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חיפה –סגרפיטו 
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1910-1925נוצרו בטווח השנים 



בסגרפיטוקישוט אדריכלי 

גלים חיפה-בת

תצלומים  

פרקששי -נעה שק 

3

ציורי סגרפיטו נדירים נמצאים 

בשני בתים סמוכים שנבנו  

בתקופת המנדט  

גלים חיפה-בבת

שמות האומנים שביצעו אותם 

אינם ידועים

56השנייה העליה' פינת רח16בת גלים ' שד1923אדריכל יוסף ברסקי 10בת גלים ' שדסמסונובבית 



סגרפיטוציור קיר 
גורדון  . ד.א–על קיר בניין בית חינוך בצפון 

א-ת7לסל ' רח

1952. ספט12על המשמר 

קוסונוגייוסף 

1908-1981
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ידוע אם נמחק או נהרסלא , מטר1.5X9בגודל הציור 

1952. ספט19עיתון דבר 

מ''לע–1953כהן צלם פריץ 



ו"ויצ–בית הספר חנה יפה

סקיצה לציור קיר-בוגןאלכסנדר 

אביב-נחלת יצחק תל101גיבורי ישראל ' רח

1960יוני 3מעריב 

2010–1916
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ציור קיר סגרפיטו

~1960משנת 

נעלם בעת הריסת  

בית חנה יפה



סקרפיטו-סגרפיטו 
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1975לימודים 1973סמינר 1969תחרות 



סגרפיטו
Sgraffito: באיטלקית

ְזְגָרִפיטֹו: הגייה מדויקת

היא טכניקה של ציור בשכבות  

.  טיח צבעוני על גבי קירות

הפירוש המילולי של המילה 

".מגורד בעומק"הוא 

7

עלסגרפיטובציורהמעשיהשימוש

באירופההחלבתיםחיצונייםקירות

.שניםמאותכשמונהלפני

האמניםאתהסגרפיטושימשתחילה

ואלמנטיםלבניםשלבחיקוייוהבנאים

.בתיםשלבקירותאדריכליים

גרמניה,באיטליהבעיקרנפוץסגרפיטו

.אמריקהובדרוםשוויץ,צכיה,אוסטריה

בציור סגרפיטו  

:   יש שלושה מרקמים

מגורד-אזורי –קווי 

העבודהטכניקת
טיחשכבותהקירעלמושחהאמן

לוהדרושיםהגווניםכמספרצבעוני

לאחר.שכבהגבי-עלשכבה,בציור

השכבהעלבנקודותמציירהואמכן

.הציורמתארקוויאתהאחרונה

בעומקומגרדחורטהואבהמשך

,מפלדהחדכליבאמצעותהשכבות

הטיחשכבתאלמגיעשהואעד

.המבוקשבגוון

הגרודבזמןרךלהיותחייבהטיח

להיותכדי,מכן-לאחרולהתקשות

.קיימא-ברציור



15-מהמאה הפפיכיכר פרי -פירנצה איטליה 

אמברסטירת -חבל טירול אוסטריה 

סגרפיטו באירופה

כלי עבודה המשמשים לציורי סגרפיטו
אוסף מיכל אפרת
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שוורצנברגארמון -פראג 

גווניםביןניגודיותמשחקישבסגרפיטו

.בציורשוניםובעומקיםלכהיםבהירים

ומשתלבתתומכתהסגרפיטוטכניקת

שימושעושהכשהיאבארכיטקטורה

.המבנהבקירותאדריכלייםבמוטיבים

עיטור אדריכלי-שוויץ  זרנץ



גרמניה  הנזלקלאוס " ילדים של העולם"סגרפיטו

פיגורטיבי בגרמניה ואוסטריהסגרפיטו

9

(1890-1960)ון בטנר 'של האמן גסגרפיטו אוסטריה   Styria,על קיר בית ספרסגרפיטו

אוסטריה   Styria,וכתובת על קיר ביתסגרפיטו



סגרפיטו פיגורטיבי
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בולגריה

אגליןוולטר –שוויץ 



קיבוץ אילון  –ציור העמלים מפעל עשת איילון 

אחרילפני

שטיינגולדהצייר מאיר 

11

2012אוקטובר –י סטודיו תכלת "פרויקט שימור ע



קיבוץ אילון  –ציור העמלים מפעל עשת איילון 

חזזיות, לכלוך, התנתקות טיח, סדקים:תיעוד בעיות

12



קיבוץ אילון  –ציור העמלים מפעל עשת איילון 
שטיינגולדצייר מאיר 

1952

לפני

אחרי
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קיבוץ אילון  –ציור העמלים מפעל עשת איילון 

לפני

אחרי
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קיבוץ אילון  –ציור העמלים מפעל עשת איילון 

15

הדמיה



1956אוגוסט 5

16



קריית חיים–בית הלפרין 

ל"מרדכי הלפרין ז

17

1902-1980
כשלושים ציירים ואמנים ציירו על קירות  

1952-1972בית הלפרין בין השנים 

היהודיתבבריגדהשירותובעתהסגרפיטולאמנותנחשףהלפריןמרדכי

עםעבדלארץכשחזר.(1942-1946)השנייההעולםבמלחמתבאיטליה

,אדוםבגווני,צבעוניחולמצאהגדולבמכתש.בנגבמחצביםבחיפושגיאולוג

צבעוניחולשלמתערובתעשויצבעוניטיחויצרפיתחבביתו.ולבןשחור,צהוב

המקשטיםהסגרפיטולציוריהבסיסהואזהטיח.ובגשםבשמשעמידבורוסיד

.בהדרכתוסגרפיטובציוריהתנסולמדולביתושהזמיןאומניםעשרות.ביתואת

לארץלבדעלה,מוסיקאיםשללמשפחהבקריםנולדמרדכי

בגדודטבריה-צמחכבישובסלילתבחציבהעבד.17בגיל

.בנהרייםרוטנברגשלהחשמלתחנתבבנייתהשתתף.העבודה

אירועיארגן.חיים-קרייתממייסדי,החשמלבחברתעבד

לזהותביכולתוהתפרסם.בביתווהרצאותקונצרטים,מוסיקה

.(כירולוגיה)יד-כףקריאתבאמצעותוכישרונותאופיתכונות



קריית חיים–בית הלפרין 

18

עמודים בחצר הבית

קיר אחורי, אילנה עופר קריית חיים' ח'  גדר ופתח כניסה לבית הלפרין ברח

נמל חיפה, עוזר שבת

1960אברהם סלע 



קריית חיים–בית הלפרין 

19 אריק קורן נמל עכו, עוזר שבת

למעלה עיר עולה בלהבות ושמש,  בוריס קסטל 1959הכינרת וטבריה , עמוס ישכיל

שרמןאהובה 

אריות  , בוריס קסטל



קריית חיים–בית הלפרין 
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כל התצלומים מבית הלפרין מאוסף הבן איתן הלפרין



קריית חיים–בית הלפרין 
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1959שטהלעדה 

ציירים לא ידועים



קריית חיים–בית הלפרין 

22 משה והר סיני, רפאל מוהר
בלגן , חיים נהור

לא ידוע

דפנהגרוסברדבתיה ויהושע אילן כבירי 



קריית חיים–בית הלפרין 
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דמויות , אלפנדריפיני ורה שלום, אילנה עופר

דמויות , צייר לא ידוע, הגדר שער כניסה לחצר הגדר מצדה הפנימי

1958שטנסקידוד 



קריית חיים–בית הלפרין 

24

Debaroדברו וסלין'ז-ציירת אלמונית 
1958רקדניות 



1956

תריס עץ הוחלף בפלסטיק–( הציור קוצץ)נבנתה מרפסת : משינויי הזמן

25

~1980



שניםלימודיםגר בארץבארץ משנתארץ לידהציורי סגרפיטושם

1912-2009מאיטליהאורסליפרופסור , בישראלדנציגריצחק , חיים אתר, בגרמניהליסמןהרמן : מוריםכפר מנחם1938גרמניהסולתםיוקנעם , 7הכלניות :טבעון. פז, מלון שולמית, חברת חשמל, דגון:חיפהגומפלמרדכי 1

1931קטיברונו , לוצאטיעמנואל -איטליה. פלציגפרלי, מרסל ינקו, שטרייכמןיחזקאל : מוריםאשדות יעקב1936בלארוס,בית הצנחן: קיבוץ מעגן, בית קרפ:אשדות יעקב. בית הלפרין:קריית חייםאריק קורן2

1923-1926.1907-1993אקדמיה לציור לנינגרדחולון, אפיקים1932רוסיההומלפרישמן' ברחבית חזית: אביב-תל. חזית ביתו, יוסף ואחיו בית ספר עמל:חולוןאהרון גלעדי2

דן לבני3
.  'ס עירוני ה"קיר בי. 7חנה ' חזית רח: חיפה,בית הלפרין: קריית חיים. דימונה קולנוע.פנים קולנוע גילת: באר שבע

24חן ' חזית שד: אביב-תל
19621936-והכשרת מורים סיים בלמד אמנות-ירושלים בצלאלחיפה,חיים-מעוז1936ישראל

1917-2009אדלר גרמניהפרידרךמורה בית אלפא1939פוליןקולנוע פאר: חיפהפלציגפרלי4

53-551908-1981אקדמיה לאמנות -פריז. 42-47אקדמיה לאמנות יפה -מונטיודאוחיפה1955אורוגואוי,פולין, בית הלפרין: קריית חייםעמנואל סלע5

1902-1980איטליה קריית חיים1920רוסיהבית הלפרין: קריית חייםמרדכי הלפרין6

19531926-2010" בוזאר"ה, פריז בבית הספר הגבוה לאמנותקיבוץ געתון1947וינה, אוסטריה בית הילדים, קיר נשקיה, מקלחות: קיבוץ געתוןשמואל כץ7

1908-1981וספרדאיטליה, הולנד, השתלמויות צרפת. אקדמיה לציור ברליןאביב-תל1926בודפשט, הונגריה.5לסל רח" בית חינוך בצפון":אביב-תלקוסונוגייוסף 8

2010-1916צרפת, פאריז, הבוזאר, בית הספר לאמנויות יפות.ליטא, וילנהאוניברסיטת, הפקולטה לאמנותאביב-תל1951אסטוניהבית חנהו"ס ויצ"בי: אביב-תלבוגןאלכסנדר 9

טבעון, איילון1948פולין  65ל"קק' חזית ביתו ברח: טבעון. קיר מפעל עשת אילון: אילוןקבוץשטיינגולדמאיר 10
"  אורנים"לאחר שעלה לארץ המשיך בלימודי האמנות במסגרת המחזור הראשון של סמינר . צבי-במחנות הפליטים בקפריסין אצל הפסל זאב בן

. שם למד אצל מרסל ינקו וצבי מאירוביץ, בטבעון
1922-1985

1894-1987יצא לגרמניה ולמד באקדמיה בדרזדן ובלייפציג. למד בחדר ובישיבהחיפה1934פוליןבית האמן24פינסקר' רח: שאנןחיפה נווהאברהם ישכיל11

עמוס ישכיל12
,מנחמיה חזית בית התרבות, ציור חמי טבריה: חיפה, בית הלפרין: קריית חיים

טבריה לובי מלון גני חמת

ישראל
טבריה, חיפה1935

עצמילימודאבא שלו הצייר אברהם ישכיל ואצל
1935

1914-2009יוחנן סימון ומרסל ינקו,ארדוןמרדכי : למד ציור אצלשער העמקים1938יוגוסלביהקיבוץ ניר יצחק, בנק לאומי בית שאן, בית ספר שדה אילת, העמקיםשער, בית הלפרין: קריית חייםאברהם עמרי 13

1914-1996לימוד עצמיחיפה, ירושלים1934?חיפה קיר תחנה בכרמלית, בית הלפרין: קריית חייםנהורחיים14

1908-1988כסלובקיה'בצבטכניון הגרמני בית ספר לאדריכלות, בלבובבית ספר עירוני לאמנות קריית חיים1934רוסיהבית הלפרין: קריית חייםנסטיאברהם 15

1900-1992חיפה1939פוליןבית הלפרין: קריית חייםגרוסברדיהושוע 16

19541910-1995-יצאה להשתלמות לפאריס ב, פולניה, ס לאמנות בוורשה"ביהעין הוד, חיפה1938פוליןבית הלפרין: קריית חייםגרוסברדבתיה 17

1929מאירוביץאולפן לציור ופיסול ליד מועצת פועלי חיפה בהדרכתם של הציירים אברהם ישכיל וצבי חייםקריית1948לובטבריה בכניסה לגלריה, רטיגבית , חיפה,ביתו הפרטי, בית הלפרין: קריית חייםמשה פנחסי18

1901-1978פאריס'', שומיירגרנד ''1923חיפה 1920פוליןבית הלפרין: קריית חייםעוזר שבת19

קריית חיים??בית הלפרין: קריית חייםאילן כבירי20

1931-2012קרמיקה בפירנצה,בית הספר לאמנות ברומא, בצלאל אמנואילת?ישראלבית הלפרין: קריית חייםאילנה עופר21

1933-2005(64-65)ויחיאל קריזה שטרייכמןבמכון אבני בהדרכת יחזקאל (. 60-62)ינקו למדה באורנים בחסות מרסלמסריקכפר 1945פריז,צרפתבית הלפרין: קריית חייםשטהלעדה 22

19701930-1970נספה בתאונת דרכים בשנת שטרייכמןץלמד ציור אצל יחזקאל נתניה1943פוליןבית הלפרין: קריית חייםשטנסקידוד 23

ומשה גתהניךפרופץלימוד אמנות בחוגים אצל , ו חיפה"ואפנה בית ספר ויצלימוד אמנותחיפה??בית הלפרין: קריית חייםשרמןאהובה 24

????בית ההסתדרות,בית הלפרין: קריית חייםדברוזוסלין25

1926-2017למדה סגרפיטו אצל אריק קורןגבעת חיים מאוחד1948כיה'צבית אורן, ים-שדות, שריד, גבעת חיים מאוחד: בקיבוציםמיכל אפרת26

1906-1962.משם עבר לאנטוורפן ולמד שלוש שנים בשיעורי ערב באקדמיה הממלכתית לאמנות1925דיסלדורף חיפה1929פוליןבית הלפרין: קריית חייםרפאל מוהר 27

ים-למד ציור במכללה לאמנות בתברור חיל?ארגנטינהקיבוץ אור הנר, קיבוץ ברור חיילאריה קוטלר28

???, בית הלפרין: קריית חייםבוריס קסטל29

1923-2008האקדמיה לאמנויות היפות בפריסהעוגן1947רומניהרופיןמדרשת , העוגן, מענית, אשקלוןשרגא וייל30

1919-2009?זיקים?צכוסלובקיהקיבוץ זיקיםבני שבת31

1919-2003צרפת, גרמניההזורע1939גרמניהמשמר העמקקיבוץ, קיבוץ הזורעריילינגררודה 32

1941הזורע1950מרוקוקיבוץ הזורעדניאל לוי33

1921-2006פריז עין המפרץ1939וינה אוסטריהעין המפרץרוטמןאריה 34

רשימת אמנים שציירו בטכניקת סגרפיטו בארץ

26

אמנים איתם זכינו לשוחח על עבודתם*



מגוון ציורי סגרפיטו והציירים

אריק קורןדן לבני

בוגןאלכסנדר 

פלציגפרליאהרון גלעדי

שמואל כץ

אברהם עמרישטהלעדה שטיינגולדמאיר עמוס ישכיל

אילנה עופרעמנואל סלעאלפנדריפיני ורה שטנסקידוד אילן כבירי

גומפלמרדכי 

רפאל מוהרחיים נהור 27מיכל אפרתגרוסבדבתיה ויהושע 



1953פלציגפרלי

קולנוע פאר חיפה

תצלומים

שרון רז

28

1917-2009



1953פלציגפרלי

קולנוע פאר חיפה

תצלומים

פלציגאריק 

29



מבראשית  

,  "עד הלום

ציור קיר 

(  סגריפיטו)

על בניין  

הנשקייה  

30

1953שמואל כץ 

קיר המקלחת הציבורית בקיבוץ

קיר בית הילדים

קיר הנשקייה  

קיבוץ געתון

תצלומים  

אתר קיבוץ  

געתון



31

ריילינגר( רולף)רודא

קיבוץ משמר העמקהשומריהאולם ספורט 

קיבוץ הזורע

בית מילק קיבוץ משמר העמק

עם דניאל לוירודאציור משותף של 



32

דניאל לוי 
קיבוץ הזורע

תצלום אתר קיבוץ הזורע



33

רוטמןאריה 
קיבוץ עין המפרץ

שבטי ישראל



שרגא ווייל

34

1956בית ההסתדרות אשקלון 

1957קיבוץ מענית רייקבית חביבה 

תצלום עופר עידן



שרגא וייל

35

1955רופיןבית המשאבות מדרשת 

הסטודיו של שרגא וייל בקיבוץ העוגן



אריק קורן

קיבוץ אשדות יעקב–בית קרפ 

יעקובסוןתצלומים מיכאל -בית קרפ 

טייכרצלם אבישי קיבוץ מעגן –בית הצנחן  קיבוץ אשדות יעקב–בית קרפ 

36 1959בית אוהלו 1959בית אוהלו 



אריק קורן
1957מועדון תרבות קיבוץ אשדות יעקב –עונות השנה / ציור שלושת הרגלים 

37

סקיצה

ציור

ופסיספסהדייגים סגרפיטו 



בית הצנחן קיבוץ מעגן  

1959אריק קורן 
טחב וחזזיות

38



מיכל אפרת  

קיבוץ גבעת חיים מאוחד

1960חדר אוכל קיבוץ שריד 

39

1960מועדון קיבוץ גבעת חיים מאוחד 

2017



מיכל אפרת
עולם הים

בית חנה סנש

קיבוץ שדות ים

40
2019סוף הדרך 



מיכל אפרת  

41

היכל הכרמל-מועדון קיבוץ בית אורן 

בית היכל הכרמל
2010נשרף ונהרס בשריפה בכרמל 



איזה הרשקוביץ
מלון שבא אילת

מלון שלמה המלך אילת

מלון רמת אביב



דן לבני

1969חיפה 7חנה ' חזית רחנהרס-קיר לובי קולנוע גילת באר שבע 
אביב-תל24חן ' חזית שד

אביב-תל24חן ' ציור בכניסה לבית בשד 1970אביב -תל24חן ' אורה ודן לבני שד

חיפה' ס עירוני ה"בי

43 התצלומים מאוסף אורה ודן לבני



גומפלמרדכי 

חיפה-דגוןאסיף ממגורות , צבירה, ציור חריש(  עין חרוד, הועבר למשכן לאמנות),חיפה–מלון שולמית 

טבעון7הכלניות -בית דירות ופנסיון -מנגנים חוף שמן חיפה-חדר אוכל חברת החשמל
44

זסלבסקיצלם אריק 
נויברגצלם תומר 

יקב מורד-סולתםיוקנעם בית הנהלת 

יעקובסוןתצלומים מיכאל 

י בקבוקי יין ומזגן"ציור קיר מוסתר ע



שטיינגולדמאיר 

45

בית הצייר טבעון



עמוס ישכיל

46

1985התרבות במושבה מנחמיה-ביתפולקלוריסטיציור1959חיפה –לחליסהציור חמי טבריה בכביש העולה 

1985אולם הספורט מנחמיה 

י יובל ליפשיץ"תצלום ע

2016טבריה אסטוריהמלון 



אהרון גלעדי
אביב-תל19פרישמן ' חזית גלריה ברח, משפחה

1991-אחרי השיקום ב

1991-לפני השיקום ב

בלינדרתצלומים אריה 

חזית בית ספר עמל חולון, יוסף ואחיו

מיקה טלתצלומים 

47



אברהם עמרי

בלינדרתצלומים אריה 

48

בקיבוץ שער העמקיםסגרפיטו

ר יעקב דפני"אוסף ד

טויבאוסף מריו ,   חדר האוכל קיבוץ ניר יצחק



בני שבת 
קיבוץ זיקים

49

רוחמהלוצאטודניאל נחום  עמנואל 



משה פנחסי
1960-צויר ב, ציור רקדניות בבית הצייר בקרית חיים

50

ציור דומה צייר פנחסי 

בחיפהרטיגבבית אדריכל ישראל 

2014-הצייר משה פנחסי ב



סגרפיטו–צבי גלי 
1960טרמינל אל על שדה תעופה קנדי ניו יורק 

51

מוצא-צבי גלי ב



סגרפיטו–אגליןוולטר 
מועדון לחבר קיבוץ בית השיטה

52

צילום מאוסף עזריה אלון



ורבלובסקיאריה 
1959חולתהפעוטון קיבוץ 

53

ורבלובסקיאריה 



תם ולא נשלם
מיקה טל שי פרקש      

54


