
 .1953זאב זליג נולד בטבריה, ישראל, בשנת 

שימש למעלה מעשרים שנה מנכ"ל וסגן נשיא בחברת "ג'נזיים" הבינלאומית, המפתחת ומשווקת תרופות למחלות 
 גנטיות נדירות.

 יו"ר חברות תרופות בינלאומיות בישראל.

 ישראל.-חבר הנהלה בלשכת המסחר ליטא

 חבר האסיפה הכללית ברשת "אורט".

"פרס גלר להתנדבות", הקים וניהל את יחידת החילוץ וההצלה כפר סבא ושימש נשיא מועדון המתנדבים  חתן
 "שרון".

בשני העשורים האחרונים אספן של חפצי יודאיקה, תוך התמקדות בפריטי "בצלאל". במקביל אוסף מנורות חנוכה 
 מהעשורים הראשונים של מדינת ישראל (קטלוג).

 

 פתח דבר / זאב זליג

אותם ליקטתי לאורך שני עשורים, מהווה עבורי ציון דרך אישי  קטלוג אוסף פרטי "בצלאל" –"בצלאל שלי" 
 וחברתי.

 אשר היוותה בסיס יצירה חדש טוי לדמיון ולתשוקה שלהם באמנותם,ונתנו בי אמני "בצלאל" יצרו מתוך אהבה
מיטב פרי  גם תהליך עבודת האספנות שלי מתבצע מתוך אהבה ומחוייבות ללקט את בארץ ישראל. בדומה להם,

 אבן דרך משמעותית באמנות ובתרבות היהודית, הציונית והישראלית. תם מתוך ההבנה שהן מהוותיציר

 אשר שיקפהאמנות יצירת פרטי יודאיקה היתה תמיד אמנות ואומנות של בני עדות ישראל בתפוצות כמו גם בארץ, 
את סיגנונן הייחודי, התרבותי, האתני והגיאוגרפי. עם השנים הקפדתי, לפיכך, לשלב באוסף שלי לא רק פריטי 
יודאיקה בעלי שימוש דתי (תשמישי קדושה), אלא גם תשמישי מצווה או פריטים המשקפים אורח חיים, שונות 

 תרבותית וייחודיות מקומית.

בתי מזוזות, קופסאות תכשיטים, מאפרות,  מות השנה כדוגמת:אמני "בצלאל" יצרו אמנות שימושית לכל י
אגרטלים וכדומה. לצד אלה: קופסאות לאתרוג, סביבונים, מנורות חנוכה, קערות משלוח מנות, קערות סדר וכן 

 פמוטים, גביעים לקידוש, מגדלי בשמים ועוד.

היום יומית בארץ. בשל כך יאות מהמצשלהם השכילו להבין שלא ניתן להפריד את היצירה האמנותית  האמנים
שהאמנים עצמם עבריים אופייניים, על אף -ץ ישראליםמשקפות נאמנה מוטיבים וסמלים אר יצירות רבות שלהם

 את מוטיב עץ התמרלמשל,  ,מתוך כך היה טבעי בעיניהם לשלב ..אירופאי. ברחובות העיר חנוטים בלבושהילכו 
 גבי קודמת בסגנון הבאוהאוס או לתאר דמויות תנכיות בלבוש מקראי עלבחזיתות ביניינים שנבנו בראשית המאה ה

 פריטים וחפצים לימות החול.

ונית, המתחדשת וניבנית צג היטב את ארץ ישראל הציימקומי חדש, שי –"בצלאל" יסדה, אם כך, מרחב אמנותי 
 תיכוני.-המזרח הפנטזיה מרחבב

אמנותי (היודאיקה) שיקפו אמני "בצלאל" את התמורות שחלו בחיי היהודים ובמקום -בעולם החפצים היהודי
תשמישי הקדושה  רחבה של חומרים ממנה הכינו אתבקשת אותו עשו מושבם החדש. ביטוי לכך נמצא בשימוש 

 והמצווה.



הצמיחה של למנוע מיוחד הוא הפך  שמעותי לאלפי אנשים ומשפחות בארץ. באופןמ "בצלאל" שימש מקור פרנסה
 שוק העבודה הירושלמי.

 –העליה השנייה והשלישית גלי , חילופי השלטון בארץ ישראל מהעותמנים לבריטים, יחד עם 1-מלחמת העולם ה
של יצירה  לקליטה של תלמידים ומורים חדשים במוסד זה. הללו הביאו עימם רוח רעננהיצרו כר פורה והזדמנות 

 ונית.צי-אמנותית

ודאג  ,נשמת האומה העיברית המתחדשת בארץ ישראלרוח בוריס שץ מצא ביצירה האמנותית של "בצלאל" את 
 שהציג באירופה ובארה"ב. באמצעות תערוכות רבות של אמני "בצלאל" ,לשתף בה גם את יהדות הגולה

לאספנים  מנסה לחשוף אותן לקהל הרחב  ובמיוחד אספן נלהב של יצירות אמני "בצלאל", –בדומה לשץ גם אנוכי 
מגוון רחב של פריטים, השופך אור על על  -משמעותי מאוספיי רחב ובו מוצג פלח  ,דרך קטלוג זה ,חוקרי אמנותלו

 כמו גם זו המאוחרת. (תחת ניהולו של שץ) ב"בצלאל"היצירה האמנותית המוקדמת 

 

 לאומית-ית מסורתית לחדשנות חזותיתבין אמנות יהוד -חפצי האמנות של "בצלאל" 
 אוסף זאב זליג") –פרופ' שלום צבר (מתוך הספר "בצלאל שלי 

 

כבמכת ברק עזה הכתה את שדה התרבות והאמנות בארץ ישראל הדלה של שלהי התקופה העות'מאנית הקמת בית 

) 1932-1866דב ברוך) ש"ץ (-בית מדרש למלאכות אמנות" בידי פרופ' בוריס (שלמה זלמן –הספר "בצלאל 

מסמל נקודת מפנה . חוקרים רבים רואים בייסוד בית הספר אירוע תרבותי ממדרגה ראשונה ה1906בשנת 

בתרבות המקומית מחד גיסא, ואת ראשיתה של האמנות החדשה על אדמת ארץ ישראל מאידך גיסא. כבר באוגוסט 

, כשישה חודשים לאחר פתיחת "בצלאל" בבניינו הראשון בשכונת החבשים הירושלמית, ועוד טרם המעבר 1906

עד היום ברח' שמואל הנגיד בירושלים, ניסח בוריס ) למשכנו המוכר הניצב על תילו 1908 -(בל"ג בעומר תרס"ח 

לשונית (עברית וגרמנית) שנשאה את -ש"ץ את מטרותיו ומגמותיו של בית הספר שהקים בחוברת קטנה ודו

). הפרוגרמה כללה מטרות Bezalel Programm und Zweck(בגרמנית  "בצלאל" תכניתו ומטרתוהכותרת 

ית חשיבותו של בית הספר בעיני ש"ץ בנוף הארצישראלי של אותה תקופה. מיידיות לצד חזון לטווח ארוך והתוו

האידאלים הציוניים של המייסד ובית ספרו מתגלים כבר בשער החוברת אשר לצד הכותרת המעוצבת נשאה בצידה 

] לחורבן [בית שני]". שם 1838העברי את פרטי הדפוס (ללא שם מו"ל) במלים הבאות: "ירושלם אב אתתל"ח [

הקודש נכתב כמו במקורות המקראיים הקדומים, מניין השנים הוא זה שנפוץ בארץ ישראל בעת העתיקה,  עיר

לספה"נ, ואולי אף ציון חודש החורבן המסורתי שבו נדפסה החוברת אינו  70ביחוד לאחר חורבן הבית השני בשנת 

עשרה מתוך -של המאה התשע 80-מקרי. היה זה אליעזר בן יהודה שחידש את מנין החורבן הקדום כבר בשנות ה

מגמה ברורה שאותה אימצו בחום כמה מבני היישוב הציוני וש"ץ בתוכם, כסמל כי הגיעה העת לקום מהחורבן 

 לבניית בית לאומי חדש. 

 

ש"ץ אימץ מסרים אלה בהתלהבות וביקש להטמיע בהם את חזון בית הספר החדש בכל דרך אפשרית. בחוברת 

[הדגש במקור] העתיקה, שכל צעד  בארץ מולדתנו"פה  ) ברגשות ובהתלהבות מליצית:12הנ"ל הוא כותב (עמ' 

מזכיר לנו את העבר שלנו, שהנושאים הי[ו]תר מקוריים לעבודה נמצאים בחוצות ובשוקים,  והחפש והחרות מימי 



ה בתקוה חזקה קדם מתעוררים בדמיוננו ויחד עם כל זה מרגישים אנו ביתר עז כל מרירות הגלות והעבדות מעורב

בעתידנו המזהיר בעצם ארץ זו; פה שעל ספסל בית הספר ילמדו תלמידינו האמנות על פי סמלים יהודים מֻצינים 

הלא[ו]מיים -תחת תכלת שמי ארצנו בעת שבאזניהם יצלצל צלצול הקסם של הלשון העברית עם שיריה ומנגינותיה

 [ו]דות שאיפותינו ותקו[ו]תינו הלאומיות."פה מחויבים תלמידינו לדבר מתוך יצירותיהם אך על א –

 

לאומית שמועיד ש"ץ לבית ספרו מתעצמת כאשר הוא מוסיף וכותב: "כמו [ש]'הכותל -דתית-המטרה המשיחית

המערבי' הוא רכוש עם ישראל כלו לבכות ולספ[ו]ד, כן יהיה 'בצלאל' רכוש העם גם הוא וסמל תקותו לתחית עמנו 

 תולדותיו, מהותו ועתידו –בצלאל בשם  1910-ת המשך קטנה נוספת שפרסם ב). ובחובר13בארצנו" (עמ' 

(ירושלים: הוצאת סנונית, תר"ע), מעמדו המתוכנן של בית הספר אף "עולה דרגה": "האמנות הייתה לי למקדש 

והאמנים לכוהניו. ואני חלמתי להיות כהן גדול ולשרת בקדש לפני האמנות הקדושה ולהורות לבני אדם את 

אידיאל של תפארת ועוז וללמדם לאהוב את הטוב ולשנוא את הרע" (עמ' ג); ובעמודים האחרונים של החוברת: ה

"הפתגם לכשנזכה לביאת המשיח, אז יבנה בצלאל את בית המקדש [...] כך יהיה עם בצלאל שלנו כשיגיע לידי 

כו). חזון זה מגיע לשיא ביטויו בספרו  תכליתו, ויהיה אחד הגורמים היותר חשובים בתחיתנו ופאר עמנו" (עמ' כה,

שבו מתוארת  ]1924(ירושלם: בצלאל, תרפ"ד [ ָחלֹום ְּבָהִקיץ –ְירּוָׁשֵלם ַהְּבנּוָיה אוטופי של ש"ץ -הציוני

כמדינה מתקדמת ושוחרת שלום, שבה פועלת חברה אידיאלית וסוציאליסטית,  2018ירושלים וארץ ישראל בשנת 

שוחררת מכפיות וכבלי העבר, וללא  מחסור או אלימות. במרכז ירושלים עומד בית הספר הדואגת לכל הנזקקים, מ

"בצלאל", מעין בית המקדש העתידי, ומי שבא להראות למנהל בית הספר את העיר המשיחית בפריחתה הוא לא 

שראתו אורי, "בצלאל קדמוננו" אשר כעת מעניק מה-פחות מאשר מקים המשכן, רב האמנים הקדמון בצלאל בן

וסיועו להקמת האוטופיה הבצלאלית בעיר הנצח. רעיון זה מתומצת בכישרון רב באופן גרפי, במיטב המסורת של 

אמני בית הספר בשלביו המוקדמים, בתמונת השער של הספר שהוכנה בידי מנהל מחלקת המיקשה בבית הספר, 

ישוב ליד מנורת שבעת הקנים של בית ). בתמונה נראה ש"ץ חנוט בחליפה 1970-1890האמן והמעצב זאב רבן (

המקדש המתנוססת עד היום בראש בניין בית הספר ברח' שמואל הנגיד, ומולו ניצבת דמותו רבת ההוד ולבושה 

בבגד מזרחי של אבי האמנות הקדומה של עם ישראל כאשר הוא מניף את יד שמאלו בתנועה דרמטית ואיתנה 

 שה.המורה על היציאה הרב משמעותית לדרך החד

 

בעיני בוריס ש"ץ איפה יש קשר ישיר בין בית הספר שיסד ובין העבר עטוף ההוד של עם ישראל. האמן המקראי 

ששמו שימש מקור השראה לכל הפרוגרמה של בית הספר, מצטייר כאבי האמנות העברית החדשה שנוסדה 

ת הזוהר של העבר תוך זניחה או בירושלים העות'מאנית. כמו אמני הרנסנס האיטלקי, ביקש ש"ץ להאדיר את תקופ

ובמקרה זה, היצירה החזותית היהודית "הגלותית" שקדמה  –הותרה מאחור של מאות שנות יצירה שקדמו לה 

אמנם מודע ש"ץ למגוון ארצות המוצא של היישוב  "בצלאל" תכניתו ומטרתולחזון הציוני החדש. בחוברת 

ל הארצות המדברים, איש איש כלשונו (רוסים, פולנים, בולגרים, היהודי בא"י, וכותב: "תלמידינו ותלמידותינו מכ

 -אשכנזים, ספרדים, בוכרים, ימנים [=תימנים], פרסים, גורג'ים [=יוצאי גיאורגיה], מערבים [=יוצאי המגרב 

). אולם רשימה זו לא באה כדי להזכיר שלכל קבוצה כזו הייתה 9אפריקה], אמריקנים וכו'" (עמ' -קהילות צפון

סורת אמנותית משלה אשר יכלה לתרום ל"בצלאל" אלא לעניין השפה, דהיינו שכל בני הקבוצות הנ"ל ילמדו מ



לשוננו העברית". ובחוברת הבאה הוא מסביר "לאמנות היו בני ישראל תמיד מוכשרים, אלא שבגולה  -"לשון אחת 

תולדותיו, מהותו  –בצלאל ( נעשו נשמותיהם רצוצות, ואי אפשר היה להם לכשרונתיהם שיתפתחו כראוי" 

 , עמ' ז). ועתידו

בין אם  –גישתו של בוריס ש"ץ שללה אם כן את הישגיה של האמנות היהודית המסורתית בדורות שקדמו לו 

בתפוצות בין אם בארץ ישראל. כל אחת מהקהילות היהודיות שהזכיר ש"ץ בקטע שצוטט לעיל ועוד רבות אחרות, 

במערב או יהדות עיראק והודו במזרח, תמכו ועודדו יצירה חזותית מפוארת במיטב כגון יהדות איטליה והולנד 

האמצעים שעמדו לרשותן ובנסיבות שנכפו עליהן. אמנם יצירה זו הייתה בעיקרה בתחום שהיום היינו מגדירים 

תיים ממבנים "דתי", בין אם נועדה לבית הכנסת בין למשפחה ולבית, אך היא כללה מגוון רחב ל אופני ביטוי חזו

 –ממדיים בתחום של תשמישי קדושה במרחב הציבורי (למשל, ספר התורה -מהודרים לבתי הכנסת, חפצים תלת

מלבושיו ואבזריו) והפרטי (מנורת חנוכה, מזוזה, וכד'), ועד לציור וקישוט על קלף ונייר של פריטים ריטואליים 

צוירות). לצד אלה צמחה איקונוגרפיה מקראי עשירה, כגון, הגדות של פסח, מגילות אסתר, וכתובות נישואין מ

 פיתוח סמלים מובהקים, אמנות דקורטיבית לגווניה, ואף תכשיטנות, ופריטי לבוש אופייניים. 

 

שלושה הדורות -חשובה לא פחות מהיצירה החזותית בתפוצות היא האמנות שצמחה ופרחה בארץ ישראל בשניים

הישן תמכו ועודדו יצירה עממית עשירה ומגוונת, אשר מעידה על כושר יצירתי שלפני ייסוד "בצלאל". בני היישוב 

ואהבה עזה לעיטור וציור, בעיקר אך לא רק של מוטיבים הקשורים למקומות הקדושים בארץ ישראל וסיפורי 

תעשיית מזכרות מארץ הקודש, גיוס  –התנ"ך. אמנם היו לאמנות זו מניעים כלכליים שאין להמעיט בערכם 

עשרה ועד -אך בין כך ובין כך  במהלך התפתחותה במאה התשע –ומות מנדבנים בקהילות התפוצות, וכן הלאה תר

מובהקים, המאפשרים ניתוח עקבי ורציף  ראשית תקופת המנדט לערך, כבר היו לאמנות זו צביון וסגנון מקומיים

מזו, לאמנות זו נודעה השפעה רבה על של "אסכולה" מקורית ומיוחדת בתולדות האמנות היהודית העממית. יתירה 

 בין אם באירופה ובין אם בארצות האסלאם.   –עיצוב החפצים והאיקונוגרפיה היהודית בקהילות שבתפוצות 

בנוסף ליצירה המסורתית של היישוב הישן, מן הראוי להזכיר כאן את בית הספר "תורה ומלאכה" שהוקם בידי 

. 1882נס) בירושלים ונפתח לקבלת תלמידים (בנים בלבד) כבר בשנת ארגון חברת "כל ישראל חברים" (אליא

בית ספר זה שעמד ברח' יפו (אז "דרך יפו",  במקום בו עומד היום מרכז כלל, ליד שוק מחנה יהודה) נועד להכשיר 

, ואף עץ, אבן, גבס (כיור), מתכות, טקסטיל –נערים יהודים ובני דתות אחרות למלאכות אמנות בחומרים שונים  

לימודי מכונאות, וכן הוראה במקצועות כמו נגרות, רישום, יציקת מתכת, חיטוב (דהיינו גילוף ופיסול), אריגה 

), אשר לא הגיע 1931-1848וצביעה. מנהל בית הספר והרוח החיה מאחורי ייסודו ופעילותו היה נסים בכר (

"ץ ולגמרי במקרה, היה אף הוא פעיל בתחומו מתחום האומנויות אלא החינוך היהודי נוסח אליאנס, ובדומה לש

בבולגריה (ובקהילות ספרדיות אחרות), טרם שקיבל על עצמו את התפקיד בירושלים. אף כמו ש"ץ, בכר דגל 

השפה שבה הורה באופן חלוצי בבית ספרו  –ביישוב ובניין הארץ והיה מחלוצי החייאת העברית כשפה חיה 

וגדל בקהילה הספרדית של ירושלים, הוא ובית הספר שהקים היו נטועים ("עברית בעברית"). אך כמי שנולד 

בתרבות ובחיי היומיום של הישוב הישן (כפי שגם במקרה זה מעיד שם בית הספר) ולא עוררו התנגדות בקרב בני 

ת היישוב, לבד מחוגי החרדים הקנאים. תוצרי בית הספר היו בעיקר חפצים שימושיים לצרכי חיי יומיום (מיטו

הן מסורתיים, כגון גילוף מזכרות  -ברזל, מנעולים, שבכות לחלונות, תפירת בגדים), אך כללו גם פריטי אמנות 



עממיות בעץ זית, הן חדשים שבאו לידי ביטוי בעיקר בנושאי השטיחים הידועים מתוצרת בית הספר המעוטרים 

 הרברט סמואל והלורד בלפור. בדיוקנאות של מנהיגי הציונות: הרצל, מקס נורדאו, חיים וייצמן,

 

התמונה שצוירה כאן בקצרה היא בבסיס הרקע והכוחות המניעים אשר פעלו להתפתחות המוצרים המכונים בפינו 

מושאי האיסוף המובהקים של זאב זליג המוצגים בקטלוג שלפנינו לצד פריטים ועבודות אחרות  –"חפצי בצלאל" 

יסוד שנזכרה לעיל ציין ש"ץ כי חברת "בצלאל" "תכונן בית ספר הקשורות לתולדות המוסד. כבר בחוברת הי

ללמוד מלאכות הנוי האמנותי ותכין בבית מדרשה זה מורים למקצעות מיוחדות של המלאכות ועושי סמלים [...] 

). הדמיון בין מתווה 3-2, עמ' בצלאל" תכניתו ומטרתותפתח חדרי מלאכה למלאכות שונות של חרשת אמנות" ("

חלקות השונות אותן הגה והקים ש"ץ ב"בצלאל" לבין אלה שכבר פעלו ב"תורה ומלאכה" אינו מקרי כמובן. זה והמ

על ההבדלים החשובים, המתח האישי והמוסדי שבין הבית הספר החדש לישן עמד בפרוטרוט גדעון עפרת. לבד 

ל" והאמנים שיצרו אותן היו מהבדלי עיצוב וסגננון, ניתן לומר כי בעוד יצירות האמנות "הגבוהה" של "בצלא

קרובים במסרים האמנותיים שיצרו, כמו גם במקורות השראתם ובקבוצות התרבות אליהן שאפו להשתייך, לרוחו 

וחזונו של ש"ץ, חפצי "בצלאל" מציגים תמונה שונה במהותה הפנימית ואף בצורתם החיצונית מן המתווה שתואר 

ה הרמוניה רבה ומלאה יותר בין האמנות היהודית המסורתית של לעיל. להלן נראה כי דווקא בתחום זה נמצא

קהילות ישראל, ובכלל זה המקורות החזותיים של היישוב הישן, לבין הרעיונות של אמנות מקומית חדשה או 

מקורי"  פרי פיתוחו של ש"ץ ומורי "בצלאל". להלן ננסה להדגים בקצרה תזה זו בכמה נושאים -יהודי-"סגנון עברי

 ים הנוגעים לאופן הגיבוש ודרכי הביצוע של המגוון המרתק של החפצים המוצגים בקטלוג זה. מהותי

 

אפילו סקירה שטחית ומהירה מגלה מייד את הדומיננטיות של עולם היודאיקה בחפצי  תשמישי קדושה ומצווה.

טים לנרות שבת, כמו "בצלאל". בין אלה ניתן להזכיר בראש ובראשונה את המגוון הרחב של מנורות חנוכה ופמו

גם גביעים לקידוש, הדסים לבשמים, נרתיקים למגילות אסתר (ואיור המגילות עצמן), קערות ליל הסדר, צלחות 

למשלוח מנות, קופסאות לאתרוג, סביבונים לחנוכה, בתים לתפילין של ראש ושל יד, ידות לקריאת ספר, כריכות 

השורה הארוכה של פריטי יודאיקה מפתיעה בייחוד בהשוואה אמנותיות לספרי קודש, ספרים מצוירים, ועוד. 

לתוצרים המעטים של "תורה ומלאכה" המסורתי הרבה יותר. הנה במהפכה שביקש ש"ץ ליצור באמנות העברית 

החדשה, תוך התנתקות גמורה מכבלי האמנות "הרצוצה" של קהילות ישראל, ביטוי מרכזי במיוחד ניתן דווקא 

ורתיים ביותר. יתירה מזו, רבות מהקטיגוריות ברשימה זו הן בדיוק אלה שזכו לתשומת לב לתשמישי הקדושה המס

גוונים בקהילות ישראל. אפילו הצורות הבסיסיות של חפצים אלה הן במרבית -אמנותית ופיתוח עיצובי עשיר ורב

אירופה), אשר, חשוב  המקרים עפ"י דגמים מוכרים וידועים בחפצי האמנות המסורתית (בעיקר זו של יהדות מזרח

לציין, דוגמאות שלהן נאספו והוצגו בבית הנכות של בצלאל ואותן יכלו התלמידים לראות ולהשתמש בהן כדגמים 

 מובילים או מקורות השראה לעבודותיהם החדשות.  

 

על פי הטכניקות והחומרים שבהם נוצרו מצביע מייד על הקשר והמשכיות ישירה  מיון חפצי "בצלאל"טכניקות. 

של מלאכות האמנות היהודית המסורתיות של הדורות הקודמים. מנורות חנוכה מרוקעות הנחושת נפוצו בהולנד 

לצקת סביבונים ומרוקו למשל, ובכסף בגרמניה, אוסטריה, פולין, עיראק, ועוד. סביבוני פיוטר (ְּבדֹוֶלת) היו הדרך 



בפולין; נרתיקי כסף למגילות אסתר ידועים מקהילות רבות כדוגמת איטליה, טורקיה, וקהילות מרכז אירופה. 

כריכות כסף לספרים נפוצו באיטליה, אוסטריה, והולנד. מלאכת הטוויה, הצביעה ואריגת שטיחים שבה התגאו 

סלאם (איראן, טורקיה, כורדיסטן); ואילו צביעה אנשי "בצלאל" בראשיתו, אפיינה קהילות אחדות בארצות הא

סגול) כה אפיינה את יהודי אמירות בוכרה טרם כיבושה בידי האימפריה הרוסית -ידנית של בדים באינדיגו (כחול

כגון  –עד כי זיהו אותם לפי כתמי הצבע בידיהם. מלאכות אחדות "עלו" ארצה באותה תקופה מקהילות המוצא 

דינה אשר כה מאפיינת פריטי "בצלאל" רבים הגיעה לארץ ישראל עם הצורפים  התימנים עבודת הפיליגראן הע

יהדות מזרח אירופה, ובארץ הציגה שילוב טכניקות מעניין שלא  –(אם כי הטכניקה נפוצה גם בקהילת מוצא אחרת 

ייתה בשלהי המאה היה זהה לארצות המוצא), או עבודת דמשק (בעיקר שיבוץ דגמי כסף ונחושת בכלי פליז) שהוח

הי"ט בידי אמנים יהודים בקהיר ובדמשק והועתקה כמעט במדויק במחלקת הנחושת של "בצלאל" בהנהלת אברהם 

). מבין החומרים שהיו בעלי צביון מקומי יותר ניתן לציין את העבודות האופייניות בעץ זית 1949-1885אדון (-בר

התרכזה בבית לחם וירושלים לא רק בקרב היהודים (ובכלל חומר אהוב בתעשיית המזכרות של היישוב הישן ש –

זה ב"תורה ומלאכה"), אלא גם, ובעיקר, הנוצרים וכן המוסלמים. עוד "מלאכה מקומית" היא השימוש המשני 

), שבא לידי ביטוי מובהק ב"בצלאל" בשימוש שעשו המורים Trench artב"חומרי מלחמה" לצרכים אמנותיים (

פגזים תוצרת גרמניה בהם השתמש הצבא הטורקי כנגד הבריטים, והוסיפו עליהם עיטורים  והתלמידים בתרמילי

 בסגנון בית הספר.    

 

נושאי המוטיבים המעטרים את חפצי "בצלאל" המוקדמים הם שילוב מרתק בין מסורת העבר למוטיבים מוטיבים.  

יהודית. כך למשל, מוטיב נפוץ ואהוב כמו חדשים. ארצות המוצא של רבים מהם מזדקרת מיד לעין חוקר האמנות ה

צמד האריות ההרלדיים המזדקפים על כפותיהם האחוריות וביניהם חפץ מקודש כלשהו, "עלה" ארצה ממזרח 

גבי ארונות קודש, לוחות מזרח, מגזרות נייר, מצבות קבורה, -אירופה, שבה היה נפוץ במגוון נרחב בהרבה על

בין האריות ניצבת עפ"ר מנורת שבעת הקנים, אשר מופיעה   -ם אופייניים מנורות חנוכה, ועוד. כך גם סמלי

בפריטי "בצלאל" רבים אחרים, ומשמשת כסמל יהודי מובהק כבר משלהי בית שני. עיצובה במוצרי "בצלאל" 

מדגיש הן את דימוייה האהובים בעת העתיקה, הן בעת החדשה (למשל בשטיח צידה סמל המגן דוד שזכה לתחייה 

מית בדור שלפני "בצלאל" ורב בו השימוש לסמן את "לאומיותם" או תעודת הזהות של החפצים. לא פחות לאו

חשובים הם מראות האתרים הקדושים של ארץ ישראל. לאחר דורות רבים של גלגולים שונים, דמותם ִנְתַקְּבָעה 

הדימוי המוכר של כיפת הסלע  באמנות של היישוב הישן. מאות פריטים עממיים שנוצרו בתקופה זו מציגים את

(כבית המקדש), הכותל המערבי, קבר רחל, או יד אבשלום, אומצו בחום רב ע"י אומני "בצלאל". לצד כל אלה עלו 

וצמחו מוטיבים חדשים שבחלקם אינם אלא תחייה של מוטיבים ישנים שנשתכחו במהלך הדורות של התפתחות 

טת הוא השימוש בדימויים של מטבעות יהודים מתקופת בית שני האמנות היהודית בתפוצות ישראל. דוגמא בול

לצורך שיבוצם על פריטי "בצלאל" (למשל מנורות החנוכה הבצלאליות). המטבעות לייצוג נבחרו בזהירות רבה 

כגון חזית בית המקדש על מטבע מנהיג המרד נגד הרומים, בר כוכבא. לעתים זו  –בשל המסרים הטמונים בהם 

לתחייה של מוטיב קדום שעוצב מחדש, כמו עץ התמר (או דקל) ששימש בעת העתיקה (הן באמנות הייתה הקמה 

הרומית המקומית, הן היהודית) כסמל מרכזי של ארץ ישראל וחודש ע"י אמני בצלאל המובילים (כגון זאב רבן) 

במידת מה את הדרך ואחרים באותה משמעות בדיוק. השימוש במונומנטים של הארכיאולוגיה המקומית, המזכיר 



בה שילבו אמני הרנסנס האיטלקי שרידים רומיים ביצירותיהם, הוביל גם במקרה זה לשילובים מקוריים וחדשניים 

באמנות היהודית. כך למשל, ההדס לבשמים שעוצב בגולה (בעיקר גרמניה) בדמות מגדלי העיר העתיקים של מרכז 

ורפי "בצלאל" או המגלפים של מוצרי עץ הזית. ברוח זו אירופה, נעשה בדמות יד אבשלום המקומית בידי צ

הועשר גם עולם הדימויים המוכר ונוספו לו דימויים בעלי צביון דומה. בעיקר בולט בהקשר זה הוא הדימוי של 

מגדל דוד אשר הופיע פה ושם באמנות העבר (בעיקר דווקא באמנות נוצרית ומפות מצוירות של ירושלים) אך לא 

כזי אפילו באיקונוגרפיה של בני היישוב הישן שלא ראו בו אתר קדוש. אמני בצלאל העלו דימוי זה תפס מקום מר

לדרגה איקונית המשתווה למראות סמליים של אתרים כמו הכותל המערבי או קבר רחל, ללא ספק בשל המשמעות 

לאומית עם העבר ההרואי לאומית שהוענקה למצודה כסמל של עזוז ועוצמה יהודית הקושר את התחייה ה-הציונית

 של עם ישראל. 

 

. בקטגוריה האחרונה בדיונינו הקצר נבדוק את התחום שבו חידשו במידה הרבה ביותר אומני חפצי חולין ונוי

אך בד"כ  –"בצלאל" בתחום חפצי הנוי. אומנים ובתי מלאכה יהודים כמובן ייצרו בעבר פריטים שאינם "יודאיקה" 

ותם, אלא במקרים יוצאי דופן. כך הדבר גם בתחום של פריטי אומנות יוקרתיים אלה לא נשאו חותם של יהד

שנוצרו בידי בעלי מלאכה יהודים עבור שכניהם, בעיקר בארצות האסלאם. צורפי הכסף במרוקו או תימן עיצבו 

ואר) וללא עבור האוכלוסייה בקרבה הם חיו תכשיטים, או אף כלי זין (למשל, פגיון תימני מעוקל הנתון בנדן מפ

חריטת הצורף באותיות עבריות על מנת לציין את איכות הכסף (בתעתיק מערבית) אין לדעת בוודאות כי מדובר 

בחפצים שנוצרו בידי אומנים יהודים. אומני "בצלאל", לעומת זאת, הרבו ליצור חפצים לשימוש יומיומי שבהם 

של החפצים או הזהות האתנית של יוצריהם.   מוטבעים סמלים מוכרים המזהים מייד את "קבוצת ההשתייכות"

אוסף זליג גדוש בדוגמאות רבות לכך: מברשת לשיער שעל גבה רקוע סיפורם של יעקב ורחל בלבוש ערבי 

"מקראי",  קופסאות כסף לתכשיטים עם תבליטי המקומות הקדושים ומגיני דוד או גילוף בשנהב של הגר וישמעאל 

יה מלקטת שיבולים בשדה בועז, צלוחית שבמרכזה מגן דוד גדול, כדים עם עצי במדבר, סיכת נוי עם רות המואב

תמר, תרמילי פגזים מעוטרים בתמונות אהובות של חלוצים עברים חסונים עובדים בשדות, אגרטלים מעוטרים 

ל באורחות גמלים, משקולת נייר עשויה עץ שבה משובץ מראה קבר רחל, סופג דיו עם הדימוי האיקוני של מגד

דוד, וכן הלאה. הקשר בין הדימוי לחפץ הוא משני כמובן, והעיקר הוא המסר החזותי ההולם את הנרטיב הציוני 

החדש. מסרים חזותיים אלה מתעצמים ע"י התוספת של כתב עברי באותיות מרובעות, ברורות ובולטות, 

אשכנזים. למען האמת, עיצוב  המבוססות על טיפוגרפיה עברית של סופרי סת"ם מעולים, בין אם ספרדים ובין

הכתב העברי ב"צלאל" הוא מרכיב  אימננטי במלאכת עיטור החפץ והתאפיין גם בפיתוחו בהשפעת סגנונות 

נובו או פזילה לערבסקות המוסלמיות לפיכך, גם אם התמונה המקראית של רות בשדה -אמנותיים חדשים כמו האר

עשרה באירופה, הרי הכיתוב -המחצית השנייה של המאה התשע למשל יכולה הייתה לאפיין ציירים רומנטיים של

העברי הנלווה לה לא מותיר ספק באשר לקבוצת השייכות של יוצריה הארץ ישראליים. גם בנקודה זאת בעצם יש 

ממדיים אשר כתובות ההקדשה או פסוקים מתאימים -בייחוד בחפצים תלת –המשכיות של מסורת האמנות היהודית 

מרכיב דומיננטי בעיצובם, בניגוד, לשם השוואה, לחפצים דקורטיביים מערביים או תשמישי קדושה מהמקורות הם 

נוצריים. אי אפשר כמעט למצוא טס לספר תורה, פרוכת לארון הקודש, או כיסוי לחלות ללא טקסט עברי שהוא 

מנורה" -ו לוחות "שיוויתיחלק בלתי נפרד ממראה החפץ,  שלא לדבר על כתובת נישואין, לוחות מזרח, קמיעות, א



שבהם העיטורים שוליים בד"כ לטקסטים. אך גם ללא כתב, או גם אם זו קערת הגשה לממתקים שאינה מעוטרת 

בסצנה מקראית או סמל יהודי מובהק, מצבור פריטי "בצלאל" שנוצרו בידי המחלקות השונות בבית הספר מאפשר 

השייך לקבוצה זו שנוצרה בתבנית, עיצוב וסגנון מסוימים אותם למתבונן לזהות באופן קל יחסית כי מדובר בחפץ 

 אנו מכנים באופן גורף "סגנון בצלאל".  

 

כללו של דבר, חפצי "בצלאל" מציגים פרק נוסף וחשוב בתולדות האמנות היהודית. פרק זה ממשיך במידה רבה 

התבניות והנושאים, מוכרים מחפצי את מסורות העבר ובו בזמן מקדם ענף זה למקום חדש. גם כאשר הטכניקות, 

אמנות יהודית של הדורות שקדמו ל"בצלאל", שילובם בחזון הבצלאלי פרי רוחם של בוריס ש"ץ ומורי בצלאל, 

בייחוד זאב רבן, הביאו ליצירה של אסכולה מקורית בשדה העיצוב של חפצים יהודים. תרם לכך רבות ללא ספק 

ים מדוברות. אם בעבר אנו יכולים לדבר על מאפיינים של אמנות יהודי קיבוץ הגלויות שנוצר בארץ ישראל בשנ

פולין, איטליה, איראן או תימן בתקופה נתונה, הרי שבארץ ישראל נוצר מיזוג סגנונות וטעמים חדש ומקורי. אמנם 

ממי כפי שאפשר לראות למשל בעבודתו של האמן הע –תהליך זה החל אף הוא כבר באמנות של בני היישוב הישן 

) יליד טהרן, אשר יצירתו משלבת בין מוטיבים עיטוריים 1940 – 1870משה (שאה) בן יצחק מזרחי (לפני 

פרסיים שהביא מארץ מוצאו, לבין נושאים מקראיים נרטיביים ואחרים מאוקראינה ופולין אותם למד להכיר 

זה למורכבות עשירה ורבת פנים, משכניו בני היישוב האשכנזי בירושלים. אולם אומני "בצלאל" הביאו תהליך 

והחפצים שיצרו מציגים מנעד נרחב פי כמה של מסורות העבר היהודיות ושילובן באופן מקורי ומועצם בתבניות 

יהודים בין אם במבחר סגנונות מודרניים של האמנות המערבית -חדשות, לצד מקורות השראה "חילוניים" או חוץ

, אר נובו ויוגנדשטיל), בין אם השפעות עיטוריות של אורנמנטיקה מוסלמית קלסיציזם, ריאליזם ורומנטיקה-(ניאו

מקומית ומיובאת. הצלחתו של "פרויקט" זה נכרת בדורות שלאחר מכן ולמען האמת נמשכת באופנים שונים עד 

וב היום, כאשר התווית "בצלאל" בהקשר של חפצי אמנות מקומיים הפכה ל"מותג" בלשון ימינו, ומקור השראה לט

ולרע. הנה כי כן חפצי "בצלאל" והאומנים שיצרו אותם הותירו מורשת חזותית וחומרית שרבים המשחרים להזין 

עיניהם במוצריה, לנסות לחדור לפשרם ולסמלים המעטרים אותם, להציגם במוזיאונים ותערוכות, ולאסוף 

 ג שלפנינו. בתשוקה רבה פריט אחר פריט כמו באוסף המובחר של זאב זליג הנפרס בקטלו
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