו חג החגים ,והוא נחגג

תפיסה על

ברוב הדר

ומושתת על

יצירה עצמית.

ונעלמו מה־
$TS1$מהתודעה$TS1$
מנגד ,יש חגים שפסו

תודעה הקיבוצית .לא
קיבוצניקים שהם עזבו הכל מאחור ,הגיעו לפה ובנו עצמם מחדש.
$DN2$מהתודעה$DN2$
היו
כשהסתכלנולעומק ראינו שהם כתבו ודיברו המון ושהיו להם הרבה
החילוניםהחלולציין את יום כיפור בצורה זו או אחרת,אולי
זאת ,גם
מחדש ורבים
אסיפות שתועדו .רואים בהתחלה שהם רצו להתחיל
בעקבותהמלחמה ,או כי הבינו שצריך למצוא את הקשרלמסורת .גם
מהם הגיעו מבתים דתיים־מסורתיים .החיים שלהם היו מלאים ברוח
יום השואה ,הזיכרון והעצמאותמקבלים יותר ויותרנפח״.
והם השאירו הכל מאחור .אחרי כמה זמן הם הרגישו ריקנות מאוד
האמנות בקיבוץ?
מה היה מקומה של
גדולה ,ואז הם אמרו :׳בואו נמלא את חיינו ברוח ובתרבות׳ .אז הם
״החג בתנועה הקיבוצית הוליד הרבה מאור יוצרים אלמונים
פשוט חזרו הביתה ליהדותוהתחילולחגוג את החגים כמו בבית
והמון יצירה מקומית וחשובה .בכל קיבוץ היו עשרות אנשים שהיו
אבא ,אבל זה לא באמת בית אבא .בעצם הם לקחו את החגים ויצקו
מעורבים .לכל אחד היה כישרון כזה או אחר והם נרתמו בכל חג.
בהם את התכניםשלהם״.
התגבשו לא רק מסורות ,אלא גם איכות של אמנות
לאט לאט
מדו ניתןללמוד מהאופן שבו המ חגגו את הדוגימ?
עממיתפולקלוריסטית
בלם :״הם חוזרים הרבה אחורה בגלל הקרבה והחשיבות של הקר־
$TS1$הקרקע$TS1$
שצומחת ומיועדת לשטח .מאוחר יותר היא
מופיעה בארכיונים ,אבל אלה לא אמנים שיופיעו וייזכרו כאמני
$DN2$הקרקע $DN2$ושל עבודת האדמה מבחינתם .הם התחברוליהדות מתוך התכנים
קע
האלה .מכיוון שאנחנו אוצרות עצמאיות ועושות תערוכות במגוון
הדור זו אמנות צנועה מאור ,למרות שהיא במיטבה ,שהופיעה על
לוחות מודעות בכרזות לחגים או בקישוטי החג .הכל היה בהתנד־
$TS1$בהתנדבות$TS1$.
תחומים ,על כל מהשעולה בינינו אנחנו חושבות
ויזואלית ,תערוכה.
$DN2$בהתנדבות $DN2$.מיטב הנוער והחברים היו שותפיםלעשייה התרבותית ,ואני
ישר הבנו שאלה דברים שנראים יפה .שיש חפצים ,שישתיעור ,מסמ־
$TS1$מסמכים$TS1$
בות.
חושב שזו הברכההגדולה ביותר״.
$DN2$מסמכים $DN2$וכןהלאה ,ואמרנו:
כים
'רואו ,חייביםלעשות את הדברהזה׳״.
שבהם
העומר הם חגים
חגי
ומהלגבי מקומו של מי שהגדיר עצמו באמן?
000
מובהקת
מאוד
בצורה
רואים
״זה השתנה במהלך השנים.החלוצים הראשונים שהגיעולבנות
והתכנים
את השינויים
קיבוץ היו בתהליך יצירה של יש מאין ,ובפי שאומרים ,׳כשהתו־
$TS1$׳כשהתותחים$TS1$
החומרים שאליהם הגיעו צמר האוצרות הם כאלה שנאספו ,כא־
$TS1$כאמור$TS1$,
תחים
$DN2$כאמור $DN2$,ער לשנות ה־  80כיום ,ברבים מהקיבוצים משמרים את המסורות
מור,
$DN2$׳כשהתותחים $DN2$רועמים המוזות שותקות׳ .לא מצאתי כמעט אמנות חזותית
הקיבוצים ,כי
שהכניסו אנשי
ראשית
הישנות .״כעת ,כשהקיבוצים מופרטים ,רואים פחות את הטקסים״,
מהתקופה של עשר השנים הראשונות .משנות ה־  20עם
תקופה
התקופה הזו היא
אומרתבלס ,״אבל השנההלכנו לרמתיוחנן ,שם עורכים את טקס העלייההשלישית ,מגיעים אנשיםבעלי כישרון ומוטיבציה ומנסים
לביכורים
¥/ק¥/ורה לאדמה,
במשך 80
העומר קצת אחרי ליל הסדר .יש להם טקס מאוד מובנה,
להשתלב במרחב הקיבוצי מבלילזנוח את היצירה .בתקופה הזו היו
התחברו לזה
ולקציה והם
ולהפך .לאט לאט ההנהגה
רבים שזנחו את הקיבוץ לטובת היצירה,
שנה הם עושים את אותו הטקס ולא הרבה השתנה״.
הפוליטית של התנועות הקיבוציות התחילהלהבין שיש ערך לת־
$TS1$לתרבות$TS1$
חומרים
הרבה
מאוד .יש
למה בחרתן דווקא את חגי העומר?
רבות
בלס :״חגי העומר הם חגים שבהם רואים בצורה מאוד מובהקת את
$DN2$לתרבות $DN2$הקיבוציתולאמנות הקיבוצית ,ושהיא חלק בלתי נפרד ממנו,
שמראים
בתערוכה
שרואים
והתחילולנסות למצוא פתרונות״.
השינויים והתכנים שהכניסו אנשי הקיבוצים ,כי כל התקופה הזו היא
מאוד ברורה,
בצורה
זאת
מבחינתך להיות אמן בקיבוץ?
איך זה
ולקציר ,והם התחברו לזה מאור.
תקופה שקשורה לאדמה,לביכורים
שנתמקד
ולכן החלטנו
לגמרי .אני מ׳דורהבנים׳ ,למרות שכבר יש לי
״היום המצב שונה
שמראים זאת בצורה מאור ברו־
$TS1$ברורה$TS1$,
יש הרבה חומרים שרואים בתערוכה
המאוחרות
ובשבילנו היה סיפור אחרלגמרי .בשנות ה־ 60
נכדים,
$DN2$ברורה$DN2$,ולכןהחלטנו שנתמקד בתקופה חקלאית מובהקת״.
רה,
בתקופה חקלאית מובהקת״
למדתי אמנות באבני ,נתנו לי סטודיווקיבלתי שלושה ימים בש־
$TS1$בשבוע$TS1$
לקיבוצים״ ,אומר
האולטימטיביים
״בעבר ,חגיהחקלאות היו החגים
התערוכה
אוצרת
קירב בלס,
$DN2$בשבוע$DN2$לעסוק באמנות .אני ,באופן אישי,דגלתי בצורך לשלב אמנות
רניאלי הוא
רניאלי ,אוצר ארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבה.
יובל
בוע
מהשדות
שהשראתן באה
עם חקלאות .היצירות שלי הן יצירות
אמן וחבר קיבוץ .הוא כתב על האמן הקיבוצי וסייע באיסוף החומ־
$TS1$החומרים$TS1$
ומהמרחבהקיבוצי״.
רים
$DN2$החומרים$DN2$
לתערוכה" .חג הביכורים ,פסח ,סוכות וראש השנה כולם חגים
והחלוצית״ ,הוא מוסיף ,״אנחנו
להוויה הקיבוצית ,הציונית
הקשורים
התערוכה תוצג בבית אבי חי עד  20במאי ,והיום (שישי) בשעה
תיערך הדרכה מיוחדת במקום .״ההדרכה מסייעתלצופים כי
$TS1$משלנו00:11 $TS1$.
מהמסורת והוספנו הרבה מש־
וגדלנו איתם.לקחנו
בקיבוץ התפתחנו
$DN2$משלנו $DN2$.חג הביכורים הואעדיין אחד החגים החשובים ,למרות שהחק־
$TS1$שהחקלאות$TS1$
לנו.
זו תערוכה המעוררת הרבהשאלות״ ,מסבירה נקר .לאחר חג השבועות
התערוכה תרד ,אך בינתיים היא מציפה שאלות על נושאהקהילה,
לאות
$DN2$שהחקלאות $DN2$בקיבוץ היא לא מה שהיתהפעם״.
הדת ,התרבות והמסורת ,שאלות שנבדקו בתנועה הקיבוצית
המנהגים נשמרו עד היום?
ועולות
״הליבה נשמרת ,אבל יש תמיד שינויים .יש חגים שכבר לא חוגגים
שוב בתערוכה שבלבה שלהעיר.
מזמן היה

במאי,

שבשעתו היה חג חשוב מאור.

יוצאיםלהפגנות והיואירועיםשלמים ,והיום זה לא קיים.לעומת

