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הרחבומהציבורשלומיהמקומיתמהמועצהפניותהתקבלובישראלקיראמנותסקרבמסגרת2015בשנת

.לקהלהנגשתםאתולתכנןלשמרם,ובציוריםבדירהלטפל.בשלומיהמצוירהביתאתלסקור

מורשתאתרילשימורמועצהצבי-בןיד',דרךציוני'מטעם/http://www.wallart.org.ilהקיראמנותסקר

עללקחושלוםבןעובדיהש"עותרבותהתימןיהדותלחקרוהמרכזוהספורטהתרבותמשרד,בישראל

.לציבורוהנגשתוהביתשימוראתולתכנןלתעדעצמם

,תרבותייםאמנותייםהיבטיםמציג,שימורי-האדריכליהתיעודדוחאתהמשליםתיעודבתיקזהפרק

והמרכזצבי-בןבידותיעודאוצרות,חזותיתלהיסטוריההמחלקהידיעלשנעשה,ואוצרותייםהיסטוריים

.שלוםבןעובדיהש"עותרבותהתימןיהדותלחקר

לביקורלאתרהדירהלהפיכתהצעותבומוגשותזהבפרקהמרוכזוהמידעהרקע,המצבלתיאורבנוסף

.והתיירותיהאוצרותיבהיבט

:ברצוננו להודות למי שסייעו במלאכה והיו שותפים לעבודה

סקר'שלההיגויועדתחברי;שלום-בןיגאלר"ד:שלוםבןעובדיהש"עותרבותהתימןיהדותלחקרוהמרכז

נוברנשטרןחומי;והספורטהתרבותמשרד-נמליךושלומיתבגלאייזןדוד:עמיתינו,'בישראלקיראמנות

,חזותיתלהיסטוריהוהמחלקההארכיוןצוות;בישראלמורשתאתרילשימורהמועצה-לויתןואהרון

ידל"מנכיניביעקב;רוטדינה,שילביאר"ד,אורגדכהןהללאילת,אורטלניר:צביבןבידותיעודאוצרות

גבימרשלומימועצתראש;אתריםלשימורהמועצהל"מנכשלמוןעומרי;ל"סמנכ-עופרועדיצבי-בן

מידיעותיהםלנושתרמולמימיוחדתתודה;המקומיתהדיורלתרבותהאגודהמנהלדדוןשלוםומרנעמן

ולרביםזכריהמשפחת,דירקטוררותיר"ד,כהןענבר,שהםאכרענת,ברונועפרה,אדרתעופר:וכתביהם

תכניתאתוהובילהשיזמהבאריליאורה'לאדרמיוחדתתודה.ומידעפרטיםושלחושהתעניינוהרחבבציבור

.וירושליםמורשתבמשרד'דרךציוני'תכניתבמסגרת'קיראמנותסקר'

נירית שלו כליפא, חן ברנט

2018מאי , ירושלים, צבי-יד בן, סקר אמנות הקיר בישראל
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כאישה:ומרתקתייחודיתדמותהיתה,והיחידאיתהססגוניתליצירתהבדומה,זכריהעפיה
ומקוריתטוטאליתוכאמנית,וטלטלהשינוי,הגירהתהליכיהעוברתמסורתיתבחברה

ההשראהומקור,יצירותהכירהלא,אמנותלמדהלאעפיה.מעשייתההמסויגתבסביבה
.עכבותחסרתפנימיתבערהמתוךבאה,ופיזייםנפשיים,עצומיםבכוחותשהונעהליצירתה

היישובבתולדותהקירבאמנותהעוסק,בישראלקיראמנותסקרלמיזםהגיעוכאשר
בתחוםשמדוברתחילהסברנו-בשלומיהמצוירהביתאתולשמרלחשוףפניות,והמדינה
לימוד.בכללקייםאםקלושוהמדינההיישובתולדותלביןבינוושהקשרהנאיביתהאמנות
מומחיםעםושיחותבחייהעמהשנעשוהראיונותמעטסיכום,זכריהעפיהשלעבודתה

מרתקסיפורלפנינוכימעידים,זהבפרקהמרכזיםבמאמריםהמוצגים,מגווניםבתחומים
,קהילהעלמלמדיםהשראתהמקורותאך,ומלואועולםהיוצרתדופןיוצאתאישיותשל

"הקסמיםמרבד"בלארץעלייתה.העשריםבמאהתימןבתשלחייםוסיפור,תרבות
,אמותיהבדלתמסתגרת,לבודדההופכתשהיאככל.הדלובשיכוןבמעברהההתיישבות

בזעירעולםובונהיצירתהפורצת–ואפורהמנוכרת,גוניתחד,לצרההופכתשסביבתהוככל
.ובתכניובצבעיוועשירמרהיב,מהפנטוקסםצבעשכולואנפין

שלהמפוארבמשכנושעבדהבעתבציורבנעוריהעסקה,וחזרהשבהשעליהם,סיפוריהלפי
דירתקירותעלעינינומולהקמיםוהצורותהצבעים.העירמנכבדיאחד,הסתםמן,"מלך"
ספגושאותםהקירותוציוריהטקסטילים,המחצלותדגמישלבבואההםבשלומי'עמידר'

שלהמרכבהמעשה,התימניתהעירשנופיניכרמכוליותראבל.בתימןהסקרניתעיניה
ארמון–בדירהעפיהשיוצרתהעולםשלהמרכיביםהםוצבעיםצורות,הבתיםחזיתות
.מעורערתהבלתימלכתושהיאמלכות

והוקדשונשואהכאישהעליהעברוחייהשמרבית,המסורתיתהתימניתהקהילהכבת
לשליטהוהפכההמוסכמותאתעפיהפרצה-כלשהואעצמיביטויללאהמשפחהלשירות

אתאמצהוהצורותהדגמיםלצד.במרחביוסופיאיןאךכתליוביןהצר,בעולמהיחידה
מלכהשללמעמדבתימןזוכהאישה-ילדהשבוהאחדלרגעוחברההתימניותהמשחקבובות

במרכזעומדתוהיאכבדואיפורעדיים,תלבושותהכלהעוטהבואירוע-החתונה–כביכול
חפץאלאמשלהזהותאוביטויבעלתאינההכלה.תעתועאלאאינוזהכלאך.הלבתשומת
,יצירתהבכוחעפיה.הבעל-אחרתלבעלות,האב-אחתמבעלותבעוברוומבויםהמעוצב

יחידהשליטההיא,ארמון-עיר-מקוםהמשקףשבנתהבעולםשהרי,היוצרותאתהפכה
המבטאאמיץטקסטשהיאבקומפוזיציהמחדשמורכביםוהדימויים.אחרונהופוסקת
היאכאשרובדמותהבצלמהנעשווהבובותהמצוירותהדמויות.ונחושהעצמאיתאישיות

.הפיתוחבעיירתסודאפופתלדמותוהופכתבסביבהכחריגהעצמהאתומציירתמקשטת
חברתשיצרהותפקידיםסטיגמותשל,וחברהפרטיםשללתופעותבימהשהיויישובים

והקולנועיתהספרותיתביצירהמחודשתלהתבוננותהאחרונותבשניםוזכוהמהגרים
כחלקהיחידשלסיפורוומאירהשכזהביטויהואבשלומיהמצוירהבית.הישראלית
לחיותזכתהזכריהשעפיה,העשריםבמאהוהתרבותיתהלאומיתההיסטוריתמהמציאות

.שנותיהבכל

2018מאי , צבי-יד בן, נירית שלו כליפא
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מזרחיתקילומטרושלושהלבנוןמגבולכקילומטרוממוקמתהמערביבגלילשוכנתשלומיהמקומיתהמועצה

.הנקרהלראש

ממרוקועוליםהיוהראשוניםתושביה.באסה-אלהכפרהריסותעל1956-בפיתוחכעיירתנוסדהשלומי

סבלהלגבולקרבתהעקב.עלייהלקלוטוהחלהמקומיתכמועצההעיירההוכרזה1960בשנת.ומתוניס

.רביםוחברתייםכלכליים,ביטחונייםמקשיים,הקמתהמיום,שלומי

בהנפוצה,החמישיםבשנותבעיקר,מאודקצריםזמןבפרקיישראלשקלטהההמונייםהעלייהגליבעקבות

כמעטשקמוהפיתוחבעיירותובעיקרבישראלהעריםבכלקיימיםשיכונים.שיכוניםשלבנייהמאוד

זהיםצרכיםבעל,אחידמשפחתילדגםהותאםהשיכוניםתכנון.ארצייםשיכוןממיזמיכחלקבשלמותן

לאקליםקשרללאגםרביםבמקרים,המקומייםולצביוןלתרבותקשרללאכמעט,דומהחייםואורח

המשוכפלותזהותבדירותביטוילידיבאהאשרהחזרתיותהואהשיכוןשלביותרהבולטהמאפיין.מקומי

מדירותלרובבנויעצמוהמגוריםבניין.זההתכניתפיעלנבנושלמיםשיכונים.אורכוולכלהמבנהגובהלכל

שתילמעטדירהכלכלומר,טוריתהיאהבנייה.המבנהלאורךלשנייהבצמודאחתהבנויותטיפוסיות

כתמונתמתוכננותהצמודותהדירות.משותףקירמןעוחולקתנוספותדירותשתיביןתנמצאהקיצוניות

והכניסותהמדרגותחדראתהכוללהבנייןגרעיןנמצאדירותזוגכלוביןולסירוגיןהשנייהשלאחתמראה

שנוסדהציבורילדיורממשלתיתחברה-בישראללשיכוןהלאומיתהחברההיא'עמידר'חברת.לדירות

.ישראלמדינתקיוםשנותבמהלךשהגיעוהעוליםמיליוניובשיכוןהארץבבנייןנטלהואשר1949בשנת
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בביתה הקטן  . זכריהעפיהבעיירה שלומי נחבאת דירתה הקטנה והמיוחדת של ' עמידר'בלב אחד משיכוני 

צבעוניות עזה  . כמו שאר הדירות בשיכון, בקומה הראשונה נחבאת דירה שקירותיה אינם מסוידים בלבן

הדירה . מכוסה כולה ברקמה אחת גדולהעפיהנחשפת כבר מהכניסה לדירה ויוצרת אשליה כאילו דירתה של 

את התקרה והרצפה וחלק מהרהיטים  , מעוטרת בצבעים חמים ועיטורים גאומטריים המכסים את הקירות

.  ומהדלתות

גיל אליהו: צילום,  שלומי, 15ברחוב נתן אלבז עפיהבית השיכון שבו התגוררה 
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    נ       נ  ם       –    נ                        

לאתרהפרטיתהדירהשלהפיכתהלתכנוןבבדובדוהצלהשימורלפעולותבסיסלהיותעתידהתיעודתיק

.מגוריםשכונתבלבלביקור

בפרטוהדירהכולוהשיכוןשלמצבו.רבותשניםמאוכלסתשאינהבדירהניכריםהזמןשיני     1.

.דחופותוהצלהשימורעבודותמחייבים

תוךלדירההכניסהוהכשרתלאזורויחידיםלקבוצותגישהדרכיהכשרת נג         ,     2.

הפגיעהוצמצוםלצורכיהםוקשובהשלביובכלבתהליךהתושביםאתהמשתפתקהילתיתפעילות

לביתמהרכביםשיוכשרגישהשביל.פרטיםולרכביםלאוטובוסיםחנייהאזורייוגדרו.החייםבשגרת

,השיכוןמבנהשלהמקוריהמראהשימורתוך,מוגבלויותלבעליהנגשה,לדייריםהפרעהללא

שלאנראההזאתובעתמאחר.במקוםתיפעולצוות/אישנוכחותשתחייבשוטפתותחזוקהשירותים

שישמשטרומיבמבנההבנייןבגבמבואהלתכנןמוצעבבנייןהדירותבאחתלהשתמשיהיהניתן

יוקרןבמבואה.(אסתרליסענת'אדרשלבדוח,הראשוןבפרקראו)ושירותיםוהסברקבלה,להתכנסות

.ליצירתהמבואוכמובןהעיירהוסיפורעפיהשלסיפורהאתשיספרסרט

המתפתחהייחודיהאישיוסיפורהלארץמתימןזכריהעפיהשלסיפורה  כנ             3.

ליישובועדהפיתוחעיירת,המעברהבנוףולמרכיבלסמללהפיכתהועד'הקסמיםמרבד'במעלייתה

אמצעיכל.'גורעהמוסיףכל'בבחינתהתערבותמכלנקייהלהישארחייבתהדירה.היוםשלשלומי

מסוימותבנקודותורקתשוחזרהדירה.החוויהוהעצמתלביקורכהכנהלדירהמחוץיעשוההסבר

זכריהעפיהאתשיציגומקורייםמחומריםומצגותסרטיםיוקרנוקטןמידהובקנהמהריהוטכחלק

מוגניםהקירותשלהתחתוניםכשהנדבכיםבחדריםיעבורוהקהלכסאותיוצבולא.בדירהוחייה

.הקירותליצירתויזואליתהפרעהללאממגע
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אורח,התושביםוכיבודבשכונההחייםבשגרתהתחשבותתוךקבועותבשעותיפעלהמקום      .4

תוךבשבועימיםשישה,ביוםשעות6-למצומצמותיהיוהביקורששעותמוצע.ורווחתםחייהם

.לקבוצות,בלבדמראשבתיאוםיהיההביקור.(יחסיתמאוחרתפתיחה)שלומישלבמיקומההתחשבות

מפאתהמציאותמחויבתהביקוריםבקרת.מראשתיאוםיידרשואולםלקבוצותלהצטרףיוכלויחידים

ארנהקפלהלמשל,רבותישכאלהביקורלאתרידוגמאות.והסביבההקהילהעלוהעומסהמקוםגודל

מבנה–במבואהבסרטוןצופהוהקהלשימורמטעמימוגבלהמבקריםמספר,מקוםלהזמיןיש.בפדובה

ציפייהיוצרותאלהדרישותדוקא.לאקלוםגםהמיועדזמןבפרקוזכוכיתמתכתמקונסטרוקציית

.אנשיםשנינוכחיםיהיוהפתיחהבשעות.המבנהבגבבמקוםשירותיםיוכשרוכאמור.לביקורופרסום

.למבקריםוהדרכההסבריתנותחזוקה-המינהליםלתפקידיהםנוסףשניהם.ובדירהבמבואה-בקבלה

ובמרכזיםבסביבהקטנותועסקיותתיירותיותיוזמותבתחוםהמומחיםיועציםעםלפתחמוצע

קפהעגלת,ייחודיותממלאכותמזכרות,(בירוחם"המבשלות"דוגמת)ביתיאירוח:הסמוכיםמסחריים

.ובסביבתהבשלומילמסלוליםקשרוכמובןבאזורפועליםמסעדות,הפעילותבשעות

רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל
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עדןמפרץלחופיסמוך(Abyan)אביןבמחוזמרכזיתעיר,לודרבעירמתחילעפיהשלסיפורה

שהתפתחהרבהמסחרבעקבותכלכלימשגשוגנהנהזהאזור.עדןשלהמסחרעתירולנמל

,תימןליהודיהתייחסוהבריטים.1967-1938השניםביןאנגליהשללקולוניהוהיהבאזור

נהנוהםולכןהמקומיתהמוסלמיתמהאוכלוסייהיותרוכבהיריםכמשכילים,באזורשחיו

ביןהאזורלתושביהנשמרתזכות,אנגליתלאזרחותהזכותהייתהלילדיהם,יתרמזכויות

.היוםעדהאלוהשנים

החשובותהמשפחות.בלי'אלגמוחמדהסולטאןבחסותיהודיותמשפחותכעשריםחיובלודר

.ומנצוראחול,קעטבי,(בנישואיהעפיהשלמשפחתהשם)זכריה,מרחום,דאעוס,מארי'ד:היו

בעליגםוהיו,תחמושתייצרההמשפחותאחת.קמעוניוממסחרמצורפותהתפרנסולודריהודי

ובובעירהיהאחדכנסתבית.המוסלמיםבקרבלאגםאך,מיוחדברובעגרולאהן.אחוזות

האזורכלעלממונההיהזכריהסאלםמריבראשותהדיןבית.תורהספרישני

על , ר הועד המנהל של מכון עובדיה בן שלום"יו, ר יגאל בן שלום"תודה מיוחדת לד. זכריה בימי חייה ועם מי שהכירו אותהעפיהעם מאמר זה מתבסס על ראיונות שנערכו 
.המידע ברקע התרבותי וההיסטורי של יהדות תימן

/http://teman.org.ilלקסיקון ליהדות תימן 

למטרותתיחטףשלאכדיעשרבגילכבראותההשיאוולכןיפהילדההייתהעפיה

לגבריםהמתירהתימניהחוקבעקבות,באזורשחיוהמוסלמיםידיעלנישואין

ולפיילדיהעדותפיעל.הוריהןמביתנשואותלאוילדותנשיםלקחתמוסלמים

נשואהבהיותה.בחומרהיצירהואתהציוראת,האמנותאתעפיהאהבהסיפוריה

אחדשלביתוזהשהיהלשעריש.'המלךארמון'קירותעלציירההיאמוגנתולפיכך

כך.כארמוןבעיניהמפוארהיהוביתולמלךהצעירהעפיהבעינישנחשבהמחוזמפרנסי

.ביתושלהחיצונייםהקירותעלעבורווציירההביתכציירתאצלועפיההועסקהכךאו

יהדותהאתאבלצבעיםשלבעולםכמלכההייתההיאמעסיקּהשלהביתקירותבין

.מלךאותואצלששהתהבעתלהסתירצריכההייתה

http://www.ayeletbar.co.il, "קירות רקומים בשלומי",  אילת בר מאיר
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בעלהעםיחדושבעשלושיםבתכשהיא',נשריםכנפיעל'במבצע1949-בלארץעלתהזכריהעפיה

הממסדידיעללעופרהשמהשונהארצהעלייתהעם.ילדיהוששת,זכריהיחיא,הצורף

המשיכומשפחתהבניאך,עברייםלשמותלועזייםשמותבשינויימיםבאותםשדגל,הישראלי

חדרהבאזורלמעברהתחילההגיעוומשפחתהעפיה.'חיים'שמשמעותוהקודםבשמהלדבוק

בביתזכההבכורובנה,באסה-אלהנטושבכפר;קבעביתוקיבלובהגרלהזכוחודשיםכמהולאחר

וסביבוברזלועשויימקושתיםודלתותיושחלונותיו,ויפהגדולערביאבןלביתעברהעפיה.בכרמל

עפיהבנתההתחתוניםהחדריםמןבאחד.קטנהירקוגינתפריבעציעפיהשתלהשבהםדונםשני

ומטופחתהדורהאישההייתהעפיה.שהכינההמאפיםבריחותהחצרואתהביתאתשמילאטבון

אתעפיהשלילדיהעזבוהזמןעם.האחרוניםלימיהעדומשפחתהביתהולנראותלנראותהשדאגה

אוצפויאורחלכלונדיבהחמהפניםבקבלתיומםאתומילאובביתלבדםנותרוובעלהוהיאביתה

הבושםוריחשלההטבוןשלריחישמסבתאלזכרונות"כימעידה,עפיהשלנכדתה,יעל.צפוילא

המיוחדותהשמלותאתאבדרכרמלהר"דמזכירהבמאמרה."סביבההפיצהשתמידהייחודי

בושםאתוכןריחמפיץמאגיצמחבהםשהוטמןאולמטפחתששימשוכיסיםולהןהנשיםשלבשו

.לנשיםהאופייני'מסך'ה

שהגיעובעוליםשאוכלסהשלומיהפיתוחעיירת,הנטושבאסה-אללכפרבסמוך,הוקמהלימים

,לשלומי.שבכפרבביתםבגפהונשארהמבעלהעפיההתאלמנההשניםבחלוף.הארץקצוותמכל

קיבלה,וכך,החדשההעיירהשלתעשייהלאזורהכפרשטחאתלהפוךתוכניותהיו,החדשהיישוב

ולימים.קטנה'עמידר'לדירתהועברהוהיאלחתוםהתבקשהשעליוהרשויותמטעםמסמךעפיה

.המסמךמשמעותאתהבינהולאוכתובקרואידעהשלאמכיווןעווללהשנעשהחשה

,תרבות:מרקמים,מגיבגדעלמוסלמי-ויהודיגברי-נשימפגש:שבתימןרדעמהעיריהודיחתןבבגדיולבןשחור,כרמלה,אבדר
452'עמ,9'עמ,ירושלים,העבריתהאוניברסיטה2013,שנאןואביגדורסלמוןהגרבעריכת/רוקם-חזןלגלית-פולקלור,ספרות

קירותבין,חצרללאוצפופהקטנהבדירהכלואהעצמהמצאהשם,בשלומילביתהעברהעפיה

מביתהשונהכהשהיתה,שקיבלההקטנההדירהשלוהקורהבדידותתחושתאתשחיזקולבנים

כמו"לציירעפייהחזרה,ללכתמתקשהכשהיא,שמוניםבתבהיותה,וכך.הצמחייהומלאהגדול

ומנעבעלהעליהגונןשבהןרבותשניםאחרי,בסתרכמעט,לבד,בשקט.אמרההיא"בתימן

בעזרתוהתנהלהקשההייתהאיתההתקשורת.האמנותייםכישוריהאתלפתחלמעשהממנה

עללציירוהחלהזוליםפחצבעירכשהעפיה.ובערביתבעבריתמשפטיםושבריבודדותמילים

היאכימעידיםושכניהנכדיה.אמנותליצירתדירתהחללאתוהפכההמשמימיםביתהקירות

היארק,הציורבשבילההיהמדיטציהכמו"רואהלאאחדכשאף,לבד,בלילהרקלציירנהגה

".להועוזריםשיורדיםשטענהמלאכיםעםמדברתלבדה

והפכההחמיםבצבעיההביתכלאתשעטפהצבעוניתרקמהלמעיןביתהאתהפכהלאטלאט

שסיימהלאחר.בתימןמילדותהצבעוניותואתהשואבוחדשקסוםלעולםהקטנההדירהאת

נהגהתשעיםלגילנושקתוכשהיאהתקרהאתלצבועעפיהעברההביתקירותכלאתלצבוע

לזמןואושפזהנפלההפעמיםבאחת.עליהולציירלתקרהלהגיעכדישולחןגביעלשולחןלהניח

החלהוהיאבאמנותהלהמשיךבעדהעצרלאזהמצערמקרהאך,בנהריההחוליםבביתממושך

פשוטותפלסטיקבובותלקנות,בעכולשוקנכדתהעםלנסוענהגההיא.בדמותהבובותלהכין

עללציירעפיהחזרהשהחלימהלאחר.שונותבווריאציותשלהדמותהאתעליהןולפסל

משפחתה.ליצוראהבהשכההחמהבצבעוניותכולואתומילאהביתהדלתותועלהרהיטים

תקשרהלאאך,לעצמהולמלמלבקירותלבהות,בביתהלשבתנהגהנפילתהלאחרכימספרת

.שסביבההעולםעם

רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל
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עפיההייתהשהיאמעידיםנכדיהאךוששתשעיםבגילנפטרהעפיה,שלומיתושביעדויותפיעל

אתשמילאהאמניתשלסוערתנפשעלמעידעפיהשלחייהסיפור.במותהוארבעמאהבת

.עליהשעברוהמורכביםהחייםאףעלזאת,אמנותיתבעשייהסופםואתחייהתחילת

http://www.ayeletbar.co.il, "קירות רקומים בשלומי",  בר מאיראילת 

    3

                        
 נ   כ ן

.והשליטיםהשררהאנשישלמלבושםחלקהייתהוהיא,רבערךלרקמהייחסוקדומותבתקופות

ועברה,בביתןהנשיםידיעללרובשנעשתה,מסורתיתעממיתלאמנותהרקמההפכההימיםברבות

,ישראלעם.בולטיםועדתייםשבטיים,מקומייםמאפייניםלההיו.המשפחהנשותביןלבתמאם

העממיתמהאמנותודוגמאותמוטיביםקלט,בעולםשוניםבמקומותרביםדורותבמשךבגלותשהיה

אחתהייתההרקמה.שלולמסורתאותםוהוסיף,חישבקרבההאתניתהקבוצהשלומהמסורת

התרבותאתהמייצגכנושאחשיבותלרקמהלייחסהחלוהאחרונהבתקופהרק.האלומהאמנויות

במקוריותה,ביופייהמצטיינתהתימניתהרקמה.התפתחהשבוהמקוםושלהעםשלהחומרית

מהווההיאהיום.בארץהעממיתמהתרבותנפרדבלתילחלקהייתהרבותשניםובמשך,ובססגוניותה

מקורןבתימןיהודיםבידישנעשוהרקמותמרביתבמוזיאוניםכבודשלמקוםלהושמורלמחקרנושא

והסגנוןהמוטיבים.השתנולאשניםולאורך,מסורתייםבדגמיםנרקמוהבגדים.צנעאהבירהבעיר

.הבגדיםולקישוטללבושהקשורבכלהיהודיםעלהשלטונותשהטילומההגבלותנבעו

שבה,בצנעאבעיקר,במיוחדבההצטיינושהיהודיםמלאכההייתה,הצורפותלצדיחד,הרקמהאמנות

סמליםנשאומסוימותרקמות.מוסלמיותנשיםעבורגםאלאעצמיתלתצרוכתרקלאבמלאכהעסקו

כנראההחלההרקמה.'הרעעין'להסחתוקמעותמאגיותסגולותבעליסמליםאופריוןושלטבעשל

כולוהבגדלקישוטהתפתחההיאכךואחר,התפרקווישלובהסתרהבקישוט

רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל
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שהייתהרקמההנשיםרקמובמשפחהואפילועיראוכפרובכל,לבתמאםעברהרקמהידע

רקמהסגנונותשלהשפעותהיובתימןהרקמהשלהשוניםהדגמיםעל.מוצאןעלוהעידהלהןאופיינית

הקרבה.חגיגיוביגודקדושהתשמישילקישוטשימשההרקמה.ומאתיופיהמתורכיה,מפרס,מהודו

בגדיםללבושהאיסורובהםולהגבלותלחוקיםלצייתהיהודיםאתחייבההבירהבצנעאלשלטון

היהודיותהנשיםעלנאסרכןכמו.כההבכחולאובשחורכהיםמבדיםהבגדיםנתפרוכןועלבהירים

מיוחדיםבחלקים.הכותנהחוטיעלנוסףוכסףזהבחוטילשלבמקובלגםהיהבצנעא.בלבושןלהתהדר

כסופיםכפתוריםעשרותשלשורות,מצופיםאוסרוגיםכסףחוטישלרצועותגםשולבוהבגדשל

–פיליגרןעבודותוחלקיזעירים

ובצבעבמוטיביםהבדליםהיו.לאריגחיברההרוקמתאשרצורפותמעשההיהכולוהקישוט,למעשה

,הרגלייםבתירקמתבמיוחדנודעהשבה,בצנעאהמוסלמיותהנשיםשלזולביןהיהודיתהרקמהבין

במשירקוםכוכבשלמוטיבמופיעהיהודיותהנשיםשלהמפואריםהרקומיםבבדים.תימניטיפוסיבגד

גרידמעיןומרכיבההתימנייההכלהובשמלותבשטיחיםהמצויהרקמהדפוסאתיוצרתעפיה.אדום

ביותרהקרובברגיסטרעפיהשלביתהקירותאתמעטרלמצואניתןהכוכבדפוסאתכאשרצבעוני

.הביתלתקרת

,כבמקדש,בדממהעומדותהן.כלות-בובותשלגדולריכוזמצויהדירהשבקצההביטחוןבחדר

החבאניתהכלהעומדתכשבמרכזןהשידהגביעלבצפיפותאוהמעוטריםהקירותלאורך

שלהעצמידיוקןמעיןמהוות,בדמותהעפיהיצרהשאותן,הקטנותהבובות.ביותרהמפוארת

האחרותמןיותרמפוארותמהבובותחלק.באזורהמסורתייםהחגלבגדיבהתאםלבושותונראות

הנספחיםבפרקראו)במאמרהמביאהסקי'מוצאסתר.התימניתהכלהשלדמותהאתומזכירות

המעוטרותהבובותשלמקומןעלחשיבותרבמידעבכללובובותפוריםבובותעל(זהבכרך

.בכללובתימןבתימןהיהודיתבקהילהותפקידן

http://www.ayeletbar.co.il, "קירות רקומים בשלומי",  אילת בר מאיר
22-30' עמ, 2007, ירושלים, רקמה תימנית, מרים, להמן ימיני

Ester Munchawsky-Schnapper, "Purim and Other Dolls from the Yemen, The Israel Museum Journal, vol. 2, spring 1983

גיל אליהו : צילום
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נשותכמנהג,רקמהבדיהוסיפהשעליהםבדיםמשאריותעפיהתפרההבובותשלהשמלותאת

אחידות,קטנותצורותשלמדגםשהורכבורקמהפסיכמההחתונהשמלתעללתפורתימן

בצבעיםלזהזהבמקבילנתפרוהרקמהפסי.וגאומטריארוךלפסבצפיפותשהפכווסימטריות

,מהודרהיהבתימןהכלותאיפור.שרווליהשוליולרוחבהכלולותשמלתשולילרוחבשונים

אתבוחניםכאשר.שוניםציוריםידיעלמסומןשלבכשכלובריקודיםבשירהלוותהומריחתו

דמיוןקווילמצואניתן,שיצרההבובותומולעפיהשלהמרהיביםהקירציורימולהתימנייההכלה

החינהטקסשלהשניהשלבאתמזכירותהקירותשעלהגאומטריותהדוגמאות:מסוימים

בצריבהלעורההנדבקבחומרהכלהשלרגליהואתידיהאתמעטריםשבו',ננקש'ה,התימנית

עיניהמולועמדעפיהשלבגופהנצרבהחינהטקסכינראה.החדשיםהחייםעולאתשמסמנתקלה

המעטריםרביםטקסטילוחומריבדילביצירתהשזרהעפיה.ליצורחזרהכאשרהמבוגרבגילהגם

קירותעל.הביתקירותאתהמצפהרקמהשלתחושהבביתהיצרהובכךהצבעונייםהקירותאת

השתמשהעפיה.המסורתיותהאפריקאיותהמסיכותאתהמזכירותמסיכותמעיןצויירוהבית

עפיהשאבהמהיכןברורלא.מיוחדעצמידיוקןמעיןויצרהעליהןציירה,האישיותבתמונותיה

סחורותולראותלהכירזכתההפרסילמפרץהקרובבאזורמגוריםשבשלייתכןאךהשראותיהאת

.ומאפריקהמפרסלתימןשהגיעו

    4

               נ   ח  
  נ חן 

(:   ן 4ח ך )1       ז ח     ח      נ  

ידיעלתחוםרגיסטרכלכאשרצהובהואהדומיננטיהרקע.רגיסטריםלארבעהמחולקהקיר

תוחםדקשחורמתארוקויותרדקמעטבפסזית-ירוק,יחסיתעביםאדומיםפסיםשלמסגרות

.עצמןמהמסגרותחלק

,זית-ירוק,אדום-בצהוב,באדוםאורךפסישלמאודעבהבמסגרתתחוםהעליון1. ז. רגיסטר

פנישלדיוקנאותשניהרגיסטרבמרכז.עצמוהרגיסטרבגוףמימיןגובלזהחלק.ושחורצהוב

הימנית,בצבעוניותומקושטתמאופרתעפיהשלעצמידיוקןספק,מסורתיתתימניתכנראהדמות

מאופרותהןאף,בדירההמפוזרותלבובותקשורההדמות.מהשמאליתיותררחבהמעט

.תימניותככלותאועצמייםכדיוקנאותומקושטות

רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל
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,  כעין כיסוי ראש או מטפחת, את פני הדמות מקיפים בצדי הפנים ובמצח עיטורי פסים

כל עיטור כזה מורכב מחלק פנימי בעל  .כנראה כיסוי הקרקוש האופייני ליהודיות בתימן 

העיטור  .שני פסים שחורים ושניים אדומים שקרוב יותר לפני הדמות וחלקו העליון קמור 

-העיטור החיצוני .הקרוב מסתיים בקישוט אדום אופקי קטן בסיום העיטור לצד כל לחי 

ארבעה פסים שחורים ואדומים לסירוגין כאשר -כעין מטפחת עוטפת מעוטרת גדילים 

בסיום הפסים המעטרים עיגולים שחורים ואדומים קטנים ותחתיהם שורה נוספת של 

מתחת לקצה הימני ולקצה השמאלי של כל עיטור מטפחת זה תוחם את הפנים .עיגולים 

עוד 

. אדום עבה אופקי קצר עם קו מתאר שחור מעליו ומתחתיופס 

בקרקושראשהכיסתההיהודייה.ברדסמעין,לנשיםראשכיסויהוא,גרגושאו,הקרקוש

אומקטיפה,מכותנהשחוראריגעשויהקרקוש.הפוריותממעגלצאתהועדינקותמגיל

הארוכיםשוליו.לסנטרמתחתבכפתורהנרכסמחודדקדקודבעלברדסבגזרת,מסאטן

ועיטוריומבנהו.לכתפייםמתחתהגוףבחזיתומתקפליםהעליוןהגבואתהעורףאתמכסים

שערהתיראהלבלכתפיהואתצווארהאת,מצחהאתגםהמכסההאשהצניעותאתמדגישים

ושלשרשראותשלרחבפס:ובמוטיביםבחומריםניכרתהצורפותהשפעת.ראשהמשערות

מעטריםוקלועיםשזוריםוכותנהמשיחוטיאווזהבכסףחוטי;שריטבשילובכסףקישוטי

:האופיינייםהעיטורים.לפניםנאהמסגרתומהוויםסימטריתבצורההקרקוששוליאת

כדורי-התכלולמתנדנדיםובקצותיהןהמצחעלהיורדותמוזהבותנטיפותשורת-אקראט

כסףשרשרות-חניישה;שזוריםכסףחוטי-דילה'ג;קלועיםזהבחוטי-פירה'צ;קטניםכסף

(צהובה)צפראסלסלה;מוזהבוכסף

פקוש;עדינהפיליגרןבעבודתמוזהבכסףסלסלות-זנאבילובקצותיהן(מתומנת)מנה'מתאו

"ורדה"המוטיבגםבולטמרצףמזהרבקרקוש.בשורהסדוריםקטניםכדוריםחצאי-

הקדמייםבשולייםעליהוריאציותשלושורהבקודקודגדולהאחת:צורףידימעשההעגולה

ולעתיםעגולה"ורדה"אותה.צבעוניותאבניםשיבוץאופיליגרןמקושטים–המצחמעל

אשרוריציותמיניבכלועגוליםכוכביםדמוייאלמנטיםמזכירהקודקודיםרבכוכבדמויית

.עפיהשלבביתההקירותלרוחבארוכותבשורותעצמםעלחוזרים

http://teman.org.il/

רצועהבעל"לבה"תכשיטוהצווארהסנטרבאזור.הדמותפניאתמקיפיםתכשיטיםכעיןעיטורים

חוטכלובקצהאדומיםפסיםמוקפיםדקיםשחוריםחוטיםעשרהמשתלשליםממנהאופקיתאחת

הסנטרמתאראחרעוקבמעטקעורהשמאליתבדמותהצווארעיטור.קטןשחורעיגולמצויירשחור

מהמרשימיםהוא"הלבהענק"מתימןהידועיםהתכשיטיםמגווןבין.זאתעושהאינוהימניבעוד

נשיםבקרבפופולרי"הלבה".המרוביםחלקיוביןאסתטיולמיזוגגבוההלמיומנותעדות,במורכבותו

אופקיותבשורותמסודריםרכיביםמעשרותעשויה"הלבה".וכפריותעירוניות,ומוסלמיותיהודיות

אנכייםבטוריםאורךתליונייורדיממנה,הענקבסיסאתמהווההעליונההשורה:כקומותהנראות

.האופקיותהשורותאתיחדשיוצריםזהים

רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל

19-צנעה תימן המאה התימנייהכובע לכלה קרקוש 

20-תחילת המאה ה, תימן, שמלה לכלה" גאליה"ומעיל 

–מעשה רוקם , ענקי הלבה–שריון של כסף וזהב , אביבה, פרנקה-קליין
עמותת אעלה  , כרמלה אבדר: עורכת, הלבוש והתכשיט במסורת יהודי תימן

2008, בתמר
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אלמוגים,כפתורים,שרשרות,צדףפיסת,קמיעותשלבתוספותעמוסיםהיוילדיםשלקרקושים

הקרקושאתחבשוהילדים.מיוחדותהגנהסגולותבעליהיוהאמונהלפיאשר(ודע)'הכושיפי'וצדפי

הבליטוהשידוךלגילשהגיעוילדותשלבקרקוש.הנישואיןעדוהילדות'חדר'בלימודיהםתחילתעד

עיטוריםבעלהואנשואותלאלנערותהקרקוש.האישימעמדןאתלסמןכדיהאדוםהצבעאת

עלמגוונותבצורותהמופיעָחראיט–המשולשובמוטיבהאדוםבצבעבעיקרהמאופייניםייחודיים

לקדקודפונהשקודקודםהכובעבקדמתרקומיםזעיריםמשולשים:בסאטןאובקטיפהשחוראריג

שורתומעליהםכאפליקציהאדומיםקטיפהאוֶלבדעשוייםמשולשיםשורותהכובעצדיבשני.הכובע

המשולשים.הקדקודמןהיורדהתפרבקוהאחוריבצדוכן,ברוקדמאריגזעירותמשולשותכריות

.הפוריותוסמל,קמעדמוי,מאגיהגנהאמצעילהיותנועדו

34' עמ, 2007ירושלים, רקמה תימנית, להמן ימיני מרים

http://teman.org.il/

אבדרכרמלה : צילום. 20-של המאה ה40-שנות ה, צנעא, חגיגי לבתראט'מכקרקוש 

מסבירה אודות משמעויות הסמלים  , ר כרמלה אבדר"ד, חוקר הלבוש התימני היהודי המסורתי

שפע  . משולשים נוכחים מאוד כסמל מרכזי במופעים מגוונים במערכות הלבוש בתימן:  הרקומים

ואף כריות משולשות בגב , ברדס של תקופת הילדות בצנעא-" ראיט'כקרקוש "המשולשים על 

המשולש והצבע האדום . חבישת הקרקוש מציינת את היותה של הילדה מוכנה לשידוכים. הקרקוש

המשולש אף נוכח בעיצוב קמיע של הכלה היהודייה  . נועדו להגן עליה ולהרעיף עליה תכונות של פוריות

.  למשולש משמעויות מאגיות ומיסטיות נוספות בתרבות יהודי תימן. בצנעא

(  קישוט הפנינים" )לולותשבוכ"ובמיוחד את כיסוי הראש התימנייהאת עיטורי הכלה בנתחה 

שהינו משולשים והמעוייןהמשולש : עפיהמהדהדים שני אלמנטים החוזרים על עצמם בציורי הקיר של 

לבן  , חזרתם של הצבעים שחורבתוך עיגול וכן ( כאוכב)הכוכבי האלמנטי" ,ה'ערג"כפולים בדגם רקמה 

3".עקיק"טוהר ובתולים והחרוזים השחורים אשר שולבו כזכר לחורבן נקראו הפנינים מסמלות . ואדום

446' עמ, מוסלמי על בגד מגי-גברי ויהודי-מפגש נשי: שבתימןרדעשחור ולבן בבגדי חתן יהודי מהעיר , כרמלה, אבדר

46' עמ, 2007ירושלים, רקמה תימנית, להמן ימיני מרים

http://teman.org.il/

34' עמ, 2007, ירושלים, רקמה תימנית, ימיני מריםלהמן 

(תימניתרקמה,ימינילהמן)סיאנימשפחתבאדיבות,בישראל"לולותשבוכ"העםכלה

רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל
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לשמלתהמתחתהיהודייההאשהשלבשהמהמכנסייםחלק–הרגלייםבתיאתבנתחה

רגיסטריםכלקודםובהןשונותרקמותעםדגמיםכמהימינילהמןמריםמביאה–

החוזרמוקד.אחרתברצועהאחתכל,שונותדוגמאותובהםהשנימעלאחדרוחביים

פחותהבמידהוירוקלבןשלתוספותוכןשחורגביעלבאדוםהשימושהואעצמועל

(כאוכב)הכוכבאלמנטוכןהרקומותהנקודותהםהמופיעיםנוספיםמוטיבים.יותר

.קודמותבעבודותגםשמופיעקודקודיםמרובה

נרקמו , מעוייניםעם " מחרר"בתי רגליים בדגם 
רקמה , ימינילהמן)ירושלים , מאוסף מגינה שלאין

ישראל( תימנית

" כבירכאוכב"בתי רגליים מתימן בדגם 
רקמה , להמן ימיני" )בת תימן"באדיבות מחברי הספר 

תימנית

ברוך  :צילום . אלשרףמאזור " (מצדרזבון)"פתח כיס בשמלה רקומה 
ירושלים ,אוסף מוזיאון ישראל ,רימון 

ר"דמדגימהאלשרףמאזורנשי(לבושפריט)"זבון"בכיספתחסביברקמהבנתחה

הצהוב:עפיהשלדירתהקירותעלשנראיםלצבעיםהדומהצבעוניותבעלפריטאבדר

.משולשיםשלדוגמאותישבוואף,והשחורזיתבגווןהירוק,האדום,הדומיננטי

רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל

.ושחורהאדומהמסגרתידיעלתחוםמלבניאלמנטמופיע1. ז. רגיסטרבמרכזבהמשך

אופקייםגבעוליםכעיןשפורציםמהםענפיםכעין,ובאדוםבשחוראנכייםפסיםכשבעהבתוכו

–מלבניאלמנטובמרכז,צדמכלאחד–כפולפניםדיוקןשלזהדגם.ובאדוםבשחורקצרים

.A גםנכנה

בחלק.ירוקיםאףהתחתוןובחלקואדומיםשחוריםגלייםמרצפיםמורכב2. ז. רגיסטר

המחודדבחלקגםוכךשחורהנקודהישנההקמורבחלקוגלכלבמרכזהרגיסטרשלהעליון

הצהובמהרקעשונהמעטצבעקיבלהזההקמורהאזור.וגלגלכלהמחברבאזורהגליםמעל

.B גםנכנהגלייםרצפיםשלזהדגם.ועדיןבהירירקרקבצבעוהואהרגיל
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אדומיםפסיםעםבשילובירוקהבמסגרתתחוםהוא.מקודמויותרצרמעט3. ז. רגיסטר

דגמיםסוגיבשניכוכביםשישהמופיעיםהרגיסטרבתוך.שובחוזרהצהובהרקע.ושחורים

קרנייםארבעומאחוריוקרנייםארבעבעלאדוםכוכב-C1  גםכ כ נכנהאותוכוכב.לסירוגין

במרכז.לסירוגיןהאדומיםהכוכביםביןמבצבצותשלושהקרנייםוכך,הצדהמוסטשחורכוכבשל

כמואדומיםקטניםפסיםשלדגםישהכוכבסביב.שחורמתארקומוקףאדוםעיגולכזהכוכבכל

.ביניהםשחורותונקודותלכוכבסביבזוהרפרצי

מחללמורכבתקרןכל.קרנייםתשעבעלהוא,C2  גםכ כ נכנהשאותו,הכוכבשלהשניהדגם

השלישיהכוכב.בהיראדוםעיגול-הכוכבבמרכז.אדומותפסיםצלעותשתיביןאדוםמנוקד

.מקוםהיעדרבשלמעטפחוסהואהשמאלי

,בירוקיחסיתעביםאופקייםמפסיםהמורכבמפרידאזוריש4. ז. לרגיסטר3. ז. רגיסטרבין

הואעצמו4. ז. .הקירשלהלבןהטיחשלגושיםומבצבציםלקירנזקניכרזהבאזור.ושחוראדום

פסידיעלמופרדיםמאונכיםאדומיםפסיםשנישלעצמועלחוזרמדגםעשויכולומפוספסדגם

דגם.הצהובהרקעשלאנכיפסעוברמהםאחדכלבין.ושחוריםירוקיםפסיםומוקפיאנכישחור

.D גםנכנההקירותרובבתחתיתעצמועלהחוזרזהמפוספס

כמוושחוריםאדומיםכוכביםשלושהשלנוסףרגיסטרמצוי,הפתחמעל,אלולרגיסטריםמשמאל

הרקע.שחורמתארבקותחוםוהרגיסטרצהובסביבהרקע.יותרמעטצריםרקהשלישיברגיסטר

.אדוםהואזהאזורסביב

האזורשלכהמשךהמשקוףרובסביבלסירוגיןוממשיכהוהאדומותהשחורותהנקודותדוגמת

בדגםאוהקיראתשממשיכיםבדגמיםמכוסההמשקוףשאר.לשניהראשוןהרגיסטרביןהמפריד

.וצהובאדום,ירוקשלדקיםפסיםמפוספס

(:    –5ח ך )1             ח     נ  

רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל
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אופקימלבניחלוןקבועזהבקיר.הקודמיםבקירותשמופיעותלדוגמאותדומההקיררוב

.אותומקיפיםאובונקטעיםוהרגיסטרים

פנימימסגורגםהמלווהעבהאדומהבמסגרתהעליוןמצדומוקףהרגיסטר-1.  . רגיסטר

שלהחיצונייםבצדדים.יחסיתועבהשחורהמסגרתגםמשולבתזובמסגרת.בואלמנטיםשל

המעוטריםהמלבניםאתמאודמזכירהאלמנט.ריבועיכמעטמלבניאלמנטישנוהרגיסטר

שנמצאיםלסירוגיןושחורבאדוםהזעיריםהאופקייםהקוויםשביןהואההבדל.A  גם

מלבנים.זהמעלזהלסירוגיןואדוםבשחורVבצורתקוויםשלטוריםישזהמעלזהבטור

עלקטנותשחורותנקודותרצףובאמצעשמאלבצדעבהאדוםפסעשויהבמסגרתנתוניםאלו

והרקעואדומיםשחוריםדקיםמפסיםמורכבתהזוהפנימיתהמסגרתימיןבצד.צהוברקע

גליםעשראחדמתוך.B  גםכמוגלייםמפסיםמורכבהרגיסטרשלהמרכזיהחלק.צהוב

מטהממשיכיםהחיצונייםהשניים,הצהובהרקעוגםוירוקיםשחורים,אדומיםקוויםשל

מסגרתמוקפיםברגיסטרהאלמנטיםכל.צדיומשניהחלוןאתומקיפיםיותרוארוכים

.החלונותואתהפנימייםהאלמנטיםאתהמקיפהעבהאדומהתחתונה

סדרותבשתימדוברשכאןרקB  גםהוא.במרכזוהחלוןידיעלקטוע2.  . רגיסטר

באזורהגליםתחת.ואדוםשחורגלירצףאליווצמודהירוקהצבעדומיננטי-בעליונה:גלים

נקודהישזהרצףמעל.בהירירקרקרקעישנוגלכלותחת,שחורהנקודהישבוהפנימי

מורכבהתחתוןהגליהרצף.צהוברקעעלזאתוכלגליםשניכלביןהחיבורמעלקטנהשחורה

הגליםתחתהתחתוןבאזורכאןגם.לסירוגיןשחוריםושנייםאדומיםגלייםפסיםמשלושה

.ירקרקרקעישנוגלכלתחתשחורהנקודהישבובמקום

מפרידה מסגרת  4.  . בינו לבין הרגיסטר . רק ארוך יותרC גם הוא ב3.  . רגיסטר 

רצף נקודות שחורות ואדומות  -ובמרכז , פסי רקע אדומים וצהובים, עשויה שני פסים ירוקים

הוא בדגם נעדר הצבע השחור ומככבים  D,. מע.אהתחתון 4הרגיסטר  . לסירוגין על רקע צהוב

זית-צהוב וירוק, אדוםרק 

(:   ן15ח ך )1             ח     נ   
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צהוברקעבעלתמהןאחתכל.5. . רגיסטר,דלתותארבעבעלקירארוןהקירשלהאחדבחציו

ובעליאדומיםהםהכוכבים.אנכיתבשורהמעוייניםדמוייכוכביםחמישהשלממוסגרדגםובתוכו

ושתיקטנותואדומותשחורותנקודותרצףמוקפיםהם.במרכזםשחורהונקודהשחורמתארקו

במסגרתנתונההאנכיתהכוכביםשורת.כוכבלכלומתחתמעלגדולותיותרמעטנוספותנקודות

עלואדומותשחורותנקודותרצףוסביבהאדומהמסגרתעודומסביבשחורפנימידגםבדלת.ירוקה

.E גםבשםנכנהזהארונותדגם.המסגרתרובאתשמלווההצהובהרקעגבי

.1כלומר הקיר המזרחי של חדר שינה . ז.  חלקו השני של הקיר עוקב אחר הדוגמאות בקיר 

:1                         ח ן ח     נ  –15      ח ך 6ח ך 

רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל

ובירוקבאדוםצבועיםהתריסיםשלבי.פלסטיקבתריסולהמכוסהמחלוןברובומורכבהמערביהקיר

.F גםזאתנכנה.1.  . רגיסטראתומהוויםלסירוגין

כך.נקודותברצףבחלקםשמכוסיםיותרצפופיםצבעונייםפסיםלמעטD גםבהוא2.  . רגיסטר

.המחסןשלהדרומיבחלקגם

הסרטיםהקרנתבסלוןעצמועלשיחזורמקוטעדגם3 ברגיסטרלמעלהישהדרומיהקירבהמשך

.C3 גםמכוכביםוכןC1 גםמכוכביםעםצהוברקעעלהואהרגיסטר.1. ז.גברגיסטרהסמוך

שלהמתארקוויאתהמלווהשחורהחיצוניתממסגרתהמורכבתמסגרתמוקפיםC1 גםמהכוכבים

קואתהואאףהמלווהלסירוגיןואדומותשחורותנקודותרצףעשויהפנימיתממסגרתוכןהכוכב

זהמעלזה,קטניםכוכביםשניישנםלמשנהואחדכוכבבין.המוכרהכוכבשלהחיצוניהמתאר

ואדוםבשחורדקותזרועותעשרהכששפורצותוממנובמרכזובאדוםשחורעיגולהםשבוC3 גםמ

.הכיווניםלכל

שלבסוגמדובראבל,הבאלרגיסטרהעליוןהרגיסטראתהמחברתבמסגרתישמהלראותקשה

,3. . ברגיסטרשובכנראהזהאלמנט.שחורותרצועותוביניהם,בהירוירוקאדום,בירוקמסגרת

אלמנטמצוי2. . ברגיסטר.בתוכםשחורותנקודותורצפיצבעיםבאותםרצועותכןגםיששם

.A גםמהמוכרמלבני

.3. . למעטדומהוגם2.  . במופיעשהואכפיD גםעלחוזר4. .  ג    
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כוכב  1.מז.ב

-ו C1מדגם 

C5

דגם  2.מז.ב
E  וכוכבי דגם

C3

דגם  3.מז.ב
A

דגם  4.מז.ב

B

דגם  5.מז.ב

D

הרגיסטרמעל.יותרגדולתחתוןומרגיסטרמשתניםבגדליםעליוניםמרגיסטריםמורכבהקירעיצוב

.הפתחמעלהאזוראתגםהמכסים,יחסיתגדוליםמעוטריםשולייםהעליון

עיגולים-C3מדגםכוכביםלסירוגיןמופיעיםשביניהםC1הכוכביםדגםבעלהוא–. ז.1 רגיסטר

ישנם.לסירוגיןואדומותשחורותנקודותדגםמקיףשאותוצמודשאינואדוםמתארקומוקפיםשחורים

.הקיצוניובשמאליהקיצוניהימניבצד-C3כוכבביניהםאשרכוכביםצמדישני

וירוקשחור,אדוםבצבעיםעביםאופקייםקוויםעשויהרצועהמפרידה2. ז. לרגיסטר1. ז. בין

שכבתיתלתדגםובתוכהרחבהצהובהרקערצועתעשוי2. ז. רגיסטר-להםמתחת.משתניםבעוביים

ובתוכויחסיתקטןעגולאדוםמרכזבעלי1E גםשנכנה,כוכביםשלתחתונהושורהעליונהשורהובו

שורותבין.לסירוגיןושחוריםאדומיםדקיםפסיםעשרכשישהפורציםהמרכזימהעיגול.שחורהנקודה

.זהאחרזהבאלכסוןמוצביםשוקייםשווימשולשיםשמונהשלראשידגםשלשורהעוברתישנההכוכבים

 גםבשםנכנהזהדגם.נוסףאדוםמתארקוזהוסביבשחורמתארקומוקפים,אדוםצבועיםהמשולשים

E.

פסיםמוקףאופקישחורבפסהעליוןמהחלקהמופרדהמרכזי3. ז. רגיסטרמצויירזורצועהתחת

,A גםמהואזהרגיסטר.משתניםבעובייםאדומהומסגרתירוקהמסגרתממוסגרמרכזיחלק.אדומים

לדמותמימין.וירוקיםשחוריםמתארקווימוקפתבחלקהעבהאדומהמסגרתמוקפותבוהדמויותאך

דומה,מלבניאלמנטמצויהדמויותשתיבין,במרכז.הואאףצבועהחדרשלהאורמתגנמצאהימנית

דגםובתוכןקצרותאורךרצועות,מהגבעוליםבחלקממנובשונה.1. ז. רגיסטרבמרכזהמלבנילאלמנט

והםמטהשפוניםצריםצלעותשווימשולשיםשלדגםהמלבניהאלמנטמעל.ושחורבאדוםקעוריםפסים

שונותבוואריציותעצמםעלחוזריםאלומשולשים.ולהיפךשחורמתארקובתוךאדוםלסירוגיןעשויים

התחתוןהדגם.יותרוקטניםצפופיםשהגליםאלא.B גםעלואריציההואזה4. ז. רגיסטר.A  גם

מטהפונהשקודקודושוקייםשווהמשולשישהקמוריםהגליםביןחיבורכלבמרכז.אופקיגליפסהוא

כיפהכלתחת.וצפופותמזעריותשחורותנקודותמסגרתכעיןמקיפההדגםכלאת.אדוםמתארקומוקף

.קטנהשחורהנקודהישנההגליהקושל

זהברווחיםואדומיםשחוריםדקיםפסיםשלרצועהמפרידהתחתיו5 לרגיסטרהזה4. ז. רגיסטרבין

.צהוברקעעלמזה

וביןצהובשלווהרקעושחוריםאדומיםפסיםמסגרתמוקףהרגיסטר.D גםבהוא5. ז. רגיסטר

הרגיסטראת.הקירשלהצהובהרקעמופיעצדיושבשניסגלגל-חוםפסנמתחהעבותהאדומותהרצועות

.לרצפהעדהקירבתחתיתאדוםצבעשלעבהרצועהתוחמתהזה

(:כ  ם ח     כנ        נ      )       ז ח        ן –     –4ח ך 
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:ח      נ       ם–                  ן –   ן –5ח ך 

 1ב.מ .

 

 

 E דגם 2ב.מ .

 

 

.  . 3A      

 

 

.  . 4B      

 

 

 

.  . 5D      

ובסדרתדקיקהירוקהבמסגרתהתחוםהצהובברקעולהבחיןניתןאולםקטוע1.  . רגיסטר

לביןבינוהחוצצתירוקיםמתארקוויבעלתאדומהנוספתובמסגרת–ושחורהאדומה-עבותמסגרות

שווימשולשיםשלושהשלובשמאלבימיןמקבילהבדוגמהלהבחיןניתןהרקעבתוך.2.  . רגיסטר

בעלישחוריםהתחתוןוהמשולשהעליוןהמשולש.השנימעלאחדקודקודםעלהעומדיםשוקיים

אינההיאאף,שחורהמסגרתולואדוםהאמצעיהמשולש.למשולשמהודקתשאינהאדומהמסגרת

בין,ובמרכזקטןצלעותשווהשחורצלבעשויכוכבמצוימשולשיםסדרתכלשלהקיצוניבצד.הדוקה

לידהפנימיבצד.השחורזהמאחורימצויירכביכולקטןאדוםצלבזרועותארבעישנן,זרועותשתיכל

מבעדלהבחיןניתןשמאלבצד.3. ז. בהמופיעזהכמוגדולשחוראדוםכוכבישהמשולשיםסדרת

נוסףגדולכוכבובקצוותנוספתמשולשיםבסדרתואוליצלביםעשוינוסףבכוכבלקירשנגרםלנזק

.שחוראדוםבצבעים

פסיםשלמלבניתבמסגרתמשמאלתחומים5.  . - 4.  . ,3.  . ,2.  . :הבאיםהרגיסטרים

לצדוצמודהקירעלמלבניאלמנטשתוחמתבמסגרתצהוברקעעלושחוריםירוקים,אדומים

עשוימפרידאופקיקוידיעלתחתוןושלישעליוניםשלישיםלשנימחולקזהמלבניאלמנט.השמאלי

.דקיקירוקפסובמרכזועבהצהובפס

מרכזלקראתמהשארשוניםמעטכוכביםשנישלהופעתםלמעטE  גםהוא2.  . רגיסטר

נקודהעשויהכוכבגוףובמרכזםשחורבעיגולתחומיםשניהם:התחתונההכוכביםבשורתהרגיסטר

.דקיקותאדומותזרועותשבעבעלאדוםוגוף,זעירהמרכזיתשחורה

בצבעעבהפסברקעשמתייחדמטהפונהשקודקודםמשולשיםשורת:A  גםהוא3.  . רגיסטר

ואזורכההירוקאזורמוטמעהרגיסטרשלוהעבההאדומההמסגרתשלהתחתוןבחלקהפעם.ירוק

.אופקיברצףקטנותשחורותנקודותשלשורותשתיובתוכוהמסגרתבתוךפסכעיןצהבהב-בהירירוק

.ברגיסטרהעליוןהגליברצףכאןממשיךהנקודותרצףאלמנט.B  גםהואדומה4.  . רגיסטר

שחורותנקודותשלשורותרצפישלושהישנםאדומים-שחוריםוהגליםהשורותצמדישלושתמעל

התחתוןהחלק.גלכלכיפתמעלמתנוססתגדולהיותרמעטשחורהונקודה,זומעלזוצפופותקטנות

.בצורתושונהאךבהרכבודומה–4.  . ברגיסטרהיהשגםכפי–הגלייםהרצפיםשליותרהמעוטר

קטנותשחורותקרנייםמעיןמתפרצותגליםשניוכלחיבורמביןהמבצבציםהמשולשיםבמקוםכאן

בדומה,קטנותשחורותנקודותשלגלירצףמעוטרהזההגליהרצףוכל,מעלהכלפיגליםשניכלמבין

.ברגיסטראחריםלמקומות

.5.  . -לזההובמתכונתוD  גםהוא5.  . רגיסטר



-20- רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל

:        נ         ן–   ן 10ח ך 

משולשיםשלושהאושנייםשלרצףוביניהםC1 גםמכוכביםמצויירים1. . ברגיסטר

,אדומהמסגרתעםשחוראושחורהמסגרתעםבאדוםמטהמופנהשקודקודםשוקייםשווי

2חלזהרגיסטרבין.צהובהרגיסטררקע.וכוכבכוכבכלביןחיץיוצריםאלומשולשים

.וירוקותשחורות,אדומותרצועותשלעבהמסגרתמפרידה

ארבעהעםהפעםאךA גםאתמייצג3חרגיסטר.צהוברקעעלE גםמהוא2. . רגיסטר

מצוייםהדמויותארבעבין.כהעדשראינוכמודיוקנאותשניולאדמויותשלדיוקנאות

לדוגמהבדומהB גםבמצוייר4. . רגיסטר.זהמדגםמוכריםמלבנייםאלמנטיםשלושה

.5.  . לרגיסטרמאודדומהD גםבמפוספסהוא5. . רגיסטר.2.  . ברגיסטרשראינו

:                ן    נ      ם–  כז 12ח ך 

כוכבי  1.ד.ב

C1

Eדגם 2.ד.ב

Aדגם 3.ד.ב

Bדגם 4.ד.ב

Dדגם 5.ד.ב

.קיר זה משחזר בדיוק את הדוגמא בקיר הצפוני של החדר
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:2     ז ח     ח     נ  –8ח ך 

 גםמהכוכבים.C3 גםמכוכביםועםC1 גםמכוכביםעםצהוברקעעלהוא1. ז.גרגיסטר

C1וכןהכוכבשלהמתארקוויאתהמלווהשחורהחיצוניתממסגרתהמורכבתמסגרתמוקפים

המתארקואתהואאףהמלווהלסירוגיןואדומותשחורותנקודותרצףעשויהפנימיתמסגרת

שבוC3מדגםזהמעלזה,קטניםכוכביםשניישנםלמשנהוכוכבכלבין.המוכרהכוכבשלהחיצוני

.הכיווניםלכלובאדוםבשחורדקותזרועותעשרהכששפורצותוממנובמרכזואדוםשחורעיגוליש

,יותרקטניםמעטהםשכאןאלא,A  גםלנוהמוכריםהדיוקנאותמשנימורכב2. ז.גרגיסטר

.צהוברקעעלוירוקיםאדומיםפסיםעשויהעבהמסגרתמוקףהמוכרהמלבניהאלמנטוביניהם

4 - 3 בין.שמאלובצדימיןבצד–פעמייםמשוכפלA גםמהמלבניהאלמנט3. ז.גברגיסטר

עלהוא4. ז.גרגיסטר.ירוקאחדופסאדומיםפסים,דומיננטישחורפסעשויהמסגרתמפרידה

הגדולהבצורתוC3 גםוכןC1 גם:לסירוגיןהמופיעיםכוכביםסוגימשניומורכבצהוברקע

.(אופטיתאשליהזוואולי)שחוריםולאכהיםירוקיםבפסיםמשולביםהאדומיםהפסיםכאשר

רצףכוכבלכלמעל.באמצעשחורקועםאנכייםקצריםאדומיםפסיםהכוכביםביןמפרידים

העליוןבחלקולרגיסטרמסגרתמשמשB גםמהמוכרכזהארוךורצף,ואדומותשחורותנקודות

.התחתוןובחלקו

מודבקיםמסגרותבתוך.6ורגיסטרמעלמודבקותעבודותשכבתבעצםהוא5. ז.גרגיסטר

ולאריקהאחתמשבצתשמאלבצד.A גםמהמוכרוהדיוקןתימנייהכלהושלעפיהשלדיוקנאות

הבגדיםבשולישמצויטקסטילעיטורבמסגרתממוסגריםהדיוקנאות.תמונהבהמודבקת

.D גםמהוא6. ז.גרגיסטר.המסורתייםהתימנים
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2             ח     נ  –9ח ך 

,צדבכלA גםבהמשובציםהדיוקנאותוכןC3וכןC1 גםמהכוכביםמופיעים1.  .גברגיסטר

משניברובומורכב2.  .גרגיסטר.ושחוריםאדומיםפסיםמסגרתשמוקףהחלוןלפתחסמוך

עבהאדוםמפסבמסגרתהתחתוןבחלקותחוםזהרגיסטר.ולפניוA  גםכמומלבנייםאלמנטים

עיטוריםעודומקיפהבאלכסוןצדבכלעולההמסגרתהקירקצהלקראת.דקיםירוקיםופסים

ועשוי4. ז.גלמאודדומה3.  .גרגיסטר.לקצוותייחודייםאו,הסמוכיםלקירותקשוריםשאולי

הוא4.  .גרגיסטר.וכוכבכוכבכלביןהאנכיותהמחיצותללא,לסירוגיןסוגיםמשניכוכבים

.D  גםמפוספס

:       2       נ     ח     נ  –     10ח ך 

מעטשרשרתבמין,משתניםמעטובגדליםמאודצמודיםC1 גםמכוכביםמצויירים1. .גברגיסטר

 גםמכוכביםשליותרדלילהשורהישזוומתחתיההכוכביםשורתמעל.הצהובהרקעגביעלכאוטית

E1.יחסיתעבהשחורהרצועהובתוכהעבהאדומהמסגרת2טרגיסטרלביןבינו.

אוצרים–משתניםבעובייםוהםזהלדגםבדומהדיוקנאותחמישהבווישA גםמהוא2. .גרגיסטר

.ממעלוהשחוריםהאדומיםהשוקייםשוויהמשולשיםעםמלבנייםאלמנטיםביניהם.יותררחבים

.תוחמתירוקהנוספתוברצועהעבהאדומהבמסגרתתחומההיאגםזהרגיסטרתחתית

C1 E1 גםמלכוכביםוממטהמעלB גםמכמוגלייםרצפיםעםC גםמהוא3. .גרגיסטר

 גםמהוא4. .גרגיסטר.בתוכויותרצרהירוקהרצועהעםעבהאדומהמסגרתמפרידה5. .גרגיסטר

Dגםמתוךכמומודבקאחדדיוקןישגובהובאמצעימיןבצד.6. ז.גלרגיסטרבמתכונתוודומה A

.5.מז.גברגיסטרהמודבקיםלדיוקנאותובדומה
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:       2          ח     נ  -   ן 11ח ך 

.וכן אחר דוגמת המבואה( שמאל10חתך )2קיר זה עוקב אחר דוגמת הקיר הצפוני של חדר שינה 

:       נ        ח–13ח ך 

כוכבמעיןשהואC4דגםעםמשולביםC1מדגםכוכביםובוC גםשלהכפלהכעיןהוא1. . רגיסטר

פסיםעשויותוזרועותירוק/ושחוראדוםמרכזשל,נטוילעתיםישרלעתים,זרועותשווהצלבבצורת

בשחורזרועותשווימשולשיםצמדמפרידיםהכוכביםמשורותחלקבין.ואדומיםשחוריםדקים

אדוםעיגולמוקפת,ירוקעיגולמוקפתאדומהנקודה–C5קטןנוסףכוכבמופיעלעתיםלידם.ובאדום

כלמוקפיםC3מדגםכוכביםשלמשרשרתמורכב2.צ.דרגיסטר.וירוקותאדומותנקודותרצףמוקף

צלב,כההירוקעשוייםביניהםהנגטיביבשטחבינייםעיטורימעיןוביניהם,בהירירוקבעיגולאחד

.הצלבזרועותביןשחורותנקודותוארבעאדומיםושולייםאדום

דגםשלמעטמורחבתחזרההוא3.צ.דרגיסטר B המפוספסהדגםהוא4.צ.דרגיסטרואילו D שחוזר

.הקירותבתחתית
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:                 ח         ח –     12ח ך 

A גם בקיר זה חוזרים חלקים מ דגם , האלמנט המלבני ואחד הדיוקנאות– C של הכוכבים מעל

B גם הפתח ברגיסטר השלישי גרסה של הרצף הגלי של  D גם ולמטה רגיסטר מ .מפוספס

                ח    ח ן        ח–     15ח ך 

ועוד חלקי A  גם בקירות אלו חוזרים חלקים כמו האלמנט המלבני 

D גם רגיסטרים מפוספסים כמו  יש עוד רגיסטרים דקים של כוכבים מדגמים .

.בשחור ובצהוב, שונים וביניהם אזורים חלקים באדום
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    5

  ח         
       ג  ם    נ         

  ג    זן   

לצרכיםמיוחדדגשללא,בסביבההבנייניםככלומתפקדמאוכלסבביתממוקמתעפיהשלהדירה

.מוזיאליאופיעםחללהמאפיינים

שלשימוריבמצבמתבטאיםמידיבאופן,הדירהשמעלבקומהובמיוחד,הבנייןבמעטפתתקלהכל

.החלל

במערכתנכוןהלאהטיפול.הביתשלהביובבמערכתמתקלותבעברנפגעוהדירהותקרותקירות

.הדירהשלהמעוטרותבקירותופגיעהסיכוןכדיתוךהביתבתוךמערכותשללהפעלהגרםהחשמל

שלשימוריותמבעיותחלקמהוויםהםגםולכןנכונהבצורהמלכתחילהמטופליםלאהחלונות

.ועודלחותבעיות,סגוליתאולטרהשלקרינה,אבקשלחדירהשהםהמקום

לצורךעבודותבעברנעשו,2016מרץבסוףבמקוםלביקורסמוךשנכתבהראשוניבדוחשצויןכפי

והבנהשימורבבעיותידעשוםלהםהיהשלאמקצועבעליי"ענעשההביצועאך,הליקוייםתיקון

.הקירלציורירבנזקגרמואלהעבודות.ברסטורציה

.בעברבשיפוציםשנעשווטעויותפגיעותעללהתגברניסיוןהואלבצעשישמהעבודהחלקלכן

בפגישהשהוסכםכמו.מקדימיםצעדיםמספרתחילהלבצעישבדירההשימורעבודותאתלתכנןכדי

שמעלבדירהובמיוחדהבנייןשלהתחזוקתיהמצבשלהנדסיתבדיקהלבצעצורךיש13.8.2017-ב

.עפיהשלהדירה

עםיחד.(החוצה,מעלמהדירהמיםמעבריכולל)בדירההמיםמערכתכלאתלנתקצורךיהיהכןכמו

אם/כשוהתקלותהבעיותויטופלוובסביבהבביתחשמלמערכתשליסודיתבדיקהתתבצעזאת

.יימצאו

,אשמכבי)הרלוונטייםלגורמיםחיבורעםמתאימיםוהתראהאזעקהמערכתחיבורלבצעיש

(משטרה

'גבההיגויבועדתהמשרדנציגת,והספורטהתרבותמשרדמטעםבמיזםשימוריועץהינוביגלאייזןדוד*

.נמליךשלומית

זכוכית בטחון עם פילטרים להורדת עוצמת  , אטום וסגירה נכונה: לטפל בחלונות הבית

UV-האור וקרינת ה

יהיה צורך לבצע מספר בדיקות להכרת דרך הביצוע של , לאחר טיפול בנושא התשתיות

.י הציירת"העבודה ע

תוכנית השימור של המשמרים . בשלב זה יהיה לדעתי צורך בבחירת מבצע עבודות שימור)

(שיבחרו תוצג לדיון בפני הועדה

שלבי העבודה המוצעים

:הם, בסדר המומלץ למטהדוקאלאו , לדעתי שלבי העבודה

.של המצב הנוכחי של הדקורציה הציורית( דוקומנטציה)ביצוע תיעוד 1.

דבר האמור לעזור למבצעי  , י צבעים ותשתיות הצבע/במידת האפשר לעמוד על סוג2.

.העבודה בשלבים הבאים

,  לבצע חיזוק פני הצבע לפי התוצאות של בדיקת שכבות הצבע ותשתיות הצבע3.

.ומקומות משופשפיםבהתקלפויותבטיפול 

.הקודמים" תיקונים"טיפול וניקוי של ה4.

.העבודות תתבצענה תוך כדי התייעצות עם האוצר האחראי וחברי הועדה המייעצת 5.

.'וכו" פורטרטים", בובות, רהיטים, חפצים6.

'וכו, צורת התצוגה, מיקום החפצים במכלול הדירה: אוצרותידיון -א

.בחירת מבצעים ועבודות שימור-ב

(לצורך שימור נכון)הגדרת פעילות המקום , דיון על אופן הביקורים1.

9.9.2017
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עליונהמקומהביובבעיית-1תמונה .

תיקונים לא מקצועים-2' תמונה מס
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אורחדירתשלבעיה-חלון-3'מסתמונה .

וחפצים אחרים, רהוט, פורטרטים, בובות"דוגמה ל-4' תמונה מס
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נכוניםלאחשמלוחיבורימזגן–6'מסתמונה.וחפצים אחרים, רהוט, פורטרטים, בובות"דוגמה ל-5' תמונה מס
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80-   נ              זכ       

  נ חן:   כ     נ ,2017      ם,   נ      ם     ן     

זכריהעפיהעלשמעהיליןדודבסמינרומרצהבאמנותמטפלת,ברונועפרה

נסעההיא.העשריםהמאהשל80-הבשנותבשלומישהתגוררהמסטודנטית

היוםהמהוויםתצלומיםסדרתוצלמהעמהשוחחה,זכריהעפיהאתלבקרפעמיים

.בהתהוותההיצירהשלושיטתינדירתיעוד

,הבובות,הפסלונים–בוהנוספיםמהאלמנטיםוכןמהביתמאודהתרשמהעפרה

שגזרהפשוטיםמשטחיםעלעפיהשציירהנוספיםמקושטיםדיוקנאותוכן

.ביקוריםאותםבמהלךשקופיותכארבעיםצילמהברונועפרה.קרטוןקופסאות

סקר,צבי-בןידבארכיוןברונועפרהבאדיבותשמורותוהןנסרקוהשיקופיות

.קיראמנות

כלקודם.נושאיםכמהעלו,בהכשרתהבאמנותמטפלת,ברונועפרהעםבשיחה

האמנותעולםבתוך–"אחר"האמנותלתחוםעפיהשלהאמנותאתלשייךניתן

מוצגתשפחותאמנות,והקאנוןמהמוקדהרחק,בשוליים.העולמיוגםהישראלי

.הפופולרייםהאמניםלעומתלחריגיםנחשביםוהאמניםמוזיאוניםאובתערוכות

כפיאו,הנאיביתהאמנותהואאליועפיהשלעבודתהאתלקשרשניתןנוסףתחום

ילדותיתאופשוטההנחשבתאמנות–פרימיטיביתאמנותנקראתגםשהיא

אמניםאו,רשמיתאמנותיתהשכלהחסרילאמניםלרובמיוחסתהיא.ותמימה

הנחשביםקרוביםסגנונות.להכשרתםובניגודלמרותזהבסגנוןלציירשבחרו

אומאפריקהכגוןמערביותלאתרבויותשלאמנותאוילדיםציוריהםגםנאיבים

עומקוללאומגוונתעזהצבעוניותבעליבדרךהציורים.אמריקהמדרום

.ופרספקטיבה

לחוששניתןמציינתהיאהקירעלהאלמנטיםשלהחזותיבעומס,לכךמעבר

Horror–"הריקהחללחרדת"ב Vacui–למלאהצורך,ריקיםחלליםמפניהפחד

בחייהלמצבלקשרשניתןייתכן.לבנהפינהאףלהשאירולאהיצירהמשטחכלאת

וגידולהביתניהולכמוניהולמטלותעומסהיה,פנימימרווחאוליחסרהיהבו

ביחסעצמהאתמיקמההיאאולי.מרווחכלמילאהבחייהכמובציורהוכך,הילדים

.במרחבמשלהמקוםלהנתןוזה,נמצאתהיאבולמרחב

שלחזרה,רפטטיביותשלמוטיבגםהקירעלהמצויריםבאלמנטיםלראותניתן

עלבחזרהמרגיעמשהושהיהלהיותיכול.ועודקשתות,משולשים,קווים,נקודות

בכךנתפסתהציורמלאכת.ושלווההנאהלהשגרםמשהו,ושובשובהאלמנטים

.מדיטטיביושקטלהתבוננותכזמן

שלהשונותהואריציותפשרוזהו,חופשיתידבעבודתהניכרתכיציינהגםעפרה

וציירההקיראלניגשההיאאלאבכוונהמדויקפנימידגםהיהלא.אלמנטיםאותם

לבחינהראויגםהאלמנטיםשלברפטטיביותמשהו.אינטואיטיביבאופןושובשוב

.ופרשנות
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1980- נ    ,                נ       "              

צבי-הסריקות באיכות גבוהה באדיבות עפרה ברונו בארכיון יד בן
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אביב-אוניברסיטת תל

ודוד כץיולנדהש "הפקולטה לאמנויות ע

החוג לתולדות האמנות

ז"תשע

זכ               

     -כ  ח 
בחוג לתולדות האמנות M.Aעבודת רפרט במסגרת לימודי

ההיסטוריה של מרחבי היומיום:  ם      

ר אורלי שבי"ד:     

שהם-אכרענת :  ג   

2017אוקטובר :     ך  ג  

  כן  נ  נ ם

.......................................................................................       רשימת הדימויים 

1.........................................................................................................       מבוא 

1.............................................................................................       היצירה 

2................................. ..........................      השיח האקדמי והשיח האמנותי

.         3...... מושגית על פי הנרי לפבר-המרחב של עפיה והפרשנות המרחבית התלת–פרק א 

8...............................................................................     העשייה המרחבית 

6....................................................................................    המרחב המיוצג 

7.....................................................................................     מרחבי הייצוג  

9.......................................................     ביתה של עפיה כמרחב הטרוטופי –פרק ב 

14...........................................................      מרחב ומגדר  בביתה של עפיה –פרק ג 

17" ..............................................   צדק מאחה"ביתה של עפיה כמרחב של –פרק ד 

21...........................................................................................................   סיכום 

23...................................................................................................  ביבליוגרפיה 

29.................................................................................................  נספח דימויים 

  כן  נ  נ ם
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            ם

.  תצלום.  עפיהדוגמאות גיאומטריות על קירות ביתה של :             1דימוי

……………….....………...........……………….……………………5

תקרת חדר השינה שאיננה צבועה  , שהם-ענת אכר:2דימוי 

          ..............................................................................................................5

ציורי הקיר  :3דימוי 

……………………………………………………………………       ...6

סריקות של מכלול תקרות הבית בתכנית מאתר הבית:4דימוי 

     .............................................................................................................6

סריקות של מכלול רצפות הבית בתכנית מאתר הבית:5דימוי 

…………… ………………………………………………………….6

סריקות של קירות הבית בחתך חדרים,:6דימוי 

...……………………………………………………………………….7

( שיבוש בתצרף)סריקות של קירות הבית בחתך חדרים :7דימוי 
……………………………………………………………………………7

מטאטא מצויר במבואת הבית:8דימוי 

………………………………………………………………………….8

תרנגולים מצוירים      :9דימוי 

………………………………….................……………………………8

.

תצלום מאלבום משפחתי  -בטקס חינה עפיהנינתה של :10דימוי 

………………………………………………………………………….8

גריד של ציורי דיוקן שעפיה ציירה המשולב בתצלום פורטרט שלה:11דימוי 

………………………………………………………………………….8

תצלום מסך–מתאפרת עפיה:12דימוי 

……………...…………………………………………………………..8

עפיהציורי הקיר של :13דימוי 

…………………………………………………..……………………11

עפיהבובותיה של :14דימוי 

.....……………………………………………………………………….12

מפה רקומה עם דימויי מלחמה:15דימוי 

……………………………………………… ....................…  ……….12

תצלום מסך–בפתח ביתה עפיה:16דימוי 

…………………………………………………………    ....................13

מבואת הכניסה מראה בעד לדלת הכניסה:17דימוי 

…………………………………………………………     ....................13

באירוע משפחתיעפיהתצלום של :18דימוי 

………………………………………………………… ..  ..................12
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מפנקס קופת החולים  עפיהתצלום של :19aדימוי 

………………………………………………………… ................20

תצלום של השיכון ברחוב נתן אלבז בשלומי:20דימוי 

…………………………………………………………  ...................20

עפיהתצלום הכניסה המובילה לדירה של :21דימוי 

…………………………………………………………      ...............20

עפיהשרטוט מפרט הבית של :22דימוי 

…………………………………………………………              20

      –

מספריםמשפחתהבני.למרחוקיצאהמצוירהביתשלושמעו,ביתהקירותעלעפיהציירהבתימן"

תימןמלך.בעצמההצבעאתוייצרהירוקיםעשביםטחנההיא,למשל,ירוקצבעלההיהלאשכאשר

.ומשפחתהביתהאתלעזובתוכלולאיהודייהשהיאאמרהעפיהאבל,ביתוקירותעלשתציירביקש

.לבדהבהשגרהבדירה,מותולאחררקלציירחזרהוהיא,לציירשתמשיךלכךבעלההתנגדבישראל

כולל)ביתהקירותכלאתכסתהובהדרגה,בנהריהקנתהשאותם,[מכוניות]בצבעיםציירהזכריה

קווים,עיגולים,כוכבים,ולרוחבלאורךפסים–ברובומופשט,צבעוניבציור(מהרצפהוחלקהתקרה

,צהובהםהדומיננטייםהצבעים.עצמייםכדיוקנאותהנראיםדיוקנאותבהםשמשובצים–ונקודות

שלהכלליתבצבעוניותאותןוצבעהשקישטהובובותתרנגולותמונחותהרצפהעל.ושחוראדום

כיאם,מסורתייםתימנייםקישוטיםמזכירהכלליוהמראהתימניותכלותכמונראותהבובות.הבית

שלמסיפוריהם.ינים'אבוריגוציוריאצטקילציור–הציורואופי,אסיהלמרכזגםשולחתהצבעוניות

,לבושהעלשהקפידה,ומיוחדתעצמאיתאישהשלדופןיוצאתכדמותעפיהמצטיירתהמשפחהבני

בדרך,בקפידהולבושהבתכשיטיםעדויהכשאינהמהביתיצאהלאומעולםארוכותמתאפרתהייתה

".אחדלאףדומההייתהלא,בשלומילרחובכשיצאה.מבריקותבשמלותכלל

היאהיצירה.המצויריםהביתלקירותמעברהיצירהאתלהגדירמיטיב,דירקטורשלהתיאור

יצירותאת,שלוהיומיוםחפציעל,הפרטיהמרחבאתהכולל,עפיהשלהיומיומיהביתיהמרחב

אליוהציבוריוהמרחב(הצבועיםהחייםבעליפסלי,בובות,דיוקנאותציורי)עפיהשיצרההאמנות

,פניהשעלהכבדבאיפור,תכשיטיהעם,הססגוניבלבושהעצמהעפיהגםהיאהיצירה.יצאה

.הציבורילמרחבביציאותיה

137. 2013. מוזיאון חיפה לאמנות, מוזיאוני חיפה. אוטודידקטים, נאיבים, אאוטסיידרים, במעגלים אחרים, רותי דירקטור

.2017ביוני עפיהבתה של חבנימידע שהתקבל מריאיון עם רוזה 

.6/17בריאיון עפיהבתה של חבנימידע שהתקבל מרוזה . צבעי המכוניות הושמט מאחר ונתון זה אינו נכון

.137, דירקטור

137, דירקטור

    

1905))זכריהעפיה-   נ   – בהםשניםמספרלאחר.1950-בהגיעהלארץ,תימןילידת2000

-אלבכפרגינהעםאבןבביתלהתגוררעברוהםאלקושלמושבבעתליתמהמעברהעברההמשפחה

פונתההיא,1978-בנפטר(במקצועוצורף)עפיהשלבעלה,יחיאכאשר.לשלומיבסמוךבאסה

בשל,האחרונותבשנותיה.בשלומיאלבזנתןברחובשיכוןבדירת,בגפהלגורועברהמהכפר

.ציונה-בנסרוזהבתהאצלחיההיא,בריאותהבמצבהחמרה
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    נ       ח         ח

האקדמיובשדההאמנותיבשדהלראשונהמופיעהשלהולאמנותכאמניתלעפיהראשונההתייחסות

פורסם"ופרובלמטיקהכרוניקה–מזרחיתאמנות.הזהותשרטת"פדיהחביבהשלמאמרה.2013בשנת

האמנותשלההיסטוריהאתלהתוותמנסהפדיהזהבמאמר."קירותשוברים"לתערוכהקטלוגבתוך

עפיהשלעשייתהאתלמצבמנסהפדיה.המזרחיתהפמיניסטיתהאמנותזהבכלל,בישראלהמזרחית

יצירתהאתומתייגת(השבעיםבשנותסאליבואדימאורעות)החברתיתהמזרחיתהמחאהשלבתקופה

אותו(הביתיהמרחב)שלההיצירהלמרחבעפיהשלהביוגרפיהביןקושרתפדיה.כמחאההאמנותית

לגבישקיימתיחידהביקורתיתהתייחסותמהווהזהשמאמרלומרניתן.מעברכמרחבמנתחתהיא

.עפיה

אחריםבמעגלים"התערוכהשלבקטלוגהאמנותיבשדהלהכרהזכתהעפיהשלהאמנותיתיצירתה

.(9.2-20.7.2013)לאמנותחיפהבמוזיאוןדירקטוררותישאצרה"אוטודידקטיםנאיביםאאוטסיידרים

לדיוןהמוקדשבפרק.ועממיתנאיביתכאמנותמתויגתעפיהשלאמנותההקטלוגשלהענייניםבתוכן

-כהןמאיהעםמקיימתשדירקטורבריאיון.אותנטיתאמנות,"הרמטיתאמנות"התיוגנוסף,ביצירתה

הסגנוןאתמנתחותהשתיים,(90-השנותבתחילת)עפיהשלבביתהפעמיםמספרשבקרה,(אמנית)לוי

מהלהביןמנסותהן.ברוטארט,אאוטסיידריתכאמנותאותוומאפיינותעפיהשלביצירתההאמנותי

.לעפיהמשייכותשהןהגדרה,אאוטסיידרשהואגדולאמןמאפיין

תנועת)קשתושולהעלוןקציעהעורכות.קירותשוברותבתוך.ופרובלמטיקהכרוניקה–מזרחיתאמנות.הזהותשרטת,פדיהחביבה

.77-80(2013,במזרחלביוקואליצייתבישראלנשיםלמען-אחותי

.בפרק העוסק במגדר ומרחב מנותח מאמרה של פדיה בהרחבה

3. אוטודידקטים, נאיבים, אאוטסיידרים, במעגלים אחרים, דירקטור

מידע אישי

אניזובעבודה.עפיהשלהביתיהמרחבלניתוחהביקורתיבשיחהתייחסותאין,להיוםנכון

בתוךהעבודהאתולמקםעפיהשלאומנותהאודותהשיחגבולותאתמחדשלשרטטמבקשת

בו(הביתיהמרחב)משובשחברתילמרחביומיוםמרחבישלתיאוריותהקושרמחקרמהלך

עפיהשלעשייתהאתלנתחמבקשתאניזורפרטבעבודת.נבדלשלישי-מרחבויצרהפעלהעפיה

Edward)ה'סוזאדוארדשל(Third-space)השלישי-המרחבתיאורייתבאמצעות Soja)

תיאוריית.(חברתיות,מגדריות,מרחביותתיאוריותמספרשמכילהרעיוניתמסגרתהמהווה

נרחבתלפרשנותפתוחכליוהיאבההמוכלותלתיאוריותעל-מארגןמהווההשלישיהמרחב

בריבוי,מבינאריותבהימנעותמתאפיינתזותיאוריה.דינאמיבאופןלהשתנותשיכולה

שונותתיאוריותשלמצרףלייצרמאפשרתהיאפתוחכליבהיותה.תחומיות-וברבפרשנויות

לאחרהמרחבתיאוריותשלהשנילדורמשתייכתזותיאוריה.נתוןמרחבלחקירתשנבחרות

אתמניעהוא.החברתיתבפעילותאינטגרליחלקמהווההמרחבולטענתההמרחביהמפנה

בעבודה."המרחבייצור"למונחזכתהזוגישה.מהותועללהשפיעהנרתמתחברתיתלפעילות

.בספרופורסה'שסוזהרפרטוארמנעדאתלכסותולאתיאוריותמספרלנתחבחרתיזו

-התלתהפרשנותבאמצעותמבצעתשעפיההמרחביהשיבושמהלךאתאבחןהראשוןבפרק

Henri)לפברהנרישללמרחבמושגית Lefebvre).חברתימרחבהואעפיהשלשהמרחבאוכיח

מישלשלבעירהצעדיםרטוריקתבאמצעותבומבצעתשעפיההשיבושפעולתאתואנתחנבדל

Michel)סרטו-דה de-Certeau)היומיוםהמצאתבחיבורו.

שלמרביתםעלהעונההטרוטופימרחבהואעפיהשלשהמרחבאוכיחהעבודהשלהשניבפרק

Michelפוקושמישלהעקרונותחמשת Foucault))בחיבורו.הטרוטופימרחבלהגדרתנותן

המובדלים,אחריםכמרחביםהטרוטופולוגיהמכנהפוקובו,"אחריםמרחביםעל"

.הרגיליםמהמרחבים
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זירתהמייצרשולימרחבהואעפיהשלהביתישהמרחבטוענתאניהשלישיבפרק

Dolores)היידןדולורסשלהתיאוריהעלמושתתזוהנחה.התנגדות Hayden)הרואה

השוליות,לגישתה.התנגדותכמקוםהביתילמרחבומתייחסתכוחכמקורהמקוםאת

בוהפרדוקסליהמרחבאתהבוחנתנוספתטענהאבחןכןכמו.להתנגדותזירהמהווה

רוזיליאן'גשלהתיאוריהעלבהתבסס,מוחלשתוכדמותחזקהכדמותעפיהנתונה

Gillian) (Rose.מאחהצדק"שלכמרחבעפיהשלהמרחבאתאבחןהעבודהשלהרביעיבפרק"

(Restorative Justice)ממסדיתהכרה,משפחתייםמרקמיםאיחוישלתהליכיםלבססכדי

הביתשלההכרהבתהליכיהקהילההדרתוניתוחעוולהתיקוןתהליךהמהווהעפיהשלבפועלה

(Spatial"מרחביצדק".ייחודיכמוזיאון Justice)שטבעהביקורתיבשדהיחסיתחדשמונחהוא

.מרחביאקטיביזםשללפעילותקוראהואבאמצעותוה'סוז

Edward Soja, Seeking Spatial Justice, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010) 

Dolores Hayden, The Power of Place. (Massachusetts: MIT Press, 1995) 44-81

 (Gillian Rose)יליאן רוז 'בהתבסס על התיאוריה של ג

     נ         ג  -       ח        נ           ח -    

,נבדלחברתימרחבאלא,גרידאפיסיקלימרחבאינועפיהשלשביתהלטעוןמבקשתאניזהבפרק

טענה.הביתיבמרחבתנועהשלרטוריקהבאמצעותיצרהשעפיההמרחביהשיבושמפרקטיקתשנוצר

Henri)לפברהנרישלמושגית-התלתפרשנותועלנסמכתזו Lefevbre)ייצור"בספרוהחברתילמרחב

The)"מרחב Production of Space).הצעידותרטוריקתבאמצעותמנותחתהמרחביהשיבושפרשנות

Michelסרטו-דהמישלשל de Certeau))היומיוםהמצאתבחיבורו.

הפוליטיים,הפיסייםההיבטיםביןגומליןיחסיהמקייםכמרחב"חברתימרחב"חושבלפבר

אתוחוויםחושביםאנו,לפברלטענת.פיסיתממשותלווישחברתיתוצרמהווההוא.והסמליים

וכמערכת,הפיסי,המושגיבמובןנתפסהמרחב,לפיכך.עלינושמשפיעחומרימרחבבתוךהמרחב

מושגיתמשלשהמובנהלפברפיעלהחברתיהמרחב.אותושמעצבתאידיאולוגית/וחברתיתיחסים

(conceptual triad)המרחביתהעשייהאתהכוללת(Spatial practice),המרחבייצוגי

(Representations of space)הייצוגומרחביRepresentational) spaces).המרחבאתלהביןכדי

שכן.גופנובאמצעותאותםלהמשיגמבקשלפבר,לעילשצוינוהממדיםמשלושתכמורכבהחברתי

כך."..ולהיפךשלולגופויחסואתמחייבחברהעםאוקבוצהעםהנמנה"סובייקט"שללמרחביחסו"

המתייחס(conceived)נהגה,המרחביתלעשייההמתייחס(perceived)לנתפסהשלשההמשגת

שלמעמדלהמייחסיםאםמתוקפהמאבדת"זוחלוקה.הייצוגלמרחבי(lived)ונחווההמרחבלייצוגי

נעשית,מצטמצמתשחשיבותהאו(המידיאתולא)"קונקרטי"האתתופסתשהיאאו."מופשט"מודל

".רביםמיניאחד,אידיאולוגיתיווךשללזודומה

Edward Soja, Seeking Spatial Justice, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010) 

Henri Lefebvre, The Production of Space (Cambridge: Blackwell, 1991) 
(2012, הוצאת רסלינג: אביב-תל)תרגום אבנר להב , המצאת היומיום, מישל דה סרטו

-אביב-תל)תרגום מצרפתית אבנר להב . בתוך תרבות אדריכלית מקום ייצוג גוף" ייצור המרחב", לפברהנרי 

.177-200, (200, רסלינג
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     נ         ג  -       ח        נ           ח -    

חברתימרחבאלא,גרידאפיסיקלימרחבאינועפיהשלשביתהלטעוןמבקשתאניזהבפרק

במרחבתנועהשלרטוריקהבאמצעותיצרהשעפיההמרחביהשיבושמפרקטיקתשנוצר,נבדל

Henri)לפברהנרישלמושגית-התלתפרשנותועלנסמכתזוטענה.הביתי Lefevbre)למרחב

The)"מרחבייצור"בספרוהחברתי Production of Space).מנותחתהמרחביהשיבושפרשנות

Michelסרטו-דהמישלשלהצעידותרטוריקתבאמצעות de Certeau))המצאתבחיבורו

.היומיום

הפוליטיים,הפיסייםההיבטיםביןגומליןיחסיהמקייםכמרחב"חברתימרחב"חושבלפבר

אתוחוויםחושביםאנו,לפברלטענת.פיסיתממשותלווישחברתיתוצרמהווההוא.והסמליים

וכמערכת,הפיסי,המושגיבמובןנתפסהמרחב,לפיכך.עלינושמשפיעחומרימרחבבתוךהמרחב

משלשהמובנהלפברפיעלהחברתיהמרחב.אותושמעצבתאידיאולוגית/וחברתיתיחסים

conceptual)מושגית triad)המרחביתהעשייהאתהכוללת(Spatial practice),המרחבייצוגי

(Representations of space)הייצוגומרחביRepresentational) spaces).המרחבאתלהביןכדי

.גופנובאמצעותאותםלהמשיגמבקשלפבר,לעילשצוינוהממדיםמשלושתכמורכבהחברתי

שלולגופויחסואתמחייבחברהעםאוקבוצהעםהנמנה"סובייקט"שללמרחביחסו"שכן

נהגה,המרחביתלעשייההמתייחס(perceived)לנתפסהשלשההמשגתכך."..ולהיפך

(conceived)ונחווההמרחבלייצוגיהמתייחס(lived)מאבדת"זוחלוקה.הייצוגלמרחבי

אתולא)"קונקרטי"האתתופסתשהיאאו."מופשט"מודלשלמעמדלהמייחסיםאםמתוקפה

".רביםמיניאחד,אידיאולוגיתיווךשללזודומהנעשית,מצטמצמתשחשיבותהאו(המידי

.189.בתוך תרבות אדריכלית מקום ייצוג גוף" ייצור המרחב", לפברהנרי 

Henri Lefebvre, The Production of Space (Cambridge: Blackwell, 1991) 
(2012, הוצאת רסלינג: אביב-תל)תרגום אבנר להב , המצאת היומיום, מישל דה סרטו

,  (200, רסלינג-אביב-תל)תרגום מצרפתית אבנר להב . בתוך תרבות אדריכלית מקום ייצוג גוף" ייצור המרחב", לפברהנרי 

177-200.

במרחב.החושיםבידינתפסשהואכפי,הפיסי,החומריהמרחבאתמייצגת"המרחביתהעשייה"

מרחב.הדוקמצרףהיוצרותהאורבניתבמציאותהיומיומיותהאנושיותהפעילויותמתקיימותזה

והרשתותוהמסלוליםהבילויאתרי,העבודהמקומות,הפרטייםהחייםמקומותאתכוללזה

מרחבוזהושלההיומיוםחישגרתאתקיימהעפיהבוהממשיהמרחבזהו.ביניהםהמחברים

שלהרישותאתגםכוללזהמרחב.בשלומיאלבזנתןברחוב,עמידרדירתשלהפיסיהקיום

אישהשליומיומיתחייםשגרתעלהמרמזיםוהציבוריהביתיבמרחבעפיהשלתנועתהמסלולי

.עפיהשלהממשיהמרחבלמיפוייצירתיכלינותןלפברזהבמובן.בגפההחיהועצמאיתמבוגרת

אתלבחוןמאפשרחייהשגרתשלהרישות,ופועלהחייהשלכרונולוגיתביוגרפיהלהתוותבמקום

הביתיהמרחבמיפויאת.הנחקרכאובייקטהמצוירלביתבהתייחסשלה"המרחביתביוגרפיה"ה

על,והצבעונייםהמצוירים,הפסיםשלהארוכותהמכחולמשיכותבאמצעותלבחוןניתן,עצמו

,בחלליומתמשכתשהותעלומרמזיםבמרחבתנועהמסלוליהמתוויםהביתותקרותקירות

הביתקירותאתהחובקים,אלומסלולים(1דימוי)הביתצביעתשלהיצירהתהליךבמהלך

נוהגיםאנובעוד.שגרתישאיננוהיומיומיבמרחבתנועהמהלךעלמלמדים,ותקרותיורצפותיו

השכמה)פונקציונלייםתנועהבמסלולייומנולסדרשכפוףזמניםלוחפיעלביתנובמרחבילשוטט

להבאבנרמצרפתיתתרגום.גוףייצוגמקוםאדריכליתתרבותבתוך"המרחבייצור",לפברהנרי

.187,(200,רסלינג-אביב-תל)

נהגההאמנותייםלצרכיה,בשלומיחייםשגרתולקייםלצאתנהגההיא,בביתההסתגרהלאעפה

בדיאחרבדיםובחנויותבשווקיםלתור,הביתלצביעתלההנדרשציודלקנותונהריהלעכולנסוע

.הבובותלצביעתהחינהלהכנתתבליניםלקנות,בובותיהובגדיבגדיהלתפירתמיוחדיםטקסטיל

באיפורומאופרתבהדרלבושהכשהיאמביתהלצאתנהגההאישיטיפוחהעלשהקפידהכאישה

-בנסלמשפחתההעצמאיותונסיעותיההמשפחהבנישלהתכופיםביקורים-----דימוי)כבדפנים

עדייןאבל,תנועתהאתשהגבילה,לפציעתהעד.עצמאיתאישהשלחייםמסלולמרשתיםציונה

לראותשבאוהאנשיםביקורישלנוסףרישות.בהליכוןמסתייעתכשהיאמביתהלצאתהתעקשה

למרחבהנקשרנוסףמרקםמתעדיםעמהלהםשהיווהאינטראקציותבחייםבעודהביתהאת

2017יוני-בעפיהשלבתה,חבנירוזהעםשהתקייםאישימראיוןנאסףזהמידע.הביתשלהממשי

.ציונה-בנסבביתה
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,(ויציאההאוכלפינת/ולמטבחמעברהשינהבחדרשהות,הרחצהלחדרתנועה,השינהבחדר

המרחבשלבגבולותשוהההיא.ובזמןבמרחבבביתהשגרתייםהתנועהמסלוליאתמשבשתעפיה

ניתןזהבמובן.הצבעמברשותשלהידמשיכותעםנעההיאגביהםעל(תקרות,קירות)הביתי

שלסיפורן":"בעירצעדות"סרטו-דהשללמסתובעירההליכהלצעדיאלותנועותלהשוות

לא,סדרהיוצראינומספרםאך,מספוררביםהם.בצעדים,הרצפהבגובהמתחילאלההליכות

דרךקליטהשלסגנוןזהו:איכותיגווןבעלתהיאמיחידותיהןאחתשכלמפני,למנותםניתן

משחקי.ייחודיםשללמנייהניתןבלתיאוסףהיאהתרבותם,תנועהכדיתוךניכוסושלהמישוש

המבעים"אתלהקבילמבקשתאני."המקומותאתשוזריםהם.המרחביםאתמעצביםהצעדים

שלההבעתיתהפונקציהאתהמממשים,עפיהשל"הידייםמבעי"למנתחסרטו-שדה"הרגליים

שלהציורתנועותבידיהטופוגרפיתהמערכתניכוסמתקייםאחדבפן.אופניםבשלושהסרטו-דה

השינהחדרבתקרתשנותרולבניםכתמיםלהוציא,ריקיםמרחביםמותירהשאינהתוך,עפיה

.(2דימוי)יצירתהאתלהשליםיכלהולאהתקרהציורבמהלךשנפלהלאחר,הרחצהוחדרשלה

מממשתעפיההשניבפן."הלשוןאתלעצמוהמנכסדיבור"לזהניכוסמהלךאתמקבילסרטו-דה

עלהעזיםבצבעיםוהגיאומטרייםהאבסטרקטייםהציורים.המקוםשלהפיסיהמרחבאת

המרחבשלהמקורייםהמתארקוויאתמשבשיםהיומיוםוחפציהרצפההתקרותהקירות

קוליכמימושהדיבורלפעולתזהמהלךמקבילסרטו-דה.בשלומיעמידרשיכוןדירתשלהמקורי

מצעדיבשונה,שלההקירבציורינותריםהשיבושועקבות.ויזואליבאופןזאתמממשתכשעפיה

המרחביתהתנועהמסלולי.הממשיבמרחבמוחשיחותםמותיריםואינםשכמעטבעירההליכה

.המצוירבמרחבמונצחיםעפיהשל

,נבדלותעמדותביןיחסיםהמחייבתפעולהזו"הצעידהפעולתאתמגדירסרטו-דה,השלישיבפן

מגווןמארגןהביתיבמרחבהמובנההמרחביהסדר."תנועותשלבצורהמעשיים'חוזים'משמע

הקירותגביעלהציורתנועות.(התקדמותהמונעיםהקירות)איסוריםוגםלתנועהאפשרויות

להםומייצריםהחסימהמרחביאתמנכיחיםהביתיהמרחבאתהחוסמיםוהתקרות

אתהעוטפיםארוגיםשטיחים,טקסטילכבדישנדמיםקישוטצורותלובשיםהם.אלטרנטיבה

(3דימוי)ומשתבששמטשטשהקירותלמחסוםמבעדמסוימתעבירותשלאשליהומייצריםהבית

.205-235, (2012, רסלינג: אביב-תל), תרגום אבנר להב, המצאת היומיום, סרטו-מישל דה

.214-215, המצאת היומיום, סרטו-דה

שהם'סדר'ל,הייצורליחסיהקשורים,המרחבייצוגי"שלמכלולמהווהלפברפיעל"המיוצגהמרחב"

,מתכנניםפועליםזהבמרחב."'חזיתיים'וליחסיםלצפנים,לסימנים,לידיעותכךומתוךכופים

חברהבתוךהשליטהמרחבזהו".מדעיתבגישההפועליםואמניםמדענים,טכנוקרטים,אורבניסטים

באופןהמעובדים,מילולייםסימניםשלמערכתלעברנוטותהמרחבתפיסות.(יצורכדפוס)

,דיאגרמות,מפותכולליםאלוייצוגים.המרחבשלמופשטיםלוגייםייצוגיםהכולליםאינטלקטואלי

.ומיליםגרפים,תצלומים

מייצרהממסדבוהמרחבזהו,הזמןבציר.הממסדיתההגמוניהבידינשלטזהמרחב,לפברפיעל

עפיהשלביצירתהההכרהשלהמהלךאתלקרואמבקשתאני.עפיהשללמרחבוייצוגיםפרשנויות

פיעל,וממנו"המיוצגהמרחב"שלכשיבושמוזיאלילמרחבוהפיכתולשימורכערךהפרטיבמרחב

מנסיםבניהפטירתהלאחר.שלביםמספרעוברהניכוסמהלך.ממודרתלהיותצריכהעפיה,לפבר

והופכתמעמידראותוששוכרתשלומילעירייתמועברהבית2007-ב.לביקוריםהמקוםאתלתחזק

מרחב,בישראללראשונהשכןמשבשכמהלךבעינינתפסהזהההכרהמהלך.מבקריםלמרכזאותו

.למוזיאוןוהפיכתולשימורהכרהבתהליכינמצא,קירציוריקיימיםבו,כביתפרטי
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מתהליךכחלק.עפיהשללביתמייצריםהממסדשאנשיהייצוגיםבקריאתגםמונכחהשיבוש

מייצר1איורלמשלכך.הביתחדרימתארשרטוטבתוךושולבונסרקוהביתקירות,השימור

לרצפותתחביר(5דימוי)הביתקירותאתתחבירמייצר(4דימוי),הביתתקרותכללשלתחביר

חדשויזואלי'קולאזומבנהעפיהשלליצירהמחודשוהרכבהפירוקמייצרהזההמהלך.הבית

של'בקולאזנתבונןאם.ציירהשעפיההמרחבשלמופשטיםלוגייםייצוגיםלבחוןהמאפשר

מכללשלםתחבירלייצרהניסיוןשביןבניגודלהבחיןנוכל(1איור)הביתמחדריהתקרותסריקת

גיאומטרידפוסנחשףהתקרהמסריקותאחתבכל.בפועלהמתבצעלקיטועהתקרותסריקות

בשלשהופסקההאמניתבעבודתהקיטועאתגםחושפתזוסריקה.במסגרתהתחוםמופשט

השלבהיוהתקרות.הביתשלהצביעהסדראתמסנכרןזהקיטוע.שציירהבזמןופציעתהנפילתה

השירותומרפסתהמקלחתתקרת,העבודהמהלךנקטעהבוהמקוםהיההשינהחדר.האחרון

המקרריםמעלצבועלאמרחבהותירהבמטבחעצמההסריקה.הושלמולאלמטבחהסמוכה

.הצבעיםלהתקלפותוגורמיםביצירההמכרסמיםהזמןתהליכיאתחושפתהסריקה.(?????)

אתלעצורניסיונותאתגםמתעדתהסריקה...השירותמרפסתתקרתלהתקלפותגרםכזהמהלך

בסריקההיטבשנראהמהלך.ההתקלפותבאזורידבקניירהדבקתבאמצעותההתקלפותתהליך

מזההאינובהםהמתבונן,בביתהקירותחתכיסריקותשלים'בקולאז.והסלוןהמטבחתקרתשל

דימוייםלמשלכך.הסריקהחתךשרטוטשלהאדריכליתהקריאהבעזרתגםבביתמיקומםאת

.באיורהביתבתכניתשמוסבריםשוניםבחתכיםהביתקירותסריקותשלהלחםהמהווים6-7

.נוסףמרחבישיבושמהלךהמהווהמרחביתהתמצאותחוסרחווה,מקצועאיששאינו,המתבונן

.הביתבשרטוטיההלחמיםאתויצרהביתאתשסרקבעצמוהמקצועאיששלטעותיש8בדימוי

.הממסדשיוצרהמרחבבייצוגימונכחשלההביתיבמרחבעפיהשיצרההמרחביהשיבושבכך

.2017יוניחודשבמהלךבוצעהסריקהפרויקט

.המועצהברשותהביתבהשבתקופהלהניחסביר.התקרהשלההתקלפותסימניעלהדבקנייראתהדביקמיידועלא

-שדההצעידהרטוריקותבאמצעותגםלפרשניתןעפיהשלבציוריהוקטיעתםהרצפיםיצירתאת

המציירתעפיהשלידהלתנועתבעירהצעידהאתשהקבלתילאחר.והשמטהכוליותמכנהסרטו

שלהביתילמרחבוההשמטההכוליותשלהצעידהרטוריקותאתלהקבילמבקשתאני.הביתיבמרחב

והשיטוטותקרתוקירותיואתהעוטפיםהמופשטיםהציורבדפוסירציפותקיימתחדרבכל.עפיה

רצפותיו,הביתקירותשלבסריקותשנוצרוהשוניםבהלחמיםבולטתההשמטהרטוריקת.הוויזואלי

שלרכיבמרחיבהאחד.לזהזהמפניםאלהצעידהדימויישנילמעשה":סרטו-דהכדברי.ותקרותיו

יוצר,השמטהידיעל,השני...אותוויחליף(כוליות)"יותר"איזהשלתפקידואתשימלאכדימרחב

אפילו,נבחריםקטעיםאלאממנושומרואינוהמרחביהרצףבתוךהיעדרויותפותח"פחות"איזה

המטופלהמרחב.ודאותהמציאותאתוממוססהרציפותאתמתירהוא:גוזרהשני.....שרידים

שתישלתכליתןאת."נפרדיםולאייםמוגדליםלייחודיםהופךהפרקטיקותידיעלזובדרךוהמסובב

"הסובייקטיביהשיחשלולטיפוסיםמודע-הלאשלסמליות"לגםמייחססרטו-דההרטוריקות

."המרחבייצוגי"בניתוחעליהןשיורחב

בתוספת)מורכביםסמליותסוגיכוללים",החברתימהמרחבכחלקמגדירשלפבר,"הייצוגמרחבי"

שאפשר–לאמנותוגםהחברייםהחייםשלקרקעי-והתתהחשאילצדהקשורים,(בלעדיהאו,הצפנה

משויכיםאלומרחבים."הייצוג-מרחבישלכצופןאלאהמרחבשלכצופןלאהצורךבשעתלהגדירה

,הנשלטהמרחבזהו".אותוהמתאריםופילוסופיםסופרים,לאמנים,בוהמשתמשיםהמרחבלתושבי

בעודוהפיסיהמרחבאתמכסההוא,ולנכסולשנותומנסהשהדמיוןמרחב,סבילבאופןהנחווהכןועל

לעבר(...שצוינובהסתייגויות)נוטיםאלהייצוגשמרחביכך.שלובאובייקטיםסמלישימושעושה

עפיהשלהפעולהמרחבזהו."מילולייםבלתיוסימניםסמליםשלאחרתאוזובמידהלכידותמערכות

המרחבאתשמוחקמדומייןלמרחבאותווממירהטוטליבאופןהביתיהמרחבאתשמנכסתכאמנית

.הפיסי
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יוצאתשהיאהמקוםביןהקשרמתוךמתארגנתשההליכהשיחשלבהשתלשלותדןסרטודה

סרטו–דהזהבשלב."(עבור"לדרךמעין)יוצרתשהיאמקום-הלאלבין(כלשהומקור)ממנו

אתריםשלעולם"....החלומותשבעולםדימוייםפניעלהצעידהתהליכיאתלקפלמבקש

דימוייםרקכולללאעפיהשלהמרחב."נחלמיםמקומותידיעלאומקום-לאידיעלהנרדפים

עליהםשציירהיומיומייםביתחפציגםאלאוהתקרותהקירותעלהמצויריםמופשטים

לכלותשהפכותכולותועינייםזהובשיערעםבובותאוסף(8-9דימויים.תרנגולים,מטאטא)

נשיתדמותפורטרטשלציוריםשילבהעפיהד"והממהסלוןקירותעלבציוריה.תימניות

כדמותמזוההזוחידתיתדמות.הקירציורילאורךשונותמעטבווריאציותעצמהעלהחוזרת

בפרק.עצמהלעפיהייצוגמהווהוהיא(חינהבטקסעפיהשלנינתה10דימוי)חבניתכלהשל

עלהדמותוציוריהתרנגולים,הבובות.הדיוןאתכךעלארחיבופריפריהמגדרבמרחבהעוסק

במרחבמייצרתשעפיהדמיוניחלימהמרחבמאותוחלקמהווים(11דימוי)קרטוןלוחותגבי

מחוץעפיהשלהפיזיותבהליכותיההואסרטו-לדהלחבורשניתןנוסףחיבור.שלההפרטי

דמיוןבושישכבדבאיפורמאופרותופניהססגוניותבשמלותלבושהכשהיאשלההפרטילמרחב

שלהביציאה.(12דימוי)ד"והממהמגוריםבחדרכמוטיבהמופיעיםהדמותפנישללציורים

אתמטשטשתוהיאמאחרנוסףשיבושמייצרתעפיה,הכבדוהאיפורבלבושהביתימהמרחב

עצמהעלעוטהכשהיאבישובצועדתהיאבוהציבוריוהמרחבהמדומייןהפרטיהמרחבגבולות

.ביתהקירותעלשציירההדמיוניתדמותהאת

.225,היומיוםהמצאת,סרטו-דה

לעשייהמפגשכנקודתעפיהשלהמרחבאתלראותניתן,לפברשלהמרחבלתיאורייתבהתייחס

אלומרחבים.(הנחווההמרחב)הייצוגומרחבי(הנהגה)המרחבלייצוגי,(הנתפסהמרחב)המרחבית

הנהגה,שהנחווההעובדה".מהםאחדבכלשנותחההשיבושפעולתבאמצעותבזהזהמתכנסים

בלילזהמזהלעבוריכול,מסוימתחברתיתקבוצהעםהנמנה,"הסובייקט"שכךמתכנסיםוהנתפס

שכןעצמובפניקיוםאיןמהמרחביםאחדלכל."מתחייבתעובדההיא–עקבותיואתביניהםלאבד

.פרקטיכתוצראוגרידאתיאורטיכמודלאואותםיציבזהרדוקטיבימהלך

המלוות,זהבפרקופורטושנמצאוכפי,סתירותמכיליוצרתשעפיההמופשטהמרחב,לסיכום

מרחביוצרהמופשטהמרחבבכך.חדשיםיחסיםשלולידתם[ישנים]יחסיםהתמוססותשלבמהלך

מההעצמהמתאפשרקיומושכן(differential)"מבדלמרחב"מכנהשלפברהשםאתשיישא,חדש

.בתוכוההבדליםשל

,ומדומייןמיתי,ממשיבעתבהשהוא,ערעורשלסוגמתקייםבו,מתארשלפברהמבדלהמרחב

שלהביתהמרחבאתלבחוןמאפשרמאפייניוניתוח.הטרוטופיכמרחבפוקומישלידיעלמתואר

.נוספתביקורתיתמבטמנקודתבושיצרההשיבושומהלכיעפיה

189.גוףייצוגמקוםאדריכליתתרבותבתוך"המרחבייצור",לפברהנרי

198.גוףייצוגמקוםאדריכליתתרבותבתוך"המרחבייצור",לפברהנרי
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        כ  ח           –    

תיבחןזוטענה.הטרוטופימרחבהוא,עפיהשלהמצוירשביתהטענתיאתאבחןזהבפרק

מישלשלבחיבורומפורטיםשהםכפי,הטרוטופילמרחבהעקרונותחמשתהקבלתבאמצעות

Michel)פוקו Foucault),"אחריםמרחביםעל"(Of Other Spaces).

,הרגיליםמהמרחביםהמובדלים,אחריםכמרחביםההטרוטופולוגיהמכנהפוקו,זהבחיבור

.ומדומייןמיתי,ממשיבעתבושהוא,חייםאנושבוהמרחבשלערעורשלסוגמתקייםבהם

המדומייןוהמרחבהממשימהמרחבהמורכבחדשמרחבמכונןההטרוטופיהמרחב

לכלמחוץשהםהמקומותסוג"היאהטרוטופיה,לדבריו.הממשיבמרחבמורדתשחריגותו

מכללחלוטיןאחריםשהםמשוםדווקא.אפשריתשלהםהמקוםקביעתשלמעשהאף,מקום

,האלההמיקומיםכלמבין.מדבריםהםושעליהםמשקפיםהםשאותם,האחריםהמקומות

המיקומיםלכלביחסלהימצא;מוזרהתכונהלהםשישאלהבמיוחדאותימעניינים

ניתןשדרכםהיחסיםמכלולאתמהפכיםאומנטרלים,משהיםשהםבאופן,האחרים

ועם,האחריםכלעםבקשרהמצוייםאלהמרחבים.אותםלחשובאולשקף,עליהםלהצביע

."עיקרייםטיפוסיםמשניבעצםהם,האחריםהמיקומיםכלאתסותריםזאת

(2003,רסלינג:אביב-תל),אזולאיאריאלהתרגמה,הטרוטופיה,"אחריםמרחביםעל",פוקומישל

12,"אחריםמרחביםעל",פוקומישל

11,"אחריםמרחביםעל",פוקומישל

להםשאיןאנושיתתרבותבכל,שוניםהטרוטופייםמרחביםשלהקיוםאתמניחהראשוןהעיקרון

משברהטרוטופיות:עיקריותקבוצותלשתילסווגםניתןזאתעםיחד.אוניברסלידפוס

ישנם"בהן"פרימיטיביות"בחברותהמשברהטרוטופיותאתממקםפוקו.מעברוהטרוטופיות

משברשלבמצבהמצוייםליחידיםהשמורים,אסוריםאומקודשים,יתרזכויותבעלימקומות

זקנים,יולדות,מחזורבתקופתנשים,מתבגרים;חייםהםבההאנושיתולסביבהלחברהביחס

שלהשניהסוג.בהדרגהנעלמותמשברשלהטרוטופיותהמודרניתשבחברהמצייןפוקו."וכדומה

שבמסגרתהזו":כהגדרתו."סטייההטרוטופיית"כפוקובידימאופייןההטרוטופייםהמרחבים

מרגועבבתימדובר.הנדרשתלנורמהאולממוצעביחססוטהשהתנהגותםיחידיםממקמים

אתגםלהםלהוסיףצורךישספקוללא,הסוהרבתיכמובןהםכאלה;פסיכיאטריותובקליניקות

שללהטרוטופיותמשברשלהטרוטופיותביןהגבולעלמצוייםמסויםשבמובן,האבותבתי

הואהפנאיבהכשלנושבחברהמפני,סטייהגםאבלמשברהיאהזקנה,הכלככלותשהיא,סטייה

."סטייהשלצורההיאהבטלה,הכלל

ביןבינייםכשלבהמתאפייןהטרוטופימרחבעפיהשלהביתיבמרחבלראותניתןזהבמובן
,1978בשנתלציירהחלהעפיה,שלההביוגרפיהפיעל.סטייהשללהטרוטופיהמשברהטרוטופיית

מישל-אלהערבישבכפרמביתה,מרצונהשלא,לעבורונאלצהשהתאלמנהלאחר,שמוניםבגיל

.13,"אחריםמרחביםעל",פוקו

.13,"אחריםמרחביםעל",פוקומישל
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החלהעפיהכיעולה,חבנירוזהבתהעםשקיימתימראיון.בשלומיבשיכוןעמידרלדירתבאסה

מסביבתוניתוקההתאלמנותטראומתשלאלומאפיינים.השיכוןלדירתהמעברעםמידלצייר

בספרה,דירקטוררותישנימצד.המשברלהטרוטופייתפוקושלתבחיניועלעוניםהחיים

בניעםשהתקייםשבראיוןמציינת"אוטודידקטים,נאיביםאאוטסיידרים,אחריםבמעגלים"

כך,בביתלבדהחיההיא".שעמוםמתוךלציירהחלהשעפיהציינוהם2012-בעפיהשלמשפחתה

לוקחשמשועמםמיכללאזאתובכל.....הפנויהזמןאתלהעבירדרךמבחינתההיההציור,ספרו

הפרשנויותששתימכאן"...זכריהעפיהשעשתהכפי,חייולמרכזבוהעיסוקאתוהופךלידיו

להטרוטופייתמשברהטרוטופייתביןהממוקםהטרוטופיכמרחבעפיהשליצירתהאתמציבות

"מורדת"עפיה,אמנותיביתימרחבבמייצרתשלההאמנותיתבעשייהנוספיםבמובנים.סטייה

מרובההכפרימהמרחבהשונההשיכוןבדירתמהמגוריםעליההנכפיםהפנאיהזמן/ובבטלה

.באסה-באלהתגוררהבוהעשייה

ניתןלאשכן."פרימיטיבית"לתרבותעפיהשלהמרחבמסיווגלהסתייגמבקשתאני,זאתעם

ובמהלךבתימןמצעירותהאורבניתבחברהוהתגוררהחיהעפיה.פרימיטיביתלחברהלשייכה

מנקודתהמשברבהטרוטופייתשובאדון,הפמיניסטיהמרחבבפרשנותהעוסקבפרק.בארץחייה

.שונהמבט

חיפהמוזיאון:חיפה),אוטודידקטיםנאיביםאאוטסיידריםאחריםבמעגלים,("?)1905-2000זכריהעפיה",דירקטוררותי

.137,(2013,לאמנות

.ציונהבנסבביתה6.2017-בעפיהשלבתה,חבנירוזהעםשקיימתיבראיוןידיעלאומתזומידע

:חיפה),אוטודידקטיםנאיביםאאוטסיידריםאחריםבמעגלים,"אאוטסיידרילקאנון"משוגעיםשלאמנות"מ",דירקטוררותי

.28,(2013,לאמנותחיפהמוזיאון

.ציונה-בנס6.2017-ב,רוזהבתהעםמהריאיוןהתקבלזהמידע

יכולהההיסטוריהבמהלך"כאשרההיסטוריהקיוםהנחתהואהטרוטופימרחבשלהשניהעיקרון

מדויקתפקידישהטרוטופיהלכללמעשה;לגמרישוניםבאופניםקיימתהטרוטופיהלהפעילהחברה

ברגע]אחרבתפקידלשמשיכולההטרוטופיהואותה,[נתוןהיסטוריברגע]החברהבמסגרתוקבוע

שלביתהעלחללאזהשעיקרוןטוענתאני."מצויההיאשבהלתרבותהתאמתהתוך[אחרהיסטורי

עפיהשלהאישיתבביוגרפיה,מנגד.אידיאולוגיבהקשרחוץלמרחביאותומייחסשפוקומכיוון,עפיה

קירותאתוציירהצעירבגיללכשנישאהבתימןמגוריהבביתהטרוטופימרחבליצירתאזכוריש

.ואחרתשונהבפרשנותבחייההמצוירהמרחבאתמחיהעאפיה.בתימןלאודרבכפרביתה

השימורתהליכי.הממסדבידיהכרהמקבלעפיהשלההטרוטופיהמרחב,שונהמבטמנקודת

בשיכוןעמידרדירתוכך.ציבורילמרחבאישיממרחבייעודואתמשניםיישובילמוזיאוןוהפיכתו

שעפיההשיבוש.למוזיאוןממגוריםייעודהמשנה,מוחלשתלאוכלוסייהדיורהיהשייעודהבשלומי

.הדירהייעודשינוישללמהלךהוביל"ממסדיברכושפגיעה"בבחינתשהיהזהבמרחביצרה

בעקבותלשולייםהעריםמתוךמיקומםששינוהקברותבתילדוגמתמתייחספוקו.13,"אחריםמרחביםעל",פוקומישל

.הבורגניהמעמדבידיהקברותבתיוניכוסהמוותשלהאינדיבידואליזציה

6.2017באתהשהתקייםריאיון,חבנירוזה.בשלומיבביתמהציוריםבמהותםשוניםבתימןבביתהציורים,בתהשללטענתה
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,זהכנגדזה,אחדבמקוםלהציבכוחישלהטרוטופיה".ההנגדהעיקרוןהואהשלישיהעיקרון

שלדוגמהנותןפוקו."...לאלהאלהמנוגדיםעצמםשהםמיקומיםכמה,ממשייםמרחביםכמה

שהעולםשטיחהואהגן.גניםשלהעתקיםבמקורםהיואלה,השטיחיםואילו..".השטיחדימוי

הואהגן;במרחבניידגןשלסוגהואהשטיח;הסימבוליתשלמותואתביטוילידימביאכולו

שלסוגהואהגןהעתיקההעתמראשית.בכוליותוהעולםוגם,העולםשלביותרהקטןהחלק

"מאושרתהטרוטופיה"פוקושלההגדרה."אוניברסליתונעשתהשהלכהמאושרתהטרוטופיה

צבעונייםדגמיםלמעשההםהקירציורי"שכותבתדירקטור.עפיהשלהביתיהמרחבאתהולמת

בדירתקירלציורשהפכו,גיאומטרימופשטשלצבעשדותמעין,צבעומשטחיצבעקווי,מופשטים

שהמופשטמעניין.ינית'אבוריגאמנותאואצטקיתאמנות,טקסטילדגמימזכיריםהם.שיכון

המצוירהמרחב(13-14דימויים)".ביותרהבסיסיתהאמנותיתלעשייהמשיקבשיאוהגיאומטרי

ועלהביתקירותבכללתקרהמהרצפה,עברמכלאותוהעוטףטקסטילכבדנדמהעפיהשלבביתה

.(15-16דימויים).....,המקלחתמראת,המטבחארונות,כמטאטאהיומיומייםהחפציםגבי

בעקבותיהםלנועהמתבונןאתהמנחיםוהקוויםהגיאומטריותבצורותהנשנההריתמוס,לטענתי

תבניתשישתובנהמקניםשונותצורותבעקבותחוזרתתנועההמזמנתההתחלהלנקודתולשוב

.המזדמןלאורחנהירשאינופענוחשמצריכההמצוירבמרחבמסודרת

אתלהנגידמאפשרים,צבי-בןידשלהשימורצוותבידישנערכו,הביתקירותשלהסריקותצילומי

מהלך.(6דימוי)הקירותוכלל(5דימוי)הביתרצפותכלל,(4דימוי)הביתחדריתקרותכלל

מעלההביתקירותשלזוהנגדה.הביתבמרחבהמשוטטתהאנושיתלעיןמתאפשרשאינוויזואלי

לרטוריקתנקשרתבכך.הביתחדריביןהשניכחוטועוברתהבדלהמייצרתחזרהשלמודל

.ובהשמטהבכוליותהדנהסרטו-דהשלהצעידות

ועינייםזהובשיערבעלותמבובותתימניותככלותהבובותשלביצירהלראותניתןנוספתהנגדה

והיאהבובותכונניתעלמונחתשהייתההרקומההמפההיאנוספתודוגמה(17דימוי)תכולות

.(18דימוי)מלחמתייםודימוייםסורי/לבנוניחיילבהרקום–שללמפתבעצם

לפעולמתחילהההטרוטופיה".אחרזמןשלמציאות,ההטרוכרוניותהואהטרוטופילמרחברביעיהעיקרון

המורכבבארגוןדןפוקו."..שלהםהמסורתיהזמןמןמוחלטנתקשלבסוגנמצאיםהאדםכשבניבמלואה

המרחב.ומוזיאוניםבספריותכמולאינסוףשנצברזמןשלבהטרוטופיותדן.והטרוכרוניההטרוטופיהשל

עפיהשלציוריהסגנוןאתלהגדירהיכולתחוסר.המרחבלשיבושמעברזמןשיבושמייצרעפיהשלהביתי

אתממחישיםבעברזמןנקודתהמקפיאיםהביתחפציעםהמפגש.דירקטורבידילכןקודםשצוטטכפי

הישןהמטבחארונות,מזוןלאחסוןומשמשפועלשעדייןהישןהמקרר,במטבח.האחרהזמןשלמציאותו

גזריובושלההשינהבחדרהארון,חפציהעלהשירותמרפסת,בערימההסדורים,הישניםהאלומיניוםוסירי

מסיורבשונה.עברזמןלתחושתתורמיםאלוכל.חרוזיםשרידיובהןישנותזכוכיתוצנצנותישןעיתון

לגעתמהמבקרמונעאינוהנוכחיבמצבוהבית,המבקריםמידיומורחקיםתחומיםאלוחפציםבובמוזיאון

אתלבחון,עפיהשלובציוריהבבובותלגעת,ארונותלפתוח,הביתברחביהפזוריםבאובייקטיםפיזית

אתשמחזקמה.הביתבכליולגעתהקירותאתלמשש,מפלסטיקמראהמסגרתעלהמודבקיםתצלומיה

והפנטזיההדמיוןלממדבנוסףזאת.ברוראינוהכרונולוגישהזמןמהעברזמןבקפסולתשיטוטשלהתחושה

.זהבמרחבההזרהתחושתאתשמעצימיםהקירמציורי

.16,"אחריםמרחביםעל",פוקומישל
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מערכת,וסגירהפתיחהשלמערכתתמידמניחותהטרוטופיות"שכךעלמושתתהחמישיהעיקרון

ההטרוטופילמרחבשהכניסהבכךמכירפוקו."לחדירהאותןהופכתאחתובעונהובעתאותןשמבודדת

אפשר-אי".והיטהרויותטקסיםשישאובכפיהזולמערכתשנכנסיםאו.הרביםלרשותמהכניסהשונה

עפיהשלההטרוטופיהמרחב."מחוותשלמסויםמספרביצועולאחרבאישוראלאאליהןלהיכנס

צורךאיןלכךמעבראולם.המקומיתהרשותהואהיוםהביתעלהריבוןשכן,באישורכניסהמצריך

הכניסהששעריאחרות[הטרוטופיות]ישנן"שמצייןפוקו,זאתעםיחדוהיטהרותטקסיותבתהליכי

יכולאחדכל;משונות(exclusions)הדרותמסתיריםהםרובפיעלאבל,לגמריפשוטיםנראיםאליהן

אבל,שנכנסנולנונדמה:אשליהאלאאינהזו,האמתלמעןאבל,אלההטרוטופייםלמיקומיםלהיכנס

חיהשבוהמרכזילחדרבכניסהממוקמתאינההכניסהדלת......הודרנושלנוהכניסהבעצם

הוא,המשפחהשלליבהללבמגיעאינולעולםבהםהעוברשהיחידהחדריםהםשאלהאלא....המשפחה

המרחבאתלראותזהבניתוחמציעפוקו."....קרואלאורחבאמתנעשהאינווהוא,אורחעוברלחלוטין

.זהתבחיןעלעונהעפיהשלביתה.הדרותמסתירותשחלקןמשמעויותמרובדכמרחבההטרוטופי

למרחבהציבוריהמרחבביןתיחוםמסמלוהואידהעלשהותקןברזלשערדרךעוברתלביתהכניסה

מייצגזהשער.הדירותמשארכניסתהאתומבדלבציוריהמעוטרזהשערגם.(19דימוי)שלההפרטי

הואהצופהיראהשאותוהראשוןהמראה,ואכן...אחרלממדעוברבעדוהנכנס.לימינליות,גבוליות

המונכחתוויזואליתחסימהמעיןמייצריםהציוריםדגמיזהבמובן.הכניסהמבואתשלויזואלישיבוש

עפיהשלבביתהגם.הדרהשלכמהלךגםזאתלקרואניתן.(20דימוי)הכניסהבדלתהעומדבפני

נחשףלאזהמרחב.וציוריהלבובותיהמקדשיצרהבוד"הממבחדרהיהחשיבותייחסהלוהמרחב

ישירהבצורהזהלחדרמוביליםאינםמהמבואההנפתחיםהביתחדרי.הכניסהבפתחהעומדלאורח

להדרהבהתייחס.והבובותהציוריםאתשמרהעפיהבוהממוגןהחדרגםזהו.מהסלוןבמעברצורךויש

שלהאחרוןהמאפיין,דברשלבסופו"שלכךמתייחספוקו,ההטרוטופיהמרחבשמייצרתהמרחבית

קטביםשניביןנפרשזהתפקיד.שנותרלמרחבביחסממלאותשהןבתפקידנעוץההטרוטופיות

"אחריםמרחביםעל",פוקומישלהמכריזאשליהשלמרחבליצורהואשלהןשהתפקידאו.מנוגדים

.17"אחריםמרחביםעל",פוקומישל

.17,שם

.17-18,שם

אשלייתימרחבכעל,האנושייםהחייםגדוריםבהםהמיקומיםכלעל,כולוהמעשיהמרחבעל

הביתיהמרחבאתהופכתעפיהבכך."...פיצויאםכיאשליהתהיהלאזוהטרוטופיה....יותר

הופעתה.כמלכהבומהלכתוהיאמלךשללארמוןהופכתשיכוןדירת,אשלייתילמרחבשלה

.הפיסיהמרחבאתמשלים(21-דימוי)הכבדהפניםואיפורהססגוניותשמלותיהעםהחיצונית

עולהלפברשלהמבדלהמרחבלעומתהטרוטופיכמרחבעפיהשלהמרחבקריאתלסיכום

פוקואצלואילוהיסטוריה-חברה-מרחבשלהמושגיתהשלשהמתקיימתלפברשלשבמרחב

עפיהשללמרחבבהתייחסהפרשנויותשתיבחינת.כוח-ידע-מרחבשלמושגיתשלשהמתקיימת

,זאתעםיחד.האחרתעלהאחתהעדפתללאחלופותמספרשמציעהמרובדתפרשנותמייצרות

מרחבמתיאוריותשעולהפרשנות.והפריפריההמגדרלסוגייתהתייחסותאיןבשתיהן

.בושיצרההשיבושומהלכיעפיהשלהביתיהמרחבעלנוספתראייהשמציעותפמיניסטיות

18שם
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             ג    ח –ג   

מתוך,מגדרימרחבשלבפרספקטיבהעפיהשלהביתיהמרחבאתלבחוןמבקשתאניזהבפרק

אתישעפיהשללביתההנוגעהביקורתיבשיח.הפמיניסטיתבפרשנותהמוסףהערךאתלבחוןכוונה

מתוך.בארץהמזרחיתהאמנותלתולדותהיסטורינרטיבלבנותשמנסהפדיהחביבהשלחיבורה

וכמרחבהתנגדותשלכמוקדעפיהשלהביתיהמרחבאתלבחוןמבקשתאני,פדיהשלהניתוח

marginality)התנגדותהמייצרשוליות as a space of radical openness).

זהבכלל,בישראלהמזרחיתהחזותיתהאמנותשלההיסטוריהאתלהתוותמבקשתפדיהבמאמרה

,פמיניסטיותבאמניותהואשלהלןבדבריםשליהמרכזישהענייןאףעל".הפמיניסטיתהאמנות

הרפרנטיםאתולמקדלתארבכדיהמזרחיתהאמנותנעהשבהםהמעגליםשניאתלשרטטישעדיין

תרבותשלהגמוניתכיצירהבכללותההישראליתהיצירהשלהמעגל,אומרהווה.שלההרלוונטיים

."נשיתיצירהולעומתהגבריתיצירתשלהמעגלובתוכה,שבתוכהההנגדותכלעלהרוב

האמנותשלבזרםעפיהשלהאמנותיתהעשייהאתמקטלגת,תרבותומבקרת,היסטוריונית,פדיה

אתמכנההיא.המזרחייםהאמניםבקרבוהשניהראשוןהדורבנישל70-הבשנותהמזרחית

פדיה.מחאהכפעילותזועשייהבהציבה"כורחהבעלזועקתחשופהאמנות"עפיהשלאמנותה

משכיתאופנתאתהסוקריםעיתוןגזירימצאהבופיהשלבביתביקורהסמךעלזהתיוגמבססת

פדיה.נוסףביסוסליאיןזהלמידע.חברתיתמודעותעלהמעידים,סאליבבוואדיהמהומותואת

עפיהבו;"אבודהמכורה"לזיכרוןמרחבשלהנצחהעפיהשלביצירתהרואה

תנועת)קשתושולהעלוןקציעהבעריכת.קירותשוברותבתוך.ופרובלמטיקהכרוניקה–מזרחיתאמנות.הזהותשרטת,פדיהחביבה

.57-101(2013,במזרחלביוקואליצייתבישראלנשיםלמען-אחותי

Dolores Hayden, The Power of Place. (Massachusetts: MIT Press, 1995) 44-81

.70,הזהותשרטת,פדיה

לרחביהתפשטואלומהומות,59ביולי.השליטהממסדוכנגדדתיתואפליהקיפוחכנגדחברתימרירקעעלבחיפהסאליבבוואדימהומות

פרצו,1959בשנת.הארץ

לאולחבריםמשפחתהלקרובימפגשהיהעפיהשלביתהזאתעםיחד.בעבריתולכתובלקרואידעהלאשעפיהעולההמשפחהמעדויות

.סאליבואדיאירועיאודותשיחאומודעותלשלולניתן

מסקנה."אותולראותרצתהשהיאכפיאותוראתה,המדומייןלמרחבהממשיאתלחלוטיןשעבדה"

.בעדויותשנשנו"בתימןכמו"עפיהשלמילותיהעלנסמכתזו

ומתבטאת,כורחובעלהפורצתהמדוכאצעקת"כעפיהשלאמנותהאתמתארתפדיה,במאמרה

כלאתלצבועאובססיביתבצורההנדחפת(תימניממוצאהיאאף)זכריהעפיהשלביצירתהבשיאה

לייבא,מחדשאותולעבד,הקטנהעמידרדירתמקירותאותולחלץ.עזיםבצבעיםביתהקירות

פורצתשיצירתהמזרחיתכאמניתעפיהאתמתייגתפדייה."אפוקליפטיתכצעקהגםואם,מרחב

.בשלומיבשיכוןעמידרלדירתבאסה-אלשכפרמביתהופונתהשהתאלמנהלאחר.דיכוישלממרחב

ואוסףהצבעונייםהקירציוריאתהכוללתעפיהשלהאמנותיתעשייתהמכלולאתמנתחתהיא

מודחקמרחבשלכשובותימניותוכלותכשושבינותוקישטההלבישהאותןהפלסטיקבובות

בטקסשובאותהומיקם,המוכחשהמרחבהגיח,מקוםאלמעברשלכךכלרבותשניםלאחר"ש

היא".זהמעברבשלבנותרתעפיה,פדיהשללטענתה."הכלולותטקס–אישהבחייהמרכזיהמעבר

חוזרתשהיאלכךרבהמשמעותלכךשישמובן.קבועכמצבהלימינליתבסיטואציהסופיתמשתכנת

זהניתוח."המוותעםהמפגששל,התאלמנותשל,אחרמעברלקראתהכלולותשלהמעברלטקס

טוענתגםפדיה.להשתכןבוחרתעפיהבו,הקודםבפרקשנדון,משברהטרוטופייתשללמרחבנקשר

בתוךהקפואהזמןלכידתבאמצעות"הטראומהאתמנכיחהעפיהשלהאמנותיתשיצירתהלכך

מתמשךבהווהחיההיא.והגאולההחייםנפקדות,חתונה,אבל:המעברטקסיכלשלוחיבורהמקום

(פוקובידיהטרוטופימרחבשלמאפיין)הטרוכרוניהמתקיימתבובמצב."הטראומההפגנתשל

הקירותעלהאובססיביהציורתהליךבאמצעותהטראומטיהתהליךאתמעבדת,פדיהלטענת,עפיה

בובות,בובות.למזבחמפלסטיקשולחן,למקדשהופכתרגילהשירותמרפסת"כך.לכתיבההמשול

מהןהורידה,אותןצבעהבעצםשהיאזהובותבובותמיניכל,זולבשוקלקנותשאפשרוברבי,רגילות

אותןוהלבישהפניםלהןהעניקה,תימניזהוב-החוםהזיתעוראתלהןוהחזירההלבנותהמסכותאת

."כלשהוחינהלטקסממתינותכמו,ניצבותוהן
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כמרחבעפיהשלהמרחבאתלראות,נוסףלמקוםלקחתמבקשתאניפדיהשלהפרשנותאת

(Haydenהיידןדולורסשלחיבורהעלשמושתתרעיון.חברתיתהתנגדות Dolores)מקוםשלכוחו

(The Power of Place).עלמביקורתהושפעהשכתיבתהאורבניתוהיסטוריוניתאדריכלית,היידן

power“)מקוםשלכוחואתמדגישההיאבכתיבתה.יוםהיוםעללפבר of place”)בשימור

,מעמדבידינחותיםשהיואלומצדיצירתיתוהישגיותחברתיתהתנגדותשלאורבנייםזיכרונות

בעזרתיכולההיאבו,כוחשלמקוםעבורהמהווהעפיהשלהביתיהמרחבזהבמובן.וגזעמגדר

ריפוימקוםהביתיבמרחבלמצואשניומצדהיומיומיהקיוםעללמחותאחדמצד,שלההאמנות

.זיכרוןכמרחבביתהאתמבנההיאבובתהליךעבורה

Gillian)רוזיליאן'גשלהתיאוריהבאמצעותלבחוןניתןנוספתפרשנות Rose).מגדר,רוזפיעל

נוספיםמאפייניםלנשיםיש",שבפועלבעוד;אחתחברתיתלפריפריההנשיםכלאתמתייגכשלעצמו

מכךכתוצאה.('וכדמעמד,גזע)להגמוניהוגם,"אחרות"שלמגוונותלפריפריותאותןהמשייכים

ידיעלהמתווכתנשית"אחרות"חוותהןבהןמדומייניםמרחביםבמגווןעצמןמוצאותנשים

הנשיםמודעותעלמבוססיםאלופרדוקסלייםמרחבים..נוספותאתניותאומעמדיותהתנסויות

ובפריפריהבליבהבזמן-בומהיותוהנובעלפרדוקסמכךוכתוצאה,בזהותןהשוניםלמרכיבים

אתלזנוחאבחראם."בינאריתבמתכונתזהותלעצביכולתהמונעמקום(ומדוכאותמדכאות)

עפיהעלשכתבהדירקטוררותישלבניתוחואבחר,עפיהשלהטראומהלגביפדיהשלהפרשנות

."אוטודידקטיםנאיבים,אאוטסיידרים,אחריםבמעגלים"שאצרהלתערוכהשנלווהבקטלוג

קירותעלבתימןציירהשעפיהכותבתהיא.פרשנותללאביוגרפייםנתוניםלצייןבוחרתדירקטור

רקלציירחזרהוהיאלציירשתמשיךלכךהתנגדבעלהשבישראלציינה.בציוריהוהתפרסמהביתה

מתארתדירקטור.שיכוןבדירתבשלומילגורועברהבאסה-אלמהכפרלכשפונתה(1978)מותולאחר

צורות,צבעיםמתארתהיא.ברובומופשטצבעוניציורשלאמנותייםבמונחיםעפיהשליצירתהאת

קישוטיםמזכירהכלליהמראה"עפיהשלסגנונהאתמשייכתדירקטור.שנצבעוואובייקטים

,אסיהלמזרחגםשולחתהצבעוניותכיאם,מסורתייםתימניים

Dolorese Hayden, The Power of Place.(Massachusetts: MIT Press, 1995) 

Hayden, The Power of Place, 44-81

Gillian Rose, Feminism and Geography(Cambridge: Polity Press, 1993) 

.2013ביולי 20–פברואר 9התערוכה הוצגה במוזיאון חיפה בתאריכים 

הדירה"דירקטורמתארתהיצירהאופיאת."ינים'אבורגולציוריאצטקילציור–הציורואופי

במקומותהפורצתיצירהשלנביעההמשקפת,מופלאהבועההיאאחריהשהשאירההמצוירת

אמנותבסגנוןשציירהאאוטסיידריתכאמניתדירקטורבידימתויגתעפיה."צפוייםבלתיובנסיבות

גםהיא.אישהמהיותהנגזרתשאיננהאחרותשלתוויתעפיהעלמשיתהדירקטורזהבמהלך.הברוט

מציגהשאיננהבעמדהאותהמציבהשהיאתוךהעצמאיסגנונהעפיהשלהיצירתיותפרץאתמציינת

ניתןלאשכן,זהלניתוחמתאימהאיננהמדכאת/מדוכאתשלהבינאריותאמנם.מוחלשתכדמותאותה

הסדרבשיבושנקטהשעפיההמהלךאתלנתחמאפשרתהיאאולם.מדכאתכדמותעפיהאתלאפיין

.מוחלשכצדולאכוחמעמדתשנובעכמהלך,(עמידרדירת)לממסדששייך,בביתההמרחבי

(מגדריותמרחבמתיאוריותיוצאתשאיננה)דירקטורשללפרשנותפדיהשלהפרשנותהנגדת,לסיכום

בכללן,שונותמרחבלתיאוריותפרשנויותמתכנסותאליוהשלישיהמרחבשלפיהתמהמבססת

פרשנויות,תובנותנאספותבופתוחרדיקליכמרחבלהישמרחייב,מגדרימרחבשלתיאוריות

חשהאני,זהפרקעלרפלקטיביבמבט,מזהכחלק.הביקורתיבשיחלתרגולשניתנותכוחואסטרטגיות

בפןעפיהשלהמרחבלניתוחבהלנקוטשבחרתיהמצומצמתבפרשנותמסוימתהחמצהבושיש

בארץומחקריםמגדרי-המרחביהשיחלגבישליידעמחוסרנבעמזהשחלקמניחהאני.המגדרי

.נשיםפועלותבתוכוהמרחבייםהפרדוקסיםאתהמציףשלישי-במרחבשעוסקים

תיאוריהשליישומייםהיבטיםנדונו,בישראלומרחבבפמיניזםשעוסק"תמרורות"בספר,זאתעםיחד

שלכמרחבעפיהשלהמרחבבניתוחליישםבחרתיאותםחמלהשלבאתיקההעוסקתפמיניסטית

.הבאבפרק"מאחהצדק"

137.זכריהעפיה,דירקטור

.137,שם

-ברוטאמנותעל

.(2017,חרגולהוצאת:אביב-תל)עמירטולהעורכת,בישראלומרחבפמיניזם,תמרורות
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"  ח    "  כ  ח           –    

Spatial)"מאחהצדק"שלמרחבמזמןעפיהשלשביתהלטעוןמבקשתאניזהבפרק Restorative

Justice).מרחביצדק"תיאורייתבאמצעותייבחןזהטיעון"(Spatial Justice)ה'סוזאדוארדשל

(Edward Soja),המאחההצדקכשמונח(Restorative Justice)המשפטיתמהדיסציפלינהמושאל

Ethic)הדאגהשלהאתיקהמפילוסופייתלשאולמבקשתאנילמימושוהפעולהועקרונות of Care)

Joanטרונטוואן'גשחברה Tronto)).

משהוצגה.במרחבהעוסקהביקורתיבשיחיחסיתחדשהה'סוזשל"המרחביצדק"התיאוריית

ההבנהאתמעשירהצדקאודותמרחביתשחשיבהצייןה'סוז,2008-בבפריזידועללראשונה

150-כ.בחברהודמוקרטיהצדקיותרשישיגולפעולותמעשיידעאודותתובנותוחושפתהתיאורטית

תרםזהמהלך.דיסציפלינהבכלכמעטנמצאיםשלוהחקרותחומיהמרחביהמפנהלאחרשנה

לאלוהמוקניתלעירלזכותשקראלפברשלהתמהאתשמחייה"מרחביצדק"המושגלהתפתחות

,בהששוכניםלאלושייכתוהיאבעיר(inhabitance)ההתגוררותבעצםנקניתזוזכות.בההגרים

לשימושהעירוניהמרחבאתלנכסהעירתושבישלזכותםנגזרתזוזכותמתוך.כאחדוזריםאזרחים

שלהרמותבכלההשתתפותזכותשהיאנוספתזכותנגזרתכןכמו.שלהםהיומיוםבחייושלםמלא

משאשלדינאמיתהליךהיאהעירוניתהאזרחותבכך.העירונילמרחבהנוגעותהחלטותקבלתתהליכי

לקבוצותמפגשנקודותשלרישותמאפשרהמרחב,ה'סוזלטענת.לעירהזכותמימושעלמרחביומתן

וטובימשגבחן.ואקטיביזםמאבקיםבכךולקדם,אחריםבאופניםלהתחבריכולותשלאשונות

כוחותביחסילשינוישחותרתהקולקטיביתהחברתיתכפעולה"מרחביאקטיביזםמגדיריםפנסמטר

,החברתי,הפיזיהמרחבשל(מחדש)ייצורבתהליךתפקידלהויש,בחברהשונותקבוצותוביןבתוך

אקטיביזם.והתודעתיהתרבותי

Joan C. Tronto, Moral boundaries: a political argument for an ethic of care. (New York: Routledge, 2003)

Edward Soja,
Henry Lefebvre, Critique of Everyday Life (London: Verson, 1991)

Mark Purcell, “Citizenship and the Right to the Global City.” International Journal of Urban and Regional
Research 27,3: 564-590.

Mustafa Dikec, Justice and Spatial Imagination.” Environment and Planning A,33:1785-1805
8,2014.9-33,ציבורימרחב.לוינסקיבגןהמחאהמאהל:מרחביואקטיביזםלעירהזכות,פנסטרוטובימשגבחן

Edward Soja, Seeking Spatial Justice (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010) ,109

של(מחדש)ייצורתהליךעלמשפיעהשהפעולהזהבמובן,כפולהפעולההינו,זהבהקשר,מרחבי

."ממנומושפעתגםאך,המרחב

Restorative)"מאחהצדק"המונח Justice)הצדקגישתבבסיס.המשפטיתמהדיסציפלינהשאול

צעדיםנקיטתוהשניהקהילהבידישנוצרהבעוולההכרה,האחד;מנגנוניםשנימתקיימיםהמאחה

בוקהילתיחייםמרקםקיוםלאפשרמנתעלהעוולהלשיקוםוהפוגעיםהנפגעיםהצדדיםכללשל

שמושתתחברתיצדקשלבמנגנוניםלהשתמשנטומסורתיותחברות.פעיליםשותפיםהצדדיםכלל

.גישורתהליכיעל

והמונחמאחרמרחביצדקאודותה'סוזשללתיאוריהמאחהצדקהמונחאתלשאולמבקשתאני

האחריותאתמפנהמאחהצדקשהמונחבעודצדקלממשהריבוןשללתפקידוכמקושרנתפסצדק

Seeking)"מרחביצדקאחרחיפוש"בספרוה'סוז.עוולהתיקוןעלוממקדלקהילה Spatial

Justice)למונחבדומה.המרחביהצדקאתלממשניתןבהםהפעולהלאופניברורמודלמתווהאינו

ופרקטיקתפרשנויותוריבויפילוסופיותתיאוריותשלובמודלמחברהוא"שלישי-מרחב"שטבע

אנימאחהצדקשלמרחבלביסוסלנקוטשישהפעולהעקרונותאת.ביטוילידיבאהאינההיישום

ואן'גשלהפמיניסטיתמהפילוסופיההשאולה,הדאגהשלהאסתטיקהמתיאורייתלשאולמבקשת

.טרונטו

.15,מרחביואקטיביזםלעירהזכות,ופנסטרמשגב

קישור.777-788.ג"תשע,ג"ממשפטים.הפלילילמשפטפניםשני:עונשיוצדקמאחהצדק,רוזנברג-דנציגרוהדרגלטלי

.בנבולמאמר

http://media.wix.com/ugd/152838_d839c51d3bc849fc8957c5e46292134a.pdf
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דאגהומעניקיםלדאגהזקוקיםאדםשבניהתמהעלמבוססיםבמרחבדאגהשלאתייםעקרונות

.אנושכבניממהותנוחלקוהםהדדיתתלותמייצריםהדאגהשלוהנתינההקבלהיחסי.לאחרים

יוזמות"בחיבורה.אדריכלותבכללןרבותבדיסציפלינותמיושמתהדאגהשלהאתיקהתיאוריית

מאפייניםחמישהכהןשלימתווה"הפמיניסטיתהאתיקהשלהמבטמנקודתחברתיותאדריכליות

אמפטיהעלהמושתתתעצמיתמודעותכולליםאלומאפיינים.זותיאוריהליישוםפעולהלעקרונות

מביאהדאגה"הואהשניהמאפיין."האחראלהאנימןיציאה"ככהןבידיהמאופיינת,לאחר

שקושרמוסריאידיאלמציבהדאגההמבטאתפעולהולפיה,טרונטובידישהוצבה,זודרישה."לפעולה

"מרחביתסוכנות"בצורךישמימושהלצורך.המרחבאדריכליעםחברתיותיוזמותשלפעילות

(Spatial Agency).טילבידינטבעזהמונחTill))אתמבטאתחברתיתסוכנות,לטענתם.ועמיתיו

.חברתייםגורמיםעםביחדאו/ועצמאיבאופןלפעולפעולהוחופשיוזמהלהםשישפרטיםשלהיכולת

ביכולתםהתלויהפעולה"כ"מרחבייםסוכנים"שלהעשייהאתמגדיריםאלוחוקרים,לכךבהקבלה

קייםמצבעלהשפעהשמייצרשינוילחוללמנתעלמהתערבותלהימנעאו/ולהתערבהפרטיםשל

מצבלהבטחתמקייםמהלךלהבטיחאמורשפועלהתיקוןפעולתהיאזופעולה.אחריםומעצים

.השונותאתהמכבדתתרבותית-רבבראייהלדאגהלהתייחסמבקשנוסףמאפיין.מתמשך

למרחבהמתייחסהמאחההצדקשלהמרחבאתלבחוןמאפשריםהדאגהאתיקתשלבמודלהמאפייניםחמשת

ביחס(קיפוח,צדקאי)עוולשקייםהנחהישזהניתוחבבסיס.והממסדיהקהילתי,המשפחתיבמעגלעפיהשל

לכךשוניםומהלכיםלתיקונולפעולשישעוול.והממסדיהקהילתי,המשפחתיבמעגלעפיהשלהביתילמרחב

ההכרה.והממסדיהמשפחתיבמישורקיימתלכךהמודעות,טרונטושלהפעולהעקרונותפיעל.מתממשיםכבר

ממלכתיבטקס"חילאשת"שלהוקרהתעודתבהענקתגםבוטאהממסדבידיעפיהשלהאמנותיבפועלה

.בישוב

Jeremy Till, Tatjana Schneider, Jon Goodbun, Deljana Iossifova. The Invisible Agent. Architectural Design,

July 2012, Vol:82(4), pp. 38-43

.32,"הפמיניסטיתהאתיקהשלהמבטמנקודתחברתיותאדריכליותיוזמות",כהן

הוצאת:שמןבן)עמירטולהבעריכת,תמרורותמתוך"הפמיניסטיתהאתיקהשלהמבטמנקודתחברתיותאדריכליותיוזמות",כהןשלי

.29-45.(2017,חרגולהוצאת:אביב-תל,מודן

32,שם

לרשותמושכרתאלא,מחודשאכלוסלצורךלעמידרמושבתלאהדירהפטירתהלאחרשניםמספר

הובילהבביתההקירציורילשימורהדאגה.מבקריםלמרכזאותהשהופכתשלומילעירייתהמקומית

זהלפרויקטשחברוהממסדייםהגופים.ייחודילמוזיאוןולהפיכתולשימורכביתבביתהכרהלתהליך

מורשתלענייניבמשרדהפועלת"דרךציוני"ותוכנית,מורשתאתרילשימורהמועצה,צבי-בןידהם

נוצרצבי-בןמידכליפאשליוניריתר"דבידיהמנוהלזהפרויקט.תימןיהדותלחקרשלוםבןומכון

אמנותיצירותאודותהמידעבמסגרתו,שניםכארבעלפניבארץשהחלקירלאמנותארציסקרבעקבות

נסרקוהביתקירות.הביתשלהשימורצוותלפעולהחל2017מקיץהחל.הרחבמהציבורמגיעותקיר

פיתוחתהליךיבוצעשממנוהפיסממפעלתקצובקבלההרשות.לרסטורציההכנהמתהליךכחלק

עפיהשלבמרחבההכרהקידוםהואמקדםהשימורשצוותנוסףמהלך.למבקריםהדירהלהנגשת

ליישוםפעולהתכניתוהבנייתפעולה,דאגהמימושמשקפתהממסדפעולת.מקומימורשתכמוזיאון

.טווחארוך

להנגישובמטרהעפיהשלהביוגרפיהנרטיבאתולגבשלאסוףהחלההמשפחה,המשפחתיבמעגל

ציבורי-הביתימהמרחבנדחקהעפיהשלמשפחתית-האישיתהביוגרפיה,להיוםנכון.בביתהלמבקרים

בסרטלצפייהמעבר.ומשפחתהעפיהאודותהביוגרפיהמידעחסרזהבמרחבלמבקרים.עפיהשל

,שלההביוגרפיהעלמשליםמידעחסר,הביתעלומשוחחתהשידורצוותאתמארחתהיאבוהטלוויזיה

פרטיםישעצמובבית.בהליכוןהנעזרתמבוגרתכאישהמוצגתהיאבטלוויזיה.חייהעלמשפחתהעל

עלהמודבקים(22-23דימויים)שלהתצלומיםשניבכללם.בביתשפזוריםבודדיםאוטוביוגרפיים

בביתלביקורהנלווהההסבר.איפורללאצעירההיאאחדבתצלום.למראהששמשהפלסטיתמסגרת

הדרת.המשפחהשלפעולהשיתוףאישלפןומוצגשלההאוטוביוגרפיהעלנוספיםפרטיםחושףלא

.כביתהשמזוההבמרחבעפיהשלאישייםחפציםשלבהיעדרםמתבטאתהביתאודותמהשיחהמשפחה

שאריותנותרו.אישייםפריטיםאיןהפרטייםמחייה,במעטולו,לייצגשאמורשלההשינהבחדרבארון

...הארוןמדפילריפודששמשומתפורריםעיתוןוגזיריחרוזיםובתוכןחלודפחעםישנותצנצנותשל
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עפיהשלהביתהיוםמתקייםבוהציבוריבמרחבוהמשפחתיהאישיהסיפורשלהמחודשתההנכחה

שהםעפיהשלוהמשפחתיהאישיהנרטיבשלהציבוריתבהנכחההמשפחהעבורמעגלסגירתתהווה

רוזהעםראיוןהתקיים2017ביוני,המשפחהבניעםקשרנוצרזועבודהכתיבתבמסגרת.להציגיבחרו

חייםבתקופותאותההמציגהענפהמשפחתהמאלבומיתצלומיםאיסוףהחל,עפיהשלבתה,חבני

שלשונותיצירות.חטוףבסיורהביתאתמצלמת,חבנימעיין,נינתהבווידיאוסרטוןגםנחשף,שונות

החפציםאתשומרתבתה.עפיהשלנכדותיהאצלמצויים(וציוריםמצוירתרנגול,בובות)עפיה

מהחפציםחלקאתזהלמרחבלהשיבמקוםישכמוזיאוןעפיהשלהמרחבלכשימוסד.שלההאישיים

משפחתיאלבוםלהכיןמתכוונתהמשפחה.הפרטיכביתהששימשבמרחבאותהשינכיחוהאישיים

.עפיהשלהביתילמרחבהאישיהנרטיבאתלהחזירבמטרה,מבטםמנקודתחייהסיפוראתבוולהציג

.מהביתשהודרהשחשההמשפחהכלפיביחסאיחויתהליךמהווהזהמהלך

כולליםאינםהביתשלהשימורתהליכי.מהשיחזהבשלבממודרתעפיהשלהמרחבמצויבההקהילה

במרחבמתקייםעפיהשלהמרחב.כמוזיאוןהביתלשימורשותפהשתהאקהילתיתדיוןקבוצתיצירת

מולהתכנוניתבחשיבהאפילו.שלוהייצוגמרחביבהגדרתחלקאיןלהםאךהקהילהשלהפיסי

המרחבדיירי,עפיהשללביתההכניסהבהנגשתהקיץשמתחילהראשוניהפרויקט

.עפיהשלהרוחניהקנייןעלמוותריםהםובוהוחתמהעליוהמשפטימהמסמךהיתרביןנובעתהמשפחהשחשהההדרהתחושת

החפציםמוצאיםהביתפינויובתהליך.ציבוריתלישותוהפיכתהמשפחתי/האישיהזיכרוןשלהפקעהתהליךמעיןבושישמהלך

.האישיים

כדוגמתסביבתיותהשלכותתהיינהכמוזיאוןעפיהשלבביתהההכרהלמהלך.לושותפיםלאהציבורי

בגינההתכנסותפינת)לביתמחוץהמתנהמרחב,החנייההסדרי,בשכונההתנועהבנפחהגידול

שוניםמגזריםייפגשובוחברתימרחביצירתמזמןעפיהשלהמרחב,לכךמעבר.(שכונתית

מוכלותלאשכיוםחברתיותופעילויותשיחמעגליליצירתחברתיתיוזמהלהוותשיכולמהאוכלוסייה

לייצרהשכילהעפיהשכןהשימורמפרויקטהגדולהההחמצהתהיהזו,לדעתי.המתכנניםבחזון

עתידיששיחומתבקששונותמדיסציפלינותביקורתילשיחמפגשנקודתשהיווהנבדלחברתימרחב

קבלתבתהליכישותפהלהיותהזכותזובמסגרת,לעירזכותלהשישהמקומיתהקהילהאתישתףזה

והישובהשכונהשלהציבוריהמרחבדיירישיתוף.חייםהםבהםהציבורילמרחבהנוגעותהחלטות

שיחמעגלי,כדוגמת.עפיהשלהמרחבבהשראתחברתייםפרויקטיםלייזוםהשראהלתתיכול

.'וכיויצירתהדפוסיעםהמתכתבתעכשוויתאמנות,נשיתלהעצמה

במרחב.הפיסיבמרחברקולאהמרחבבייצוגימאחהצדקשלמרחבגםלהוותיכולעפיהשלביתה

במישור.בביתונחוושצולמוורשמיםדימוייםשלנרחבלשיתוףזוכהעפיהשלביתההווירטואלי

הביתובכךשונותבאמנויותלמעצביםהשראהיהוומיצירתהשמוטיביםלכךמקוםישהאמנותי

.הציבורילמרחבויזלוגאותושסגרהמהמעטפתיתפשט

שדריבעודעפיהשללמרחבבהתייחסוהממסדהמשפחהברמתאיחוימהלכיהוצגוזהבפרק,לסיכום

ופיתוחשימורועלהמתנהליםההחלטותקבלתלתהליכיבהתייחסממנוממודריםהציבוריהמרחב

למנףיכולהיישוביתהחינוכיתהעשייהעםשותפותיצירתבכללושכזהשיתוף.לומחוצההסביבה

ההיסטוריהבהתוויית(הלפברי)החברתילמרחבשותפהעצמהתראההקהילהבוסינרגיערךוליצור

.זהמרחבשלהעתידיתהמרחבית
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  כ ם

ה'סוזאדוארדשלהשלישי-המרחבתיאורייתבאמצעותעפיהשלעשייתהאתלנתחביקשתיבעבודתי

.חברתיות,מגדריות,מרחביותתיאוריותמספרשמכילהרעיוניתמסגרתהמהווה

שלוחברתיהמרחבממדיכיהוכחתילמרחבלפברשלמושגית-התלתהפרשנותניתוחבאמצעות

השיבושהמלךאת.נבדלשלישילמרחבקורסים(הייצוגומרחביהמיוצגהמרחב,המרחביתהעשייה)

הקבלתבאמצעות,סרטו-דהשלהצעדותרטוריקתבאמצעותניתחתיאלובמרחביםמחוללתשעפיה

מרחביםקיימיםשבביתעלהזומרטוריקה.הביתמרחביעלהנעההצובעתהידלתנועתההליכהצעדי

.קיטועיםהמייצגיםאזוריםשישבעודצבעיםשלריתמוס,גיאומטריתשלמותהמייצריםמוכלים

.מקוטעיםשחלקיו'קולאזהמייצרותהחדריםוחתכיהתקרותשלבסריקותמומשגהשיבושמהלך

ההטרוטופיהמרחבעקרונותניתוח.פוקואצלהטרוטופיכמרחבמתפרש,לפבראצלנבדלמרחבאותו

נתןשלוהעקרונותבאמצעותפוקו,מלפברבשונה.להגדרהתאימותהראהעפיהשללמרחבבהקבלה

ההטרוטופיהביןמוקםהואעפיהשלבמקרה)ההטרוטופיהמרחבשלאופיולהגדרתהכוונה

להמשיגסייעווהסגירותהפתיחותההנגדה,ההטרוכניותעקרון.(הסטייהלהטרוטופייתהמשברית

הזמןתחושתאתמאבדהמבקרבועפיהשלההטרוטופיהמרחבשמייצרפיסי-הפסיכוהפןאת

עפיהשלבמרחבורואהפוקושללניתוחחוברתשפדיההראיתיוהמגדרהמרחבשלבניתוח.והמקום

בעקבותהמשברלהטרוטופייתחוברתהיאאף.אחריםבמונחיםמנסחתהיאאותוהטרוטופימקום

אותהכמחאההאמנותיתהעשייהאתמפרשתפדיהמפוקובשונהאולם.חוותהשעפיההטראומות

שדירקטורהטקסטניתוח.עדתיקיפוחרקעעלמחאותשלהיסטורילנרטיבלקשורמבקשתהיא

ובהנכחתהשלההיצירתיתבעשייה)חזקהכדמותעפיהשלמגדריתתפיסהחשףעפיהעלחברה

.מנכיחהשלהשהביוגרפיההמוחלשהדימוילעומת(במרחב

שלמתהלךשמתקייםהראיתי,המאחההצדקשלהמרחבבתוךהאינטראקציותמערךבניתוח

גםהמשפחה.לרשויותשהושבלאחרמהביתשהודרהעפיהשללמשפחתהביחסעוולהתיקון

והמשפחתיהאישיהזיכרוןמרחבאתמייצרתשהיאבכךעצמהבתוךאיחוישלתהליךמבנה

הצבעתיזהבתהליך.למוזיאוןולהפיכתולשימורהכרהבתהליכישנמצאבביתשיוצגעפיהשל

לגביזובתקופההמתקבליםההחלטותקבלתמתהליכיהמקומיתהקהילהשלההדרהעל

לאהיאלקהילהעתידיותתכניותישהמשמריםלצוותכיאף.וסביבתוהביתשלעתידו

,מרחביאקטיביזםמבטאתוהיאלהקוראשלפברלעירהזכותבכך.זהבשלבלהןשותפה

.הקהילהשלפוסחת

החוברותשונותמרחבתיאוריותשללקלידוסקופמבעדלחקורניתןעפיהשלהמרחבאת

להמשךכקריאהשהותירהוהמרחבעפיהלגביעתידיותתובנותשייצרו.השלישילמרחב

.עשייה

      ג    

משפטים.הפלילילמשפטפניםשני:עונשיוצדקמאחהצדק.הדררוזנברג-דנציגר,טליגל

בנבולמאמרקישור.777-788.ג"תשע,ג"מ

2012,רסלינגהוצאת:אביב-תל.להבאבנרתרגום,היומיוםהמצאת.מישל,סרטודה

אחריםבמעגלים,"אאוטסיידריםלקאנון"משוגעיםשלאמנות"מ".רותידירקטור

נאיביםאאוטסיידרים

.2013,לאמנותחיפהמוזיאון:חיפה.אוטודידקטים

מתוך"הפמיניסטיתהאתיקהשלהמבטמנקודתחברתיות,"אדריכליותיוזמות".שליכהן

2017.29-45,חרגולהוצאת:אביב-תל.עמירטולהבעריכת,תמרורות

אבנרמצרפתיתתרגום.גוףייצוגמקוםאדריכליתתרבותבתוך"המרחבייצור".הנרילפבר

2005.177-200,רסלינגהוצאת:אביב-תל.להב

http://media.wix.com/ugd/152838_d839c51d3bc849fc8957c5e46292134a.pdf
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.  2014, 8, מרחב ציבורי. מאהל המחאה בגן לוינסקי: הזכות לעיר ואקטיביזם מרחבי. טוביופנסטר, חןמשגב 

9-33

בעריכת  .שוברות קירותבתוך . כרוניקה ופרובלמטיקה–אמנות מזרחית . שרטת הזהות. פדיה חביבה

.  2013, למען נשים בישראל וקואליציית לבי במזרח-תנועת אחותי. עלון ושולה קשתקציעה

57-101

2003, רסלינג: אביב-תל. תרגמה אריאלה אזולאי, הטרוטופיה, "על מרחבים אחרים. "פוקו מישל

.2001, ארצי-הוצאת מעריב הד: אביב-תל. אנשים חפצים, בית חללים מגורים. תמנערוזנהיימר

.2017, הוצאת חרגול: אביב-עורכת טולה עמיר תל. פמיניזם ומרחב בישראל, תמרורות

Dikec Mustafa, “Justice and Spatial Imagination.” Environment and Planning A,33:1785-1805

Hayden Dolores. The Power of Place. Massachusetts: MIT Press, 1995. 44-81

Lefebvre Henri, The Production of Space. Cambridge: Blackwell, 1991.

------------------ Critique of Everyday Life. London:Verson, 1991.

Purcell Mark, “Citizenship and the Right to the Global City.” International Journal of Urban   and 

Regional Research 27,3: 564-590

Rose Gillian, Feminism and Geography. Cambridge: Polity Press, 1993.

Soja Edward, Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.

----------------- Thirdspac. Malden: Blackwell, 1996. 

Till Jeremy, Schneider Tatjana, Goodbun Jon, Iossifova Deljana. The Invisible Agent.  

Architectural Design,  July 2012, Vol:82(4), pp. 38-43 

Tronto Joan, Moral boundaries: a political argument for an ethic of care. New York: Routledge, 

2003.                                                                                             

:       נ    ם

13.8.2017מתאריך עפיהתכתובת ישיבה ראשונה של צוות השימור של ביתה של 

.    ציונה-בנס15.6.2017-ב, חבנירוזה עפיהריאיון עם בתה של 

בסרטון שולבו קטעי סרט שצולם  . 14.8.2012. סרט תכנית טלוויזיה שסקרה את הבית-חדר החדשות צפון 

קישור .  עימהוריאיון שהתקיים 1994-בביתה בעפיהעם 

https://www.youtube.com/watch?v=Cy1xrM1fZS0 27.9.2017כניסה  אחרונה

https://www.youtube.com/watch?v=Cy1xrM1fZS0
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נ  ח       ם

:1דימוי 

. זכריה בשלומיעפיהביתה של , שמן על קיר, (-1987), ללא כותרת, זכריה

:2דימוי 

מתוך סרט וידיאו  . בשלומיעפיהביתה של . תקרת חדר השינה שלא נצבעה: צילום מסך

.טיוב-שהועלה ליו

https://www.youtube.com/watch?v=Cy1xrM1fZS0 (28.9.2017–כניסה אחרונה )

מתוך . ביתה של עפיה בשלומי. תקרת חדר השינה שלא נצבעה: צילום מסך

.טיוב-סרט וידיאו שהועלה ליו

https://www.youtube.com/watch?v=Cy1xrM1fZS0(  כניסה אחרונה

–28.9.2017)



-40- רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל

:3דימוי 

.הבית של עפיה זכריה בשלומי, שמן על קיר, ללא כותרת, זכריה

:4דימוי 

Zell David זכריה עפיההבית של . 20.8.2017, סריקות של כלל תקרות הבית

(.צבי-מכון יד בן)בשלומי 
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:5דימוי 

Zell David ,בשלומיעפיההבית של 20.8.2017, סריקות של כלל תקרות הבית.

(.צבי-מכון יד בן)

:6דימוי 

Zell David ,בשלומי  עפיהביתה של . 20.8.2017, סריקות של חתך בחדר השינה והסלון

(.צבי-מכון יד בן)

: 7דימוי 

Zell David , בשלומי  עפיהביתה על . 13.6.2017סריקות של חתך בחדרי הבית

(.צבי-מכון יד בן)

:8דימוי 

ביתה  . צבעי שמן על עץ, (?-1987)מטאטא מצויר , עפיהזכריה 

.שלומי, עפיהשל 
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רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל

:9דימוי 

זכריה בשלומיעפיההבית של , שמן על גבס, פסלי תרנגולים, זכריה

:10דימוי 

.סירנינצר ,  תצלום משפחתי, (גילי כהן)עפיהטקס חינה של הנינה של , חבניליאורה 

:11דימוי 

הבית  , דיקטים/ צבעי שמן על קרטון . עפיהותצלום של ( עצמיים)ציורי דיוקנאות ' קולאז, זכריה

.זכריה בשלומיעפיהשל 

:12דימוי 

(זכויות יוצרים----להשלים פרטים אודות סרט הווידיאו )עפיה מתאפרת : תצלום מסך
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רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל

:13דימוי 

.  זכריה בשלומיעפיההבית של , שמן על קיר, זכריה

:14דימוי 

זכריה בשלומיעפיהביתה של , בובות מעוצבות ככלות תימניות, זכריה

:15דימוי 

.סירנינצר , מפה רקומה עם מוטיבים צבאיים–זכריה עפיהתצלום בסלון של , ליאורה שהם

:16דימוי 

(.הווידיאומתוך סרטון )בפתח ביתה  עפיה: תצלום מסך
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רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל

:17דימוי 

.בשלומיעפיהביתה של , שמן על קיר, זכריה

:18דימוי 

.סירנינצר , אלבום משפחתי, צלם לא ידוע. בטקס חינה של נכדתה ליאורה שהםעפיה

:  19דימוי 

.  ביתה של עפיה זכריה בשלומי, תצלומים של עפיה בצעירותה המודבקים על מסגרת מראה

:a19דימוי 

. זכריהעפיהפנקס חברת הסתדרות של 



-45- רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל

:20דימוי 

.6/2017נתן אלבז בשלומי ' תצלום של השיכון ברח, שהם ענת-אכר

:21דימוי 

.  6/2017הכניסה לבניין ביתה של עפיה , ענת, שהם-אכר

23דימוי 

Zell David , מחסן ליד הסלון –הערה )6.2017. בשלומיעפיהשרטוט מתאר ביתה של–

(.צבי-מכון יד בן(. )מרפסת שירות–מחסן ליד המטבח , מרפסת
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  ם- כ זכ                   נ               ח      
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רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל



-465
-

רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל
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רקע היסטורי תרבותי ואוצרות–תיק תיעוד -עפיהבית סקר אמנות הקיר בישראל
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:         כז  ם

הלבוש והתכשיט במסורת יהודי  –מעשה רוקם , (עורכת)כרמלה , אבדר

2008, עמותת אעלה בתמר,תימן

מפגש  : שבתימןרדעשחור ולבן בבגדי חתן יהודי מהעיר ", כרמלה, אבדר

, ספרות, תרבות: מרקמיםבתוך " מוסלמי על בגד מגי-גברי ויהודי-נשי

2013, בעריכת הגר סלמון ואביגדור שנאן /רוקם-לגלית חזן-פולקלור 

ירושלים, האוניברסיטה העברית

זכריה בשלומי הוא יצירת אמנות  עפיהשל המצויירהבית , עופר, אדרת

18.5.2017, "הארץ", לבעם סיפור קורע

 אתר משפחת עדןhttp://www.edenfamily.co.il

קירות רקומים בשלומי",  אילת,  בר מאיר" ,http://www.ayeletbar.co.il

המכון לחקר  , אנציקלופדיה לקהילות היהודיות בתימן, משה, גברא
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אאוטסיידרים-במעגלים אחרים נס בשלומי  בתוך -ורותי דירקטור , כהן לוי מאיה  ,

2013, מוזיאון חיפה לאמנות, בעריכת רותי דירקטור, אוטודידקטים, נאיבים

2007, כתר, רקמה תימנית, מרים, ימיני-להמן
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