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דבר המערכת

 צוות המערכת
ראיונות: רותי טלמור, אילת יוסף, אורה רייס

כתיבה ועריכה: רותי טלמור, אילת יוסף, אורה רייס, נורית שער
עיצוב גרפי: יעל הבר-שוטן

צילום: יעל הבר-שוטן, קלי בן ציון, תמי שחם
שער הגיליון: ציור על קנבס, נטע שיזף

חברים וחברות יקרים,
לפניכם גיליון מספר 11 של מגזין שדה ורבורג, "השדה", המוקדש הפעם לאומנים ולאומניות שגרים בכפר ופעילים בו, והוא 

פרי שיתוף פעולה בין ועדת "בתים פתוחים" לבין מערכת "השדה". 
במהלך אירוע "בתים פתוחים", בסוף אוקטובר 2021, עברו קלי בן ציון ותמי שחם, הצלמות המוכשרות שלנו, בין הבתים 

הפתוחים וצילמו את היצירות, את היוצרים ואת המבקרים. חלק מצילומים אלה תוכלו לראות בגיליון זה.
יש לציין, שחלק מהאומנים שפתחו את דלתם באירוע בחרו לא להופיע בגיליון ויש גם כאלה שמופיעים בגיליון אך לא 

השתתפו באירוע עצמו. כפי שתוכלו להיווכח, האומנים שמופיעים כאן, בחרו לספר על עצמם בהרחבה או בקיצור, כל אחד 
ואחת לפי רצונם.

כמחווה מיוחדת, בחרנו להציג את ציוריהם של רובי דהוואן ז"ל ושל מיקי פלק ז"ל, שני אומנים שהלכו לעולמם לפני שנים 
אחדות.

שוב הסתבר לנו כמה מעט אנו יודעות על האנשים שחיים בינינו. היה מרתק לקרוא את מה שכתבו או לשוחח איתם ולגלות 
פנים חדשות לאנשים שחשבנו שאנחנו מכירות. 

התפעלנו ממספרם הרב של העוסקים באומנות בכפר )ולראיה, גיליון זה הוא עב כרס במיוחד...( ומן הפעילויות האומנותיות 
המגוונות: ציור, פיסול, גילוף בעץ, צילום, ריקוד, נגינה, שירה מדוברת, רקמה, תפירה, עיצוב ועוד. גם הרקע של האומנים 

מגוון מאוד. יש שהמשיכו באופן טבעי את האווירה האומנותית שספגו בבית, ויש שפנו ליצירה ללא כל רקע מוקדם. 
תוך כדי הכנת הגיליון, עלו לעיתים השאלות: 'מי הוא אומן?' 'מה היא אומנות?' שאלות אלה מהדהדות בחלק מן הכתבות, אך 

מובן שאין תשובה אחת לאף אחת מהן. 
ברצוננו להודות לצוות "בתים פתוחים" על שיתוף הפעולה ולארכיון שדה ורבורג על מציאת התמונות שחסרו לנו. תודה 

מיוחדת לרותה לאור, שתמיד מוכנה לייעץ, לעזור ולפתור בעיות. 
מקוות שתיהנו מהכתבות ומהתמונות, לפחות כמו שנהנינו אנו בתהליך ההכנה.

4 34 יעל סגל24 עינת מגל שמאלינרי בן ארי



קלי בן ציון

קלי, נשואה לבן הכפר גיא בן ציון ואימא לארבעה: שקד בצבא, אופיר 
בת 17, נטע בת 13, אריאל בן 9.

קלי מספרת: "כבר בילדות הייתה לי ׳עין צילומית׳. אהבתי להתבונן ולמצוא את היופי 
באנשים ובדברים. מאז ומתמיד הייתה לי זיקה להתבוננות, לאסתטיקה, להרמוניה 

ולניקיון. 
הצילום התחיל כתחביב. אני אדם סנטימנטלי, אוהבת מאוד לתעד ולאצור 

זיכרונות. המצלמה המקצועית הראשונה שלי נקנתה לפני 13 שנים ומאז 
אני עוסקת בצילום.

אני נהנית לחקור וללמוד דרך הצילום. לעתים קרובות הצילום משמש 
מפלט עבורי. האינטואיציה הראשונה שלי היא לבחון מה אני רוצה 

להבין ולהעביר דרך הצילום, ואז להגיב. אני מפתחת את הידע שלי, בין 
היתר, באמצעות קורסים שונים בנושא צילום.

צילמתי באירועים רבים בכפר והשתתפתי כצלמת בכמה גיליונות של מגזין 
׳השדה׳. כמו כן, צילמתי את הצמחיה בכפר וצילומים אלה משולבים 

בספר הזיכרון שנמצא בארכיון שדה ורבורג.
אני אוהבת מאוד את הטבע, מוקסמת מ׳טבע יבש׳ ומה׳שאריות׳ 

שלו - ענפים שהתייבשו, עלים שנשרו, שדה בקיץ וכו'. הטבע מהווה עבורי 
השראה גדולה. תחום הצילום שמסקרן ומעניין אותי מאוד הוא ׳פיין 

ארט׳ - סגנון צילום שמעביר אסתטיקה ואומנות )אומנות טהורה, בשונה 
מאומנות שימושית או מעיצוב וכו'(. 

בדמיוני אני רואה פריימים, אני אוהבת לאתגר את עצמי ולהביא את 
הרעיונות לרמת ביצוע. כמו כן אני ׳משחקת׳ עם הדוגמנים הפרטיים 

שיש לי בבית ויוצרת צילומים באהבה גדולה. 
לפני מספר שנים, בהשראת צלמת אוסטרלית שנחשפתי לצילומיה, 

בחרתי להקדיש לילדיי ׳פרויקט תמונה ביום׳: צילום תמונה אחת 
ביום לכל ילד, בחודש שבו הוא חוגג יום הולדת. זה היה אתגר מהנה 

במיוחד, צילמתי סיטואציות של החיים בלי לשנות שום דבר או 
לביים. הגדרתי לעצמי פורמט צילום )אורך או רוחב(, סוג עדשה, 

וצבע צילום )צבעוני או שחור לבן(. יש לומר שיצאו תמונות אותנטיות, 
סנטימנטליות ומזכרת ענקית לילדיי."

ראיינה: רותי טלמור
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נולדתי וגדלתי בעיר והיום חיה ויוצרת בשדה ורבורג, 
נשואה לרונן ואמא ליהל, להב, גייל והללי, המופלאים 
ומעצבת  מאיירת  אני  עצמם.  בפני  והמוכשרים 
עת  וכתבי  מגזינים  עיתונים,  עבור  איירתי  במקצועי. 
זכיתי בפרס מוזיאון  ועבור הוצאות ספרים.  מובילים 
ישראל לאיור ספר ילדים על שם בן-יצחק, בפרס של 
כתב העת המקוון "הפנקס" לספרות ותרבות ילדים וכן 
בפרסים אחרים. איורים שלי השתתפו בתערוכות יחיד 

ובתערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם.

לצורך  ארה"ב  בקליפורניה  שנים  מספר  של  שהות 
 flea"-ה תרבות  עם  מפגש  לי  זימנה  רילוקיישן, 
markets" וה-"garage sales" האמריקאית, 

נפתח  במקביל,  פסולת".  "אפס  לפילוסופיית  בזיקה 
 "Dream Dolls"בפניי חלון להיכרות עם סצנת ה
האומנותיים  היסודות  את  היוו  אלה  כל  הקליפורנית. 
שאני  בובה,  דמויות  מימדיות,  התלת  הפיגורות  של 
יחידה  יצירה  היא  מהן  אחת  כל  היום.  עד  יוצרת 
חד  יצירה  כלומר   ,)one of a kinD( במינה 
אותה.  לשכפל  או  עליה  לחזור  ניתן  שלא  פעמית, 
וללא  תכנון  ללא  אינטואיטיבי  באופן  עובדת  אני 
שונים  בחומרים  פיסול  משלבת  שאני  תוך  סקיצות, 
קיימא.  בני  שונים  וחומרים  חפצים  אסמבלאז'  עם 
שנים  לאורך  מלקטת  שאני  בחפצים  משתמשת  אני 
)חלקי מתכות, שעונים ותכשיטים עתיקים, צעצועים, 
מעט  לא  מהם  ועוד(,  ישנים  ואריגים  בדים  חרוזים, 
והופכים  פריטים שנשמרו אצלי מילדותי בבית הוריי 
בכל  שלמעשה  כך  מהיצירות.  נפרד  בלתי  לחלק 
שלי.  האישית  ומהביוגרפיה  ממני,  חלקים  יש   עבודה 

חפצים ונוכחות חומרית הם ייצוגים שעוזרים, לכאורה, 
להבנות ולשמר את הזיכרון הפרטי והם יכולים לשמש 
כעדים. אני משתמשת בחפצים אמיתיים עם היסטוריה 
היצירה  חדש.  משהו  מהם  יוצרת  אני  אבל  אמיתית, 

לדמיון  הזיכרון  שבין  במרווח  לעסוק  שואפת  שלי 
ועשוי  מתעתע  לעיתים  הזה  שהזיכרון  ובאפשרות 
מעין  מציאות,  דימויי  או  מציאות  על  פנטזיה  לייצר 
סימולקרה. היצירה עוזרת לי לחקור את הקשר שבין 
כיוצרת  וביני  הנפשי  הפנימי  לעולם  החיצוני  העולם 

לבין היצירה. 

בין  העבודות שלי הציגו בתערוכות במקומות שונים, 
בתל  הבמה  לאומנויות  במשכן  האופרה  בבית  היתר 
אביב, במוזיאון יפו העתיקה, בבית הכט בחיפה ועוד. 
בגלל שהן מכילות, כאמור, אוסף של פריטים וחפצים 
להיפרד  לי  קשה  ממני,  חלק  למעשה  שהם  אישיים, 
רבות  למצוא  אפשר  לעכשיו,  נכון  עתה.  לעת  מהן 
מהן באוסף הפרטי שלי, בסלון הבית, שמשמש עבורן 

כגלריה עד שאסכים לשחרר אותן. 

עינת מגל שמאלי



קדרות זו בעצם הנאה גדולה המשמחת אותי כל פעם מחדש.
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את עולם הקדרות גיליתי לפני כעשר שנים, לאחר שבני 
עמיחי, טייס הקרב, נפל בעת פעילות מבצעית במכתש 

רמון.
המצפן  את  איבדתי  שליטה.  איבדתי  התרסק.  עולמי 

שהיה לי וכמעט הלכתי לאיבוד.
חיפשתי עולם תוכן, שאוכל להשקיע בו את מחשבותיי 

ואת גופי, את סערת הנפש ואת רעד הגוף.
גיליתי את עולם הקדרות. גיליתי את החימר. גיליתי את 

השקט.
העבודה בחומר היא מענה תרפויטי המאפשר לי לבטא 
בחומר  העבודה  תשוקתי.  ואת  מכאובי  את  עצמי,  את 
ובחיי  שבי  הסדקים  את  עצמי,  את  לפגוש  לי  מאפשרת 

ואת השלמות של הכלי בצורתו הסופית.
ליבת  עם  התמזגות  מרגישה  אני  בחומר,  יוצרת  כשאני 
החיים של להיות כאן ועכשיו, לחפש את עצמי, להביע 
עם  בשקט  להיות  לסגור,  לפתוח,  מחשבות,  ללא  רגש, 
הגלגל  סיבוב  עם  ידיי  את  להניע  וברוגע,  בעומק  עצמי 
ולעצור, להתבונן, לתקן ולהמשיך... החומר הוא חי, סופג 

אליו מגע, צבע, צורה ושימוש.
כלים  ליצירת  ורידוד  אובניים  עבודת  משלבת  אני 

שימושיים יומיומיים ויצירות אומנות.
של  תנועה,  של  קסם  קסם.  היא  האובניים  עבודת 
יצירה,  של  וקסם  ומשחק  תנועה  חופש  של  סיבוביות, 

שבכל פעם היא חדשה, אחרת ומשתנה עם הזמן.
היקום:  של  יסוד  מרכיבי  שלושה  יש  הקדרות  בעבודת 

אדמה, מים ואש.

קדרות היא, למעשה, תרגיל בדחיית סיפוקים: 
אני לשה את החומר ויוצרת כלי. 

כבר בתחילת הדרך, אני מתאהבת בו ורוצה לראות אותו 
גמור, שלם.

ואז... מחכה שיתייבש מעט.
אני מעצבת את הבסיס שלו, 

משפרת ומלטפת אותו עוד קצת,
שורפת אותו בפעם הראשונה, 

עוטפת אותו בגלזורה
ושולחת אותו לעוד שריפה בתנור בחום יותר גבוה.

זה השלב הכי לא נודע, כי לא יודעים איך ינהגו הגלזורות 
כשחם להן.

אני ממתינה בסבלנות שהתנור יתקרר, 
מחכה בכיליון עיניים לתוצר הסופי ומקווה ליופי שלם.

כל  ותוצאה.  יצירה  של  סופית  אין  למידה  היא  קדרות 
יצירה נעשית באהבה רבה ובתשומת לב רבה.

אחרים  של  בבתים  נמצאים  שהכלים  אותי  משמח  הכי 
ובאירועים  בחגים  או  יום,  ביום  אותם  ומשמשים 
נהנים  שאנשים  כך  על  לחשוב  נהנית  אני  מיוחדים. 
מהתבוננות  רק  אפילו  או  שיצרתי  מהכלים  מאכילה 

בהם. כך, הכלים שלי נוכחים בחיים של אחרים.
קדרות זו בעצם הנאה גדולה, המשמחת אותי בכל פעם 

מחדש.

אריאלה איטקיס         
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את ליאת פגשתי בשעות הבוקר באחד מימי רביעי בספרייה, בזמן שהכינה 
אותה לחוג האומנות שלה. הספרייה, שבדרך כלל שקטה, נקייה ומסודרת, 

הופכת בכל יום רביעי לסטודיו קטן הומה ילדות וילדים שמגיעים לפי גילאים 
ובקבוצות קטנות. הילדים יושבים במעגל על מחצלת, שומעים סיפור, מכירים 

אומן חדש, או לומדים טכניקה חדשה, ואז עוברים לשבת ליד השולחנות, 
שמוכנים עם שפע חומרי האומנות המגוונים שליאת מביאה איתה, ויחד הם 

יוצאים למסע קסום של עשייה ויצירה.
 שנים רבות אנחנו מכירות, שכן שתיים מבנותיי זכו להשתתף בחוגים שלה, 

וביתנו עדיין מקושט ביצירות שיצרו שם. זכורים לי היטב הרגעים האלה: כשאני 
מלווה אותן פנימה והשולחנות עדיין מסודרים ועמוסים בצבעים ובחומרים, 

ואחר כך, כשאני באה לאסוף אותן, והכול מסביב נראה בתהליך עמוק של 
עשייה ויצירה וכל כך קשה לנתק אותן עד לפעם הבאה. אני זוכרת את עצמי 

מגיעה לאסוף אותן, תמיד באיחור של רבע שעה או יותר, כי אני יודעת שכולם 
עדיין יהיו שקועים בעשייה, כשליאת מסתובבת בין הילדים, משוחחת איתם 

ומסייעת לכל אחד בקווים אחרונים, או רושמת שמות על העבודות. 
הפעם אנחנו נפגשות לשיחה שמחברת אותי אל הצד השני של היצירה.

ואלה הדברים ששמעתי מליאת:

ליאת בריגל שגיא
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"אני גרה בשדה ורבורג מזה 25 שנים, נהנית להיות 
חלק מהקהילה וגם לעבוד איתה בחוגי אומנות שאני 

מעבירה פה כ-23 שנים.
הוריי  של  בחצר  במחסן  סדר  עשיתי  לאחרונה 
ומצאתי מחברת שלי מכיתה ו׳, בה התבקשנו לכתוב 
מה נרצה לעשות כשנהיה גדולים. להפתעתי, )ואולי 
קצת לא...( גיליתי שכתבתי שם שהמשאלה שלי היא 

להיות מורה לאומנות כשאהיה גדולה.
גדלתי במושב אחר. באותה תקופה לא היה שפע של 
חוגים מלבד ריקוד וקרמיקה. גם חומרי יצירה לא היו 
מצאתי  יצירתית,  כילדה  היום.  כמו  ובמגוון  בשפע 
לטבע  יצאתי  בחומר.  וליצור  להביע  דרכים  אינסוף 
להפיק  כדי  פרחים  של  כותרת  בעלי  והשתמשתי 
צבע ולצייר על מאות גיליונות נייר, שאריות של דפי 

משרד שהורי הביאו מהעבודה.
בהמשך  ופיסלתי.  בניתי  בחֹול,  ישבתי  רבות  שעות 
הצטרפתי לחוג קרמיקה. נוצר קשר מיוחד ביני לבין 
בסטודיו  לעבודה  אליה  להצטרף  ונהגתי  המורה 
מהפנט  היה  זה  החוג.  של  לשעות  מעבר  גם  שלה 
עבורי לראות אותה יוצרת פסלים גדולים ומרהיבים 

בחומר.
כילדה וכנערה תמיד צורפתי לוועדת קישוט ויצירה 
של הכיתה. ההמשך הטבעי, אחרי השירות הצבאי, 
היה ללמוד במדרשה לאומנות לתואר ראשון בחינוך 
לאומנות. באותה תקופה עברתי לגור בשדה ורבורג 
אומנות  חוגי  להעביר  התחלתי  ללימודים  ובמקביל 

כאן ובגוש חוב״ב. 
בביאנלה  בתערוכות  השתתפתי  בוגרת,  כאומנית 
לקרמיקה במוזיאון ארץ ישראל ובמדרשה לאומנות. 
יצרתי  אובניים,  על  לעבוד  המשכתי  השנים  במשך 

פסלים וכלים, ציירתי ופיסלתי בעץ ובברזל.

העבודה עם הילדים גורמת לי הנאה רבה וסיפוק. אני 
מרגישה שהחוגים והדברים שאנחנו יוצרים בהם הם 
שכל  החוג  זה  ילדותי.  של  החלום  התגשמות  בעצם 
כך חלמתי עליו. אני אוהבת מאוד את שעות העבודה 
שלי. מבחינתי זה כמו להיכנס לבועה ולחלום יחד עם 
הילדים, ליצור איתם משהו חדש ולברוא עולמות של 

דמיון.
בקבוצות של הילדים הצעירים )גילאי גן וכיתות א׳, 
ב׳ וג׳( אני מלמדת יותר טכניקות, פיתוח של חשיבה 
יצירתית וחשיפה לחומרים רבים ומגוונים בהשראת 

אומנים, סיפורים, והשראות מעולם הילדות והדמיון.
ה׳,  ד׳,  )כיתות  יותר  בקבוצות של הכיתות הגבוהות 
אחד  כל  פתוח.  כסטודיו  יותר  עובדים  אנחנו  ז׳(  ו׳, 
בוחר לעצמו את הפרויקט שהוא רוצה לעבוד עליו 
מביאה  אני  יעבוד.  שבאמצעותם  החומרים  ואת 
לסטודיו טכניקות וחומרים רבים: חימר, גבס, עיסת 
פחם  דיו,  גואש,  באקריליק,  ציור  סוכר,  בצק  נייר, 
בד,  נייר,  משתנים:  המצעים  גם  וגירים.  מים  צבעי 
לתכנים  להיחשף  ממשיכים  הילדים  כן,  כמו  עץ. 
והקרנת  הרצאות  באמצעות  האומנות.  מעולם 
תמונות, הילדים לומדים על אומנים ומכירים זרמים 
מתולדות האומנות. בעולם האומנות יש אפשרויות, 
טכניקות, חומרים ודרכי יצירה בלי סוף, וזה המוטו 

של הסטודיו הפתוח.
בכל פעם מחדש אני מוצאת את עצמי מופתעת מול 
מביאה  אני  מפגש  בכל  יוצרים.  שילדים  העבודות 
מקבלים  כולם  חדשות,  טכניקות  חדשים,  תכנים 
אותו מידע ואותו תוכן, שומעים אותו הסבר ואותם 
ובכל  זהים,  השראה  מקורות  ומקבלים  סיפורים 
זאת, כל ילד מביא את עצמו ואת נבכי נפשו אל תוך 

החומר ובורא עולם משלו.
ילדים,  של  דורות  שלי  בחוגים  עברו  השנים  במשך 
מכל אחד נשאר לי זיכרון של עבודה מיוחדת שעשה 

או דברים שאמר, לדוגמה:
ילד בגיל הגן, שהגיע עם אימו מבוייש וחשדני, ניגש 
אלי בסוף השיעור ואמר: 'את יודעת ליאת, לא ידעתי 
יואב לוי,  ילד הוא  בכלל שאני אוהב אומנות.' אותו 

כיום רכז הנוער ב'בית צחי'.
ילדה שקטה ומופנמת, שהשתתפה בחוג מגיל גן ועד 
והכישרון  היכולות  בפיתוח  הפתיעה  היסודי,  סוף 
יוצא הדופן שלה, ויצרה עבודות תהליכיות ועמוקות 

שנוגעות עמוק בבטן הרכה.
זכור לי ילד תוסס ושמח מאחת הקבוצות הראשונות 
מסיכה,  שיפסלו  וביקשתי  חימר  להם  כשנתתי  שלי. 
היו  שלה  הפנים  איברי  שכל  במסיכה  הפתיע  הוא 
להבין,  לי  שגרמה  היא  זו  עבודה  ומוגזמים.  גדולים 
שכל ילד שונה בדרכי ההבעה שלו ושבעצם, השמיים 
הם הגבול. הוא זה שהביא אותי לחפש את הקשר בין 
אומנות לנפש ולמצוא את לימודי התרפיה באומנות.
ואת  הילדות  עולם  את  להכיר  למדתי  השנים  עם 
נפש הילדים באמצעות המגע עם האומנות, ובחרתי 

להעמיק את הידע שלי בתחום. 



למדתי תרפיה באומנות בסמינר הקיבוצים. באותה תקופה 
ילדי,  שלושת  ונולדו  שלי,  ביתי  את  הקמתי  לרועי,  נישאתי 
יהונתן, עלמה ועומר. במקביל, המשכתי להעביר את החוגים 

בימי רביעי בספריה.
אנתרופוסופיות.  למסגרות  להכניס  בחרתי  שלי  ילדיי  את 
בהשראת הפילוסופיה הזו התחלתי ללמוד תרפיה באומנות 

אנתרופוסופית ובימים אלה אני מסיימת את הכשרתי." 
מאוד  והתפתחו  התעצבו  "החוגים  ליאת:  מסכמת  לסיום 
כתרפיסטית  השונות,  התמחויותיי  לימודיי,  בהשראת 

באומנות, בהתפתחותי האישית וכאימא לשלושת ילדיי. 
בחוגי  ונושמים  חיים  מתאחדים,  כובעיי  שכל  מרגישה  אני 

האומנות שלי. וזה כל הקסם...״

מגיעה  אני  חמישי  יום  בכול  במקרה...  שלא  או  במקרה 
מתיק  לבד  ומסודרת,  שקטה  ריקה,  שוב  והיא  לספרייה 
קטן או בקבוק שנשכח, לא נשאר דבר מכל הקסם הזה עד 

לשבוע הבא.

ראיינה: אילת יוסף
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דבר  וחצי  דבר  ידעתי  לא  שחם,  גילי  עם  שקיימתי  לריאיון  עד 
שכבש  לעיסוק  אותה  שהובילה  והמפתיעה  המיוחדת  הדרך  על 

לימים את ליבה ואת נשמתה. 
למשפחה  נצר  בירושלים,  נולדה  גילי  מההתחלה:  נתחיל  אבל 
גידלה את הילדים  שעלתה מפולין. האם, שלא היה לה מקצוע, 

לבדה והתפרנסה בדוחק.
ובכל זאת, על אף הקושי והמחסור, הצליחה אימה של גילי להשיג 
כסף לשיעורי נגינה עבורה. עד היום אין לגילי מושג איך זה בכלל 
המתנה  על  והערכה  תודה  לה  מכירה  היא  היום  ועד  התאפשר, 
במשך  שמונה,  מגיל  לעתיד.  דרכה  את  שסללה  לה,  שהעניקה 
ארבע שנים, למדה גילי לנגן בפסנתר בקונסרבטוריון בירושלים. 
באין אפשרות אחרת, התאמנה על הפסנתר שבגן הילדים הסמוך 

לביתה. 
חלומה  מדריכים.  קורס  ועברה  הצופים  לתנועת  הצטרפה  גילי 
והיא השקיעה את כל כולה  הגדול היה להיות מדריכה בצופים 
 ,16 נגדע החלום. כשהייתה בת  להגשמתו. אלא שאז, במפתיע, 
עד  וכואב  קשה  היה  המעבר  צופית.  למושב  המשפחה  עברה 
מאוד עבור גילי. היא חשה שנפלה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא 

)תרגום מארמית: מגג גבוה לבור עמוק(. 
למקהלת  גילי  הצטרפה  בצופית,  החדש  עולמה  את  למלא  כדי 
למדה  בהמשך  אלימלך.  למוזיקה,  המורה  של  בניצוחו  המושב 
אצלו לנגן בחלילית. לאור ביצועיה הטובים, המליץ לה אלימלך 
עולמה  את  מילא  הזה  הקטן-גדול  הרעיון  לקלרינט.  לעבור 
התזמורת  נגן  קוכמן,  אצל  קלרינט  למדה  היא  בתוכן.  גילי  של 
גם  למדה  שבמהלכן  שנתיים,  במשך  בתל-אביב  הפילהרמונית 
בבית ברל בסמינר לגננות, בעיקר כי צריך ללמוד עוד משהו חוץ 

ממוזיקה...
באותה עת, לא עלה כלל על דעתה של גילי להיות גננת. היא לא 
שיערה אז שהמקצוע הזה יהלום אותה ככפפה ליד ושתרומתה 

לגן הילדים תהיה רבה ומשמעותית כל-כך. כורח 
הנסיבות המפתיע הוא שהוביל אותה לשם.

היא  צה"ל.  בתזמורת  גילי  עשתה  הצבאי  השירות  את 
הגיעה לרמת ביצוע גבוהה בזכות ההתמדה ואהבת הקלרינט. 
זוכרת את שירותה בצה"ל  גילי  לאימונים.  הוקדש  פנוי  רגע  כל 

כחוויה מהנה, מעשירה ותורמת. 
גילי עבודה בגן הילדים בצופית.  לאחר השירות הצבאי, מצאה 
העת.  כל  בכיסה  מונחת  שהייתה  מהחלילית,  נפרדה  לא  היא 
זה איפשר לה לנגן בכל הזדמנות, בעיקר בגן הילדים. בין לבין 
,עברה השתלמויות לגננות למוזיקה. באחת מהן פגשה גילי את 
מן  החינוכית  דרכה  את  ששינה  אורנים,  מסמינר  הכהן,  שמואל 

הקצה אל הקצה.

הכול,  שבה  הוליסטית,  כחוויה  במוזיקה  האמין  הכהן  שמואל 
את  שמואל  לימד  הטבע  בטיולי  למוזיקה.  קשור  הכול,  כולל 
תלמידיו את 'חווית הצליל' - להקשיב לעצמם, להקשיב לסביבה, 

להקשיב לבעלי חיים שונים. ובמילה אחת: להקשיב! 
 11 במהלך  שמואל.  של  העולם  תפיסת  בקסמי  נכבשה  גילי 
והפעילות  הפועל,  אל  הכוח  מן  אותה  הוציאה  כגננת,  שנותיה 
בגן שלה התעשרה בהקשבה למוזיקה בצורות ובסגנונות רבים 

ומגוונים.

הציע  הוא  הקיבוצים.  בסמינר  להרצות  לשמואל  הוצע  לימים, 
העגלה'  על  'לקפוץ  שהחליטה  שחם,  גילי  את  במקומו,  לתפקיד, 
ולתמיכה,  לפירגון  זכתה  הקיבוצים  בסמינר  מזלה.  את  ולנסות 
שאיפשרו לה ולכישרונה לפרוש כנפיים ולעוף. לימים תשמש גישה 

תומכת זו את גילי בעבודתה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
20 שנה עבדה גילי בסמינר הקיבוצים כמורה מן המניין ולאחריהן 
פרשה לגמלאות, אך לא פרשה מהעיסוק במוזיקה, שממשיך להיות 

חלק בלתי נפרד מחייה. 
מילו"א  במרכז  הפעילות  את  ריכזה  בסמינר,  לעבודתה  במקביל 
)מרכז העשרה לגל הרך(, שפעל בשכונת יוספטל בכפר סבא. היא 
האמינה בילדים, סמכה עליהם ובטחה בהם. היא גרמה להם לאהוב 
מוזיקה, ועודדה אותם להאמין בעצמם וביכולותיהם. כל התקדמות 
הילדים.  של  העצמי  הביטחון  את  והגבירה  לעידוד  זכתה  קלה 

הסיפוק שחוותה היה עצום. 
כעבור שנתיים, בעת שערכה קניות בסופר, פגשה מכרה, ששאלה 
אם במקרה היא מכירה מורה למוזיקה עבור ילדים עם 
צרכים מיוחדים. שוב ראתה גילי לפניה עגלה שקוראת 
היה  לא  כי  אף  לה,  נענתה  אכן  והיא  עליה  לקפוץ  לה 
הצטרפה  היא  המיוחד.  החינוך  עם  קודם  ניסיון  לה 
לצוות "בית גיא" בנתניה, שעבד עם ילדים בעלי צרכים 
הייתה  שם  האווירה  שלוש.  עד  שנה  מגיל  מיוחדים 
מיידי.  באופן  למקום  התחברה  והיא  וטובה  נעימה 
חמש שנים רצופות תרמה גילי מכישוריה ב"בית גיא". 
היו אלה שנים מאתגרות, מרתקות ומספקות. במהלכן 
שכל  לתקליטור,  ילדים  שירי  ושרה  ניגנה  הלחינה, 
)אפשר  גיא".  "בית  לילדי  כתרומה  הוקדשו  הכנסותיו 

להאזין לשירים באתר 'זמרשת'.(
תעסוקה  למרכז  גילי  הצטרפה  קצרה,  הפוגה  לאחר 
במשך  הסמוך.  גן-חיים  במושב  מבוגרים  לאנשים 
שנתיים העשירה גילי את עולמם של הוותיקים והנעימה 

אותו במוזיקה שמחממת ומרחיבה את הלב.
מוזיקליים  בהרכבים  גילי  מנגנת  האחרונות  בשנים 
ויניק,  ליאורה  בהנחיית  ברביעייה  וביניהם  שונים 
את  בחלילית  מלווה  היא  בנוסף,  שונות.  בהזדמנויות  ומופיעה 

המקהלה שלנו, בניצוחו של עזז פרנקו.
לא נסיים בלי לציין את שיתוף הפעולה המקורי והמיוחד בינה לבין 
אבישי חיים. היא בחליל והוא באקורדיון ובקלידים. שיתוף פעולה 
בפני  שהושמעו  במיוחד,  מקסימים  ואלתורים  יצירות  מניב  זה 

התושבים בשדה ורבורג באירועים רבים.

ראיינה: אורה רייס 

גילי שחם
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"בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ..." 
ברא שבעה צלילים! דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי! 

את המשפט הזה שמעתי לקראת אמצע שנות ה-20 לחיי, לאחר 
שחרורי מצבא קבע. תוך ניהול פרויקט בחברה אזרחית בה 

בחרתי לעבוד, חפצתי מאוד לברר עם עצמי באשר לאהבת חיי 
הראשונה, המוזיקה. 

המוזיקה כבר בחרה בי הרבה לפֵני )או לַפַניי...( אך המציאות 
בחרה להשהות את המפגש. התחנכתי בסביבה דתית, שמרנית 
וכבר שם החלה להתגבש אצלי התפיסה, כי מהות החיים עבורי 
היא הבחירה. המסע היה ארוך והוא עדיין בעיצומו, אך מתגמל 

בהחלט: 
המוזיקה ואני פוסעים יחד זו לצד זה, לעיתים קרובים יותר 

ולעיתים מתרחקים,
אבל תמיד בהישג יד ואוזן. 

כבר מילדות, נמשכתי באופן טבעי אחר צלילים שבקעו מכלי 
הנגינה, מוקלטים או בנגינה חיה, ממש כמו היום: פראזה מתוקה 

של פסנתר ג'אזי, ריף ממקאם ערבי על גבי העוד, או קאנון, 
יציאה בוטה של בסיסט פאנקי, והגוף זע בהתרגשות והנשימה 

מתקצרת.
במסע גיבוש העצמי שלי, קיבלה המוזיקה משמעויות ותפקידים 

שונים. היות ונשאלתי בריאיון "מהי המוזיקה עבורך" אגדיר 
אותה כ"אהבה שאינה תלויה בדבר". 

מזה שנים רבות היא משמשת עבורי "החלום" ומהווה סיבה 
איתנה להתעורר מדי בוקר בתחושה אמיתית שהיום "זה יקרה". 

היא מביאה אותי לחיות בנחשקות ולשמר את ההתלהבות של 
"הפעם הראשונה", שומרת עליי בהתחדשות מתמדת. היא 

משליכה בהחלט על ערוצים מרכזיים בחיי כגון: זוגיות, הורות, 
אהבת האדם, הטבע והסביבה, ואני יכול לומר בפה מלא, שהיא 

האמונה הגדולה ביותר בחיי.
השמיעה המוזיקאלית שלי מהווה את חומר הגלם המרכזי 

שעימו, כפי הנראה, כבר נולדתי, וזה התבטא ביכולתי לחוש 
בבטן את מעברי ההרמוניה ולהתחקות בקלילות אחר קסמו של 

הקצב.

הקול האנושי היה עבורי הכלי הראשון והמרכזי: 
מאז שאני זוכר את עצמי, הייתי שר בקולי קולות את 

תפילות בית הכנסת ומתענג על המרווחים שהיו נוצרים 
בין קולות המתפללים מבלי לדעת כלל מה הם. הייתי 

מתאמן ושר תוך כדי הליכה אל הגן, משחק בחצר 
בית הספר, שיחה עם חברים, והאצבעות היו טופפות 

ופורטות ללא הרף על כל דבר אפשרי, ולעיתים 
קרובות אף הייתי חוטף ונענש על כך.

ככל שבגרתי והמודעות לעצמי גדלה והסתעפה, ניגנתי 
על כלי נגינה מגוונים ונמנעתי מלהתמסר לכלי אחד 

מסוים. 
נגנים וירטואוזים בסגנונות השונים הם בהחלט מושא 

להערצה ולקנאה עבורי.
המוזיקה לימדה אותי, שהנקודה הבאה להגשמה 

נמצאת במרחק קצר מהווייתי הנוכחית, שהריצה אחר 
יעדים וצרכים שאחרים מסמנים עבורי, תהווה היעדר 

בחירה. 
אני בוחר להתמסר לצליל המתנגן, לעצור וליהנות 

מהרגע...
אני עדיין משוכנע, שלבסוף אפגוש בה, ושהצלילים 

יגשרו בין קרובים ורחוקים.

אבישי חיים

הדיג'רידו - כלי קדום בעל צליל אחד, נמוך, שימש 
בעיקר לנגינה מדיטטיבית ועם הזמן הפך לחלק מרכזי 

במוסיקת הטראנס והאלקטרונית.
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כאן, אצלנו בכפר, בבית שסביבו גינה מטופחת, נמצא 
אוסף נדיר של רקמות. שטיחים רקומים מקשטים את 
קירות הבית. העבודות ססגוניות, מרהיבות ועוצרות 

נשימה. 
מלאכת הרקמה דורשת סבלנות רבה, שקדנות, דייקנות, 
דמיון ויצירתיות, ומעל לכל, הרבה הרבה אהבה לתחום. 

רבקה בקר בורכה בכל אלה.
סיפור הרקמה החל אי שם בילדותה, בבית הוריה. אימה, 

חווה, שנולדה בפולין ולמדה בסמינר למלאכת-יד 
בוורשה, עלתה ארצה בשנת 1935 ולימדה שנים רבות 

מלאכת-יד בבית הספר "ויצמן" בהרצליה. הבנות, ורדה 
ורבקה, נחשפו לעבודות היד של אימן ורבקה החלה 

לרקום כבר מגיל הגן. לכל אורך השנים ועד היום, היא 
מתמידה בעיסוק זה. 

רבקה סיימה את לימודיה בסמינר לוינסקי ועבדה שנים 
רבות כמורה בהרצליה. היא נישאה לצפריר בקר ז"ל 

ונולדו להם ארבעה ילדים. המשפחה התגוררה בהרצליה 
עד שבשנת 1986 עברה לשדה ורבורג.

כשיצאה לגמלאות, הצטרפה רבקה, יחד עם שכנתה 
וחברתה מילדות, נורית שטרנברג, לחוג מיוחד לרקמות 

עמים בירושלים אצל מגינה שלאיין, שהייתה ידועה 
כרוקמת, חוקרת ואספנית, וגם כמי שהעמידה דורות 

רבים של רוקמות מוכשרות. בתקופה זו גברה אהבתה 
של רבקה לרקמה. היא גילתה עולמות חדשים של רקמה. 

השתייכותה למעגל הנשים הרוקמות של מגינה הייתה 
עבורה נעימה, חווייתית ומפתחת. 

רבקה מעידה על עצמה שהיא רוקמת לעצמה ולהנאתה. 
הרקמה מביאה לה רוגע. כאשר היא עסוקה ברקמה, 

היא חווה סוג של מדיטציה והתרכזות. הרקמה פותחת 
בפניה אפשרויות שונות של ביטוי, מעוררת את הדמיון 

ואת היצירתיות שבה ומעשירה את נפשה. היא חשה 
שבמלאכה זו השמים הם הגבול. 

רבקה רוקמת בכל רגע פנוי. אפילו לנסיעות היא 
תמיד לוקחת איתה עבודות רקמה קטנות. היא כמעט 

לא נפרדת מהחוטים ומהמחט. היא מאושרת מכך 
שמשפחתה יודעת להעריך את עבודותיה ותומכת בה. 
היא יודעת שלרקמות שלה יהיה בעתיד מקום בבתיהם 

של ארבעת ילדיה ותשעת נכדיה. היא נהנית מאוד לרקום 
להם. בימים אלה היא רוקמת על טלית לאחד מנכדיה 

שחוגג בר-מצווה. 
מזה מספר שנים מדריכה רבקה בביתה מעגלי רוקמות 

וחולקת איתן את הידע הרב שצברה. כמו כן, היא מובילה 
רוקמות בשיעורים פרטיים.

רבקה השתתפה במספר תערוכות קבוצתיות. 
בחודש מאי בשנת 2021, התקיימה בבית העם בכפר 

תערוכת "קסם המחט", שבה הוצגו עבודותיה ועבודות 
תלמידותיה. ההתרגשות הייתה רבה, והמוני המבקרים 

התלהבו ממגוון העבודות שהוצגו בתערוכה.
מרגש להיווכח עד כמה יכולה מלאכת הרקמה להיות דרך 

חיים לאוהביה. 

ראיינה: אורה רייס

רבקה בקר
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שלישי  דור  ורבורג,  שדה  בת  הורביץ,  יונית  שמי  להכיר,  נעים 
למייסדים.

שבו  בבית  גדלתי  והיצירה.  האומנות  לעולם  נמשכתי  ומתמיד  מאז 
האומנות והיצירה תמיד היו חלק מהווי החיים שלנו. 

סבתא בטי ז"ל, ממקימות הכפר, עסקה בתפירה, בסריגה ובציור כל 
חייה. 

בביקוריי אצלה שוחחנו תמיד על אופנה ועל אומנות. כנערה, הייתי 
יחד.  שתיכננו  עיצובים  לפי  לי  לתפור  ממנה  ומבקשת  בדים  קונה 

זכיתי לתפור את שמלת הכלה שלי יחד איתה. 
אבא שלי, גדי הורביץ הנגר, אומן בתחומו וידוע בכישרונו ובעיצובי 

הרהיטים שלו. 
בתיכון למדתי בבית הספר לאומנות 'ויצ"ו צרפת' במגמת הגרפיקה, 
התמחות  עם  אופנה  עיצוב  ללימודי  פניתי  הצבאי  השירות  ובסיום 

בעיצוב שמלות כלה ובגדי ערב.
עם סיום לימודי האופנה, עבדתי מספר שנים אצל מעצבות אופנה 

מהשורה הראשונה כמו טובל'ה חסין. 
לאחר מספר שנים, פתחתי בשדה ורבורג סטודיו לבגדים, לשמלות 

כלה ולבגדי ערב לפי הזמנה אישית. 
למספר  לארה"ב  משפחתי  עם  עברתי  כאשר  הסטודיו  את  סגרתי 
שנים. גם שם עסקתי בתחום האופנה יחד עם עיצוב פרטי טקסטיל 

לבית, כגון כריות ווילונות.
מידותיה,  לפי  אישית  בהתאמה  לקוחה  לכל  ותופרת  מעצבת  אני 
טעמה וסגנונה האישי, ולכן אני לא מחזיקה מלאי של דוגמאות. יש 
למידותיהן  מתאימות  שלא  ערב  שמלות  עם  אלי  שמגיעות  לקוחות 

ואני משדרגת  ומשנה בהתאם למידותיהן.  
בעלי  גדולים  תכשיטים  עיצוב  הוא  עוסקת  אני  שבו  נוסף  תחום 
נוכחות, שיכולים להשלים את ההופעה. התכשיטים נעשים בעבודת 

יד ואפשר לקנות מהמלאי הקיים או בהזמנה אישית. 

יונית הורביץ
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שרה אילן

שרה אילן היא אומנית ילידת הכפר. בעבר עסקה בעבודות טלאים וכיום 
היא מציירת, יוצרת בטכניקה מעורבת, כותבת ומפסלת.

היא מספרת: "אנשים מגדירים את עצמם בקלות כאומנים. רק עכשיו, לאחר 

כל כך הרבה שנים, אני מסכימה להגדיר את עצמי כאומנית.

בילדות אהבתי לצייר במסגרת שיעורי ציור בבית הספר. בכיתה ו' קיבלתי 

תעודה על רישום שנשלח למשרד החינוך. זה היה ציור בדיו של 

פילדנדרום." והיא מוסיפה בחיוך: "לא ראיתי בזה כישרון יוצא דופן."

שרה מדברת על שלבים שונים ועל כיוונים שונים שבהם התנסתה: 

"מאז שנכנסתי לסטודיו, מעניין אותי לצייר אנשים. כצופה, אני 

אוהבת לשמוע את הסיפור מאחורי היצירה ושיהיה לה ֵשם. 

ציירתי נוף מהדמיון שלי ודווקא יצא יפה, אבל לתמונות 

מופשטות לא התחברתי. חשבתי שאשלב דמויות אנוש 

בעבודות טלאים אבל זה התקדם לכיוונים אחרים. עכשיו 

אני זורמת עם מה שבא. זה חופש מסוג אחר."

כאמור, תחילת העיסוק של שרה באומנות הייתה בעבודות טלאים: 

"השתתפתי באירוע הראשון של 'בתים פתוחים' בשנת 2013 ובו 

הצגתי עבודות טלאים.

כנערה, תפרתי בגדים בלי ללמוד. קיבלתי הכוונה מאמא שלי, כל מיני 

טריקים שהיא למדה. שנים רבות רציתי ללמוד את טכניקת הטלאים 

וכאשר נסענו לקנדה, הייתה הזדמנות לעשות זאת. לצערי, האומנית 

שלימדה את הטכניקה לא נתנה לי בסיס טוב. 

התחלתי ליצור וגיליתי שעבודת הטלאים 

המסורתית לא מעניינת אותי."

שרה מספרת על שתי עבודות טלאים 

שיצרה: "אלה עבודות חזקות עם המון 

כאב. את העבודות יצרתי אחרי שנפטרה 

מטופלת שלי, חולה סופנית, שליוויתי 

כאשר עסקתי בליווי רוחני של חולים 

סופניים. זה היה מספר חודשים לאחר שאבי נפטר 

והמוות שלה החזיר אותי לאבל הפרטי שלי על אבא. הגעתי הבייתה 

והייתי חייבת להוציא את הכאב."
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על הדרך שעשתה כאומנית, שרה מספרת: "שנים דיברתי על 

כך שהייתי רוצה ללמוד לצייר ולא עשיתי עם זה כלום. רציתי 

ללמוד מהבסיס, כלקח מכך שלעבודות הטלאים חסר לי בסיס 

טוב. בשנת 2016 קיבלתי מילדיי מתנה, חודש בסטודיו שבו 

לומדים לצייר. בחרתי במורה מסוימת, כי רציתי לצייר בצבעי 

מים. עד היום אני לומדת בסטודיו שלה, אבל לציור בצבעי 

מים עדיין לא הגעתי... בהתחלה עסקתי ברישום מדויק על 

פי צילומים. בתקופת הקורונה, הרגשתי שדי לי מרישומים 

מדוייקים ועשיתי מספר רישומים חופשיים בהשראת דומייה 

)צייר צרפתי(.

בקיץ 2020 עברתי חוויה מטלטלת, ניתוח מעקפים. אחרי 

הניתוח, רעדו לי הידיים ולא יכולתי לצייר, לא יכולתי להמשיך 

במה שעשיתי קודם. באותה עת גם לא יכולתי לפגוש את 

הנכדים בגלל מגיפת הקורונה. התחלתי לצייר עבורם, בתחילה 

ציורים שמתאימים לילדים, ועם השיפור במצבי, התחלתי 

לצייר בצבעים דמויי צבעי מים וכתבתי להם שירים קצרים, 

שבחלקם הם לא רק לילדים.

אחרי הניתוח, המורה לציור הזמינה אותי לבקר בסטודיו 

ועודדה אותי לחזור לצייר. מישהו נתן לי קנבס שהוא התחיל 

לעבוד עליו ולא רצה להמשיך. זה הבסיס לעבודה שלי "חור 

שחור". החור השחור שבלע באותם ימים את כולנו. הדבקתי 

על הקנבס תמונות שלנו וציירתי עליהן בשחור.

כשחזרתי לסטודיו, התחלתי לעסוק בציור בטכניקה מעורבת: 

עבודות על בד שצבעתי, ציור חופשי בפחם, בקולאז'ים ועוד. 

מאז הניתוח, המטרה שלי היא לא להגיע לאיכות אומנותית. 

עד היום אני לא בטוחה שאני יכולה לצייר כל כך מדוייק כמו 

קודם והדיוק גם כבר לא ממש מעניין אותי.

לפני הניתוח, ידעתי אם אני מתחברת או לא מתחברת לתמונה, 

אבל עכשיו זה בא ממקום אחר. אלה ציורים מהבטן. העיסוק 

באומנות הוא עכשיו תרפויטי לגמרי, הוא עוזר לי לעבד את 

החוויה המטלטלת שעברתי.

כיום, כשאני מתחילה יצירה חדשה, יש לי רעיון או כיוון מסוים, 

אבל אני לא יודעת לאן זה יגיע." שרה מראה לי תמונה שעברה 

"תאונה" עם קפה וקיבלה כתם חום לא מתוכנן, ואומרת: 

"התבאסתי. אחר כך הוספתי רקע כהה ואהבתי את התוצאה. 

מתוך עבודה זו צמחו עבודות אחרות באותה סדרה." 

והיא ממשיכה: "ליום הולדת 70, קבלתי מאחי ומשפחתו מתנה, 

שני שיעורים פרטיים עם מורה לפיסול. מאז אני גם מפסלת"

אי אפשר להישאר אדישים ליצירות של שרה: קולאז'ים עם 

חזה שנתפר עם חוט ומחט )"מארגז כלי תפירה שאבא בנה 

בשביל אמא ועכשיו אני עושה שימוש במה שנשאר בתוכו"(, 

פסלים עם חור בחזה, כפות ידיים שמחזיקות לב אנושי, אנשים 

על פי התהום, ועוד ועוד. שרה מראה לי קולאז' שנעשה על 

גבי צילום. רואים קבוצת מטיילים שהולכים בשביל ודי רחוק 

מאחוריהם, מודבקת תמונה שלה נופלת באפיסת כוחות. 

)"בדיעבד, מסתבר שגם אני מצולמת בתוך הקבוצה."(

שרה מסיימת את סיפורה בתגובות שהיא מקבלת ליצירות 

שלה: "היה נחמד להציג ב'בתים פתוחים'. התרגשתי כשבחורים 

צעירים ממש התעניינו ושאלו שאלות לגבי היצירות. 

אני מקבלת כל מיני תגובות לא צפויות. בתחילה הן הפתיעו 

אותי. היום אני נהנית להיווכח איך אנשים שונים רואים באותה 

עבודה דברים שונים לגמרי."

ראיינה: רותי טלמור

כאב - עבודת טלאים
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קוראים לי דניאל שוטן. אני בת 11 ולומדת בבית ספר צופית בכיתה ו׳.

מאז שאני זוכרת את עצמי, אני אוהבת מאוד אומנות.
העיסוק באומנות מרגיע אותי.

 הטכניקות האהובות עלי הן: פימו, ציור, פלסטלינה, חימר, קלי ועוד.
את הכישרון ירשתי מאמא שלי ומסבתא שלי. אני יוצרת כמעט כל יום, כל היום, 

ומשקיעה הרבה מחשבה וזמן בכל עבודה.
הדברים שאני אוהבת לפסל בעיקר הם: אוכל, חיות ועוד.

לאחרונה פתחתי ערוץ ב-d.a.n.i.e.l.l.e_11( Tik Tok@( עם הרבה עבודות 
ציור  טכניקות  שלי  בערוץ  מלמדת  ואני  עוקבים  ל-2000  קרוב  לי  יש  שלי. 

ושימוש בצבעים שונים.

דניאל שוטן
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בתקופת הקורונה, כשחדשות רעות ומפחידות הציפו וזרעו בנו פחד והיסטריה, 
אגרנו מזון ומים בהגזמה והתכוננו לבידודים שבדרך. הרגשתי כלואה בביתי 

בסגרים. מהשקט של הכפר מחד, אל מול חוסר השקט הפנימי מאידך, חיפשתי 
מפלט לרגשותיי. 

בתקופה זו גיליתי את הרישום - עיפרון גרפיט ונייר! זה כל מה שצריך כדי
להתחיל - ובתהליך היצירה מצאתי את הרוגע ואת השלווה שחסרו לי.

בעלי, ישי, רשם אותי לקורס רישום באינטרנט, עם מורה ישראלית שלימדה 
בזום מדירתה בברלין, וכך העברתי את תקופת הקורונה והסגרים, לומדת רישום 
ומתמסרת לו. ערב ערב ציירתי דיוקנאות של קרוביי ושל מפורסמים שונים, ותוך 

התבוננות עמוקה, גיליתי פרטים נסתרים בפנים מוכרות. 

קשה לצייר אדם מוכר ואהוב. הזיכרון הרגשי שלנו לאנשים הינו חזק ומקובע, דבר 
המקשה מאוד ליצור רישום אובייקטיבי של קו וכתם על הנייר. סובייקטיביות זו 

מולידה פרשנות לדיוקנאות ומאפשרת לי לבטא את השפה הייחודית לי. 

אני מציירת דיוקנאות השאולים מצילומים, על ניירות עבים. אני מחפשת 
פנים עם מבט או רגע מסקרן שקפא בזמן, אותם ארצה להנציח על נייר. 

יש רישומים שלוקחים שמונה שעות ויש גם רישומים שהעבודה עליהם 
נפרשת על פני שבוע שלם.

הערת המערכת:
יעל הבר-שוטן גרה מזה 12 שנים בשדה ורבורג. היא נשואה לישי שוטן 

ואמא לשלוש בנות: דניאל, עמית ושיר. 
יעל היא בוגרת המרכז האקדמי 'ויצו חיפה' לעיצוב גרפי ועוסקת בעיצוב 

גרפי ובפיתוח תוכן ויזואלי.
יעל היא העורכת הגרפית המוכשרת של גיליון זה וגם של שלושת הגיליונות 

הקודמים של מגזין "השדה". 
יעל הציגה את רישומיה באירוע "בתים פתוחים" האחרון.

יעל הבר-שוטן
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היציאה לגמלאות מעוררת לעיתים חשש 
מן הזמן הפנוי ומן הקושי להסתגל לחיים 

ללא עבודה מסודרת.
לא כך קרה לשרה בוגן. לאחר 35 שנים בעבודה ב״שירותי 
בריאות כללית״, היא חשה שמיצתה את עצמה שם. היא 
בחרה להקדים בשנתיים את הפרישה, כדי ליהנות מהחיים, 

מהחופש. 
באחד הימים, עברה שרה את הגדר כדי לבקר אצל שכנתה, 
 .art Beat לירי יצחק קאופשטיין, שפתחה סדנה בשם
סיקרן אותה לראות מה קורה שם. היא לא שיערה את גודל 
המהפך שביקור זה יחולל בעולמה. לא היה לה מושג מה 
שרה  לאור.  לצאת  ומבקש  השנים  כל  בתוכה  וסמוי  חבוי 
ציור  עם  ממנו  ויצאה  שם  שהתקיים  לשיעור  הצטרפה 
ראשון, שעורר התפעלות רבה. זאת בעיקר לאור העובדה 
שמדובר ביצירה שנעשתה ללא ניסיון קודם או ידע מעשי 
יוצא  בתחום. הציור הראשון של שרה הצביע על כישרון 

בכלים  אותה  ולצייד  שרה  את  להדריך  שמחה  לירי  דופן. 
שיעזרו לה למצות את הפוטנציאל שלה.

היא  ומושלם.  מיידי  היה  הציור  לתחום  שרה  של  החיבור 
חוותה התפרצות יצירתית שנבעה מתוכה. לא חלף זמן רב 
עד שהסבה את בית האימון לאפרוחים שבחצרה לסטודיו, 
שם היא מציירת ומפסלת וסוללת את דרכה כאומנית מן 
השורה. אין פלא, איפוא, שלתערוכה הראשונה שלה היא 

קראה "התפרצות". 
את  מגבילה  לא  היא  להנאתה.  בעיקר  מציירת  שרה 
עצמה לתחום, לסגנון או לטכניקה מסוימים. היא מציירת 
באקריל, בשמן, בהתזת צבע ככל העולה על מכחולה ועל 
או  בתנועה  אנשים  לצייר  אוהבת  היא  בעיקר  דימיונה. 
במצבים מיוחדים. גם הבעות פנים, טבע ונוף, בעלי חיים, 
תמונות  אוספת  היא  בציוריה.  ביטוי  מקבלים  ועוד  ועוד 
מצולמות מיוחדות מהארץ ומחו"ל ומצלמת בעצמה, ואלה 

משמשים מודל לציוריה. 

בתערוכות  יחיד,  בתערוכות  הוצגו  שרה  של  עבודותיה 
פתוחים".  "בתים  במסגרת  אצלנו  וכאן  קבוצתיות 
האינטרנט באתר  יצירותיה  ממכלול  להתרשם   ניתן 

www.saraBogen.com 
עלתה  שבע,  בת  כשהייתה  ב-1957,  בליטא.  נולדה  שרה 
)העלייה  גומולקה'  'עליית  במסגרת  ארצה  המשפחה 
החוקית הראשונה מפולין הקומוניסטית לישראל( והגיעה 
מילדותה  טובים  זיכרונות  נושאת  שרה  ורבורג.  לשדה 
המשק.  בעבודות  היא  אף  סייעה  הילדים,  כשאר  בכפר. 
להן  לשיר  ואהבה  המטילות  לול  על  אחראית  הייתה  היא 

בזמן שהאכילה אותן. 
עם סיום לימודיה בתיכון "עמי-אסף", התגייסה שרה לחיל 
האוויר כעובדת בקרה במצפה רמון. השירות היה חווייתי 

עבורה והיא נהנתה מכל רגע.
ב"שירותי  ועבדה  לכפר  מחוץ  חיה  שבהן  בשנים 
בסוציולוגיה  ראשון  תואר  סיימה  היא  כללית",  בריאות 

שרה בוגן-ברנט
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ציבורית  במדיניות  שני  ותואר  "בר-אילן"  באוניברסיטת  וקרימינולוגיה 
באוניברסיטת ת"א.

בשנת 1989 חזרה שרה לכפר, למשק של הוריה. שרה אוהבת אנשים. היא 
מעורה ומעורבת בחיים כאן. היא הייתה חברה בוועדת התרבות ובוועדת 

הנוער, ובשנים האחרונות יזמה את פרויקט "בתים פתוחים" . 
לא  פעם  ושאף  דבר  לכל  שעת  לכך,  נוספת  עדות  הוא  שרה  של  סיפורה 

מאוחר לממש את היכולות שלנו ולהגשים חלומות חבויים.

ראיינה: אורה רייס
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 רובי חי בינינו בשדה ורבורג משנת 1956, השנה בה הוקמה ההרחבה הראשונה.
רובי היה איש ברוך כישרונות, בעל עיניים בורקות-צוחקות, נעים הליכות, בקי בשפות ובעל 

יכולות בתחומים מגוונים: הנדסת מכונות, משחק, כתיבה, נגינה וציור. 
הוא התבלט גם בכושר מנהיגות.

רובי החל לצייר עוד במצרים, בהיותו נער, והמשיך בכך בבגרותו בקורס לציור ברעננה.
 סגנונו הוא ריאליסטי ונושאי ציוריו מגוונים.

רובי הלך לעולמו בשנת 2019. יהי זיכרו ברוך. 

כתבו נורית שטרנברג ונירה קפלנסקי

ראובן )רובי( דהוואן
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באירוע "בתים פתוחים", הציגה זהבה דהוואן, זקנת אומני הכפר, בחצר הנגרייה 
הקטנה שבחצרי מבחר ממגזרות הנייר מעשה ידיה. 

זהבה עוסקת באומנות זו שנים רבות ואף לימדה בעבר תלמידים ומבוגרים רבים. 
הדיוק והחוש האסתטי שלה מוצאים ביטוי ביצירות העדינות והמורכבות. 

ידיה בעלות הוותק והכישרון עושות נפלאות עד היום. 

כתבה נורית שטרנברג.

זהבה  דהוואן
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יואב טלמור

 בית של שיר

זה כבר שלושה חודשים שאני לא מצליח לסיים את 
השיר הזה. יש לי שני בתים שאני מאוד מרוצה מהם, בערך 

1,478 שורות שנפלו בעריכה, ועוד היד נטויה. מה זה נטויה - 
פיזה זה אייפל לידה. 

אני חוזר אל הטקסט שוב ושוב - במחשב, במחברת, בעל פה, 
עם גיטרה, בלי גיטרה, תוך כדי נהיגה, מקלחת, שטיפת כלים, 

הכנת ארוחת הערב ושיחות חולין. 
אני סוחט מעצמי טפטופי מילים כמי שמסרב להבין 

שמה שנשאר לו ביד 
הוא כבר מזמן קליפה ריקה של לימון לשעבר. 

סוחט את טפטופי המילים האלה, 
ואז שוטף אותם בכיור והולך לישון עם אותם שני בתים שהיו 

שם בתחילת היום.
אז באמת למה אני עושה את זה לעצמי? הרי יכולתי 

להתפרנס מאלף דברים אחרים. טוב, אולי לא אלף, אבל 
לפחות חמישה. למשל, תמיד הייתי טוב בלפרק דברים: 

ליום הולדת שמונה, אחותי נתנה לי במתנה רובוט דינוזאור 
קטן להרכבה, שגם יודע ללכת בעזרת מנוע מכאני שנמתח 

ידנית. בשמחה גדולה פרשתי לפניי את כל החלקים וצללתי 
אל מלאכת ההרכבה. כשהוא היה מוכן ודינוזאורי לתפארת, 

שיחקתי בו קצת, מתחתי את המנוע ונתתי לו לצעוד את 
הצעדים הדינוזאוריים המגושמים שלו. אחר כך פירקתי אותו 
בחזרה לחלקי הבסיס, ואז המשכתי ופירקתי את חלקי הבסיס 

לגורמים קטנים הרבה יותר מאלה שהגיעו בהם. הדינוזאור 
הפך לאסופה של חלקי פלסטיק, גלגלי שיניים וקפיצים. רק 

המנוע המכאני הקטן שרד את התופת. אחותי, שהשקיעה את 
מיטב דמי הכיס שלה במחווה האחאית הנדירה הזאת, נעלבה 

בעמוקים ואמרה שלא תקנה לי יותר מתנות לעולם. אני לא 
הבנתי על מה העלבון - מבחינתי זאת הייתה מתנה מופלאה 

מכל בחינה. כשאתה מפרק משהו, אתה מבין איך הוא 
עובד. כן, יש את החלק הזה של להרכיב בחזרה, שלא תמיד 

הצטיינתי בו. בעיקר מבחינת המוטיבציה - כי כבר ראיתי איך 
אומרים לי שזה צריך להיות מורכב. עכשיו אני רוצה לראות 

איך זה יכול להיות מורכב. 
החלקים של מה שהיה לרגע קצר דינוזאור, הצטרפו אל 

החלקים של מה שהיו פעם טלפון חוגה צהוב, רדיו, מכונת 
כביסה ישנה, ועוד מיני מכשירים בדימוס, והפכו יחד לחללית, 

לגיטרה חשמלית, לרובה לייזר ומי זוכר למה עוד. אני. אני 
זוכר. אבל נראה לי שהרעיון מובן... 

אולי זה זמן טוב לעצור רגע ולספר מה אני עושה, בעצם.
ובכן, אני כותב, מוזיקאי ואיש תיאטרון, וכל החלקים האלה 
מתאספים לכך שאני בעיקר אומן שירה מדוברת, או "ספוקן 

וורד" )Spoken Word poeTry( - ז'אנר שמשלב בין 
אומנות המילה ְלאומנות הבמה, בין השירה לבין התיאטרון 
ובין הלירי ליומיומי. בקצרה, זה אומר שאני כותב טקסטים, 

מבצע אותם על הבמה וגם מלמד את האומנות הזאת 
בסדנאות.

 poeTry( "רוב האנשים יקראו לזה בכלל "פואטרי סלאם
Slam(. פואטרי סלאם הוא בעצם תחרות ידידותית בין אומני 

ואומניות שירה מדוברת - פורמט שהומצא על ידי המשורר 
מארק סמית בשיקגו של שנות השמונים והפך כל כך פופולרי, 

עד שכיום אפשר למצוא אותו בכל פינה בעולם. זאת גם 
הסיבה לבלבול המושגים - "פואטרי סלאם" נעשה השם הגנרי 

של הספוקן וורד, כמו ג'יפ, קרטיב ופריז'ידר, למשל. באיחור 
אופנתי, הפואטרי סלאם הגיע לארץ בשנת 2012, והקבוצה 
הקטנה שהתחילה לקיים סלאמים מול קהלים קטנים, הפכה 

ל"פואטרי סלאם ישראל" - כיום הגוף הגדול ביותר בארץ 
שעוסק בשירה מדוברת. 

אני עליתי על במת הסלאם לראשונה במאי 2013, וזאת הייתה 
הפעם השלישית בחיי בה הגעתי הביתה. 

הפעם השנייה בה הגעתי הביתה, הייתה בשיעור הראשון 
של מגמת התיאטרון בכיתה י'. ניגשתי לאודישן למגמה כי 

היא בדיוק נפתחה, ובעיקר כי תיאטרון נראה לי פחות גרוע 
מגיאוגרפיה כמקצוע מורחב. אבל איך שהתחיל השיעור, 

הכול היה ברור. בשיעורי התיאטרון היינו צריכות וצריכים 
לזוז, לחשוב, להמציא, להיפגש, לחקור... בקיצור - כל מה 

שהיה אסור או חסר חשיבות כמעט בכל שיעור אחר. מגמת 
התיאטרון היא כנראה הסיבה העיקרית שהשלמתי שתיים-

עשרה שנות לימוד. עד כדי כך, שמנער שסילוקו מבית הספר 
נשקל לא פעם, הפכתי למורה לתיאטרון בעצמי. 

שנת הסטאז' שלי בהוראה הייתה גם השנה שבה עליתי 
לראשונה על במת הסלאם, ואחרי כמה חודשים התחלתי 

לערוך ניסויים עם מגמת התיאטרון של כיתה י"א: לקחתי כמה 
תרגילים מעולם התיאטרון וכמה תרגילי כתיבה, פירקתי אותם 
לגורמים והרכבתי מחדש בניסיון לכוון את התלמידות ליצירת 
קטעים אישיים של שירה מדוברת. הנחתי שהשירה המדוברת 

תהיה כלי עוצמתי בכיתה, אבל לא שיערתי עד כמה. בנות 
המגמה יצרו קטעים אישיים ושילבו אותם בהפקת הבגרות 

שלהן, ובעיקר מאוד התרגשו והסתקרנו לחקור וליצור 
מעצמן. בשיחת חתך עם המנהלת, הן אמרו לה שהתחושה היא 

שבשיעורים שלי חשוב הרבה יותר מה הן מרגישות וחושבות 
מאשר לקבל 100. המנהלת כנראה חשבה שאני לא בדיוק 

מסוג המורים שהיא רוצה אצלה בבית הספר. 
שנה לאחר מכן, בזמן שלימדתי בבית ספר אחר, הקמתי יחד 

עם שני חברים שפגשתי על הבמות את אגף הסדנאות של 
"פואטרי סלאם ישראל". בסופו של דבר, עזבתי לגמרי את 

מערכת החינוך הפורמלית כדי לעשות את מה שאני עושה עד 
היום: הופעות, סדנאות וניהול הסלאם-סקול. 

לפני כמה שבועות, הופענו מול תלמידי י"א שהיו בטיול שנתי. 
נערה אחת שאלה את השאלה שתלמידים תמיד שואלים אותנו 

בהופעות: "אתם מתפרנסים מזה? זאת העבודה שלכם?!?" 
אמרנו שכן, בהחלט, וסיפרנו להםן שאומנות היא כן מקצוע, 

למרות כל מה שכנראה אמרו להםן בנושא. 
בדרך חזרה דיברנו על כך שהשאלה הזאת תמיד עולה, וגילינו 

שלכל אחד ואחת מאיתנו עדיין יש מדי פעם רגע של מבט 
כמו חיצוני על עצמינו, מבט שכמעט מתקשה להאמין שזאת 
אכן העבודה שלי - להסתובב ברחבי הארץ, להופיע, להנחות 

סדנאות, לפגוש אנשים. מבט שלא מפסיק להודות על כך 
שזאת העבודה שלי, בכל פעם מחדש. 

 
וחלק מהעבודה שלי הוא הכתיבה. גם אם יש טקסט שנמצא 

כבר שלושה חודשים בדרך. זאת העבודה. אנשים טועים 
לחשוב לפעמים, שהאדם הכותב מתיישב אל הדף ומתוך 

שטף השראה תמידי משפריץ מעצמו טקסטים מוכנים 
לשיגור. התמונה הזאת רחוקה מאוד ממה שקורה במציאות 

בדרך כלל. מה שקורה במציאות בדרך כלל, הוא הרבה מאוד 
טיוטות וניסיונות וחפירות וחקירות מזוויות שונות ומשונות. 

מה שנקרא - מלאכת הכתיבה: מלאכה של פירוק והרכבה, 
עד שהחלקים מסתדרים במקומם, עד שמה שהיו דינוזאור 

מפלסטיק ושיר לא גמור ומערכת החינוך ושאלות על פרנסה, 
הופכים לשלם אחד, עם חוקים משלו, 

ומורגשת פקיעת המיתר הפנימית, שמספרת שיצירה חדשה 
נולדה. 

גם אם לא ידעתי לקרוא לה ככה, הרגשתי את פקיעת המיתר 
הזאת כבר כילד בכיתה ה', כשנתיים אחרי תקרית הדינוזאור: 

יום אחד שוב חזרתי מבית הספר עם עלבון גדול בתיק הגב, 
אבל הפעם במקום לבכות או לצעוק 

או לספר לאמא, 
משהו גרם לי לשלוף מחברת חדשה מהערימה שבכוננית - 

דפתר חומה כזאת של סוף שנות השמונים. 
פתחתי את המחברת, לקחתי עט 

וכתבתי את עצמי בשורות קצרות. 
הלב פעם נכון. 

זאת הייתה הפעם הראשונה בה הגעתי הביתה. 

יואב טלמור
ספוקן וורד ~ סדנאות ~ הופעות
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ילדה בשם מימי, שעושה את צעדיה 
הראשונים בעולם בשנת 1954 במרוקו. 

שמי נועה מאירוביץ אלטרסקו. אני בת 35, אמא ללאיה ולארי, אישה לדוד.
אני מטפלת באנשים בעזרת סוסים וכלבים והציור הוא תרפיה עבורי.

אני נהנית לצייר רגעים מרגשים מחייהם של אנשים.
התמונות, שלפיהן אני מציירת, מנציחות רגעים שמספרים סיפור, ומשיכות 

האקריליק על הקנבס מאפשרות לחיות רגעים אלה מחדש. אני נותנת 
אינטרפרטציה לתמונות שמעוררות בי השראה.

פרלה וג'וזף לאוב ביום האירוסין שלהם במרוקו.נועה מאירוביץ אלטרסקו

ילד - ילד מתוק ושובב בשם מיקי. התמונה היא 
מראשית דרכה של מדינת ישראל.

איש וכלב 
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מעין סודרי  ונרי בן ארי

נעים להכיר, אנחנו נרי ומעין בן ארי, הורים ללב ולתמרי.
אפשר לומר, שמרבית חיינו מלווים ביצירה. כל אחד יוצר באופן עצמאי ולפעמים אנחנו 

משתפים פעולה לכדי יצירה משותפת.  
האומנות שלנו היא לרוב בעץ, במכחול ובצבע, בתפירה ובהדפסה.

נרי - אמן שמפסל בעץ ומצייר.
עובד כארט דירקטור של פרסומות ותוכניות טלוויזיה.

מעין: למדתי עיצוב טקסטיל ב"שנקר" ולאחר מכן למדתי טיפול באומנות.
כיום אני מטפלת באומנות במשרד החינוך וכן יוצרת בובות וערכות טיפול ומשחק.

הבובות שאני יוצרת עשויות לעיתים מבדים שהדפסתי עליהם עיצובים שלי. 
אני משתמשת בדפוס רשתות משי.

המשחק הטיפולי שפיתחתי כולל את בובות הלוויתן ומשמש ככלי טיפולי בעבודתי עם ילדים. 

לפני כשנתיים, לאחר למעלה מעשור בתל אביב, הגענו לשדה ורבורג. 
ההשתתפות באירוע "בתים פתוחים" הייתה חוויה מרגשת. 

הוצאנו את כול העבודות שיצרנו במהלך השנים ובעצם היזמנו את המבקרים
להתבוננות די חשופה. 

שמחנו לפגוש את השכנים ואת חברי הכפר, שלא היכרנו לפני כן.
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מיקי נולד בגרמניה בשנת 1929. בעקבות ליל הבדולח שהתרחש 
בשנת 1938, נשלח על ידי הוריו ב'קינדר טרנספורט' למשפחה 
אומנת יהודית בדבלין. שם עבר מיקי את כל תקופת המלחמה 

ואף למד אומנות במכללה הלאומית של אירלנד.
בשנת 1946 הצטרף מיקי להוריו בארצות הברית והמשיך את 

לימודי האומנות ב'קופר יוניון' בניו יורק.
בשנת 1950 עלה מיקי ארצה והתיישב בקיבוץ גלאון. הוא הקים 

משפחה ובשנת 1957 עבר עם משפחתו לשדה ורבורג. כאן, גידל 
מיקי צאן ואבוקדו ואף שימש כמזכיר הכפר. 

לאורך כל אותן שנים, המשיך מיקי לצייר עד שבשנת 1991 פרש 
מהעבודה בחקלאות והתפנה להשקיע את מרבית זמנו בציור.

לאורך שנות פעילותו כצייר, השתתף בתערוכות רבות ואף יוצג 
על ידי גלריה ״ג'ינא״ לאומנות נאיבית, הפועלת ברחוב דיזנגוף 

בתל אביב. 
תושבי הכפר נהנו מאיוריו בעלונים השונים שהתפרסמו כאן 

במשך השנים. חלק מאיורים אלה אספנו ופרסמנו במגזין 
"השדה" בגיליון מספר 8, שיצא בנובמבר 2018 לרגל שנת 

השמונים לשדה ורבורג. 

הפעם נשתף אתכם בציורי השמן הנפלאים שלו. בציורים אלה 
השתמש מיקי בטכניקה מסורתית בצבעי שמן על לוחות עץ ובד. 

ציוריו של מיקי עוסקים בשני נושאים עיקריים:
הנושא הראשון הוא סצנות מפרקי חייו וזיכרונותיו האישיים, 

החל מילדותו באירופה בצל מלחמת העולם השנייה ועד לחייו 
כאדם בוגר בארץ, בקיבוץ ובכפר. 

הנושא השני הוא סיפורי התנ"ך שהיו אהובים עליו במיוחד. 
הסגנון הכמו-נאיבי שבו בחר לצייר, נבע מהשכלתו האומנותית 
הרחבה ומתוך החלטה מודעת. בציוריו, לא ניסה לאפיין דפוסים 

מקומיים, אלא לתאר את יופיים של החיים מנקודת המבט 
האישית שלו. 

בשנים האחרונות לחייו של מיקי, סעד אותו מטפל בשם איסיגני. 
מיקי לימד אותו לצייר, והתברר שגם הוא מוכשר מאוד. הגלריה 

שרכשה את ציוריו של מיקי רכשה גם ציורים של איסיגני.
שניים מציוריו של איסיגני נימצאים בארכיון הכפר.

מיקי נפטר בשנת 2018. יהי זכרו ברוך.

כתבה: אילת יוסף

מיכאל )מיקי( פלק

בחצר בית הספר - 2002 שמן על לוח עץפשיטת גסטאפו - 1999 אקריליק על לוח עץ משה בתיבה - 1997 שמן על לוח עץ
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עליזה ואני יושבות בסלון המרווח בבית שהיא 
חולקת עם דני ועם כמה וכמה חתולים. הקירות 

עמוסים בציורים צבעוניים והמדפים - בפסלים 
מגוונים מעיסת נייר. הכול - מעשה ידיה. 

אני מבקשת מעליזה לספר על עצמה ועל הקשר שלה לאומנות, 
והשיחה קולחת.

עליזה מספרת:
"אני בת 74, נשואה + 3 ילדים + 10 נכדים.

תמיד התעניינתי באומנות בכלל ובציור בפרט. 
בצעירותי עסקתי בציורי פחם, אחר כך למדתי 

ציור וביטאתי את אהבתי לאומנות וליופי גם דרך 
שזירת פרחים. כיום אני בהפסקה מהציור כי אין 

מקום על הקירות... אני עוסקת בפיסול בנייר 
ונהנית מאוד."

אני מזכירה לעליזה את עבודתה כספרית והיא 
מסכימה איתי, שגם זה שייך 

לעניין. 
"ַסָּפרּות תמיד הייתה ביטוי 

אומנותי בשבילי, אבל 
הכנסתי לשם את הגישה 

ההוליסטית: רק הצעתי את 
מה שנראה לי מתאים. לא 
כפיתי את רצוני. הבחירה 

תמיד בידי הלקוח/ה.
בתחילה זה היה תחביב. 

דני נהג להסתפר אצל גורן 
בכפר סבא, אבל כאשר 
המֹוָדה הייתה תספורת 

מעט יותר ארוכה, גורן לא 
ידע איך לעשות זאת.

מאז אני זו שמספרת את 
דני ואת רוב בני המשפחה. 

כשהילדים התחילו ללכת למסגרות, למדתי 
סָּפרּות באופן מקצועי, בעיקר באיזו אצבע 
להחזיק את המספריים ואת תורת הצבעים 

)כימיה(.
כאישה שעסוקה תמיד, חשבתי שעיסוק בציור 

מתאים רק לשעות הפנאי ולכן חשבתי להשאיר 
אותו לפנסיה, כשיהיה לי זמן. לפני שנים רבות, 

הגעתי לארצות הברית לביקור אצל בתי, בסמוך 
ליום הולדתי. קיבלתי ממנה מתנה: שלושה 

מפגשים בסטודיו לציור. ואז זה התחיל. הבנתי 
שאני יכולה לצייר בלי שום קשר לפנסיה. 

אני אוהבת לצייר דיוקנאות, בעלי חיים, ציור מופשט 
וריאליסטי או שילוב בין השניים, לרוב הציורים צבעוניים 
מאוד. בתקופה מסוימת, הציור היה קשור לדרך הרוחנית 

שעשיתי. העליתי על הדף תובנות הקשורות לחיי, שאליהן 
הגעתי במדיטציות. 

שמתי לב שהיו לי כאבים בידיים, אבל הם נפסקו כאשר 
התחלתי לצייר. כך הבנתי, שכאשר ביטאתי )בעזרת הידיים( 

את מה שהלב רצה, הגוף נרפא.

מאז, למדתי הרבה שיטות גוף-נפש ואני מיישמת אותן 
במקביל לתחביבים. אני מלמדת ג'ירוטוניק וג'ירוקינזיס, 

מטפלת בשיטת 'עוצמת הרכות', ומשלבת ביניהם. אני עובדת 
מעט יחסית, כי כיום אני מודעת יותר לגבולות שהגוף מציב לי."

ראיינה: רותי טלמור

עליזה ולטר
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אני בת 56, אמא מאושרת לאמור ולמיה, רקדנית פלמנקו, מורה לפילאטיס, מטפלת ג'הארה 

ומציירת.

עוד בילדותי סבלתי מכאבים בלתי מוסברים ומתשישות כרונית. אבל בביתנו היה טייפ 

סלילים ישן, ובזכותו הקשבתי למוזיקה מכל העולם. אני זוכרת את עצמי על הרצפה מולו, 

משמיעה שוב ושוב אותו קטע פלמנקו שריתק אותי. שמעתי שיש שם שיח. הרגשתי שזו 

מוזיקה חד פעמית, שהוקלטה באותו רגע, ולא יצירה עם פרטיטורה. כך, דרך המוזיקה, 

התאהבתי בפלמנקו וכדי שאוכל לרקוד ולהופיע בערבים בזמן השירות הצבאי, ביקשתי 

לשרת כחיילת חיב"ה, שמפטרלת בתל אביב בבקרים. 

בסוף השירות הצבאי, כבר לא יכולתי לעמוד על הרגליים. הרופאים שלא ידעו מה יש 

לי, ניבאו שאם אמשיך לרקוד, אחזור מספרד על כיסא גלגלים. ובכל זאת, בגיל 22, 

נסעתי לספרד כדי להכיר את הפלמנקו וגם להיפרד ממנו. בספרד אכן גיליתי, שפלמנקו 

הוא התרחשות חד פעמית של שיח ואימפרוביזציה. הרקדן מוביל את המוזיקאים ואת 

ההתרחשות כולה, ממש כמנצח על תזמורת, אך בכל גופו!

הדברים התגלגלו אחרת ובניגוד לכוונתי להיפרד מהפלמנקו, הוזמנתי להופיע בתיאטרון 

מחול ה"צועני אנדלוסי" של מריו מאיה, והוא שנתן לי את שמי המקצועי, נטע קורטז. איתו 

הופעתי בלינקולן סנטר בניו יורק, ומאז זכיתי בקריירה ארוכה ומגוונת בספרד 

ובעולם.

כרקדנית פלמנקו - Bailaora )בניגוד לרקדנית בלהקה - 

Bailarina, המקבלת תלבושת וכוריאוגרפיה ומבצעת(, בניתי 

את הסגנון והאמירה האישיים שלי, והוזמנתי להופיע כיוצרת 

מקורית ברחבי העולם. 

הפלמנקו בספרד התפתח במשפחות האנדלוסיות בדרום 

ספרד, ועבורן הוא דרך חיים. בכל שעה ביום עשוי להתרחש 

סשן פלמנקו - juerga flamenca - במטבח, 

בסלון, או בחצר הבית. מישהו שולף גיטרה, הדודה שרה, 

הסבתא רוקדת והאם המיניקה את ילדה, מוחאת כפיים - 

 palmas, כשהחלב שלה ניגר בקצב

 ה-Buleria. לכל משפחה הסגנון שלה, ובהתאם - גם 

לעיר בה היא מתגוררת. אחת ההצלחות המרגשות שלי 

הייתה, שלעתים קרובות הצוענים זיהו אותי כאחת משלהם.

אמרגן הפלמנקו הידוע, pulpon, הזמין אותי להשתתף בפסטיבל פלמנקו בחרז. בכל קיץ 

מתקיימים שם מופעי חוץ. הקהל מגיע לאירוע עם כיסאות וצידניות מזון והמופעים נמשכים לילה 

שלם. לאנשים בקהל, ממש כמו למוחאי הכף המקצועיים, ל-palmeros ולנגני הקחון )כלי תיפוף 

קובני, שהגיטריסט פקו דה לוסיה הכניס לפלמנקו(, יש חלק נכבד בהתרחשות הפלמנקו הזו. הם 

נקראים aficionaDos - "מעריצי" פלמנקו, והם מכירים כל ז'אנר וכל מקצב. כך, הקהל נותן 

פאלמס וקורא את קריאות הביניים, ה- jaleo, בהתאם לביצועי האומן.

עליתי לרקוד בפעם הראשונה ב- cuaDro flamenco. על הבמה ישבו המוסיקאים והרקדנים 

ובכל פעם עלה רקדן אחר שרקד באימפרוביזציה את הקטע שלו. התיישבתי חזרה בקואדרו ועשיתי 

פלמס וחלאו לקולגות המאוד טובות והצועניות שהיו איתי. אך האנשים בקהל המשיכו לקרוא לי 

בחלאו וצעקו Que salga la gitana !!! )שתרקוד הצועניה!(, 

ו-Que se le nota le sangre! )רואים עליה את הדם!(. הצוענים חושבים שרק הם יכולים 

לעשות פלמנקו. ויש להם אפילו מילה לכך - pallo )כשם שגוי אינו יהודי, פייו הוא כל מי שאינו 

 somos gitanos y tenemos sangre De relles en ,צועני(. בשיר ידוע שלהם נאמר

la palma De la mano )צוענים אנו ויש לנו דם מלכים בכפות הידיים(. האנדלוסים חשבו 

שאני צוענייה וכאשר גילו שאפילו אינני ספרדייה, הסבירו זאת בכך שאני יהודייה ושהעמים שלנו 

שותפים לאותו גורל. 

פלמנקו בשבילי זה שורשים חשופים; כמו אריה פצוע שואג; הוא כמו בכי גדול שלא נגמר, אך גם 

תקווה.

את הריקוד אני מתחילה על הכיסא, נותנת לידי למצוא בחלל את תחושותיי. כשאני 

קמה, צעדי מוצאים אותי ואת גופי בבטחה שכזאת. אני יוצאת אל הלא נודע, אבל 

אני כל כך בבית. הריקוד הוא כמו חיפוש. לה מוריטה )הערביה( הצוענייה, 

חברתי הטובה, נהגה לעודד אותי בקריאות כאלה - "לכי לשם. כן לשם, 

שם..." אנחנו מחפשים יחד, )רקדנית, גיטריסט, פלמרוס, קחוניסט וזמר( 

את הרגע הנכון, הרגע שמוציא לנו את ה"אולה" מהגרון, הרגע בו מוריטה 

הייתה צועקת - alli le Duele!!! )שם כואב לו(. 

רק לאחרונה, לאחר 30 שנות ריקוד, אובחנה סוף סוף התסמונת שלי, 

הסיבה למכאובי הגוף שלי, ופרשתי מהריקוד. התסמונת נקראת גמישות 

היתר או אהרלס דנלוס. מסתבר, שנולדתי נכה, אבל זו נכות שלא רואים. 

נטע שיזף
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נולדתי עם חוסר בקולגן, מצב שמחליש את כל מה שאמור להחזיק את חלקי גופי ביחד. התסמונת 

גורמת לתת פריקות ולפריקות על בסיס יומיומי ולקרעים קטנים ברצועות בגידים. התסמונת גורמת 

לכאבים שמקשים על כל פעולה, עד כדי כך שקשה אפילו לפהק, להשתעל, לאכול. 

כאשר השלד אינו מוחזק, השרירים עובדים קשה יותר והתשישות מכניעה. חשוב לי להעלות את 

המודעות לתסמונת זו. 

היום, לאחר שהפסקתי לרקוד, אני מציירת. בתקופת הקורונה, השדות והטבע של שדה ורבורג הציתו 

 )cHarla maarscHalk( בי תשוקה לצבע. קניתי קורס אינטרנטי של הציירת שרלה מרשלק

וחזרתי לציור שלמדתי בנערותי בבית ספר "תלמה ילין". תמיד אהבתי לרשום אך לצבע לא הגעתי.

עם שרלה למדתי להניח צבעים באופן נועז, ולהכיר את המשלימים שלהם. למדתי, שבניגוד לציור 

הקלאסי, ניתן לשים צבעים חמים כצל, וקרים 

- כאזור מואר. אני לומדת להניח צבעים על 

הקנבס באופן גס. להניח, פחות למרוח, ובלי 

להתפתות להיכנס לפרטים מוקדם מידי, 

לתת לצבע ליצור את הרושם של מושא 

 .impression ולא expression ,הציור

הציור מתפתח אצלי משכבות של צבעים, 

ועם מברשת יבשה וצבע אני עולה עליהן, כך 

שהקודמות מציצות גם הן. וכך, ככל שבציור 

יש יותר שכבות, הדמות יותר מביעה וחיה. 

אני מתחילה בתהליך כמעט מדיטטיבי של 

הכנת פלטה עשירה מאוד בצבעים וגוונים. 

אחר כך אני מתחילה עם השכבות - שכבות 

של אור, של צל, ומה שביניהן, ושוב ושוב. 

ישנם רגעים שבהם הציור נראה חסר סיכוי, 

אבל החוכמה היא להמשיך ולהוציא אותו 

מהקנבס, שכבה אחר שכבה, וכך הוא מתגלה.

עבורי, ליצור ולהביע זה כמו לנשום. כשאני 

יוצרת, אני מתעלה מעל הנכות ומעל לכל 

קושי וחיה את החיים במלוא עוצמתם.

שטיח
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ביום "הבתים הפתוחים" נערכה בביתה של ליקי 
הופעה של להקת המחול המזרחי שלה, "אלוואן", 

לצד תערוכת עבודות מנדלה שלה.

על הריקוד
מורה  כוריאוגרפית,  רקדנית,  אני  מאלי.  ליקי  שמי 
מזרחי,  למחול  "אלוואן"  להקת  של  אמנותית  ומנהלת 
רובין  שם  על  ולמחול  למוסיקה  האקדמיה  בוגרת 
מזרחי  למחול  מורות  הכשרת  קורס  ובוגרת  בירושלים 

במכון וינגייט.
דרכי  את  צעיר.  מגיל  אותי  מלווה  לריקוד  האהבה 
ובמחול  בג'אז  קלאסי,  בבלט  התחלתי  התנועתית 

מודרני.
לירושלים.  הוביל אותי  הרצון להעמיק בעולם הריקוד 
שם, במשך ארבע שנים, הרחבתי את השפה התנועתית 
שלי. זוהי שפה עשירה, הכוללת מאז גם אימפרוביזציה, 
קונטקט, תנועה וכתב תנועה של נועה אשכול, סלסה, 
"כרמון",  ללהקת  הצטרפתי  כן,  כמו  גונג.  וצ'י  צ'י  טאי 

וללהקת הסטודנטים של ירושלים.
עם  המפגש  הייתה  בחיי  ביותר  המשמעותית  התחנה 
באומנות  מאוהבת(  )ועדיין  התאהבתי  בטן.  ריקודי 
הוא  הריקוד  שבה  הזאת,  והמאתגרת  המיוחדת  היפה, 
שפה, כלי ביטוי להתבוננות, להקשבה ולהבעה רגשית, 

אתגר וריפוי לגוף ולנפש.
את  שמרעיד  מהמעמקים,  שבא  הזה,  בריקוד  דווקא 
המביא  המרפא,  הסוד  טמון  הלב,  את  ומרטיט  הבטן 
שאותה  לי,  ייחודית  שפה  יצרתי  חיים.  ושמחת  אהבה 

אני מעבירה באהבה לתלמידותיי. 

על המנדלה ואיך הכל התחיל
של  הפנימי  הגרעין  זה  המקודש",  "המעגל   - מנדלה 

הנפש ועוד ביטוי לריקוד החיים שלי.
אז איך הכל התחיל?

תקופת הקורונה, סגר, הרבה מחשבות, טיולים בשדות 
ופרץ יצירה אחד גדול.

כך התחלתי ליצור מנדלות.
השולחן שלי היה מלא באפליקציות ובחוטי זהב, בבדי 
משי וארגמן מנצנצים ובאבני חן בשלל צבעים לתפירת 

חליפות של ריקודי בטן, שכל כך אהבתי לעצב. 
ריקוד  הופעות  התקיימו  לא  הקורונה,  התחילה  כאשר 
על  בגעגוע  הסתכלתי  חדש.  בגד  שום  עיצבתי  ולא 
ובפרץ  האלה,  הפריטים  בכל  מלא  שהיה  השולחן, 
שונות  היו  הן  מנדלות.  ליצור  התחלתי  יצירתיות,  של 
שהיו  החומרים  מכל  נוצרו  הן  המצויירות,  מהרגילות, 

מונחים על השולחן. 

במרכז  תמיד  מתחילה  אני  מנדלה,  בכל  כמו 
חוטי  עם  עפה  ומשם  האנרגיה,  במקור  המעגל, 
הזהב והבדים ויוצרת מנדלה שהיא כוריאוגרפיה 

שלמה בפני עצמה.
המנדלות  לצורפות,  במחלקה  "בצלאל"  כבוגרת 

שלי הן סוג של תכשיט.
)אחרי  צורפות  למחלקת  לראשונה  כשהגעתי 
לימודי הריקוד(, נדהמתי. לרגע חשבתי שהגעתי 
 - ומסורים  פטישים  פרייזרים,  פונצים,  למוסך: 
אלה היו כלי העבודה. לא היה קל אך התמודדתי 
ואהבתי את התחום. למזלי, ראש החוג דאז אלכס 
וורד ז"ל, איש יקר מאוד, היה מתחום הטקסטיל 
וכבר אז הוא גרם לי להתאהב בבדים, בצבעים, 
וזרימה  אין כמו רכות  וזורם.  רך  בכל מה שהוא 
יכולה  אני  הבדים  עם  בעוצמה.  להתמלא  כדי 
פשוט  היא  והצבעוניות  ולכווץ,  למתוח  לשחק, 

חגיגה. 
השתתפתי עד כה בשתי תערוכות ובקרוב תיערך 
ריקודי  במופע  שתלווה  בביתי,  נוספת  תערוכה 

בטן. 
הריקוד  ואומנות  המנדלה  אומנות  בשבילי, 

יוצרות עולם שכולו צבע, תנועה, רגש ויופי. 
של  התווך  עמוד  והן  כפנינים  בזו  זו  שזורות  הן 

חיי.

ליקי מאלי
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לרקוד, ליהנות, להתרגש, להירגע...

את  יחד  לומדות  אנו  "ניה",  הנשי,  הריקוד  בשיעורי 
אומנות ההנאה שבתנועה. 

ולמה הכוונה? 
לאפשר  לומדות  אנו  שיפוטי,  ובלתי  מחבק  במרחב 
לגוף לנוע כרצונו לצלילי מוזיקה ייחודית ומגוונת. אנו 
מתנסות בהקשבה למוזיקה ומאפשרות לגוף להתפתות 
את  אינטואיטיבי  באופן  וליצור  אליה,  ולהגיב  ממנה 
חוויית  זוהי  מאיתנו.  אחת  כל  של  הייחודית  התנועה 

העונג שבתנועה.
מתעוררת  הזו,  העונג  לחוויית  מתחברות  כשאנו 
והנפש,  הגוף  בתוך  שחבויה  העמוקה  החיים  אנרגיית 
רוח.  והתרוממות  חדווה  בתחושת  מתמלאות  ואנו 
הנתיב לחוש אותה אנרגיה פנימית ולהביאה לידי ביטוי 
אינו ידוע לרבות מאיתנו, או אף חסום בפנינו. הריקוד 

והתנועה מתוך הנאה פורצים נתיב זה. 
שמעודד  תהליך  שלי  הרוקדות  את  להעביר  לי  חשוב 
קבלה של הגוף, שחרור גופני ורגשי, על ידי עידוד של 
מתוך- מבפנים,  שנובעת  ואותנטית,  חופשית  תנועה 

גוף  'איזון  לומר  אפשר  תוכנו. 
ואפשר  תנועה',  מתוך  ונפש 
ליהנות,  'לרקוד,  לומר:  פשוט 

להתרגש!' 
שאין  כך  על  מושם  רב  דגש 
של  החיצונית  לנראות  חשיבות 
לרוקדת  נועד  הוא  הריקוד. 
נכון  אין  ולכן,  ולהנאתה.  עצמה 
או לא נכון, יפה או לא יפה. היופי 
הוא רק בעונג האישי שבתנועה, 
בחיבור למוזיקה ובחופש הפנימי 
שמתפתח עם הזמן. כך כל אחת, 
בקצב שלה, מוצאת אט אט את 
לנוע  האישי  החופש  אל  הדרך 
עצמה  את  ולהוביל  בדרכה 
אומנות  דרך  ולהעצמה  לריפוי 

ההנאה שבתנועה. 
מונחה  מריקוד  מורכב  השיעור 
שחוזרות  פשוטות  תנועות  של 

על עצמן, ומתוך הביטחון באותן תנועות, מתאפשר 
אחרים  בחלקים  הרוקדת.  של  האישי  לביטוי  מרחב 
של השיעור אנו מתנסות בריקוד חופשי-מונחה או 

חופשי לחלוטין.
שרקדתי  למרות  כזה.  תהליך  עברתי  אישית,  אני, 
כמעט כל חיי, רק בשלב מסוים בחיי הבוגרים, בזמן 
כמורה  והוכשרתי  חופשי  ריקוד  הדרכת  שלמדתי 
לִנָיה, בקע הפקק שעצר אותי. החסמים נעלמו והגוף 
הצליל  הישמע  עם  כרצונו,  עצמו  את  להביע  למד 
בתנועה  שהתפתח  השחרור  המוזיקה.  של  הראשון 
שלי, לא רק שהביא עמו המון עונג ושמחה אלא גם 
חיזק אותי מאוד בהיבט הריגשי. את החוויה הזו שלי 

אני שואפת להעביר לרוקדות שלי.

"תקשיבי לו לגוף
הוא יודע לפנייך
מונה פעימותייך

מכיר את שריר נפשך..."

מתוך "רק תקשיבי", יעל קלו מור

גילי אטקין
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דנה הגיעה עם משפחתה לשדה ורבורג לפני כתשע שנים. לה ולדרור שלושה ילדים. 
היא משתתפת באופן קבוע באירועי "בתים פתוחים" בכפר. 

נפגשתי עם דנה בסטודיו היפה שלה בביתה. על שולחן העבודה הגדול יש רשתות הדפס, דפים, צבעים, 
שבו  בצופית,  האנתרופוסופי  מיתר"  "בית  ספר  בית  עבור  שעיצבה  לפורים  התפאורה  של  ושאריות  שונים  חומרים 
וולדורף, שאותה מיישמים בבית הספר, יש עיסוק רב בתכנים של ילדות ברמה התמימה של  ילדיה. בשיטת  לומדים 
פיות וגמדים. על המדפים בסטודיו ניצבים בתי גמדים שעיצבה דנה עבור בית הספר. היא מעצבת תפאורה לאירועים 
ולנושאים שונים בבית הספר, במיוחד בפורים. בעבר השתתפה גם בעיצוב התפאורה למסיבת פורים בשדה ורבורג, 
אבל סמיכות האירועים בין המסיבה בבית הספר לזו של הכפר אינה מאפשרת לה להמשיך בכך, על אף הרצון להמשיך 

ולתרום גם כאן.
סבא של דנה היה צייר, וגם אימה, כך שהיה זה טבעי עבורה להתחיל לצייר כבר בגיל צעיר מאוד. מה שהכי עניין אותה 

בבית הספר היה האפשרות לצייר וליצור. בתיכון נהגה 'להבריז' משיעורים 'רגילים' ולברוח לחדר האומנות. 
הטכניקה המועדפת על דנה, ושבה היא יוצרת בעיקר, היא דפוס משי, שנקרא גם דפוס רשת. היא למדה טכניקה זו 

בקולג', כאשר המשפחה שהתה כעשר שנים בארצות הברית.
כשחזרה ארצה, למדה עיצוב גרפי. היא אומרת: "זה נחמד, אבל פחות מתאים לי. זה יותר מידיי מובנה בשבילי. עבדתי 

בזה וגם היום מידי פעם, אבל אני מעדיפה יצירה חופשית, ליצור מה שבא לי."
דנה מעידה על עצמה שהיא מעדיפה את העבודה בחומר על פני העבודה בגרפיקה ממוחשבת. בטכניקה של דפוס רשת 
יש אמנם עבודה מול מחשב, אבל גם עבודה פיזית. במחשב, דנה משחקת באימאג'ים קיימים, מרכיבה וגם מציירת. את 
התוצאה היא מוציאה בצורת הדפס )פילם( שאותו היא מקרינה על רשת. בעבר השתמשו בטכניקה זו במשי ממש. 
בעבר.  בצילום  לתמונה  פילם  פיתוח  של  זה  כמו  כימי,  תהליך  ומתרחש  לאור,  שרגישה  אמולסיה  על  מוקרן  הפילם 

דנה מהרבן

יכולה להדפיס רק שכבה של  מתקבלות שבלונות שכל אחת מהן 
צבע אחד. זו עבודה בשכבות. כאן יש הרבה עבודה פיזית, שדנה 

נהנית ממנה מאוד. 
רשת:  בדפוס  שיצרה  האחרונה  העבודות  סדרת  על  מספרת  דנה 
"רק בדיעבד שמתי לב לכך שבכל תמונה יש אישה, וכל אחת מהן 
במצב תנועתי אחר, כמטפורה למצב רגשי או למצבים שלי. אחת 
גבוה  קפיצה  של  תנועה  בתוך  השנייה  סטאטי,  במצב  מנומנמת, 
מתוך  אינה  שלה  )התנועה  הרוח  עם  נסחפת  השלישית  לשמיים, 
תנועה  בתוך  היא  אליי,  קרובה  הכי  אולי  היא  והרביעית  בחירה( 

עדינה יותר."

ראיינה: רותי טלמור
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ימית ממן השתתפה באירוע "בתים פתוחים” 
בפרגולה שבחצר ביתה.  כך כתבה נורית שטרנברג למגזין 

'השדה' על ימית:
יכולות  "ימית ממן הינה אומנית רב-תחומית. היא בעלת 
היא  גבולות.  ללא  ויצירתיות  רבים  כישרונות  מגוונות, 
מדריכת  כושר,  מדריכת  לשפות,  מורה  אשכולות:  אשת 
כלי  של  אספנית  היא  ומנגנת.  ששרה  ומוזיקאית  טיולים 
באירוע  ממוחזרים.  מחומרים  נגינה  כלי  בונה  ואף  נגינה 

הציגה ימית כלי נגינה, הסבירה והדגימה."
תמונה  עולה  ימית,  עם  מכן  לאחר  שנערך  הריאיון  מן 
ומגוונת  רבה  פעילות  עם  דופן  יוצאי  חיים  של  מסחררת 

בארץ ובעולם.

ימית מספרת: 
"נולדתי בארגנטינה. תמיד הייתה לי נטייה למוזיקה. אבי 

היה פסנתרן וגדלתי בבית מוזיקלי.
מה  גופני.  כושר  בהדרכת  עסקתי  שנים  כארבע  במשך 

שמעניין אותי בכך הוא המקצב. אני מפתחת תרגילים 
ואת  הערנות  את  לשפר  כדי  במקצב  ומשתמשת 
וכדי  תבנית,  כמו  הוא  המקצב  המנטלי.  הכושר 

פסיכומוטורית  עבודה  ערנות,  נדרשות  מקצב  לבצע 
וקואורדינציה בזמן מדויק."

ימית את חלומה  ויצאו מהבית, הגשימה  גדלו  כשהילדים 
לנסוע לאפריקה, לברזיל ולקובה כדי ללמוד תיפוף. 

לעשות  )ושוקלת  שנים  שמונה  במשך  בעולם  טיילה  היא 
זאת שוב...(

עם  העולם  מרחבי  מסורתיים  נגינה  כלי  משחזרת  ימית 
חומרים טבעיים כגון: עץ, במבוק, אגוזים, קוקוס ועוד, ועם 

חומרי גלם מפסולת ביתית של מוצרי צריכה.
היא מראה לי קלימבות שונות זו מזו בגודל, בצורה ובחומר 
שממנו הן עשויות, לדוגמה: קופסאות פח, קופסאות עץ, 
לכל  איך  ומדגימה  ראש,  וסיכות  מסמרים  שונים,  מקלות 

עץ ולכל חומר יש צליל שונה.
מעין  רק  הם  הכלים  ימית,  לגבי  והמגוון,  היופי  כל  עם 
בתיפוף פעימות  היא  "ההתמקדות  לדבריה,  לוואי.  תוצר 

המקצבים, כדי להחיות את הלב ולשפר את פעימותיו."

ראיינה: רותי טלמור

ימית ממן
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יעל סגל

יעל סגל היא אומנית רב תחומית, ציירת וצלמת. כשאנחנו נפגשות, 
היא מזמינה אותי להיכנס לסטודיו שלה: "אל תיבהלי מהבלאגן, זה מצב 

מסודר..."
גם  יש  והעמוס,  הצפוף  הקטן,  החדר  באמצע  קודם.  להסתכל  לאן  יודעת  לא  אני 

שלושה מקרנים ומחשב. לוח פח גלי נשען על הקיר ולידו גולות על רשת עם בטון. 
יעל מסבירה: "כשהתחלתי ללמוד, במסגרת תרגיל, פיזרתי גולות על שטיח, שהזכיר 
לי את השטיח בבית שבו גדלתי. צילמתי אותן מזווית ראייה של ילדה קטנה, שיושבת 
על השטיח. צילמתי ועזבתי. בשלב מאוחר יותר, הוצאתי שוב את כל החומרים האלה. 
היום אני עובדת הרבה עם גולות. מדביקה אותן על פסלים, או משלבת אותן ביצירה 

בדרך אחרת. בשבילי, הגולות מייצגות משהו מאוד מאוד עמוק."
כמו הבלאגן בסטודיו, גם השיחה שלנו קולחת וקופצת מעניין לעניין, בין זיכרונות 
מתקופת הלימודים לבין מקורות ההשראה, תהליך העבודה, ההתלבטויות, הקשיים, 
המשפחה,  של  העזרה  את  ומציינת  חוזרת  יעל  ועוד.  הפיזיים  התנאים  החשיפה, 
לי  ויצירה, והתמזל מזלי שיש  לי דמיון  "איזה כיף שיש  גדעון.  בן הזוג,  במיוחד של 

היום יכולת לעסוק באומנות."
במכללת  מגוונים  בתחומים  אומנות  למדה  יעל 
עוד  אבל  בעם',  לצילום  הספר  וב'בית  'קלישר' 
היא  כיום,  בציור.  עסקה  ללמוד,  שהתחילה  לפני 
לי  ש"עוזרת  אישית,  מנחה  עם  ללמוד  ממשיכה 
להעמיק ולהגיע לקול האישי שלי, להבין מה אני 

מחפשת וחוקרת."
בין  אומרת,  יעל  שלה,  ההשראה  מקורות  על 
השאר: "אני אוהבת ללמוד על צילום, על צלמים, 
על ציירים, על תולדות האומנות, על פילוסופיה, 
של  הפילוסופיה  בהתחלה  עולם.  תפישות  על 
אפלטון ריתקה אותי, אחר כך נמשכתי אל מחילת 
אני  הפלאות'.  בארץ  'אליסה  בסיפור  הארנב 
יש לי עבודות חשוכות עם  תמיד עובדת בחושך. 
מנהרות ומחילות. זה משמעותי גם רגשית: אפלה, 
גישוש. בנוסף מעסיק אותי מאוד נושא המצלמה 
והפילם. אני עובדת הרבה על השתקפויות פנים-

חוץ. אני מוצאת בזה הרבה משמעות, זה ממש לא 
רק עניין טכני. 

מדוזה,  של  המיתוס  נושא  את  חוקרת  אני 
מייצגת  מדוזה  בשבילי,  היוונית.  מהמיתולוגיה 
וגם נענשה.  גדול: היא גם נאנסה  את העוול הכי 
ההתעסקות   - שלי  העבודה  במרכז  אבסורד.  זה 
מאוד  גם  אבל  אישי  הוא  הדיבור  בנשיות. 

קולקטיבי ואוניברסלי. 
הגרעינית  המשפחה  בנושא  הרבה  טיפלתי 
מתחילה  חיי  על  ההתבוננות  שלי.  המקורית 
אני  לכן  מאז,  תמונות  הרבה  לי  אין  בילדות. 
הן  אצלי  הגולות.  למשל  בדימויים.  משתמשת 

דימוי לילדות."

עוד מקור בלתי נדלה ליצירה של יעל הוא ענייני רוח: מדיטציות, תקשורים וגם חלומות: "אני מאמינה, 
שהגוף מתכלה אבל משהו נשאר )הנשמה?( ליקום הזה באתי עם תסריט שאני כתבתי. זה חשוב, כי מה 
זה החומר. אני הבמאית,  יוצרת מציאות כלשהי שנסמכת על העבר.  שאני עושה באומנות הוא שאני 

התסריטאית והשחקנית. 
העשייה שלי היא לא רק טכנית. לפעמים, היד היא זו שמוליכה אותי, החומרים מגיעים, לא ברור מאיפה. 
לפעמים אני מסתכלת על מה שעשיתי ותמהה: זה לא אני. מי עשה את זה? איך? אם אני חסומה, אני 
עוצמת עיניים ואז באים הרעיונות. דווקא בעיניים עצומות אני רואה את הרעיונות באופן ויזואלי. זה 

פותח את היצירתיות שלי.
רוב הזמן אני מחפשת. ביומיום אני לא מרוכזת, כל הזמן שקועה במחשבות, לא מקורקעת. באומנות 
יוצרת את העולם שלי. דרך  לי. אני  יותר נעים  זה. במדיטציות, בחלומות ובתקשורים  אני אוהבת את 
התקשורים הגיעו המון תובנות. האומנות שלי היא לא אומנות 'יפה'. אני יוצרת כי זה מה שאני עושה, 
האותנטיות חשובה לי, זה יותר בשביל עצמי, ולא בשביל הקהל. סוג האומנות שלי לא תלוי בסלון של אף 
אחד, אבל אין אומן שלא זקוק לתגובות. תמיד הייתה לי תחושה שאף אחד לא מבין אותי. גם האומנות 
שלי לא מובנת. אם מישהו משתהה ליד יצירה שלי, אם באים ושואלים, זה מרגש אותי. מישהו אמר לי 
פעם: 'את יוצרת. איזה יופי!' אז הבנתי פתאום שזו מתנה, שבורכתי. קיבלתי הכרה בזה שיש לי יכולת 

ליצור. בשבילי זה המון. זה איפשר לי פתאום לחשוף הרבה יותר. 
יודעת אבל  יודעת עד הסוף מה אני אומרת ביצירות שלי. האמת היא, שאני  לפעמים נראה שאני לא 
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מעזה  אני  ומה  איפה  השאלה  קיימת  הזמן  כל  מטשטשת. 
לחשוף. גם כאשר עסקתי בציור, תמיד היו שכבות ורבדים, גילוי 
והסתרה. כיום אני קצת יותר מאפשרת לעצמי לעמוד מאחורי 

העשייה."
על תהליך העבודה, יעל מסבירה: "אני לא מאמינה במוזה, לא 
מחכה שתשרה עלי. זו עבודה. כשאני יוצרת, זה מכלול שלם: 
אני  ורגשית.  חומרית  קונספטואלית,  עמוקה  מאוד  חקירה 
ובוחנת רעיונות. מה  משקיעה המון מחשבה, רושמת סקיצות 
שמניע אותי הוא לבנות דימוי שבו נוצרת מציאות אחרת כאשר 

אני מצלמת אותה.
אובייקטים  בדים,  של  ַהֲעָרָמה  באמצעות  החלל  את  בונה  אני 
בין מדיה מרובדת  וחומרים שונים. אני מחברת  שאני מפסלת 
והקרנות  שלי  קיימים  צילומים  ואינטואיטיבי,  מהיר  ציור  כמו 
להדביק,  לבנות,  פיזית  קשה  עובדת  אני  שונים.  ממקורות 
לוחות  מניחה  חומר,  עוד  מוסיפה  מסוימת,  בזווית  להצמיד 
מקרינה  אני  זה  על  מציאות.  ויוצרת  מחברת  טקסטורות,  עם 
אותו  הצילום.  רק  הוא  שנשאר  מה  שונות.  מזוויות  ומצלמת 
אני מפתחת לתמונה. טכנית, יש המון בעיות ותסכול. לפעמים 
הזה  הערוץ  וממשיכה.  מוותרת  לא  אני  אבל  מתמוטט.  הכול 

נפתח ואי אפשר לעצור.
מבחינתי, העבודה חייבת להביע רגש. יש לזה מחיר כבד. כשאני 
יש  גדול,  הכי  גם  אומן,  כל  שאצל  הבנתי  מתסכל.  זה  עובדת, 
דילמות. היום האומנות היא דרך החיים שלי. היא מעבירה אותי 

יותר  לי להעז  תהליך, היא כלי שמאפשר 
להיות מי שאני.

לידי  שבאים  מורכבים  נושאים  הרבה  יש 
ביטוי ביצירה. בעבודה אני יכולה לכעוס 
ולצעוק, אבל אני הכי שמחה בעולם. אני 
בשמחה.  באינטנסיביות,  החיים  את  חיה 

זה נשמע סותר אבל זה לא. 
ושם,  פה  קטנות  בתערוכות  השתתפתי 
ובאגם  האזורית  במועצה  היתר  בין 
פתוחים״,  ״בתים  באירוע  רעננה.  בפארק 
הצגתי את עבודותי בבית העם. לאחרונה 
בתערוכת  בחיי  הראשונה  בפעם  הצגתי 
יחיד בגלריה העירונית גבעתיים. כאמור, 
מעוניינת  אני  'יפה'.  לא  שלי  האומנות 
להציג אותה בגלריות שמראות תהליכים, 

אמירה, תכנים, שמתקיים בהן שיח אומן.
לא  פעם  אף  אני  ביישנית,  אני  במקור 
על האומנות שלי. אומרת משהו  מדברת 
בריאיון  לעצמי,  יחסית  מטשטשת.  ותכף 

הזה דיברתי מיליון."

ראיינה: רותי טלמור
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אני מתגוררת עם משפחתי בשדה ורבורג כ-24 שנים.
אני בת למשפחת אומנים: סבי ז''ל היה פסל וצייר ואימי היא מורה לאומנות וציירת. 

בסיום השירות הצבאי, למדתי במדרשה לאומנות "בית ברל".
אני רושמת, מציירת ומפסלת, ובעשור האחרון גם יוצרת בתחומי מיצב ווידיאו ארט.

הנושאים שמעסיקים אותי הם בעיקר מצבים קיומיים, קונפליקטים וחיבורים בנפש האדם 
ובמציאות בכלל, וכן המסתורין שבחיים ובמוות.

אני מתעניינת בשינויים ובתהליכים בחומר, ויוצרת בין השאר בחומרי תעשיה, ברזל ובטון.
היצירה אצלי היא תהליך של חקירה, התנסויות וגילוי.

אני מציגה תערוכות בגלריות ובמוזיאונים ומשתדלת, כמה שיותר, להעביר הלאה את
התשוקה שלי ליצירה ולאומנות בדרכים שונות, כמו התנדבות בקהילה והוראה.

כרמית ויצמן
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בילי טילמן

יושבת  טילמן  וגדעון  בילי  של  היפה  לביתם  בכניסה 
נייר.  בובת אישה בגודל טבעי, יצירה של בילי מעיסת 
כל מי שמגיע לשם בפעם הראשונה מתבלבל ולרגע חושב, 

שיושבת שם אישה אמיתית.
בילי מספרת: "הקשר שלי לאומנות הוא רב שנים ורב תחומים. גדלתי 
של  צורך  בגדר  מאוד,  חשובים  היו  העולם  וידע  תרבות  שבו  בבית 
ממש. הפרנסה הייתה בדוחק, אבל קנו לי פסנתר ולקחו אותי לחו"ל 
מן הבית. מגיל  הייתה חלק אינטגרלי  לראות עולם. מוזיקה קלאסית 
שמונה, במשך עשרים שנה, ניגנתי בפסנתר. אני אוהבת מאוד להאזין 

למוזיקה, במיוחד לאופרות, ולצפות במופעי מחול. 
המוגן,  בדיור  פלוס,  שמונים  בגיל  כיום,  עילית.  תופרת  הייתה  אימי 
חוש  בעלות  שלנו  הבנות  גם  בקרמיקה.  ולעסוק  לצייר  התחילה 
אומנותי. הגענו למסקנה, שהנטייה לאומנות במשפחה נובעת מהגנים 

שלה. 
'אליאנס'  ספר  בית  בוגרת  אני  דברים:  המון  למדתי  השנים  לאורך 
בצרפתית  ראשון  תואר  לי  יש  ברל׳.  ׳בית  במכללת  אומנות  ולמדתי 

ותואר שני בתרפיה באומנות.
בהוראה  לשלב  הצלחתי  לפעמים  וכמחנכת.  לספרות  כמורה  עבדתי 

את הידע שלי באומנות. 
עסקתי גם בהדפסים, אבל העיסוק העיקרי שלי כאומנית הוא בעיסת 
נייר. במשך כ-14 שנים השתתפתי בחוג עיסת נייר בהוד השרון. שם 
וחומרים. אף פעם לא עבדתי לבד בבית. כל השנים  קיבלתי הדרכה 
קבוצה  עם  מדהימה,  מורה  שהיא  שלומית,  אצל  בסטודיו  למדתי 
הפכו  בקבוצה  והנשים  לנפש  טיפול  היא  בקבוצות  העבודה  נהדרת. 

לחברות קרובות.
יש לי רק מעט עבודות שהן פרי רעיונות מקוריים שלי. למשל, בובת 
לא  אבל  גבר,  של  בובה  גם  להכין  תכננתי  לבית.  שבכניסה  האישה 

עשיתי זאת. הרעיון היה מעין 'ברוכים הבאים'.
רעיון  של  תוצאה  היא  המדרגות,  ליד  הקיר  על  שתלויה  התמונה, 
מהבטן. הזמנתי מנגר את הבסיס מעץ ועליו עיצבתי את מה שבחרתי 
בעזרת נייר, עץ ומעט מתכת. רציתי להנציח את זכרו של אבי שהיה 
ניצול השואה. תוך כדי עבודה בסטודיו של שלומית ובעזרתה, זה הפך 
השתנו  העבודה  במהלך  נפשי.  תהליך  עברתי  המשפחה.  על  ליצירה 
מפעם לפעם החומרים, העיבוד והרעיונות מה לעשות ומה לא. שילבתי 
ביצירה תמונות אוניברסליות וגם תמונות של המשפחה שלי. אפשר 

להבחין בשלש הבנות, בכלב, באטבים שמזכירים לי את הילדות. 
כביסה  סל  נייר:  מעיסת  שימושית  אומנות  בעיקר  יצרתי  לכך,  מעבר 
בדמות ילד בעיצוב ילדותי, עבור הנכדים פיסלתי חיות, כגון פיל, פרה 

וג'ירפה על שרפרף וכך יצרתי כסאות. יצרתי גם קערות ותמונות.
יוצרת, אבל  אני לא מרגישה שאני אומנית. אני אוהבת אומנות ואני 
יצירותיי אינן פלאיות. אני עובדת יפה כי אני קפדנית. בגלל זה עבודות 
את  מרגישים  שבהן  הקלאסיות,  מהעבודות  שונות  שלי  הנייר  עיסת 
גסות החומר המסיבי. אני יושבת שיעורים שלמים, מחליקה ומשייפת 
מופתע  אותה  שמרים  מי  ברונזה.  פסל  כמו  נראית  שהיצירה  עד 

ממשקלה הקל.
אומנית?  לי  לקרוא  אבל  טאץ',  לי  יש  טוב,  לי טעם  ויש  יצירתית  אני 

האומנות המודרנית משבשת את כל ההגדרות.

כדי  מספיק  מקצוענית  שאני  מרגישה  לא  אני  באומנות  בטיפול  גם 
בהכשרתי  השתמשתי  כן  תשלום.  כך  על  ולקבל  באחרים  לטפל 
הפסיכולוגית כאשר הנחיתי בהתנדבות במשך חמש שנים קבוצה של 

אנשים בעלי מוגבלויות ב'יד שרה'." 
אני מציינת בזהירות בפני בילי שהיא פרפקציוניסטית. והיא עונה: "כן, 
אבל אני לא מצטערת על הבחירות שלי. יש בעולם יותר מידי ָּפרָטצ' 

וחוסר מקצוענות." 
היא  האומנות,  בתחום  ורבורג.  בשדה  שונים  בתחומים  פעילה  בילי 
פעילה בוועדת 'בתים פתוחים', ולאחרונה הצטרפה גם לצוות 'צפונות 

תרבות'. 

ראיינה: רותי טלמור
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לפני כשלושים שנה, טיילנו על חוף הים בדרום אפריקה. ראינו שם חלוקי נחל שנסחפו 
מהנהרות אל חוף הים. חלוקי הנחל שראינו היו בצורות שונות, וכולם קשים וחלקים למגע.

לאחר מכן, ראינו בחנות מזכרות חלוקי נחל כאלה, מצויירים בצורות שונות ובצבעים 
מרהיבים.

  "peBBle painting" באחד הביקורים אצל המשפחה באנגליה, נתקלתי בספרון בשם
)ציור על חלוקי נחל( וקניתי אותו. 

מאז, אני אוספת חלוקי נחל בהזדמנויות שונות וכשנחה עלי הרוח, אני מציירת עליהם להנאתי. 

רוזי לוי

ציור על חלוקי נחל - שימוש בצבעי אקריליק
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ג'וי ליוינגסטון

מלא  ליוינגסטון  וארתור  ג'וי  של  הבית 
ביצירות אומנות: ציורים, פסלים, עבודות 
מעשה  ככולם  רובם  חן,  וחפצי  ריקמה 
שישי  ביום  נפגשות  אנחנו  ג'וי.  של  ידיה 
טעם  בטוב  ערוך  כבר  השולחן  בצהריים. 
עולה  המטבח  ומן  משפחתית  לארוחה 
עומד  השולחן  ליד  אפונה.  מרק  של  ריחו 
עליו  עובדת  שג'וי  ציור  ועליו  ציור  כן 

בימים אלה.
נטייתה של ג'וי לאומנות היא משפחתית: 
סבו של אביה היה אמן גילוף בעץ שקישט 
את בית הכנסת הגדול בטרנוב שבפולין, 
במלחמת  וחרב  מעץ  כולו  בנוי  שהיה 
העולם השנייה. אביה של ג'וי למד גרפיקה 
בברלין, עד שסולק מבית הספר עם עליית 

הנאצים לשלטון.
ילדותה עברה עליה בגלזגו שבסקוטלנד. 
היא זוכרת שאביה לימד אותה לצייר פנים 
כאשר הייתה קטנה מאוד. כבר מגיל צעיר 
קיבלה מחמאות על ציוריה וידעה שזה מה 

שהיא רוצה  לעשות. 
ג'וי גדלה בבית ציוני וביוזמתה באה בגיל 
חו"ל  מדריכי  לקורס  לשנה,  לישראל   17
במסגרת תנועת "הבונים". לפני שהודיעה 
לבית  להירשם  דאגה  להוריה,  כך  על 
בבית  בגלזגו.  לאומנות  המפורסם  הספר 
שלה  העבודות  מתיק  התרשמו  הספר 
לעשרים  קרוב  עבדה  הלימודים,  לאחר  מקום.  לה  ושמרו 
שנה כמעצבת התפאורה של תיאטרון הקהילה היהודית 

.tHe avrom greenBaum players ,בגלזגו
קשה  להם  והיה   1982 בשנת  ארצה  עלו  וג'וי  ארתור 
מה  זמן  עבדה  ג'וי  הישראלית.  המנטליות  עם  להתמודד 
מסוים,  בשלב  באשקלון.  בתיאטרון  תפאורה  בעיצוב 
מן  התפאורה  נפלה  ובדרך  אביב  לתל  עבר  התיאטרון 

המשאית וג'וי נאלצה לבנות הכול מחדש. 
פתחו  חברים  לאומנות.  שקשור  במשהו  תמיד  עבדה  ג'וי 
חלון  את  עבורם  עיצבה  והיא  קיטש"  "לורד  של  חנות 
הראווה. היא אהבה את הרעיון של הדפסה על חולצות, 
ויחד עם ארתור  פתחו חנות של "לורד קיטש" משל עצמם. 
בביתם  הקימו  דבר  של  ובסופו  רבים  בקשיים  נתקלו  הם 
עסק של הדפסה על חולצות, שפעל יותר מעשרים שנה. 

ג'וי עיצבה את רוב ההדפסים בעצמה.

החולצות נתפרו בעיקר על ידי תופרות ערביות, ישראליות 
פחד  ללא  לבקר  אפשרי  היה  זמן,  באותו  ופלסטיניות. 
ואת  הפלסטינים  את  להכיר  למדה  ג'וי  המערבית.  בגדה 
תרבותם, ויש לה רק דברים טובים לומר עליהם. כששמעה 
דיבורים גזעניים נגד הערבים, נזכרה באיבה ששררה בין 

הפרוטסטנטים והקתולים בסקוטלנד.
ללב  ולוקחת  מאוד  רגישה  שהיא  עצמה,  על  מעידה  ג'וי 
לה  מאפשר  באומנות  העיסוק  בעולם.  שקורים  דברים 
להתגבר על פחדים ועל צער. היא אינה מציירת טבע דומם 
או 'דברים יפים'. היא אומרת שמה שהיא עושה מייצג את 
מה שהיא מרגישה כלפי העולם, והציור שלה בעצם מספר 
סיפור. כשהיא מתחילה לצייר היא אינה יודעת מה תהיה 
התוצאה הסופית. אם נשפך צבע, זה הופך לחלק מהציור. 
ג'וי גם מגלפת בעץ. זה אתגר שונה, כי לעץ היו חיים משלו. 
זה לא כמו חימר, שאפשר לעשות איתו כול מה שרוצים. 
ומסובך.  נפלא  ומורכב,  אינטימי  מסע  היא  בעץ  העבודה 
בגילוף בעץ, היא מרגישה שהיא במסע  כשהיא מתרכזת 
העיצוב  לפי  ומתקדמת  חוקרת  היא  נודעת.  לא  בארץ 
משהו  הגילוף  בעבודת  שיש  חשה  היא  העץ.  של  המקורי 

מדיטטיבי. 
גם כותבת שירה. היא  ומספרת שהיא  ג'וי מפתיעה אותי 
משתייכת לקבוצה בשם  voices israel, שמשתתפיה 

כותבים שירה באנגלית. 
את  להציג  שאפה  לא  שמעולם  משיבה  ג'וי  לשאלתי, 
עבודותיה בתערוכה. להיפך, היא מעדיפה שלא להיחשף 
להשתתף  מאוד  נהנתה  היא  זאת,  לעומת  מידי.  יותר 
באו  שרבים  להיווכח  ושמחה  פתוחים"  "בתים  באירוע 
לראות את יצירותיה, במיוחד אנשים צעירים. היא שמחה 

גם על ההזדמנות להופיע בגיליון זה של "השדה".
במובן  הגיל  את  מרגישה  היא   .1943 בשנת  נולדה  ג'וי 
הפיזי, אבל אין לה תחושה של החמצה. היא מרגישה בת 
היא  ומסופקת.  מוערכת  אהובה,  שהיא  חשה  תמיד  מזל. 
והיא  אוהבת  במשפחה  מוקפת  להיות  שזכתה  מאושרת 
שמחה מאוד שהיא גרה כאן בשדה ורבורג, "המקום היפה 

הזה", כדבריה.
אומנות תמיד הייתה חלק ממנה. היא ממשיכה לעסוק בה 
כל הזמן. לאחרונה הצטרפה לחוג עיסת נייר והיא נהנית 
מאוד. היא מרגישה שגם בדרך זו היא יכולה ליצור דברים 

יפים ולספר סיפור.

ראיינה: רותי טלמור
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שירוץ  שחם,  אבי  של  הסוקולנטים  בגינת  ביקר  שלא  מי 
לשם. הגינה מרהיבה ואבי מוכן ומזומן להראות ולהסביר 

לכל מי שמגיע. 
יהיה בוודאי מי שירים גבה וישאל: 'סוקולנטים? מה הקשר 
הוא  אבי  שלמעשה,  זהו,  אז  באמנות?'  שעוסק  למגזין 
אמן בנשמתו והגינה היא פאר יצירתו. כמו כן, הוא עומד 
מאחורי חלק ניכר מן העיצובים שכולנו רואים ונהנים מהם 

מידי פעם בשדה ורבורג.
במקצועו, אבי הוא מעצב תעשייתי. הוא מספר:

ארכיטקטורה  ללמוד  התחלתי  הצבאי,  השרות  "לאחר 
החלטתי שעיצוב תעשייתי מתאים  ב'בצלאל'. אחרי שנה 
המוגמר  מהמוצר  הסיפוק  תעשייתי  בעיצוב  יותר.  לי 
איש  אני  בידיים.  בעבודה  להתבטא  ומאפשר  יותר  מהיר 

ורב  יכולות  רב  שהיה  שלי  אבא  כמו  בידיים,  עבודה  של 
ביצועים. 

עם סיום הלימודים, התקבלתי לעבודה בפרויקט ה'לביא', 
בין היתר בזכות הרקע שלי כטייס בצבא. עבדתי בעיצוב 
מגוונות  בעבודות  עסקתי  טיסה,  ומאמני  סימולטורים 
צעצועים  צריכה,  מוצרי  ובעיצוב  הביטחוניות  בתעשיות 
בהייטק,  רבים  בפרויקטים  השתתפתי  ומשחקים. 
בתקשורת ובתחום הרפואי. עבדתי עם חברות ידועות כמו 
'אלביט', 'אורבוטק', 'סימביוניקס' ועוד. לימדתי בבתי ספר 
לעיצוב 'שנקר' וב-'Hit חולון', והיום אני משמש כמנטור 

עבור סטודנטים המבקשים להתקבל ללימודי העיצוב. 
המאיץ העיקרי לפעילות החברתית שלי בכפר היה כאשר 
 2005 בשנת   reD Bull flugtag-ב השתתפתי 

של  הייתה  בתחרות  חלק  לקחת  היוזמה  הירקון.  בפארק 
ושלי.  שוורץ  דודו  של   - והבניה  והתכנון  שטרן,  מיכאל 
הזכייה במקום הראשון בהשתתפות חברים מהכפר, שצפו 

מיציע המעודדים הייתה שיא מכל הבחינות."

תעופה,  תחרות  הוא  פלוגטאג  בול  רד  המערכת:  הערת 
כוח  כל  ללא  מעופף  טיס  כלי  המתחרים  מכינים  שבה 
חשמלי שמניע אותו. המנצח נקבע לפי מרחק הטיסה של 
ולפי  בצורתו  שמתבטאת  היצירתיות  לפי  התעופה,  כלי 

היכולות התיאטרליות של המשתתפים.

"אחר כך, בפעילות סביב סלט החסה הגדול שזכה בפרס 
הגדולה,  הסלט  קערת  את  תכננתי   ,2007 בשנת  'גינס' 

שמשמשת היום כגגון לפרגולה ב'גינת האחים.' 

אבי שחם
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לקראת מסיבת פורים בשנת 2018 עיצבתי ובניתי, בעזרתו של 
לאחר  שנה  פנטזיה.  בנושא  העם  בית  חזית  את  מרגולין,  רם 
מכן בפורים הנושא היה 'עולם המים'. בנינו לוויתן ענק בכניסה 
לבית העם ועיצבנו את האולם למעין אקווריום עצום. בזכות 
היצירתיות של כל המשתתפים, נוצר עולם ומלואו מעבודות 

נייר וקרטון עם אפקטים של תאורה, ממש כמו אקווריום.
הנושא  הקורונה,  בתחילת  האחרונה,  שלפני  פורים  במסיבת 
ובניתי  תכננתי  הורביץ,  גדי  עם  יחד  ונסיכות'.  'מלכים  היה 
הפקה  הייתה  זו  הביניים.  מימי  המגדלים'  ארבעת  'טירת  את 
מהכפר.  יצירתיים  אנשים  הרבה  השתתפו  שבה  מרשימה, 
למחרת  שהתחוללה  בסּופה  הטירה  נפלה  הצער,  למרבה 
פורים,  למסיבת  התפאורה  את  הקמנו  השנה  גם  המסיבה. 

הפעם בסגנון המערב הפרוע.

במסיבת 'חלום ליל קיץ' האחרונה השתתפתי בתכנון ובבנייה 
של הבר בחורשת השמחה.

קרה(.  לא  )זה  לפנסיה  לצאת  חשבתי  שנים,  כעשר  לפני 
לגדל  התחלתי  הזמן,  כל  במשהו  לעסוק  צריך  שאני  מכיוון 
זה  רבות.  שנים  כבר  מטפח  שאני  לגינה  בנוסף  סוקולנטים, 
שהתפתח  קוצני  קקטוס  גידלתי  וכייפי.  קטן  כתחביב  החל 
וגדל  מאוס  למיקי  דומה  היה  הוא  מעניינת.  מאוד  בצורה 
לאט-לאט. היה יפה לראות את הקקטוס הירוק מגדל ניצנים 
מלגדל  נמנע  אני  היום  אדומה.  לפריחה  שהופכים  אדומים 
הם  גדלים  הם  שכאשר  גיליתי  שבסוקולנטים.  הקוצניים  את 
מתכערים. כאשר העיסוק הפך ל'מסחרי', התברר גם שאנשים 

פחות אוהבים אותם בגלל הקוצים.

מכל  ונהנה  העבודה,  ואחרי  לפני  יום,  כל  בגינתי  עובד  אני 
ומתפתחים  גדלים  שה'ילדים'  מכך  הסיפוק  רק  לא  זה  רגע. 
יפה. אני ממולל ומריח את האדמה, מנסה לערבב סוגי אדמה 
ודשן שונים, חותך ומשריש, מנסה לגדל כל מיני זנים חדשים. 
לכל צמח צורת התפתחות משלו וכל אחד מהם דורש תשומת 
חדשים  לכלים  ולהעביר  לקצוץ  צריך  הזמן  כל  פרטנית.  לב 
להיזהר,  צריך  לגבי המים  לזה.  אני מתחבר  ולהחיות מחדש. 

הם לא אוהבים הרבה מים.
הנחת הגדולה בגידול סוקולנטים היא הפריחה. לסוקולנטים 
הפרחים הכי יפים. מקורו של הסוקולנט הוא במדבר, ובמדבר 
את  למשוך  צריכים  הסוקולנטים  קשים.  הם  המחייה  תנאי 
החרקים להפרייה תוך זמן קצר. רובם פורחים פחות מעשרים 
שנה  מחכה  אני  שלהם.  הייחודיות  זו  בעונה.  שעות  וארבע 
שלמה לפרח והוא מדהים ביופיו. אני מצלם כל הזמן, בתקריב 

ובמקרו.
כמות האהבה שאני משקיע היא נטו מה שאני מקבל בחזרה 
)לא כמו עם אנשים...(. מה יותר רומנטי מזה? זה 100 אחוז 
אהבה. צמח, לאו דווקא סוקולנט, הוא אספקלריה להשקעה: 
מסתובב  אני  בחזרה.  הרבה  תקבל  ודשן,  שמש  הרבה  לו  תן 
במשתלות בכל הארץ ונהנה לראות מקומות ודברים חדשים. 
ברגע שהחלטתי שהעיסוק יהפוך ל'מסחרי', הבנות שלי אמרו 
שבלי כלים זה לא יימכר. מאז, הן אלה שבוחרות את הכלים, 
לכולנו  עושה  זה  ומחזיר.  מוביל  מגדל,  אני  ונהנות.  מוכרות 

טוב. 
שווה לגדל סוקולנט בשביל הפרח."

ראיינה: רותי טלמור
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 מאת שרה בוגן-ברנט 

כציירת, ראיתי חשיבות רבה במתן במה לאומנות העשירה והמגוונת שנוצרת כאן, 
להוצאתה לאור ולשיתוף התושבים במה שקורה פה בבתים ובחצרות. 

בשנת 2013, השנה בה חגג הכפר 75 שנה להיווסדו, נולד הרעיון והצעתי לקיים 
אירוע "בתים פתוחים". ההנהלה וועדת התרבות שמחו על הרעיון, ויחד שינסנו 

מותניים ונערכנו לקראת החגיגה. 
האירוע היה מוצלח מאד והשתתפו בו אומנים רבים. היה מרגש לראות משפחות עם 
ילדים, זוגות ובודדים, הולכים לאורך הכפר באווירה חגיגית, מבקרים בבתי האומנים 

ומתוודעים אליהם ואל יצירותיהם.
המשוב שקיבלנו היה נהדר ומתוכו עלתה בקשה לקיים את האירוע בכל שנה. כך 

אכן קרה, עד אשר הוחלט, מסיבות שונות, לקיים אותו רק אחת לשנתיים, בעיקר כדי 
לאפשר לאומנים לחדש ולהגדיל את יצירותיהם. במהלך השנים, כדי לא לקפוא על 
השמרים, נערכו דיונים ממושכים )ויש לומר, לעיתים סוערים(, וחלו שינויים באופיו 

של האירוע: פתחנו את הדלת גם בפני אומנות לא חזותית, כגון מוזיקה וריקוד, 
אפשרנו גם לבעלי מקצועות אחרים להשתתף באירוע, וכך הוצגו גם תוצרת חקלאית 

ותוצרי בישול ואפיה. בשלב אחר, הוחלט לאפשר גם לאומנים שאינם גרים כאן 
להשתתף ולהציג את יצירותיהם.

בשנת 2018, חגגנו 80 שנה לשדה ורבורג. באותה שנה, בנוסף על תצוגות של ציור, 
פיסול, ריקמה ועיצוב תכשיטים בבתים, נערכו גם הופעות ריקוד ומוזיקה במהלך 

היום. בערב התקיים אירוע מסכם, שבו הופיעו אומנים שונים תושבי הכפר, כגון 
רקדנים ומוזיקאים. 

בשנת 2020, הגיעה הקורונה למחוזותינו והשביתה אותנו. שנה לאחר מכן, החליט 
הצוות המארגן לא לוותר ולקיים את האירוע כמיטב המסורת, תוך הקפדה על 

הוראות משרד הבריאות. גם אירוע זה, כקודמיו, היה מוצלח מאוד.
בעקבות התגובות הנלהבות, עלה הרעיון לתעד בכתב ובתמונות את הפעילות 

היצירתית הענפה והמפוארת בכפר, ולהקדיש גיליון זה של מגזין "השדה" לאומנים 
שלנו. 

אנו מצפות לאירוע בשנת 2023 ובעוד שנים רבות לאחר מכן. 

על אומני שדה ורבורג
ועל "בתים פתוחים"
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