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 -  זזע הימחנ

 "חכשנה" ןמאה 

 

 תאמ

 רנייו הילו'ג 

 אובמ

- 1923( זזע הימחנ בשחנ ,ולש הריירקה אישב
 רתויב םיבושחה םיילארשיה םילספה דחאל )2008

 וכרד תא לחה אוה .ירוביצה בחרמב ודבעש
 תיתונמאה הקלחמה לש הלהנמכו הדסיימכ
 ןכמ רחאל .עבש ראבב הסרח הקימרקה לעפמב
 לארשיב םייזכרמ םיניינבב םילספל תונמזה לביק
 ףסונב ,ביבא לתב ןותרשו ןוטליה תונולמה ומכ
 זכרמב ילארשיה ןילקרטה ומכ רתויב עדונ רתאל
 Israeli( .יס .יד ןוטגנישווב עפומה תויונמאל ידנק

Lounge in the Kennedy Center for the Performing 
Arts(. זארטיוה תונולח לשב ףא םסרפתה אוה' 

 הב השדחה הקינכטה תוכזבו ,ולש םיינשדחה
 הלאכ תונולח .רתוי לודג קהוב רוציל ידכ שמתשה
 םייטרפ םיתבו תסנכ יתב רובע ונממ ונמזוה
 ,רשיפ הנוי ,1973-ב .לארשיו ב"הרא ,הינטירבב
 בתכ ,זאד לארשי ןואיזומב וננמז תב תונמא רצוא
 ותריציב ןמא-בר תגרד שכר אוה יתעדל" :וילע
 ויתימעמ דחא לכמ רתוי ,תילטנמונומה
 ותריצי ,2008 תנשב ותומ דע םלוא .1"םיילארשיה
 .המ תדימב החכשנ
 זזע ,הנושארבו שארב .ךכל תוביס רפסמ ונכתיי

 םיניינבבו רוביצ יניינבב ובצוה וילספש ןמא היה
 יתבו םידרשמ ,ןולמ יתב ,תסנכ יתב ללוכ םייטרפ
 ב"הראב לארשיב םילכירדאל דומצב דבעו ,רפס
 ויתוריציש ועדיו וב וחטב הלא .הינטירבבו

 םיירוביצה םיללחה םע ובתכתי תוינשדחה
 הז םוחת .2דחאכ תינכותו תינרוצ ,ובצוע םרובעש

                                                             
-ל ךראותמ רשיפ הנוי לש ויכמסמב זזע לש הז רוכזא1

12.12.1973.  
 ידיב וננכותש םיניינבב וילספ תא ביצהל זזע ןמזוה לארשיב 2
 .היקזח רזלו לטנמולב לאפר ,ינש םוחנ ,דג הרוד םילכירדאה
 םילכירדאה תורבח ידיב עובק ןפואב ונמזוה ויתודובע ב"הראב

Eggers & Higgins and Loebl, Schlossman & Bennett. 

 ,תולודגה ויתובהאמ דחא היה ילכירדא לוסיפ לש
 :1965 תנשב ןויארב ןייצ יפכ

 ןטק הדימ הנקב לוסיפש הסיפתב יתזחא"
 רחאלש תויתרבחה תוביסנב רתוי יטנוולר וניא
 תינויווש הרבחב אל דוחיב ,םלועה תמחלמ
 תונמאש ענכושמ יתייה .תילארשיה וז ומכ
 רצוויהל וא ,תירוביצ תונמא תויהל הכירצ
 הכרד רבחתהל לכוי עצוממה םדאהש ןפואב
 3."ינרדומה םלועל

 ,םימייוסמ םיניינבל תוננכותמש תונמא תוריצי
 ,םיידי םיפילחמ םיניינבהשכ הנכסב תואצמנ
 הריציה הלאכ םיבצמב .םיסרהנ וא ,םישדחתמ
 ידמ הלודג איה םא דוחיב ,דוביאל תכלל הלולע
 ךכ ,לזמה עורל .רחא םוקמב התוא ביצהל השקו

 ,זזע לש רתויב תולודגה ויתוריצימ המכל הרק
 ,רתויב םיבושחה םיינוטקטיכראה וילספמ המכלו
 .ירוביצה בחרמהמ ורסוה ויתוריציש עריא ךכו

 ללחל םיאתהש לדוגב ויה אל תויזכרמה ויתודובע
 ןיינועמ וניאש ריהבה ףא אוהו ,ילאיזומ ףא וא יתיב
 ינא" :ורמאב ,םינואיזומ ינסחמב ומלעיי ויתודובעש
 ןש ילדגמב ןיעה ןמ תאבחנ תונמאש בהוא אל
 רציש הקימרקל טרפ 4."םוימויה ייחמ תדרפנו

 יפסואב יוארכ תגצוימ הניא ותדובע ,וכרד תליחתב
 .םינואיזומ

 -מ גרבנזור ןי'גוי רובע םימזימ  רפסמ לע דבע אוה הינטירבבו
Yorke, Rosenberg & Mardall. 

3Charles S. Spencer “Azaz Sculpture as Architecture” in 
Studio International, November 1965, p.198 
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 זזע רחב 1963-בש הדבועה םצע ,ךכ לע ףסונ
 תונולח בוצעל הנמזה לביקשכ לארשי תא בוזעל
 ,)Carmel College( 'גלוק למרכ רובע 'זארטיו

 הקיחרה ,הינטירב ,ריישדרופסקואב תידוהי הימינפ
 תעד .תילארשיה תונמאה לש יזכרמה םרזהמ ותוא
 הלא יפלכ השק תויהל הלוכי תילארשיה להקה
 םירפסה בורמ רדענ ומש .ל"וחב תויחל ורחבש
 הליחתמ םויכ קרו תילארשי תונמאב םיקסועה
 תרבחלו הסרח תקימרקל הבושחה ותמורת
 תכרעומ אל ןיידע יכ םא ,תכרעומ תויהל תיכשמ
 ,תאז םע .לארשיב תיתביבסה תונמאל ותמורת ויד
 תונמאה תניצסמ קלחל ךפה אל םלועמ אוה
 רמא ךכ .ול םיאתהל היה יושעש רבד ,תיטירבה
 :םלוצמ ןויארב

 וא םסרפתהל ףחד יל היה אל םלועמ"
 יתיצר דימת – העודי תוישיא תויהל ,חילצהל
 הב םיננובתמש םישנאה וטפשי יתדובע תאש
 הסנמ ינאש הממ ועפשוי אלש ,םטבמב
 5."רמול

 בוציעב ןכו ,הקימרקב ולש הריירקה תא לחה זזע
 זכרתה אוה ,האלהו 1960 תנשמ .תיכוכזו םיטישכת
 הנקב םיינוטקטיכרא םילספ רקיעב רציו ,לוסיפב
 ןווגמ םע דבע אוה .םי'זארטיו םג ומכ לודג הדימ
 ,הזנורב ,ןוטב ללוכ םירמוח לש ןפוד אצוי

 תיביטרוגיפ התיה ותריציו ץעו ,ןבא ,םוינימולא
 בחור לע ריעה וירקבממ דחא .דחאכ תטשפומו

 :ותריצי לש העיריה
 .ללכה ןמ אצוי ןפואב ןנוחמ אוה זזע הימחנ"
 הקימרק סדנהמ ,ןבא תתסו גולואיכרא אוה
 ספיספ בצעמ ,'זארטיו תונולח בצעמ ,רדקו
 ךובנ יאדווב אוה ...לספ ןכ ומכו ,ןטישכתו

 םייתונמאה םיעצמאה רחבמ לומ לא םיתעל
 6."רוחבל ישפוח אוה םהמש םירמוחהו

 שומיש השע ןהב תונושה תוקינכטה ןווגמ םנמא
 השק ןכש ,יתייעב אוה הדימב הב ךא ,ןורתי בשחנ
 ןתינש יפכ ,זזעל ינייפוא ןונגס וא םוידמ ראתל
 תונמאה רקבמ וליפא .ונמז ינב םינמאה תא ןייפאל
 ,זזע לש םילודגה וידהואמ דחא ,רסנפס סלרא'צ
 :ובתכב ,1986-ב היעבה תא ההיז

 וניא ,וללכב תונמאה םלועו ,ינרדומה רוביצה"
 לש השעמהו הכלהה םע דדומתהל לגוסמ
 ,תרכומ תוישיא םיפידעמ םה .תונורשכ יוביר
 לש לבגומ חווטב תדבועש ,תיטנרהוק
 7."םירמוח
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 םהבש תומשה יוביר תא ריכזהל ונילע ,ףוסבלו
 ןתינו תילגנאב דיחא תויא ןיא יטרפה ומשל .הנוכ
 םג ול ןתינ ותדילב .תואסרג עבראב תוחפל ותייאל
 רובע דבעשכ שמתשה ובש ,ירנה יפוריאה םשה
 .ה.נ ומצעל ארק תופוכת .תילגנא תורבוד תורבח
 תנשב הנושארל טנרטניאב שמתשה וב םש ,זזע

 לע רתויו רתוי םיכמסנ ונא וב ,הז ןדיעב .2004
 תא המזי ותחפשמש ינפל ,םיבשחוממ שופיח יעונמ
 ,ולש הידפיקיוה ףד תאלעה תאו ולש רתאה שודיח
 ויתוריינ ןיב ,ןכאו .ויתודוא עדימ אוצמל השק היה
 ,טנרטניאה ןדיע ינפל וליפא יכ ךכל תויאר ונאצמ
 ויה ויתודובעש םינפסא ,תחא םעפמ רתוי

 8.ותוא רתאל ושקתה ,םתולעבב
 זזע תחפשמ םע דומצב יתדבע תונורחאה םייתנשב
 תאו וייח תא רוקחל תנמ לע לארשיב םיתימע םעו

 ןיידע תודובעהמ ולא תולגלו ,תיתונמאה וכרד
 ןויכרא ,ןכדועמ רתא תונבלו ,ודבא ולאו ,תומייק
 הווקת ילוכ .ויתוריצי לכ לש םלוצמ דועיתו ןגרואמ
 ותדובע תא םסרפלו הכורעת גיצהל לכונ דיתעבש
 אובמ הז רמאמ הווהי ,זא דע .רתוי ףיקמ ןפואב
 ךא ,תיגולונורכ םנמא איה רמאמה תשיג .ותריציל
 וקיסעהש תומיתהמ ןווגמ םג ןאכ תוהזל יתנווכב
 תוקינכטה לכב ינשה טוחכ תורבועש ,ותוא
 ןה הארשה באש אוה .קסע םהבש םימוידמהו

 זזע .לארשי לש ירבדמה ףונהמ ןהו יונבה ףונהמ
  רזח תופוכת ךא ,תרוסמ רמוש ידוהי היה אל
 תריציל ריקחת ךרעשכ םייארקמה תורוקמל
 רוקמ דימת ול הוויה ירבעה תיבפלאה .תונמא
 .הארשה

 יאבצ תורישו תודלי
 ,בהלנ ינויצ ,ויבא.1923-ב ןילרבב דלונ זזע הימחנ
 בשייתה ,היסור דיליו ועוצקמב היקשהל החמומ
 .1906-ב הניטסלפב
 ,1920-ב ץראל העיגהש הינמרג תדילי ,ומא 

 ןויכ ,הב תדלל ידכ התדלומל רוזחל הטילחה
 התיבב םייוקלה םייאופרה םיאנתהמ הששחש
 םישדוח ןב ותויהב הניטסלפל רזח זזע .שדחה
 ,1990 תנשמ ןויארב .בקעי ןורכזב לדגו םירופס
 :ריעצ ליגמ רבכ לוסיפב הליגש ןיינעב זזע רכזנ

 ,ןבאב בוצחל ,רשע ליגב לספל יתלחתה ינא"
 םילעופ ויה רצחב ונלצא הפוקת התואב יכ
 םושמ .תיבה ינוקיתב וקסעש םיבצוח ,םיברע
 9."למזיאלו תבקמל יתכשמנ המ

 
8Rosary College  שקיבשכ זזע לש ורותיאב ישוקל סחייתמ 
 וישנא יכ 'גלוקה בתכ ,2010 יאמל ירישעב .ולספ תא ריסהל
 ."טנרטניאב רשק יטרפ לכ ואצמ אל ךא זזע ירנה תא ולגיג"
 5.6.1990 ,ןומיל הביבא םע ןויאר םוגרת  9
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 ידימ לביקש רומחה שנועה תורמל
 זזע ךישמה ,םרגש קזנה לע ויבא
 .וירוענ תונשב םג ץעבו ןבאב ףלגל
 ויה ותיב תוריקש ףא לע ,תאז םע
 םינמא לש םהיתוריציב םיסוכמ
 אל זזע ,ויבא ךמת םהב םיימוקמ
 יל היה אל" :ריהצהו תונמאב ןיינעתה
 יתלכתסה אל ינא ,תונמאב ןיינע םוש
 ירפסב יתניינעתה אלו תויצקודורפרב
  10."תונמא
 1941-ב יטירבה יצל סייגתה זזע
 ךא ,ףלגל ךישמה ותוריש ךלהמבו
 ,ביבחתמ רתוי אל ןיינעב האר
 םג  ,יתפליגו יתבשי דימת" ורמואב
 .יתייהש תומישמה לכב םגו ,אבצב
 ומכ ,קוסיע היה הז יליבשב לבא
 11."התש וא ןשיע רחא והשימש
 תוביסמ ינמז ןפואב בוזעל ץלאנשכ
 לע תואצרהב ףתתשה ,תויאופר
 ,תירבעה הטיסרבינואב היגולואיכרא
 העדונ רבדל .רלפקור ןואיזומב רקיבו

 ירבדכו ,ותריצי לע הלודג העפשה
 טהלל  ליבוה" אוה ,רסנפס סלרא'צ
 תוקומע רתוי רחואמ עיפשהש ,ידימת
 12".תיתונמאה ותריצי לע
 קלחכ יטירבה אבצל זזע ףרטצה ךשמהב
 ותוהשב .הפוריאב תרישו תידוהיה הדגירבהמ
 תטיסרבינואל םשרנו תונמדזהה תא לצינ הפוריאב
 תרשל חלשנ זאו .ןבאב ףוליג דמלו הינולוב
 ,םייעוצקמ םירדק לש הצובק שגפ םש ,דנלוהב
 םש .ןמאכ תוהדזהל ותוא ודדועש םינושארה ויהש
-1899( רמאהטואטש   סאפס   ןמאה   תא  שגפ   ג

1983Cephas Stauthamer (, רתוי דמלי ולצאש 
 .רחואמ
 תמחלמב םחליהל ידכ לארשיל רזח אוה
 זזע .ןיבר קחציו ןייד השמ םע תריש הב ,תואמצעה
 יאבצה סיסבב רקיב תופוכתו ןיעידומה ליחב תריש
 םינטק םינולספ ףלגל רזח אוה .עבש ראבב
 רקי היה בהנש .םינוילתו תועבט רציו ,םישארו

 ,למגו הרפ תומצעב םייוסינ זזע ךרע ומוקמבו דואמ
 ,1953 תנשמ ןויארב .םתוא אוצמל ידכ בגנל דריו

 :הדובעה ךילהת לע רפיס
 תומיא ,תמה למגה תומצע תא גישמ זזעש רחאל"
 ,םישדוח המכ ךשמב שובייל ןחינמ אוה ,ותכאלמל
 תומצעהו ןכותב יוצמה ןמושה גופיש תנמ לע
 תכאלמ תא .השורדה תומיטאה תא הנלבקת
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 השולש תועצמאב עצבמ אוה ףוליגה
 ףא רזענו םידחוימ םיניכס ינימ
 13."ילמשח חדקמב
 ,הלא תודובעל קוש רבכ היה
 דומעל השקתה זזע ,השעמלו

 ןהמ המכ ןתנ ףוסבל .שוקיבב
 תעב שגפ התוא ,הפי ותשאל
 איה .עבש ראבב אבצב תרישש
 בהנשו םצע ינולספ תרמושו תרצונ
 ןפוג גלפו םישנ ישאר לש הלא
 .םויה דע ,רידנ רצואכ ,ןוילעה
 תולבל הצרי אלש זזע שח הז בלשב
 שגפ אוה .אבצב וייח תיראש תא
 היהו בגנב ודבעש םיגולואג תצובק
 ןיסח רמיח לש תומיגד ואצמשכ חכונ
 שדח ןוויכ ןמיס רבדה .המדאב שא
 .וייחב
 תא אלמל רחא רישכמ יתשפיח"
  .תונויצה תרגסמב ילש דועייה
 וילע בושחל יתלוכיש דיחיה רבדהו

 ראבב תיתיישעת תרגסמ היה
 ןויערה יב ררועתה ...עבש
 ל"וחל עוסנל ,ל"הצמ ררחתשאשכ
 ,תיתיישעת הקימרקב תוחמתהל
 יתנווכתה .לעפמ םיקהל ליבשב

 רמוח ללגב ,עבש ראבב יטרפ ןפואב לעפמ םיקהל
 14."תימרק הישעת לעפמ .םש יוצמה םלגה

 הפוריאב םידומיל
 תנמ לע דנלוהל רזחו אבצה תא זזע בזע 1953-ב
 לעפמ חותפל ידכב שורדה ןויסינה תא שוכרל
 םירבח ךרד םירשק רבכ ול ויה .בגנב הקימרקל
  .תימרק הימיכב דחוימב ןיינעתה אוהו ,םש ריכהש
 לספכ םשרנ זזע יכ םיארמ םיימשר םיכמסמ
 Oudezijds Voorburgwal 57  תבותכב ררוגתמה
 ,רמאהטואטס סאפס לצא דמולו םדרטסמאב
 ןכ ינפל היהש ,תיבב .תיבב ירקיעה ריידה היהש
 םינמאל וידוטס יללח רפסמ ויה קבט לעפמ
 היסוי ותשאו רמאהטאוטס .ולש גגה תוילעב
 ,תימס הנאיד םשב םג העדונש , (Josje Smit)טימס
 םילודג םילספ ורציו ,הקימרקב רקיעב ודבע
 תיכוכז לע רייצ םג רמאהטאוטס .רמיחמ םידמימ
 רבכ ,המגוד זזעל קפיסש המ ,ספיספב דבעו

  ןתינ דציכ ,וכרד תישארב
 ,דנלוהמ תונמא ןוירטסיה ,םורטסוא ןו ןיטרמ
 רטנבד ןו טסוי לצא תונמא דמל םג זזעש ןימאמ

 24.2.1953 ,בירעמ ,תושביה תומצעה ןוזח ,ןשב לאפר 13
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 הימיכל םיחמומ ,ןאמלבוד ואת לצא ףאש ןכתיו
 זזעש ךכל תויאר ןנשי .הפוקת התואב תימרק
 וא גאהב תינכט הללכמב סרוקל םשרנ
 .שובסנגוטארהב
 דלישטור .דלישטור ירנהב זזע שגפ ,וז הפוקתב
 ,ותדלוה ריע ,טרופקנרפמ 1933-ב הילגנאל עיגה
 ךפה ,המחלמה רחאל .'גדירבמייקב דומלל ידכ
 ,ןמזה תב הקימרק לש בושח רחוסו ןפסאל
 המכ לש תוריירקה תא קישה הרוומירפ ותונחבו

 ,1953-ב .תונושארה םהיתוכורעתב םיבושח םירדק
 הנושארה ותרשמ תא גישהל זזעל דלישטור רזע
 ול היה וב ,ןודנולב הקימרקל ןטק וידוטס להנמכ
 ןודנולב וילא הפרטצה הפי .ולשמ הריצי ללח םג
 הנותח וז התיה .ןכמ רחא רצק ןמז ונתחתה םהו

 התוא ודביכ ךא ,דבלב םידע ינש םע ,העונצ
 גרבנזור ןי'גוי טסינרדומה לכירדאה םתוחכונב
 ךפה ןי'גוי .םיבורקה םהירבח ויהש ,יפולנפ ותשאו

  .זזע לש ותריצי לש םיבושחה היכמותמ דחאל
 ,הנושארל ולש הקימרקה תא זזע גיצה 1955 יאמב
 .ןמרה ףזו'גו ירואל .ס.ל תאמ םימושירו םירויצ דצל
 םידבועה ירויצ לשב םהינש ועדונ ןמרהו ירואל
 לש םייתיישעתה םיפונה תא רייצ ירואל .םהלש
 דילי ,ןמרה וליאו וייח לכ יח הב הילגנא חרזמ ןופצ
 ותיב תא אצמו םיצאנה ינפמ חרבש טילפ ,השרוו

  .םהיתוחפשמו  םירוכה ייח תא ראית ,ישלוו רפכב
 ,ןודנולב הירלגב 1943-ב ןכל םדוק וגיצה םיינשה

Alex Reid & Lefevre . ועמש עיגה דציכ ונל עודי אל 
 Wakefield( דליפקייו תיירלג לש תרצואל זזע לש

Gallery(, תוכזב  היה רבדהש ןכתי ךא ,פאק ןלה 
 הכורעתל ליאשהש דלישטור ירנה לש וירשק
 תרחא הריצי .יטרפה ופסואמ זזע לש הריצי

 בטסוג תונמאה רחוס ידי לע הכורעתל הלאשוה
 לש ויתוריצי תא הגיצה ולש הירלגהש ,וקנאבלד
 ,הקימרק ףסא וקנאבלד .עובק ןפואב ןמרה ףזו'ג
 זזע לש סרחה תודובעש עיצש דואמ ןכתיש ךכ
 .ןמרה לש ותדובע דצל םש וגצוי

 הכורעתב וגצוהש תוריציה תומדנ ןויכרא תונומתב
 ,םירועפ תויפו  תוידי םע ,םימודק םייאונימ םידככ
 רתוי תומודו רתוי תוטשפומ ןה תורחא תוריצי וליאו

 תדהוא תרוקיבל התכז ןתוירוקמ .םיעלס תורוצתל
 :לקינורכ שיאו'ג"ב
 םיליהבמ זזע לש סרחה ילכ ,תוילגנא םייניעל"
 תופוכתו ,המצוע תבר תויח םהב שי .םתונשדחב
 לספ אוה זזע רמ .העונתו בצק םיריבעמ םה
 םא יכ םיינבוא תועצמאב תורצונ ןניא ויתוריציו

 ונא ,תוריציב םיפוצ ונאשכ ןכל .ףופיל תועצמאב
 תובר .ןמאה לש םייחה תבר ותוישיאב םישח
 תוריציכ ,הנושארבו שארב תווחנ תורדקה תוריצימ
 אלא ,ןתרוצב קר אל תוקתרמ ןה .תושגרמ לוסיפ

                                                             
 

 הימיכב תונויסנ ךרע זזע רמ .ןמקרמבו ןעבצב םג
 ןפואב םישקו םינידע  ןבא ילכ חתיפ אוה .תימרק
 15"."םייפהפי םיגוגיז איצמה םגו ,ןפוד אצוי

 םתוישומיש תא שיגדהל הרחב פרק ןלהש ןיינעמ
 םיחרפ םהב המששכ ,תיבה בוציעל םילכה לש
 .הכורעתה ןמזב
 רובע זזע לש הקימרקה השכרנ ,ןכ םדוק דוע ךא
 הריצי 1958-ב .םדרטסמא לש ינוריעה ףסואה
 הירוטקיו ןואיזומ לש ףסואל העיגה המוד ןונגסב
  .טרבלאו

 
 רחאל דבלב םירופס םישדוח ,רעצה הברמל
 ןודנולב הפיו הימחנ לש םתוהש העטקנ ,הכורעתה
 הסטו םרקבל האב הפי לש המא .הידגרט לשב
 27.7.1955-ב 402 לע לא תסיטב ביבא לתל הרזח
 הרונ ,הירגלוב ימשל תועטב סנכנ סוטמהשכ

 1513th May 1955 Jewish ChronicleDemocracy and Art” “
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  1955-ב דליפקייו הירלגב הכורעתהמ תורדק תוריצי
 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ
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 הרזח הפי .וגרהנ תווצה ישנאו םיעסונה לכ .לפוהו
 הכרענש תיתכלממ היוולהל לארשיל דיימ
 רזח הימחנ .התלח ןכמ רחאל רצק ןמזו תונברקל
 .ןנכותמהמ םדקומ לארשיל

 הסרח
 קוקז אוהש ןיידע שח זזע
 חתפיש ינפל תופסונ תונכהל
 ךא ,ולשמ הקימרק וידוטס
 ,הרקמב שגפ ,לארשיל ובושב
 .ויבא לש רבח ,יתרבח עוראב
 יאקיטילופ היה זמר ןורהא
 ל"כנמ םגו ,עודי רוביצ שיאו

 היה התולעבבש הרבח ,הסרח
 ,הפיחב הקימרק לעפמ רבכ
 לעפמ חותפל הדמע תעכו

 ראבב תירטינס הקימרקל
 תונמדזה הנתינ זזעל .עבש
 .הל ברסל השק היהש

 ינא םאש יל רמא זמר"
 אוה ,לארשיל רוזחל הצור
 םיקהל תונמדזה יל ןתי

 הקימרקל הקלחמ
 ךכ ,לעפמב תיתונמא
 שמתשהל היהי רשפאש
 ןיבש םיחוורב תוליעיב
 םיסנכנש םילכה
 16".םירונתל

 ול העייסש רימע הנינפ תא זזע סייג הרהמב
 ךיא ריבסה אוה 1990-מ ןויארב .םזימה תמקהב
 תא להינ וב ןפוא ותואב הקלחמה תא להינ אוה
 ורצונש םילכה תא בציע אוה :ןודנולב וידוטסה
 ןונגסב הרטיע םידמלתמ לש הצובקו ,תוינבתהמ
 ,"יתיישעת היה רוציה ךילהת" קר הז ןפואב .יאמצע
 רפסמב רצונ םגד לכו ,דיב השענ רוטיעה וליאו

 םינוש םיגוסב תונויסנ ךרע זזע .17םילכ לש לבגומ
 ןהו םיירטינסה םילכל שמישש הזב ןה ,רמיח לש
 הדהאב ולבקתה תוריציה .בגנב אצמנש הזב
 ץירמהש המ ,ביבא לתו הפיח ,םילשוריב וגצוהשכ
 .םימגדה תא רציילו ליחתהל הרבחה תאו זזע תא
 הרצי ,השמ לש ותייער ,ןייד תור דציכ האר זזע
 הנפואה תיבב םישדח םילוע רובע הדובע תומוקמ
 ךותמ .םיטישכת בצעמכ לעפ וב ,תיכשמ ,הלש
 דרשמ םע רשק רצי ,המוד הרוצב לועפל הפיאש
 הרשכה תינכות לועפל הלחה ךכו ,הדובעה
 ,הקירפא ןופצ תוצראמ םבור ,םישדח םילועל
 התואב .םרטעלו הקימרק ילכ  רוציל ודמלש
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 תא הקוושו תווצה לא הפי םג הפרטצה הפוקת
 ךות" :רכזנ זזע .ביבא לתב הרבחה הטממ םירצומה
 ,ונלש םירצומל עובק טעמכ קוש הרצי איה הנש
 18."רצייל ונחלצהש המ לכל
 ,1956-ב יעבש ראבה תווצל הפרטצהש ,ןיבר הנח

 אל תווצה ישנא בורלש הרכז
 הדובעב םדוק ןויסנ היה
 הז היה זזע יכו ,הקימרקב
 םה .וז הדובעל םתוא רישכהש
 .תוקיציבו םימגד תריציב ודבע
 לע הנורחאל הנייארתהש ,ןיבר
 הדבעש הפוקתה תודוא
 זזעל אורקל הכישממ ,הסרחב
 השח איה ןכש ,"יברו ירומ"

 הדמל תעדוי איהש המ לכש
 – ןיוצמ הרומ היה אוה" 19.ונממ
 היהו ריבסהו ,סעכ אל םעפ ףא
 ,תורוצה .ותוא ןיבהל לק
 ול הבושח דאמ התיה הרוצה
 .הז תא ריבעהל עדי םג איהו

 םיכירצ םישענש םיטושיקה
 רובשל אל ,הרוצל םיאתהל
 אוהש תנייצמ איה ."הרוצה תא
 תולעהל םידבועל רשפא
 ןתנ"ו ,םמצע לשמ תונויער
 אוה םא .תישפוח די תוטשקמל
 וא ,םיאתמ אל הזש בשח
 אוה זא םיאתמ אל הזמ קלחש
 20 ."המלו ,ריעמ היה

 הנח .הלודג תירחסמ החלצהל היה הסרח לעפמ
 לש השקה ותדובעלו ותויתריציל וז החלצה תסחיימ
 אוה ,קפס אלל .הפי לש קווישה ירושיכלו ,הימחנ
 םימי ויה" :ןייצש יפכ ,םישדח םימגד לש עפש רצי

 .םויל םישדח םימגד השימח ,העברא יתרציש
 אלש ורהזנ םה 21."היעב התיה אל וז יתניחבמ
 ותוא לש ידמ םיבר םיקתועב קושה תא ףיצהל
 השולש ידמ םישדח םימגד קושל ואיצוהו ,םגד
 .הרהמב וחדנ בטיה ורכמנ אלש הלא .םישדוח
 המודב .תונוש תועפשה ורכינ םימגדה יבוציעב
 ןאכ תודובעהמ תובר ,דליפקייו תכורעתב תוריציל
 םירחא םימגד וליאו ויעבצו בגנה יפונמ ועפשוה
 תעפשה םג .םיקיתע םידכ תארשהב ובצוע
 לש וז דוחיבו ,ןיעל ןאכ תיארנ יפוריאה םזינרדומה
 ,הניו תדילי הידוהי תירדק ,יר .)Lucie Rie( יר יסול
 הרצי ,1938-ב ןודנולל הטלמנו התיב תא הבזעש
 תיב ילכ םירשעה האמה לש םישימחה תונשב
 ,דלישטור ירנה לש ותונחבו ס'ליה תונחב ורכמנש
 תואמגוד םיללוכ הסרח לש תיבה ילכ .הרוומירפ
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 םע הפקל םיטסו םינידע וטיפרגס יווקב ובצועש
 ינמיסמ םיינש – הדיצה תיקפוא תוטלובש תוידי

 .יר לש היתוריצי לש םיעודיה רכיהה
 דבע זזע ,הסרח ירצומ בוציעו הקלחמה לוהינ דצל
 םיביטומ רפסמ רציו ,ולשמ סרח ילספ לע םג
 ויה אל בורל הלא תוריצי .ולשמ םיבוציעו

 לספהמ לש וחורב ורצונ אלא ,תוילנויצקנופ
 םילספהמ םיבר .ורוד ינבו רומ ירנה טסינרדומה
 .תויפרומופורתנא תויומד וא הדגא ירוציל ומד
 ,החפשמכ תיארנ תויומד שולש ,תוריציהמ תחאב
 ,םישאר םיבצומ אל םיכוראה ןהיראווצ לעמש אלא
 המצוע בר למס אוה רהסה חרי .רהס יחרי םא יכ
 .הלגתמ אוהשכ תורמאנש תוליפת ןנשיו ,תודהיב
 רבודמש ךכ ,הרותה ימעט ןיב אצמנ המוד למס
 לש םתדובעב םג אוצמל ןתינש ,קזח ידוהי ביטומב
 תורוצ .ןודרא יכדרמ ומכ םירחא םילארשי םינמא
 בציעש תיכוכז ילכב םג תואצמנ תומוד רהס חרי

 סרח ילכמ רוריבב תועפשומ הלא .רירפש רובע ז"ע
 .הז רוזאב ואצמנש םיקיתע
 הדבועב הסרח לש התובישח תא דומאל ילוא ןתינ

 רחואמ וכפה ,םכרד תא הב ולחהש ולאמ םיברש
 םיינש קר .הקימרקה םוחתב םיעודי תומשל רתוי

 לכמ ועיגה ראשהו ,ץראה ידילי ויה הלא םידבועמ
 , )1928-2010( דיברא ןד ונמנ םהילע .םלועה יבחר
 דבעש ,ןודנול לש דנא טסיאהמ ריעצ ידוהי טייח
 ןודנולל רזח ,זזע םע הנש דבעש רחאל .ץוביקב
 הרומל ךפה םש Central School of Art -ל ףרטצהו

 .הינטירבב םיבר םיפסואב תולולכ ויתוריציש ,בוהא
  בולוקוס   ססנרפ התיה הינטירבמ תרחא תדבוע
 תיאקימרקכ הינטירבב הדבע איה .)2016 -1935 (
 ייוכ הליהתל התכז ,םשל הבששכו ,רבעב
 .Poison Girls קנאפה תקהל תינלוס ,הסרוובאס
 ,רימע הנינפו ,ןרוק הדוהי תא וללכ םילארשיה
 ךשמב לאלצבב ודמילו האלה וכישמה םהינשו

 םוחתב אכמס ירבל םש ויהו ,תובר םינש
 .הקימרקה תייגולונכט
 םירוקיבל םלועה לכמ תוחלשמ החלש רוכ תרבח
 םירומא ויה םידבועהו ,רבדמה בלבש לעפמב
 ולע תויעב ,עיתפמב אלש .םהיתולאש לע תונעל
 םושמ שוקיבב דומעל ושקתה הסרחב ןכש וצצו

 ןיבש םיחוורב קר םהילכ תא ףורשל ושרוה םהש
 זזע אצי ,1958 תנשב ךכיפל .םיירטינסה םילכה
 וז תונמדזהבו ,הרבחל שדח רונת שוכרל הינמרגל
 ,לסירבב המייקתהש Expo 58 תכורעתב םג רקיב
 בצוה רונתהש עגרב .הסרח ירצוממ המכ וגצוה הב

                                                             
22rles Spencer “Azaz Sculpture as Architecture” haC 

Studio International, November 1965, pp.199-200. 
 שמח ימצעל יתתנ" :1965 -ב רסנפס סלרא'צל רמא זזע  23
 תירחסמ הניחבמ ,הז תא תושעל רשפאש חיכוהל םינש
 הסרח לע ןורחאה ןמזהמ רמאמב p. 199 ,.םש – ."תיתונמאו
 שארב דומעל שרדנ אוה וב זמר םע הזוח לע םתח זזעש בתכנ

 רפסמ עיגה ,הז בלשב .רבגוה רוציה בצק , לעפמב
 .25-כל םידבועה
 םוחתב הליבומה תומדל בשחנ זזע ,קפס אלל
 ,1959-ב .וז הפוקתב לארשיב תיתונמאה הקימרקה
 הקימרקה ןואיזוממ בתכמ לביקש אוה הז היה
 ובו )Faenza( הזנאפ תיקלטיאה ריעב ימואלניבה
 קלח שידקהל טילחה ןואיזומה יכ העדוה
 ,תילארשי הקימרקל ולש תיתנשה הכורעתהמ
 םירחא םיאקימרקל האלה תאז ריבעי יכ השקבו

 תריחבב ןואיזומל עייסי ףא ילואו ,לארשיב
 תוירחאה תא ריבעהל רחב ,העשמל ,זזע .תוריציה
 ןואיזומ להנמ ,ףיש .פ ר"דל תוריציה תריחב לע
 ורחבנ ולש ויתודובעמ שש ךא ,תונמאל הפיח
 לש עבקה ףסואל םייתש ושכרנ ןכותמ ,הכורעתל
 .ןואיזומה
 םיכוכיחה ,זזע לש ימואלניבה ומש תורמלו ,תאז םע
 קוש תונבל ןויסינהו וקספ אל הסרח ןיבל רוכ ןיב
 ,םוידמהמ בזכואמ היה ומצע אוה .ולשכ אוציל
 ,ןיטולחל יתוא קפיס אל תורדקב הז יוסינ" רמאו
 תוישומיש תורטמל ונרצייש םילכהש םושמ תאזו

 םוקמב ןולסב וגצוהו ,םינפסאל תוריציל וכפה
 םלועמש ,זזע  22."]םיימוימוי[ םייח ירשקהב שמשל
 ,23םינש שמחמ רתוי הסרחב ראשיהל ןווכתה אל
 ,הרבחה תא בוזעל תעה העיגהש 1960-ב טילחה
 .ומוקמ תא סופתת רימע הנינפש ץילמהו

 תיכשמ
 ברועמ זזע היה ,הסרחב דובעל לחה םרטב דוע ףא
 ותשא התיה תור .ןייד תור לש תיכשמ םזימב
 חונמה יאקיטילופהו ל"הצ ל"כטמר לש הנושארה
 הדגירבב ותוריש ימימ זזע ריכה ותוא ,ןייד השמ
 רוציל הנווכ ךותמ תיכשמ תא הדסיי ןייד .תידוהיה
 רוצי תועצמאב םישדח םילועל הדובע תומוקמ
 הרבחה תוליעפב ברועמ היה זזע .הנפוא יטירפ
 .םיטישכת בצעמכ
 ףסכ יפרוצ םע דחי דבע זאו ויבוציע תא םשר זזע
 םע דוחיב ,תיכשמ םע ודבעש  םיחמומ םינמית
 רחאל הנש םישישל בורק .םייח ונדודו דוד ןב השמ
 בח אוה יכ שח ןיידע השמ ,דחי דובעל ולחהש
 ינאו לודג רבד אוה יליבשב הימחנ" :זזעל תובר
 המ ןיא .ילש הדובעב הברה הברה ונממ יתעפשוה
 ,םידבכו םילודג םה זזע לש םיטישכתה 24."רבדל
 תרוקיב וילע החתמנ הליחתב דציכ רכוז השמו

 גוס ,םילודג םירבד םע ליחתה אוהשכ" .ךכ לשב
 ...םילודג לוכה ,םינוילת ,ראווצה לע םיטישכת לש

 הקלחמה",ילארשי ןונמא .ירמגל תיאמצע היהתש דע קלחמה
 ץיק ,27 ןוליג ,C 1280,"1956-1966 הסרחב תיתונמאה

  .27 .ע ,2013
 ,הנויצ סנ  ,דוד ןב השמ םע דלפיונ ןורש הכרעש ןויאר 24

3.4.2016. 
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 לוכי ימ ...אל הזש ותוא רקבל וליחתה םינמאה לכ
 םירבד הלאה  םיטישכתה תא דונעל ,שובלל
 וליחתה םינמאה לכ ךכ רחא הנש ירחא  .םילודג
 25 ."םילודג םיטישכת תושעל

 

   

 תיכשמל זזע לש ובוציעב םיטישכת
 : Alex Sharp Photography )עבצ( םוליצ

)ןבל-רוחש( זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ  

 םע ,םיעוקירב וא ףסכ תוקיציב ורצונ ויטישכת בור
 וליפא וא בהנש ,רבנע ,םיגומלא ,ןח ינבא יצוביש
 אוה .ומצעב אצמ זזעש הקיתע תימור תיכוכז תוסיפ
 תועיבשל קוידב תוכתחנ םינבאהש אדוול גהנ
 יכ רמאו ותדובע תוירוקמ לע רביד השמ .ונוצר
 .םידחוימ דואמ ,םהומכ ןיא ,ןיא הז ולש םיבוציעה"
 לש םיבוציעל ולש םיבוציעה ןיב ןוימד םוש ןיא
 אוה" .דחי ודבע םה דציכ ריבסה םג אוה ."םירחא
 תא ןתונ היה אוהשכו ,ולש בוציעה תא ןתונ היה
 ריינב םימעפל שי ,עמש' ,ול םירמוא ונחנא ,ריינה
 ןיבמ ינא' :רמא אוה ...' עוציבב לבא ,דובעל לק הז

 ריבסמ .תויושדחתה השוע ,היה םדא אוה .'הז תא
  .טישכתב ,ולש בוציעב הדוקנו הדוקנ לכ ,רבד לכ
  26."תויהל ךירצ הפיא ,רודכ וליפא .הדוקנ לכ
 ןמיס" ארקנ ולש רתויב םיינשדחה םינוילתה דחא
 רוגס לוגיע תרוצב יושע וניא ןוילתה ."הלאשה
 ילב ןוראווצכ ותוא ףיקמ אלא ,ראווצה ביבס
 תלשלתשמה הכורא תרשרש ופוסבו ,לעניהל
 תוקרסמ  םג בציע אוה .ןח ןבא היצקבו הטמ
 הקימרקה תוריצי ומכ ,םהב םגש ,רעישל
 רפוס תעפשה תורכינ ,ליעל וראותש תוילוסיפה
 תוריציה לש ןוילעה ןקלחב תוטילבה .ם"תסה
 םיפיסומש םילוסלסה ,םיגתהמ תועפשומ
  .תומיוסמ תוירבע תויתוא לש ןהישארב םירפוסה
 ךישמה ,תיכשמ רובע תודובעל םייסש רחאל םג
 ,תיתונמאה וכרד ךרוא לכל ,םיטישכת רוציל זזע
 ךות תאז השע תופוכת .םירבחו החפשמ ינב רובע
 ץביש םתוא םיפלוגמ םיירוטאינימ םילספב שומיש
 .ףסכב

                                                             
  .םש 25

 1957-1960 םינושאר םיינוטקטיכרא םילספ
 הנמזהה תא זזע לביק ,הסרחב ןיידע דבעש ןמזב
 הדעויש תינוטקטיכרא תונמאל ולש הנושארה
 הדעסמל ריק עבש ראבב הנב אוה .ירוביצ ןינבל
 לעפמב ופרשנש םינבלמ ולוכ יושעש ,רהוז ןולמב
  .ימוקמ
 לש ךשמתמה ןיינעה תא בטיה תפקשמ וז הריצי

 ולש הנושארה הריציה םג איה ךא ףורש רמיחב זזע
 לכ םנמא .היונב הביבסב תוסנתהל היה לוכ הב
 רשקל תנמ לע ילוא – םודא רמיחמ תויושע םינבלה
 תורדענ ןה ךא – ץוחבש ירבדמה ףונל הריציה תא
 שומיש ןאכ השע זזע  .ןלדוגבו ןתרוצב תודיחא לכ
 ,תועפושמ גג ינבל ,ריווא ינבל ,תויטרדנטס םינבלב
 לע םיזמרמש תותשקו םילודג םירוח םע םינבל
 םיארנ וידחיו םינושו םיינוטקטיכרא םינבמ
 םיללח לעב קומע טילבת והז .ריע יפונ םיראתמכ
 תונויער ,לצו רוא לש םיטקפא תריציל םיבר
 רתוי תועודיה תוריציב ,רתוי רחואמ רוזחי םהילעש
 Sherman -ו ביבא לתב ןותרש ןולמ רובע בציעש

House Hotel תונורחאה יתש תמועל ךא .וגקישב 
  דמוע ןיידע רהוז  ןולמ לש  םדקומה ריקה ,ודבאש
 .ונכ לע

 
  רהוז ןולמב תומודא םינבל ריק בצימ

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 תינוטקטיכרא הריציל תפסונ הנמזה לביק זזע
 ןותיע ,"תונורחא תועידי"מ הפוקת התואב תמדקומ
 ריק רויצ רצי זזע .ביבא לתב אציש יצראה ברעה
 הסינכל לעמ םקומש ,םיגגוזמ םיחירא יושע
 רמוח דואמ טעמ ונל שי .האצוהה תיב לש תישארה
 ,הרסוה וא התסוכ ,רעצה הברמלש ,וז הריצי לע
 תומלשב המאתוה דציכ תוארל ןתינ תונומתב ךא
 תיבמ לגלגתמה ןותיעה תא תראתמ איה .הנבמל
 וב םיראותמ םישנאה .ויארוק להק ידיל סופדה
 רוריבב אורקל ןתינ םהיקוסיע תא ךא ,וק תויומדכ
 ןבל ןוראווצ ישנאמ :םהיעבוכ ןווגמ תועצמאב
 ישלושמ לבמט יעבוכב םיקינצוביקל דעו תועבגמב
 אצויש דומעה שארב הנשנו רזוח ןותיעה םש .תוניפ

 .םש 26
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 .טשפומ הארנ ומצע ןותיעה ךא ,סופדה ישבכממ
 חוורה תונמאה םרז היה טשפומ םזינויסרפסקא
 .הפוקת התואב לארשיב

 
  ביבא לת ,תונורחא תועידי תיבב םיחירא יושע ריק רויצ

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 1960 ןותרש ןולמ – םייח ףונ
 ינוטקטיכרא לספ רוציל הנמזה זזע לביק 1960-ב
 איצוה הז לסֶּפ .ביבא לתב ןותרש ןולמ רובע יזכרמ
 הנבמ היה ומצעלשכ ןולמה .לארשיב ןיטינומ ול
 תשר ידיב הנבנש ןושארה ןולמה הז היה .עדונ

 ויהש םילכירדאה .הקירמא ןופצל ץוחמ ןותרש
 רזלו )יפר( לאפר ויה םינפה בוציע לע םינומא
 םילספל תונמזה זזעל עיצהל וכישמיש ,היקזח
 .אובל דיתעב םיינוטקטיכרא
 ףלוגמ ןוטב ריק הללכ ןולמל זזע לש ותמורת
 .'מ 1.37 בחורבו ,'מ 4.8 הבוגב ,'מ 10 ךרואב
 םידומע עברא ריתסהל התיה תירקיעה ותרטמ
 27."יללכה םשורהו הארמה תא ולקלק"ש םימוצע
 יפכ ךא ,ןכל םדוק ןוטבב דבע אל םלועמ זזע
 ,םמוקמב םיקולבה תא חינה אוה" ותייער הרכזש
 ןוטבה 28."םתוא דייס זאו ,טלמב הזל הז םתוא רביח
 ,םוקמב ןוטבב ףליג אוה .רתויב קצומ הארנ ךכיפל
 םימיוסמ םיקלחב .תונוש תומרב טילבת לסיפו
 רואל רשפאו ,ולוכ ריקה קמועב רבעש ללח ףליג

                                                             
27is Sheraton Key Note’, Sarah Wilkinson, ‘Israel Art  

Jerusalem Post p.5, 14th March 1961 
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 .ריקה לש ינשה ודצבש ןילקרטלו הייאופל רובעל
 םיביכרמה םיקלחה" דציכ ראית "טסופ םלזור'ג"ה
 ,הצחמל טשפומ םגד וידחי םיגרוא ריקה תא
 םיטלוב םהמ המכ ,םינתשמה טילבתה יקמועש
 ול םיפיסומ ,רתוי םימוטק םירחא וליאו רתוי

 29."ןיינע
 זזע באש ,עבש ראבב רהוז ןולמל המודב ,ןאכ םג
 ,ןאכ ךא .הנבמה תביבסמ ריקה בוציעל הארשה
 םיינוטקטיכרא תונונגס לש םתעפשה רתויב הרורב
 רתויב תומודק תופוקתמ לארשיב םייוצמה םינוש
 רישיה ףוליגה דציכ ןייצ םירקבמה דחא .האלהו

 שש לש תוינוימד תוריפחל" המד ןוטבה ךותב
 לארשי ץרא לש הדוסייל ומדקש תויוברת
 ,תארוגיזה תדימריפ תא ללוכ בוציעה 30."המודקה
 םייתוג תונולח ,תושינו תוגרדמ ימרג ,תופיכ
 האירבה רופיסל זמורש םייח ץע םג ונשי .םירעשו

 ךא שודיקה ןייכ שרפתהל יושע ןיי עיבג .יארקמה
 םא ,שודקה עיבגכ ,םירצונה םירקבמה יניעב ,םג
 אוה יכ תונינשב ריעה דחא יאקירמא רקבמ יכ
 םיווקה :תיאקירמא תוברת לש תובקע אצמ"
 31."יניטרמ סוכ לש םייקנה

  ביבא לת ןותרש ןולמב םייח ףונ
 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 לש םהיתוריצי תא תמיוסמ הדימב ריכזמ ןונגסה
 ןולמב ריקב ןהו רהוז ןולמב ריקב ןה .םירחא םינמא
 ןוסלבנ זיאול  הרציש םילספל הברק תרכינ ןותרש
 .תרחא תלוספו תונושמ תורוצמ תולעב ץע תוסיפמ
 לש םייפרגוטקיפה םירויצל ןוימד םג םהב שי

 םהב ,םישימחה תונש תליחתמ בילטוג ףלודא
 תעונתמ קלח בשחנש יאקירמא-ידוהי ןמא ,בילטוג
 םילמס רייצ ,טשפומה םזינויסרפסקאה
 םוקמ ,ןמז לש תולובג וצח ויניעבש םיילסרבינוא
 עדומ תתה" הניכ אוהש המ לא ורבידו ,הפשו

 ךא םייטמכס םינפ יוות וללכ הלא  ."יביטקלוקה
 תינבת ךותב םקימ םתוא םילכו תויחמצ תורוצ םג
 תסנכה תיבל תכורפ בציע ףא אוה .תירטמואג
 זזע הפי .1951-ב הזכ םגד יפל יסר'ג וינב ןרבלימ

  27.םש 29
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 ךא ,הלא תודובע ריכה אל הלעב יכ םנמא תנעוט
 1961-ב .לארשיב תורכומ ויה ןה יכ חינהל ריבס
 חיטש" םשב המוד ןונגסב הריצי ןודרא יכדרמ רייצ
 ןוסלבנ לש הבושח הריצי השכרנ 1965-בו ,"הבהא
  .לארשי ןואיזומ יפסוא רובע
 ,ףסונ ףלוגמ ןוטב ריק זזע רצי 1962-ב ,ןכאו 

 םילכירדאהו םיסדנהמה תדוגא תיב רובע םעפה
 .בילטוג לש ףרגוטקיפל המד בושש ,ביבא לתב
 רוקחל זזעל רשפא ,"םינבמ" םשל הכזש ריקה
 ןוימדה תורמל ,תאז םע .םיינוטקטיכרא םיביטומ
 זזע היה ,בילטוג לש וזל זזע לש ותריצי ןיב טלובה
 ידוחיל וכפהלו הז רויצ ןונגסמ והשמ תחקל לגוסמ
 םיטרפב שומיש השוע אוהש ךות ,ולשמ
 תידוהיה הירוטסיההמ םילמסו םיינוטקטיכרא
 ןיידע "םינבמ"ש ףא לע ,לזמה עורל .ותדובעב
 ותיחפה םיטנמלא ראשו למשח יווק ,ונכ לע דמוע
 .יתונמאה וחוכמ
 רובע הריצי לע דבעש דיחיה ןמאה היה אל זזע
 ודבעש םיפסונ םיליבומ םיילארשי םינמא .ןותרש
 ולש ריקה הז היה ךא .ןוורק ינדו םזב ילתפנ ויה םש
 .ןולמה תחיתפ רחאל תרוקיבה יחבשל הכזש
 תשבוכה תונמאה תדובע" :בתכ "טסופ םלזור'ג"ה
 תא וקלחב הצוחש לסופמה ריקה איה רתויב
 בל תמושת תא ךשומו  עקרקה תמוקב ןילקרטה
 ראתמ דנא ירנה 32."ןולמל םסנכהב דיימ םירקבמה
 םינפה בוציעב ללכה ןמ אצוי טירפ"כ הריציה תא
 תונותיעב םג םיחבשל התכז הריציה 33."ןולמה לש
 .34תימואלניבה
 ותיא סרהנ ,1991-ב סרהנ ןולמהשכ ,לזמה עורל
 הב הנושארה םעפהש תרכזנ זזע הפי .ריקה םג

 ןיקרמות לאגי ןמאב ושגפשכ התיה ךכ לע ועמש
 רוקיבל ואבש תעב ,ןוירוג ןב הפועתה הדשב
 .הסרהנ רבכ הריציהש םהל רפיס אוה .לארשיב
 .והותב ולע ןדבואה לע םייוציפ לבקל םהיתונויסנ
 רמשנ םוינימולאמ הנכה טקמ ,לזמה תיברמל
 םגד ןיא ןפואו םינפ םושב יכ םא ,החפשמה ףסואב
 הדובעה הרציש םשורה תא רזחשל יושע הז

 .המוקמב התיה רשאכ תירוקמה

 1959-62 לארשיב םי'זארטיו
 "םייח ףונ" ומכ תולודג תוילוסיפ תוריצי תמועל
 ,וסרהנש וגקישב "תורוצה ירצוי" וא ביבא לתב
 תיברמ ,ןריבעהל ישוקהו ןלדוג לשב תיקלח
 ןתינו ןמוקמב םיאצמנ ןיידע זזע לש םי'זארטיוה
 .וגקישבו הילגנאב םינוש תומוקמב םהמ תונהיל
 ולש םינושארה םיזארטיוה לש םאצמיה םוקמ ךא
 םי'זארטיוהו ,עודי וניא םייטרפ םיתב רובע ונמזוהש

                                                             
 .םש 32
331963 ,Interiors of Hotels and Motor HotelsHenry End   
  Aachener -ב העיפוה ריקה לש הלודג הנומת  34

Volkszeitung, 1st February 1963 p.7. לש ורמאמב ןודנ אוה 

 רובע ,לביקש הנושארה הלודגה הנמזהב רציש
 .1988-ב העבט הינואהשכ ודבא ,תדלומ הינואה
 ירוקמה ומוקמב אצמנ ןיידעש דיחיה 'זארטיוה
 רפסה תיבב תסנכה תיב לש הז אוה םויכ לארשיב
 .ןולקשא דילש רבליס רפכב יאלקחה
 םייטרפ םיתב רובע ורצונש 'זארטיו תונולח השולש
 תיכוכזה םלוכב .םימוליצ ךרד קר םויכ ונל םיעודי
 היה זזע ,םי'זארטיול עגונש המ לכב .ןוטבב הנותנ
 תרפועה יטרסב שמתשה אל םלועמו ןשדח דימת
 שומיש השע ולא תומדקומ תודובעב .םייתרוסמה
 ידיב הנושארל החתופש הקינכט ,dale de verre -ב
 האמה לש םישולשה תונשב סיראפב ןדוג ןא'ז

 הז םירבוחמ תיכוכז תוחול וז הקינכטב .םירשעה
 ,ךכמ האצותכ .יסקופא וא ןוטב תרזעב הזל
  םי'זארטיוה לש וז רשאמ רתוי הקזח תיכוכזה

   
  תיטרפ הנמזהב תיגוגז ןולחמ תואמגוד 

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 היעבצו ,םייתרוסמה
 טקפאה .רתוי םיקומע
 הארנש הזל רתוי המוד
 םיניינבב ןוכיתה חרזמב
 םהיניבו ,םיימאלסיא
 תוסיפ םהבש ,םידגסמ
 תינועבצ תיכוכז

 תרגסמ ךותב תוצבושמ
 ,זזע .סבג וא חיט
 םע דבע רבכ ,ןבומכ
 תוסיפ בליששכ ,תיכוכז

 תיכוכז לש תונטק
 ,ויטישכתב הקיתע
 ילכ ןווגמ בציעשכו
 .רירפש תרבחל תיכוכז
 םיריכמ ונאש ןויכ
 קרו ךא הלא תוריצי

 The Studio, volume CLXII-ב ןמאה לע רסנפס סלרא'צ
September 1961 pp.114-5 

 
 רירפשל זזע יבוציע

 Alex Sharp Photography:םוליצ
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 תיכוכזה לא ,ושענ דציכ תעדל ונל השק ,תונומתמ
 ףא איה םימיוסמ תומוקמבו ,יידמל הבע תיארנ
 תא לידגהל ידכ  תומיוסמ תויווזב הרובש וא המוטק
 הנמזהה .תופקתשהה תאו רבשנה רואה תומכ
 .1959-מ איה ונל העודיה הנושארה תיטרפה
 יבצעמ ידימ ,1960-ב תונמזה יתש ויה הירחאל
 ,היקזח רזלו 35דג הרוד םיעדונה םילארשיה םינפה
 ונמזוהש תוריציה .הלועפ ףתשל ךישמי םתיאש
 תוכורא ויה ,יאקירמא לכירדאו רפוס לש ותיב רובע
 הרקתהמ ,ריקה לכ ךרואל ורבע ןלוכו ,תוקדו

 הרצונש וז התיה ןלוכמ תניינעמה ילוא .הפצרל
 ידיב הנמזוהו יאקירמאה רפוסה לש ותיב רובע
 ,ןבל לש םינוש םינווג זזע רדיס וז הריציב .היקזח
 םשור ךכ םירצויש םימילשמ םיעבצ( םותכו לוחכ
 תודירפמ ןוטב לש תובע תועוצרשכ )זוזע אלמ
  המכש ךכ ,טילבת ךותב תצבושמ תיכוכזה .םהיניב

 
 "תדלומ" םיצ תיינאב םילודג 'זארטיו תונולח

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 ,קפס ילבו ,רדחה ךות תא םיטלוב םיקלחהמ
 תונוש תועשב הרואת לש םינוש םיטקפא םירצוי

 םימקוממש םינבלמ לש הז םגד לע .םויה לש
 תובר םימעפ דוע  זזע רוזחי עובק יתלב ןפואב
 המוד ביטומ םייק :םינוש םינפואב וב שמתשיו

 בוציעב ,וייחב רתוי רחואמ בלשב ןכו ,תעבטב
 סופיטה רוזיא ובש םיקחשמ ןגל רתויב ירוקמ
 .טעמכ ההז הרוצב בצועמ
 הריציהמ רתויב הצורמ התיהש ,דג הרוד ,1961-ב
 לש הרדס ונממ הנימזה ,היתוחוקלל קפיסש
 וז ."תדלומ" הינואה לש לכואה רדחל םי'זארטיו

 םינפה תבצעמ התיה דגש תוניפסה תחא התיה
 העיסהש תרובעמכ ןה הלעפ "תדלומ" .ןהלש
 ןהו ,הפוריאב םינוש םילמנל הפיח למנ ןיב םיעסונ
  .הנושארה הגרדמהמ שפונ תניפסכ
 אלא ,תונולח ויה אל רציש םי'זארטיוה תעברא
 תא וריאה םג ךכו ,רוחאמ יתוכאלמ ןפואב וראוה
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 ותומ רחאלו לאקזחי הלעב םע הדבע הליחתב .י"א-הניטסלפב

 7.5 םהמ דחא לכ ,רפסמב העברא ויה םה .רדחה
 ומקומש םינבלמ לש הרדסמ ובכרוה םהו ךרוא 'מ
 זזע .תונוש 'ר תורוצ ורציש ךכ ,הז לש וכרואל הז

 רוציל ידכ תיכוכז לש םינוש םיגוסב שמתשה
 תיכוכזה םעפה .תיכוכז לש תונוש תורוטסקט
 ידכ סלגרביפב קזוחש יסקופא תרגסמב הצבוש
 דומעל ולכויו םילק ויהי םי'זארטיוהש אדוול
 םיארנ תונולחה .הינואה עונמ לש תויצארביוב
 .םייארקמ תוריפ השעמל היה םאשונ ךא םיטשפומ
 הנפ זזעש תובר ינמ הנושארה םעפה וז התיה
 .הארשה רוקמכ ארקמל
 לש ולש הנושארה הרדסה תא רצי זזע 1962-ב
 תונולח ינש הלא ויה – תסנכ תיבל זארטיו תונולח
 רפכ לש יאלקחה רפסה תיב לש תסנכה תיבל
 .לארשיב ,ןולקשא דילש רבליס
 תא עבצ םהב ,ולש םימדוקה תונולחל דוגינב
 ומדיש ךכ רוחשב ןוטבה וא יסקופאה תרגסמ
 תא עבצ אוה ןאכ ,םייתרוסמה תרפועה יטרסל
 זזע .רתוי לילקו הנוש טקפא רציו ,רופאב ןוטבה
 לכב .'זארטיו לש םינוש תונונגס ינשב שומיש השע
 הרוצ לש יזכרמ ביטומ אצמנ םיבוציעהמ דחא
  לע תשבחנש הפיכ תויהל הלוכי וז :הפיכ תייומד

 
 רבליס רפכב יאלקחה רפסה תיב לש תסנכה תיבב 'זארטיו תונולח

 לאירא לכימ :םוליצ

 עבוכ וא ,תסנכ תיבל רתויב המיאתמו ,שארה
 הדובעל סחייתמש םיקינצוביק לש לבמט
 לש םתרוצ םג איה הפיכה .רפסה תיבב תיאלקחה
 םגו ,תורבידה תרשע ובתכנ םהילע ,תירבה תוחול
 היה ירוקמה ןויערה ,הארנה לככ ,ןכש ינויגה הז
 קלחכ רביד לכמ תונושארה םילמה תא בותכל
 בלשמ יפוסה בוציעה ,תאז םוקמב ךא .בוציעהמ
 תיבל רתוי הברה םימיאתמש ך"נתהמ םיטוטיצ ינש
 :19 ,ח"כ ילשממ טוטיצ אוה ןושארה .יאלקח רפס
 ינשה טפשמה וליאו ."םחל עבשי ,ותמדא דבוע"
 'ה" :ג"כ םילהתמ ןושארה םסרופמה קוספה אוה
 םילמ אורקל ןתינ ,הפיכ לכב ."רסחא אל יעור

 קיתו דבע היהש ,יונ היראל הפתושכ הרבח ,1958-ב
 תברועמ התיה דג .1976 דע ליעפ היה יונ-דג דרשמ .הדרשמב
 .תיכשמב םג
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 ,שיבכע ירוקכ הקד םיווק תשר ךותב ולא תוירבע
 םינווגב הקד תיכוכזב םיאלמ  םהיניבש םיללחהש
 תוסיפ ,הפיכה תורוצל ץוחמ .לוחכו לוגס לש םינוש
 .ןוטבה ךותב םינותנ הפוקש תיכוכז לש תולודג
 זזע ,תיכוכז לש םינוש םיגוסב שומיש תועצמאב
 הקדה תיכוכזה ךרד .םיטקפא לש בחר ןווגמ גישה
 תרצוי הבעה תיכוכזה וליאו ,בר רוא רבוע
 תשר ךותב ןגועמ ולוכ 'זארטיוה .ריק לש הרוטסקט
 .ולוכ ריקה תא תבציימש
 תוירבע תויתואב הנושארל זזע שמתשמ וז הריציב
 יזכרמ ביכרמל רתוי רחואמ וכפהיש ,תוננגוסמ
 יווק ,ןפוג ותואב שמתשמ דימת אוה .ותדובעב
 דואמ הנוש ,תועוטק תויווזב םקוממ ךא ,םנמא
 םיטביה לע ועיפשהש תורטועמה הרותה תויתואמ
 .ותדובעב םירחא

 ב"הראב תונושאר תוריצי
 לוק ןואזומו Loop Synagogue פול תסנכה תיב
 1962-64 ,וגקיש ,ימע
 המכו המכ החלצהב םילשה רבכ זזע הז בלשב
 הדובע אוצמל טילחהו ,לארשיב תולודג תוריצי

  ,ב"הראל םימעפ המכ עסנ אוה .םיל רבעמ
 .וגקישב פול תסנכה תיבמ הבושח הנמזה לביקו

 סרהנ ךא ,1929-ב יזכרמ םוקימב דסונ תסנכה תיב
 ידיב ןנכותש שדח הנבמ ול הנבנ 1957-בו הפירשב
 תנמזה יכ ירב .טנבו ןמסולש ,לבול םילכירדאה
 ,תסנכה תיבל רתויב הבושח התיה תונמא תוריצי

 תונולחב םסרופמ ולש הליפתה לכיה ןכש
 .רנטר םהרבא יאקירמא ידוהיה ןמאה לש 'זארטיוה
 ,האירבה רופיס תא םיראתמה ,הלא םי׳זארטיו

 ותומלשב תסנכה תיב לש חרזמה לתוכ תא םיסכמ
  .ץוחבמ םתוארל ןתינו

 תלד לעמ הלתייש לספ זזעמ ןימזה תסנכה תיב
 תליהק ינפב תסנכה תיב לש ומויק לע זירכיו ןיינבה
 היה לספה לש ומוקימ .וגקיש זכרמ לש םיקסעה
 ןורא לש ומוקימ תא ןמיס אוה ןכש אוה ףא בושח
 לש די בתכב םוכיסב .תסנכה תיב ךותבש שדוקה
 רמ תא זזע טטיצ ,הנבמה ילכירדא םע ותשיגפ
 יתשח ,ןורקעב" :ול רמאש ,ישארה לכירדאה ,טנב
 לש המורת תא ףקשלו גצייל ךירצ ןיינבהש
 היצזיליוויצל ידוהיה רסומהו תידוהיה הנומאה
 לש רסומה תונורקע חורש הצרא ןכל ...ונלש
 שקבתהשכ  36."לספב יוטיב ידיל ואובי םכתד
 אשונ" לוקשי זזעש לכירדאה עיצה ,ביחרהל
 תכרב תא ,תמיוסמ הרוצב ,למסי וא בלשיש
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 שי ,יתוהמ ןפואב ,הכרב התואל ןכש ,םינהוכה
  37."תורחא תותדב םג תומוד תויצטונוק
 ונממ םיקלחש ,די בתכב בותכה טסקטב
 זזע ריבסה ,1964-ב תסנכה תיב ןולעב ומסרפתה
 .לספה ןויער תא הגה בציכ טורטורפב
 ,ןיינבה לע יתלכתסה ,פול תסנכה תיבל יתכלה"
 לכיהב הנורחאה הרושב תועש ךשמב יתבשי

 וב הרושש הוולשה תא יכותל יתגפס ,ולש הליפתה
 תצמתל יתיסינו ,רנטר לש 'זארטיוה לש ויפוי תאו

 ומכ ,הנבותה ילע התחנ טושפ זאו .ייתושוחת תא
 שגדה[ םולש הרוש םוקמבש ,ילמשח םרז

 למס רוצא וא לספאש ךרוצ ןיאש יתטלק .]רוקמב
 םילכירדאל עיצהל יתטלחה .םינהכה תכרב לש
 תשולש לע ,המצע הכרבה לש טסקטה תא
 ."תוחרופה תויתואה" לש תדגא לש לספו ,היקוספ
 הלע םילשוריב שדקמה תיבשכ ,הז רופיס יפל
 ,ך"נתה לש תושודקה תוליגמה ופרשנו ,שאב
 תויח אלא ןשעב ולע אל םיליווגה לעש תויתואה
  38."םיימשב תובהלב תופחרמ תויתוא תומדב חצנל

 חתפמ ןויערל היהי "תוחרופה תויתואה" ןויער
 שומיש השענ ןהב זזע לש ויתודובעמ תוברב

 םסרופש רמאמב עיפומ די בתכב טסקטה לש הז קלח .םש 38
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  וגקישב פול תסנכה תיבב םולש ידי
 גרבנטנכיל ןוסילא :םוליצ



 

 12 2018 רנייו הילו'גלו זזע הימחנ ןויכראל תורומש תויוכזה לכ

 'זארטיוה תריציב רבכ םנמא .םייארקמ םיטסקטב
 ךא ,יארקמ טוטיצב שומיש השע רבליס רפכב
 רתוי ךורא שמתשה וב טסקטה וגקישב הריציב
 אוה .)24-27 'ו רבדמב( רתוי לודג ץמאמ ךירצמו

 ביכרמה אוהו ,תילגנאב ןהו תירבעב ןה עיפומ
 זזע דבע הב הנושארה םעפה וז .הריציב יטננימודה
 השולש והבוג ,לודג ינבלמ שוג רצי אוה .הזנורבב
 םילמה .תונוט יתש ולקשמו 'מ 1.8 ובחור ,םירטמ
 .וילעמ תופצכ תוארנ הז שוג לע תועיפומה
 ,הכרבה םויסב תועיפומה ולא ןה ןהבש תוטלובה
 תומקוממה ,תילגנאב Peace ,תירבעב "םולש"
 עדונ ןלשבו ,לאמשמו ןימימ תונותחתה תוניפב
 םיידי גוז םג טלוב לספהמ ."םולש ידי" םשב לספה
 .ןיינבל םיסנכנה רבעל ,הכרב תחונתב ,תוטשומה
 ועירפי אלש ךכ ,דבלב ראתמ יווקב תובצועמ ןה
 .םילמה תאירקל

   
  וגקישב פול תסנכה תיבב דימת שאו הרות ןורא

 )לאמשמ( Locus Iste   ,סניקסה לופ ןו'ג ןוסיי'ג :םוליצ
  )ןימימ( זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 הסרגה השעמל התיה ןיינבב הבצוהש הריציה
 רתוי הברה ויה םיידיה ,הנושארה הסרגב .הינשה
 תשרו ךתורמ חפ לש תבורעתמ ורצונו ,תוטשפומ
 .זזע סחייתה ןהילא תובהלל תמיוסמ הדימב ומדש
 ןפואב ,תסנכה תיב .האירקה לע ושקה הלא ךא
 םגד רצונ ךכו רתוי תיטסילאיר הרוצ שקיב ,ןבומ
 ,1964 תליחתב תסנכה תיבל שדקוה םגדה .שדח
 לע זירכה ,ןמריינ סקמ ,תסנכה תיב אישנשכ
 תיארקמה םינהכה תכרב :אשונה תריחב"
 רוקמל היהי הז תסנכ תיבש ונתווקת תא תלמסמה
 הנכ לע הרתונ וז הריצי  39."ונתליהק לכל  הכרב
 תונמא לש םירויס ילולסמ רפסמב הלולכ ףא איהו

 .וגקיש ריעב תיתביבס
 דימת רנו הרות רפסל ןורא רוציל םג ןמזוה זזע
 םיאטבמ םהינש .תסנכה תיב לש הליפתה לכיהל
 ןורא לע .תוירבע תויתואל תכשמתמה ותכישמ תא
 תא םיראתמה ך"נתהמ יטוטיצ םיתורח שדוקה

                                                             
39‘”Hands of Peace” will be lifted over the ve Meade aD 
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 רפס ,רתונ ,ןוראה תחיתפ םע .םייחה ץעכ הרותה
 תורוצמ יושע ןוליו ןיעמ ירוחאמ ןיעמ רתסנ הרותה
 וזל וז ורבוחו תכתמ תועירימ  וכתחנש תוירטמואג
 רפס תא תולגל ידכ ןתוא ךושמל שי . .תוארשרשב
 ףסכ יושעה הפהפיה דימתה רנ לש ותרוצ .הרותה
 ,תילריפס בהז תמקרמ הנבנש סונוק תרוצ איה
 רנ" םילמל תורבחתמ הילעש תוירבעה תויתואהו

 םיפרוצ .תיביטרוקד המגוד ךכ בגא תורצויו "דימת
 ,עודיכו ,םהלש בהזה תומקרב םימסרופמ םינמית
 השמ םיינמיתה םיפרוצה םע רבעב רבכ דבע זזע
  .דוד ןב םייחו

   
 לא תיב ןברבאס 'תרונ תסנכה תיבב דימת רנו  לישח לזרבמ םירעש

 דנה הלרמ :םוליצ

 לש תופסונ תונמזהל וליבוה יאדווב הלא תוריצי
 הפוקת התואב חתפנש ,ימע לוק ןואיזוממ הקיאדוי

  .לא תיב ןברבאס 'תרונ ,וגקישב רחא תסנכ תיבב
 ןואיזומה רובע לישח לזרבמ תותלד זזע רצי 1962-ב
 םילמה ובלוש ובש ,דימת רנ רתוי רחואמו

 תרונמו ,תורבידה תרשעמ דחא לכמ תונושארה
 םיטסקטמ תויתוא לש תורזגמ םע ,םינקה תעבש
 שדקמב  הדמעש הרונמה תא וראיתש םייארקמ
 יכ המדנ ,דימתה רנב ןהו תותלדב ןה .םילשוריב
 יכ ךכ לע עיבצמש המ ,תופחרמ וא תופצ תויתואה
 לש רשקהב ריכזה ותואש תוחרופה  תויתואה ןויער
 .דואמ ול בושח היה "םולש ידי"

 ללוכש טויפמ חוקל תותלדהמ טסקטה
 יפל תואב תחתופ הרוש לכ ובו ריש ,ןוכיטסורקא
 רצוי תוחתופה תויתואה רדסש וא תיבפלאה רדס
 קר איבה זזע .תמיוסמ תועמשמ תלעב הלמ וא םש
 לע רזוח אוה ךא הליפתה לש הנושארה תוא תא
 תוא לכש ךכ ,שולש וא םיימעפ הנושאר תוא לכ
 .דחוימב קזח םשור תרצוי

 וכרד ךשמהבו וגקיש םע בורק רשק לע רמש זזע
 .ריעב תולודג תודובע יתש דע רצי תיתונמאה
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 'גלוק למרכ
 הטלחהה תא זזע לביק "םולש ידי" לע דבעש תעב
 1956-ב .הילגנאב דובעל רובעלו לארשי תא בוזעל
 ,'גלוק למרכ דסיימ ,ןזור לופוק ברה תא שגפ
 דרופגנילו דיל תיאמצע תידוהי הימינפ
 ןי'גוי םרבח הז היהש תרכוז הפי .ריישדרופסקואבש
 ונד םה .זזע ינפב ןזור תא הנושארל גיצהש  גרבנזור
 תיבל  'זארטיו תונולח לע דובעי זזעש תורשפאב
 הברמל .רפסה תיב רובע הנבייש ידיתע תסנכ
 1962 תליחתב הימקולמ רטפנ ןזור ר"ד ,רעצה
 ,ולש ערמ ביכשה תלאשמ וז התיהו ,48 ליגב
 תונולח תא רוצי זזע יכ ,ודי בתכב בתכמב החלשנש
 זזע ,ךכ םא .הינבב זא דמעש ,תסנכה תיב
 למרכל ורבעו 1963-ב לארשי תא ובזע ותחפשמו

 ידימלתש התיה תינכותה .בשות ןמא היה םש 'גלוק
 ולחה תונב( דבלב םינב הפוקת התואב ,רפסה תיב
 .תונולחה תיינבב ועייסי )1968-ב קר וב דומלל
 תיב םנמא היה 'גלוק למרכ לש יזכרמה ןיינבה
  .רתוי םישדח ויה םיניינבה ראש ךא ,קיתע הזוחא
 ,רפסה תיב תודוא "רברזבוא"ה ןיזגמל רמאמב
 בתכה ראתמ "ידוהיה ןוטיאה" הנכמ אוה ותואש
 ,ללככ" :ולא םילמב 'גלוק למרכ תא טנמרב םייח
 תרבחמ תוסח לביק וליאכ הארנ רפסה תיב
 םע ,תסנכה תיב ...םוקמ לכב תיכוכז שי .תיכוכז

 תיב  40."תללכושמ הממחכ הארנ םימרה ויתוריק
 ידיב ןנכותו 1963-64 םינשב הנבנש ,תסנכה
 םויכ אצמנ ,קוקנה סאמות ימוקמה לכירדאה
 תושעל שיש ,דחוימ ןיינע ילעב םינבמ לש המישרב
 ךמתנו ןוטב ינבלמ הנבנ אוה .םרמשל ץמאמ לכ
 .לודג יטלב דוודר ץע םייושע םידומע העברא לע
 ןורא לא הסינכהמ הלעמ יפלכ עפושמ ןיינבה גג
 תוריקה .םירטמ 14-ל והבוג עיגמ םש ,שדוקה
 וליאו ,הפוקש תיכוכז םייושע הנבמה לש םיידדצה
 ןורא ריקלו הסינכל ודעונ זזע לש םי'זארטיוה
 הינטירבב תסנכ יתב לע הרפסב .שדוקה
 טקפאה תא שידק ןמרש תראתמ ,דנלריאבו

 לדבהה תא תגגופמ איה ,םויב" :הריציה תרצויש
 .ץוחבש יאלקחה ףונהו  תסנכה תיב םינפ ןיב
 ימש תכשח דגנל רוקרז ומכ טלוב ןיינבה הלילב
 41."הלילה
 היה ינשה( םידימלת ינשמ דחא היה  ןונק טרבור 

 ךשמב תיכוכזה תנכהב ועייסש )ןוסליו ליב
 םתוברועמ תא ןה טורטורפב ראית אוהו ,םייתנש
 תטיש תא ןהו תיכוכזה תנכהב םירענה לש
 .זזע לש הדובעה
 דמועש ונל רמאנ .15 ןב יתייה ,'גלוק למרכב יתייה"
 תונולח לע ,םינבה ,ונתיא דובעיש שיא עיגהל
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 קמחתהל ולכוי ךכש ובשחש םינב הברה .'זארטיו
 וא םישולשכ .ןיינעל ובדנתה טרופס יקחשממ
 םלוכ עובש ךות לבא ,ועיפוה םידלי םיעברא
 םלועמ ינא .תונמאה תותיכ ךרד ועיגה םבור .ומלענ
 דואמ היה הז לבא תונמאה תותיכב יתפתתשה אל
 .הז םע יתכלהו ,ןרקסמ
 אוה ,ולש לודגה ןקזה םע .חושק שיא היה הימחנ
 .ףוג לדג היה אוהו ,ער םויב רצאשלב ומכ הארנ
 תומד היה אוה רפסה תיבב םיריעצה םירענה רובע
 אוה .דחפ םגו הצרעה תררועמו ,טלחהב הדיחפמ
 תאז השע אל אוה .תספסוחמה וכרדב ,ונתוא דדוע
 תא עצבל תלוכיש וא .הכר הרוצב ,הרומכ
 םיקלח המכ יתרצי .תלוכי אלש וא ,המישמה
 קלחב שמתשהל לכואש רמא אוהו ,ימצעב
 םע יתדבע :ותיא דובעל שגרמ היה הז .תיכוכזהמ
 .האלנ יתלב היה אוה .הרומ היה אל אוה .ןמא
 דחא טביה לע תוחפל וא ,ןמאה תייווה לע יתדמל
 להנתה אוה הב ךרדב תוננובתהמ ןמאה תייווה לש
 .רמאש םירבדה גוסמו ,דבעו

 םעפה התיה וז .ןיטולחל ייח תא הניש אוה
 ןמאל ,וזכ תוישיא לעב םדאל יתפשחנש הנושארה
 לבא ,ןיימהוב היה אוהש רמוא יתייה אל .הזכ רצוי

 דואמ רזע אוה .יתרגש םדא  היה אל טלחהב אוה
 םיעצמאה םהל ויהו םייתריצי תויהל וצרש םישנאל
 היה אוה .קרסו לחכ ילב ,תופייפייתה ילב .ךכל
 .הלודג הרשוי ול התיה .יטנתוא
 ול ונתינש םילודג ןֶסינ יפירצב הליחתב ונדבע
 וא השולש לש םיזגרא ויה הלא םיפירצב .וידוטסכ
 העיגה תיכוכזה 42.תיכוכז לש םינוש םיגוס העברא
 מ"ס 45 ,םילודג תוחול ויה תישאר .תורוצ העראב
X 30 םקלח ,םירקי םירמוחמ םייושע בורל מ"ס 
 ,טלבוק לוחכ עבצב םג ויהו .םכותב בהז וליכה
 .יתצמוח בוהצו ,םדוא ינבא עבצב רישע םודא
 תוכיתחל שיטפב םתוא ונרבש םתיא ונדבעשכ
 תונטנטק ,רתוי תונטק תוכיתח ויה .רתוי תונטק
 ןבא ,שימלח לש לדוגב םילודג םיקלח וא שממ
 ךתחיהל היה רשפאו ,תודדוחמ ויה ןה .רוצ
 60 לדוגב תיכוכז לש תועירי ויהו .ןתיא תדבעשכ
 ,םודא ,קורי ,יתצמוח בוהצ יעבצב מ"ס X 90 מ"ס
 תורוצב תוכותח ויה ןלוכ ןה .ההכ לוחכו ,םותכ
 ,רתויב ןיינעמה ילוא היהש המ ,ףוסבלו .תויוצרה
 ינימ לכ םע תיכוכזל תשורח יתבמ םיזגרא ויה
 ,מ"ס 60 קמועב םילודג ץע יזגרא ויה םה .םירבד
 המ תוארלו םיידיה תא םשל סינכהל ךירצ היהו

 םע תימקרמ תיכוכז ,החוטש תיכוכז התיה .עיגה
 םיעבצ ינימ לכ ,לייאמא םע תיכוכז ,תוודא
 .תורוטסקטו

 .וז תיכוכזמ קלח םש ושכרו היצנוב ורקיב םהש תרכוז הפי  42
 8.1.2016 ,זזע הפי םע ןויאר ,רנייו הילו'ג
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 ובש UHU קבד היה רחאה יסיסבה רמוחה
 יתש ול ויה .מ"ס 30 ךרואב תורפופשב ונשמתשה
 יטוקרנ שממ היה קבדהש התיה הנושארה .תויעב
 הינשה .שאר יבאכמ לובסל ונלחתהש בל ונמשו

 ,תויהל רומא היהש יפכ קזח היה אל קבדהש התיה
 שדחמ תונולחה תא קיבדהל ךירצ היה הימחנו

 .רתוי רחואמ
 תיכוכזה תוסיפ תא ךרע הימחנ :ונדבע ךכו

 תונחלוש לע תונולחה סיסב תא וביכרהש
 התיה .מ"ס X 79.24מ"ס 210 היה םלדוג .הדובעה
 םהילע המגודה תא רייצ הימחנו ץע תרגסמ םהל
 ךירצ תיכוכז גוס הזיא עדי אוה .רוחש שוטב
 תחאב עצבתה םקרמה .קלח לכב בלתשהל
 לש םישוג יושע היה םיוסמ רוזא .תורוצ שולשמ
 תיכוכזה ינפ לעמ תורישי קבדוהש רובש רמוח
 תרוצ לשמל ,ךמצעב תורוצ ךתוח תייהש וא ,המצע
 ךותמ וכתחנ ןהו ,.רחא יביטרוגיפ טנמלא וא גד
 עברא דע  וילעמו סיסבה היה בורל .תיכוכזה
 םיתעל .זאו .עבצה קמוע תא רוציל ידכ  , תובכש
 תיכוכזב תורוצה ןיבש חוורה תא ונאלימ ,תובורק
 קלחה לע ונדבע .תונושה תויכוכזה יזגרא ךותמ
 ונל הרוה ותיאש תיכוכזה גוס םע ,ונל הצקהש
  .דובעל
 .הילושו ןמא לש יסנסנר לדומ שממ  היה הז"
 המ ןמז רחאלו ,תוטושפ תומישמב ונלחתה
 ,טפטפל ילב ,טקשב ביבסמ דומעל ונלגרתה
 םיתעל .ותדובעב ןמאב ןנובתהלו ,הבר תוניצרב
 םש היה .תיכוכזה ךותיח ילכ תא ךורעל ונל ןתינ
 .לגרסו ,לוגע תיכוכז ךתוח ,םולהימ תיכוכז ךתוח
 .הלא לכ תא ןיכהל היה רשפא

 
  זזע הפי םע תסנכה תיב תונולח לע םידבוע 'גלוק למרכ ידימלת

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ
 תיכוכזה תא ךותחל ונל רתוה ,המ ןמז דוע רחאל
 דובעל ונל ןתנ אוה ,בר ןמז ירחאו ,תמיוסמ המגודב
 רשפא לבא ,ןבומכ ,םיטוטרש ויה .תישפוח הרוצב

                                                             
 
 

 אב היה הימחנ .תועצה עיצהל וא ,רוחבל היה
 םידבוע ונייה .רשאמ היה בורלו הדובעה לע חקפמו

 ,תופוכת .םיירהצה ירחא ןושאר ימיב ,תוקספהב
 םיראשנו םיברעב םג םשל םיכלוה ונייה ינאו ליב
 .רחואמ דע
 תכתוח התיה איהו ןמזה לכ וידוטסב התיה הפי
 םגו ולש תונמזהלו םיבוציעל םאתהב הקיבדמו

 דואמ לודג דובכ השחר איה .רבד ותוא ונישע ונחנא
 התיה אל םלועמ הריוואה .ולש תויתריציל
 אל ,הדובע ונל התיה לבא ,המיענ יתלב
 ,הכאלמה תא ונדמל .טפטפל םשל ונאב
 התיה וזו .יוארכ התוא תושעל ידכ זכרתהל
 הלודג תוכז ונל שיש ונשגרה .השוחתה
 43."ולש תוילושה תויהל
 זזע חתיפ  ותשוחתל עודמ םג ריבסה ןונק
 םי'זארטיו תריציל וש תיתרגש יתלב הטיש
 אל םי'זארטיו תריציל תיתרוסמה הטישה"
 תיבב יכוניח טקיורפכ שמשל הלוכי התיה
 וז 'זארטיו תטישש ןויכש שח ןונק  44."רפס
 תא ףקיש רבדה ,ךומנ טילבת ןיעמ הקיפה
 .לספ הנושארבו שארב היה זזעש הדבועה
 הטישב ותדובעל תופסונ תוביס ריבסה זזע

 זזע רמ" .ולש 'ץרא לברמ תונולח לע רמאמב וז
 אוה וז הקינכט ירוחאמ דמועש ןורקעהש ריבסה
 ריבעהל םוקמב רואה תא תפקשמה ,רואה תרסנמ
 תיכוכז לש תובורמ תובכשב רזענ אוה .ותוא
 תיכוכז לש תובכש יתש ןיב תוקובדש תינועבצ
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  'גלוק למרכב תסנכה תיב תונולח

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ
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 רוא וא ץוחבמ שמש רוא אוה טלקנש רואה .הפוקש
 הארנ עבצה ,ךכמ האצותכ .םינפבמ יתוכאלמ
 'זארטיו תיכוכז .רואה עיגמ ונממ דצ ותואמ וליפא
 רוקמל ךופהה ןוויכהמ קר תוארל ןתינ תיתרוסמ
 45."רואה
 וא םיטשפומ ויהש ולש םימדוקה םי'זארטיול דוגינב
 שי 'גלוק למרכ לש תונולחב ,דבלב תויתוא וללכ
 םיננובתמ םא" :ןונק ריבסמ .םייביטרוגיפ םיטנמלא
 םה ,ולש תוטשפומה תוריציה בור לש םיטקמב
 ולכוי םירענהש ךכ ושענש ,תונולחהמ ירמגל םינוש
 .םייארקמ םלוכ ויה םיאשונה ."םתוא ןיבהלו אורקל
 ראות תסנכה תיבב םיהובגהו םירצה תונולחב
 הארשהה וליאו תישארב רפסמ האירבה רופיס
 רשע ירת ךותמ םיטוטיצמ האב הסינכה תונולחל
 םיטסקט םיללוכ תונולחה יכרעמ ינש .םיאיבנה
 ,םיילאוזיוה םייומידה דצל םיפחרמש םיירבע
 ,לקינורכ שיאו'ג"ה לש תונמאה רקבמ ידיב וראותש
 ומכ ,תודתי בתכ לש תושקונ" ילעבכ ,ןוטס רטיפ
 46."תוקיתע תוירבע תויתוא
 ךרכב .תרוקיבה ידיב הדהאב ולבקתה תונולחה
 שדקוהש Buildings of England לש
 רנזבפ סאלוקינ םתוא ראית ,ריישדרופסקואל
 וסחייתה םיבר םיבתוכ 47."םיינשדחו םיקירבמ"כ
 תויווזב רבשנ רואה ,םתיינב ןפואמ האצותכש ךכל
 ,לשמל ךכ .םויה ךלהמב הנתשמ טקפאהו תובר
 ,תפרצמ האבוהש תיכוכזה" יכ אצמ םיבתוכה דחא
 בוהצה ,םותכהו ,תויווזה לכמ רואה תא תפקשמ
 תוקוריה תורוצה םע דחיב ,תויחה יבר לוחכהו

 םויהשכ םקמוע תאו םייפוא תא םינשמ תוטשפומה
 אלש לכירדא וא ןמא ןיא .ץוחב ריאמו ךישחמ
 48 ."הז הארמל שגרתי

 ,רלמטס דיוייד ,רפסה תיב להנמ יכ רכוז ןונק
 הליגש לגסה רבח היה ,בהלנ תונמא ןפסא ומצעב
 הליג ותובהלתה תא .םזימב רתויב ברה ןיינעה תא
 יתב תונמא" יכ רמא ובש "ליימ דרופסקוא"ל ןויארב
 הקחמש ,תוישיא תרסח תונמא בורל איה תסנכ
 הילגנאב םילבקמ ונא ףוס ףוס  ;תיתייסנכ תונמא
 "?תידוהי תונמא שי םאה" הלאשל הבושת
 העפשה התיה טקיורפב םירענ לש םתופתתשהל
 49."םהילע המוצע
 רובע .'גלוק למרכ רובע תוריצי המכ דוע רצי זזע
 המוד ,תיתרגש יתלב תכורפ רצי אוה תסנכה תיב
 ןאכ םג .פול תסנכה תיב רובע רציש תאזל
 רוקמש תופחרמה תויתואה ןויערב שמתשה
 ופרשנש םיליווגהמ וחרפש תויתואב ותארשה

                                                             
45, August 13 1971Jewish Chronicle“Donor Trouble”    
 ךראותמ ,זזע לש ויקית ןיב אצמנש תרתוכ אלל רמאמ 46
 .627 דומע ,1965 רבמצדל

47Buildings of Jennifer Sherwood & Nikolaus Pevsner,   
England - Oxfordshire - Pevsner Architectural Guides. 

(London: Penguin 1974) p.712  

 שומיש ךות .םיימשב ופחירו תיבה ןברוח רחאל
 תורוצ רזג זזע "דימת ידגנל ינודא יתיוויש" םיקוספב
 הלתש הזנורב ינבלמ ךותמ תוקד תויתוא
 ,הזנורב תויושע  תורחא תורוצ םע דחי  תוארשרשכ
 רבדה תרגסנ תכורפהשכ ,ךכ .זילפו תשוחנ ,ףסכ
 םילהתב םיראותמה "עמשה ילצלצ" ומכ עמשנ
 .051 קוספ ,נ"ק
 רעובה הנסה לספב בושח ביכרמ םג ןה תויתוא
  דמוע הז לספ לש ובלב .תסנכה תיבל ץוחמ בצוהש
 המדנ ירבעה בתכה ,ןאכ םג .קרבב הכוהש ץע עזג
 הזנורב תועירימ ורזגנ תויתואהו ,ץעה לעמ ףצכ
 .ץעה ךותמ םיטלובש תוטומל ומחלוהו  תוקד
 רפסב רעובה הנסה רואית ךותמ חוקל טסקטה
 ריעהו לספה לע דבוע זזעב הפצש רכז ןונק .תומש
 וילע רבע אוה ,ןמז הברה ול חקל רעובה הנסה"
 יא תצק םג םש היה ,תאז םע דחיו .הבר תוריהזב
 תא ,ןיעל הדובעה תרוצ תא ףשח הימחנ ,רדס
 ינמוא ובש ןפואל תאז תוושהל בהא אוה .המחלהה
 תרפוע לש וק םיסינכמ ויה םייניבה ימיב תיכוכזה
 אל ,ןמואב רבודמש וארי םלוכש ידכ ,תיזחב
 לע דובעישכ ,1974-ב הז אשונל רוזחי זזע 50."ןמאב
 .םילשוריב הזלפ ןולמ רובע םש ותואב הריצי

 טוחו זילפ תועירימ תובהל רוצי ,וז  הריצי ךרוצל
 לש םילחגש תעב הפצרהמ וממורתיש ילג לית
 הרקתהמ ולתנ יעשמל תחצחוצמ ,תבהזומ תכתמ
 ןהב תוהזל ןתינ היה אל יכ םא ,לית יטוח לע
 .רתוי תוירבע תויתוא

 
  'גלוק למרכב תכורפהו "רעובה הנסה"

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 רכזל הטרדנאב הזנורבב שומיש בוש השע זזע
 וז הטרדנא ,ונרעצל .רפסה תיבל בציעש האושה
 .תונומתמ קר ונל העודיו הדבא

48p.198 6th August 1964 The Listener‘Out of the Air’    
49“Inspiration of a uniquely artistic new synagogue”  

Reading Mercury 1st August 1964   
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  'גלוק למרכ לש תסנכה תיבב האושה רכזל חול

זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ  

 תורוצ ורזגנ הנממש הזנורב תעירימ הרצונ איה
 ןימימ .רוחאמ התוא ריאהל התיה הנווכה .תונוש
 םג תסחייתמש ,"רוכזי" ,תחא תירבע הלמ התיה
 ויה ףסונב .הז םשב תליפתל םגו ,ןורכזה טקאל
 השש וא ,ןמש תורונמ שש ולמיסש ,תוסוכ שש
 תא תגציימ סוכ לכ ,םיפסנה םרכזל וקלדוהש תורנ
 ופסנש םינוילימה תששמ דחא רכזל המשנ רנ
 תליפת ,שידקה תולימ ויה ןימימ ףוסבל .האושב
 תרונמ דוע לש תיללצ תורצוי םילמהשכ ,לבאה
 ןיב םייוניש ךרע זזעש תעדל ןיינעמ .תיקנע ןמש
 ןה תוסוכה ,טקמב .הטרדנאל ינושארה טקמה
  שידקה תולימ .שש אלו רשע ןנשיו הטושפ הבהל
 ןפואה תא רוכזל ידכ ילוא ,סוכ אל הבהל תורצוי

 רחאל םינשבכב םיפסנה לש םהיתופוג ופרשנ וב
 .החצנהה תבהל תא למסל םג ומכ ,םתומ
 ןזור לופוק ר"ד ורבחל ןוטבמ הטרדנא הנב םג זזע
 םש התוא תוארל ןתינ ןיידעו ,רפסה תיב סופמקב
 .םויה

 
  'גלוק למרכ דסיימ ,ןזור לופוק ר"ד לש ורכזל הטרדנאה

 רנייו הילו'ג :םוליצ

 ינש ,1987 רבוטקוא לש הלודגה הרעסה רחאל
 .וקוזינ ןוראה ידיצ ינשמ םילודגה תיכוכזה תוחול
 ,וילא רשקתה ,רקלקס פיליפ ,רפסה תיב להנמשכ
 ,רפסה תיבל ךומס ררוגתה ןיידעש , זזע םיכסה ,

 המ ץלחל ,םתוא קרפל יתעצה" .ותרזעל אובל
 רזחשל  בדנתהלו תינועבצה תיכוכזהמ רשפאש

                                                             
 
 
 
 

 הקזחא שורדת אלש הקינכטב תונולחה תא
 תונולחה לש םתריצי .םינשה ךשמב תיתועמשמ
 תדובע וז התיהו ,ייחמ םינש שש הכרא םישדחה
 51."םולשת יתלביק אל הילעש שדוק

   
  'גלוק למרכב תסנכה תיב לש םישדחה 'זארטיוה תונולח

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 ןונגסל רתוי המדש ןונגסב ושענ םישדחה תונולחה
 אוה .רבליס רפכב יאלקחה רפסה תיב לש
 האשונו ,ןוטבב הרגסומש הבע תיכוכזב שמתשה
 היה בוציעה םעפה ךא ,האירבה רופיס ןיידע היה
 ויה דחוימב תומישרמ .רתוי תוטושפ תורוצהו ,הנוש
 תיכוכזב ,הווחו םדא לש תולודגה םהיתויללצ
 תיכוכזב זזע רחב ,קפס אלל .לוחכ עקר לע המודא
 רצונ םדא יכ םידימלתל ריכזהל ידכ המודא
 "המדא" תירבעה הלמה לש השרוש ירהו .המדאמ
 שרוש ותואמו ,"םודא" הלמה לש השרוש ותוא אוה
 םישדחה תונולחה ."םדא" הלמה םג הרזגנ ,ןבומכ
 .1994 תנשב םמוקמב ועבקנ
 ןפואב ץיקה תשפוחב 'גלוק למרכ רגסנ 1997-ב
 תונולח 52.תינש וסלכוא אל םיניינבה זאמו ,ימואתפ
 קזנ רכינ םהבש םימדקומב .םנכ לע ורתונ זזע
 המוקממ הקילחה תיכוכזהמ קלחשכ ,םיוסמ
 ובתכמ םויסב .הנש םישימחמ הלעמל ךלהמב
 לע תושדחה עמשמל ונובצע לע רפסה תיבל
 רקי 'גלוק למרכ" יכ זזע בתכ ,רפסה תיב תריגס
 'רעובה הנסה' לספ םג ומכ ,תונולחהו ,יבלל דואמ
 רעובה הנסה לספ 53."ייחב בושח קלח םיווהמ
 )Emmanuel College(  'גלוק לאונמעל רבעוה
 וילא רבע רקלקס פיליפ ,ולהנמש )Bushey( ישובב
 ןיידע לספה .'גלוק למרכ תא להנל םייסש רחאל
 .םש דמוע

 

 .2.6.1997 ,'גלוק למרכל זזעמ בתכמ 51
 2011-מ The Iron Lady םהיניב ,'גלוקב ומלוצ םיטרס רפסמ 52
 .תסנכה תיבב תוניצסה תחא המלוצ ובש
 .)51 הרעה( םש 53
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 1965-1978 םירחא םי'זארטיו
 'גלוק למרכב 'זארטיוה טקיורפ לש ותחלצה
 הרוצב םירחא םי'זארטיול תונמזה תלבקל הליבוה
 'ץרא לברמב תסנכה תיבמ וילא ונפ 1965-ב  .המוד
)Marble Arch Synagogue( דנא טסווב חתפנש 
 לש הרדס םרובע רוציש ידכ ,1961-ב ןודנולב
 תסנכה תיב לש תירוקמה העצהה .'זארטיו תונולח
 .םינש עברא לש הפוקתב תונולח 117-ל התיה
 לש הפוקתב תונולח 36 ומלשוה ,רבד לש ופוסב

 ירופיסו םידוהי םיגח  םיגציימ תונולחה .םינש 17
 רחא רבח ידיב ןמומ ןולח לכ .ך"נתהמ םינוש
 לש םרכזל םישדקומ םהמ םיברו ,הליהקהמ
 הכ ןמז ךרא טקיורפה .ורטפנש הליהקהמ םירבח
 ינפל םיפסכ סייגל ךרוצ היהש םושמ בר
  .תונולחהמ דחא לכ לע הדובעה הליחתהש

  
 'ץרא לברמ לש תסנכה תיבב 'זארטיו תונולח

 רנייו הילו'ג :םוליצ

 1971-מ "לקינורכ שיאו'ג"ב הבתכ
 תיב רבזג ,ק'ז .ל יי'ג רמ יכ החוויד
 תונולחהמ דואמ בהלתמ" ,תסנכה
 איצמה זזע רמ ןכש ,הכ דע ורצונש
 תורגסמב ךרוצה תא תלטבמש הטיש
 לכתסמ ינאשכ' .םיליגרה תרפועה
 םשור םירצוי םה' ,ק'ז רמ רמא ,'םהב
 54."הנבמ לש רשאמ רתוי הנומת לש

 יוותמ לש הרדס התלגתה הנורחאל
 .זזע לש ויתוריינ ןיב תונולחל הנכה
 ,תורעהו םירבסה םיליכמ הלא
 לע ברל ןמאה ןיב ןויד םיפשוחו

 ,המגודל .בוציעה םייפוסה םיטרפה
 הבתכנ רדסה ןחלוש תנומת לע
 ברה לש ותרעה" :האבה הרעהה
 בלצל ןוימד לכ היהי אלו ,הלבקתה
 תבית יומידל רשאב ."קובקבה לעש
 .הנוי הב לולכל ברה שקיב ,חונ
 זזע "בקעי םלוס" אשונב וקסעשכ
 תופושחה וילגר תא ריסהל שקבתה
 הארנה לככ ,הנומתהמ בקעי לש
 תיב לש תועינצה תושירד לשב
 לע םידמוע ןיידע תונולחה .תסנכה
 .םנכ

                                                             
54, August 13 1971Jewish Chronicle“Donor Trouble”   

 טרבור לש וידימ רתוי רחואמ העיגה תפסונ הנמזה
 Headington תא רוכשל לחה 1959-בש ,לווסקמ

Hill Hall  ןיינבכ תישאר דרופסקוא תייריעמ 
 ךשמהבו ,ותולעבבש ןומגרפ תאצוהל םידרשמ
 'זארטיוה יכ הלגתה תיבב .ותחפשמלו ול תיבכ
 ,תוגרדמה לעמ עבקנש ירוקמה ינאירוטקיוה
 ךלהמב קוזינ ,הזע ירעשב דמוע ןושמש תא גיצמה
 למרכב רקיבש ,לווסקמ .הינשה םלועה תמחלמ
 זזעמ שקיב ,תסנכה תיב תא תוארל ידכ 'גלוק
 הריציהשכ .קוזינש ןולחה םוקמב שדח ןולח ןיכהל
 לווסקמו תיבל התחילש תא ןגרא זזע ,המלשוה
 ותנקתהל ףונמ ןכוי יכו , רסוי ירוקמה ןולחהש גאד
 ףרה אלל הדבעש ,זזע הפי .שדחה 'זארטיוה לש
 המ תרכוז ,הלעב תוארוהל םאתהב ןולחה לע
 .ךשמהב שחרתה
 ,הדובע תונחלוש העברא לע תחנומ התיה הריציה"
 ,טילחהו ,הזמ הצורמ היה אל הימחנ .המ םושמו

 המכ קופדל ,םש התיה דוע תיכוכזהש ןמזב
 הכיה יאדווב אוה .תונחלושה ךות לא םירמסמ
 לוכהו םוצע שער לוק עמשנ םואתפ  יכ ,תיכוכזב
 חכשא אל םלועל ינא ,ךל דיגא ינא המ .טטומתה
 55."היה הז ארונ המכו ,הזה עגרה תא
 היושע השדח תיטניק הריציב ףלחוה ןולחה
 ,שדח ןולח לע ודבע ותשאו זזע דועב סקפסרפמ
 םישדוח העברא וא השולשכ הכראש הכאלמ
 .םיפסונ

 ןקתוה שדחה ןולחה רבד לש ופוסב
 קלח הווהמ םויכש ומוקמב
 סקורב דרופסקוא תטיסרבינואמ
)Oxford Brookes University(. ןולחה 
 איה ףא הרואתהו ,ןיוצמ בצמב אוה
 טקפאה תא המיגדמו ,הלועמ
 איהשכ זזע לש תיכוכזל שיש אלפנה
 םג .יוארכ תראומו בטיה תרמושמ
 תורוצב תיכוכזב שומיש השענ ,ןאכ
 תיכוכז לש תומירע ללוכ ,תונוש
 יספו ,תיכוכז לש תודימריפ ,הבע
 ןוילתל בל םישל ןיינעמ .תיכוכז

 תרשרש לע וראווצל ןושמש דנועש
 אוה .בוציעה ךותב הבלושש תכתמ
 הלודג הפוקש תיכוכז תסיפ ללוכ
 .תומד לש תיללצ התרחנ הילעש
 ,תונושמו תונוש וז תומדל תויונשרפה
 ידי לע הנמזוה הריציהש םושמ ילוא
 רחואמו תטלוב הכ תירוביצ תומד
 ,לשמל ךכ .תקולחמב היונש רתוי

 רומא" רבדה יכ בתכ םינשרפה דחא
 יכ זומרלו הפולנפ לש השאר תויהל
 תוחכונ שי חילצמ רבג לכ ירוחאמ

 8.1.2016 ,זזע הפי םע ןויאר ,רנייו הילו'ג 55

 
 ,הזע ירעשב ןושמש

Headington Hill Hall 
 טיטול ורדנא :םוליצ
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 קזנב בשחתהב יידמל רזומ ןיינע 56."הקזח תישנ
 תומד איה הפולנפש ךכבו ןושמשל הלילד הבסהש
 איה וז הרעה .ך"נתהמ אל ,תינוויה היגולותימהמ
 ןוילתה לע העיפומש תומדה ןכש הרזומ רתוי דוע
 .תינווימ תירושא רתוי תיארנ
 רומא היה ןושמש יכ תנעוט רתויב תלבוקמ השיג
 57.ידיימ וניא ןוימדה יכ םא ,ומצע לווסקמ תא גצייל
 ןולחה ירהש ,רבודמ היה ךכב םא רזומ הז היה
 תא הליב ןושמשש רחאל עריאש השעמ ראתמ
 לש הידימ ותליפנ ינפל שממו ,הצורפ םע הלילה
 יגולותימה וחוכ תא תראתמ םנמא הניצסה .הלילד
 הניצס ,הזע ריעה ירעש תא אשונ ודועב ,םוצעה
 זזע ךא .לווסקמ לש ובל תא ךושמל התיה היושעש
 ינומדא רעיש תופולח לעבכ ןושמש תא ראתמ
 !לווסקמ לש רוחשה ורעשמ דואמ קוחר ,ךוראו

 הרצונש הרדס איה ןושמש ןולחל הנונגסב המוד
 .וגקישב )Temple Sholom( םולוש לפמט רובע
 לככש וז איה פול תסנכה תיבב "םולש ידי" תחלצה
 תוידוהי תוליהק לש ןבל תמושת תא הבסה הארנה
 רתויב קיתוה אוה הז תסנכ תיב .זזע לא תופסונ
 ידיב ,1929-ב הנבנ אוה .וגקיש לש ינופצה קלחב
-ב .פול תסנכה תיב תא ונבש םילכירדא םתוא

 םה .עודי אל ןמא ידיב ורצונש תונולח ונקתוה 1949
 בורק ,םיכראותמו ,םיאיבנה רשע םינש תא םיגיצמ
 .19-ה האמל יאדוול
 ומילשיש םישדח תונולח השימח רוציל שקבתה זזע
 תשמח ךותמ השולש םע ליעל תונולחה תא
 ,םילהת :"םיבותכ" ירפס תא םיביכרמה םירפסה
 ארזע ירפסל םישדקומה תונולח ינשו – בויאו ילשמ
 .הימחנו

 תובכשב היושע הניא הלא תונולחב תיכוכזה
 ןולחל המודב ךא ,ןושמש ןולח לש וזכ תובכרומ
 תונולחה .םירצו םיכורא תונולחה ןאכ םג ,ןושמש
 תומדל םישדקומ םה ףא םילהתו בויאל םישדקומה
 ,םיימשב הגוהו בשוי בויא .תיטננימודו הלודג תחא
 רואית ,םיימשהמ וב תוצעננה םייניע גוז תוהזל ןתינו
 ןיב יכ םג ןייצל יואר .תסנכ תיבב םיהולא לש רידנ

 ,עקרקה לע בויא תא םיפיקמה םיסרחה ירבש
 ויתונשב בציע זזעש תיכוכז ילכל המודש ילכ  אצמנ
 .הסרחב

                                                             
56Stephanie Jenkins “Headington Hill Hall” Headington  

History: Listed Buildings/Structures. 
 http://www.headington.org.uk/history/listed_buildings/

headhillhall.htm (retrieved 6th August 2017) 
 ,Francis Wheenךותמ אבה טוטיצב ומכ ,ליעל תורעהב ואר 57

“Bob’s Big House” Independent Magazine, February 1992: 
 ...תינתוואר הביסמ הכרענ ....1985 ינויל יעיבשה לש וברעב"
 טרבור לש ...םהיאושינ תונש םיעברא ןויצל הביסמ וז התיה
 םלוא ךותל ולבוה םה ,ועיגה םיחרואהשכ ...לווסקמ טבזלאו

 
 םולוש לפמט תסנכה תיבב ילשמו בויא תונולח

 .ERC co ,סלבר קירא :םוליצ

 רומזמ ןיחלמ ךלמה דוד תא הארמ םילהת ןולח
 להק גיצמ ילשמ ןולח ולאו ,ודצל ורוניכ ,םילהת
 ראתמ ארזע ןולח .םילשוריב שדקמה תיב ינפל
 לש וידיב שדקמה לכ תרזחה תאו ,שדקמב רדח
 הארנש המ יכ םא ,לבב תולג רחאל איבנה
 ,ףוסבל .ןמזה ןב תסנכ תיבל דואמ המוד 'זארטיוב
 זזע רחב ,ארקנ אוה ומש לעש איבנב קסעשכ
 ,ינוטקטיכרא טקיורפב קסוע אוהשכ ותוא גיצהל
 ייניעב תניינעמ .םילשורי תומוח תא שדחמ הנוב
 תויומדה שולש ךותמ םייתשל יכ הדבועה איה
 ןמאה לשכ םיהכ םינקז שי תונולחב תוראותמה
 58.ומצע
 תיב רובע היה זזע רציש ןורחאה 'זארטיוה ןולח
 ידיב ןמזוה ןולחה .לופרביל לש ימרופרה תסנכה
 הילגנאל החרבש ןילרב תדילי תירנכ ,ףזו'ג הזליא
 וראשנ הידלי תעבראש התיה הידגרטה .1940-ב
 ךנחנש ןולחה .ץיוושואב וחצרנו השובכה הפוריאב
 ןהמ תחא לכ ,םילוביש עברא גיצמ ,1978-ב
 לע תוחמוצ ןהו ,םידובאה םידליהמ דחא תגציימ
 .ןהילעמ "הבהא"ו "םולש" םילמהו ראומ עקר
 וקבדוהש תוחוטש תויגוגזב זזע שמתשה וז הריציב
 .ףרש תרזעב ןמוקמל

 לש ותריצי ,'זארטיו היה ובש יזכרמה טנמלאהש ,לודג יזכרמ
 ירעשב ןושמשכ לווסקמ טרבור תא ראית רשא ,ילארשי ןמא
 תויהל םילוכי ונניא ךא ,הריציה םש תא השביש םנמא ןיו ."הזע
 .ןושמשכ גצוימ תויהל הצר לווסקמש םיחוטב
 תסנכה תיב שקיב ,םולוש לפמטב זזע לש ותדובע תובקעב 58
 תונולח בצעל בולוג ןואל ,וגקיש בשות ,עדונה ידוהיה ןמאהמ
 םה .ולש הריירקה ךלהמב רציש םידיחיה ,תסנכ תיבל 'זארטיו

 .לפא לארק ליבומה ידנלוהה ןמאהמ דחא ןולח םג ונימזה
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 טספלב לש תסנכה תיב
 יתב בוציעב זזע לש ותונמא הלחנש החלצהה
 ,'גלוק למרכ לש הז ומכ ,תינרדומ הביבסב תסנכ
 ,זזע לש בורקה ורבח .טספלבב המצע לע הרזח
 תיב ןנכתל הנמזה לביק ,גרבנזור ןי'גוי לכירדאה
 ,ןיינבה .םוקמב תידוהיה הליהקה רבע שדח תסנכ
 1500 התנמ הליהקהשכ ,1964-ב להקל חתפנש
 הארנ גגה לעמ טבמב ךא ,ותרוצב לוגע אוה ,שיא
 ךא ,םינפבמ םג תאז תוארל היה ןתינ .דוד ןגמ יומד
 םינשה םישימחב דואמ הקמטצה הליהקהש ןויכ
 ,הנשמ יללחל ימינפה ללחה קלוח ,תונורחאה
 תא תורצויש תורוקה תא תוארל רשפא יא תעכו

 ןיינבכ זרכוה ןיינבה  .ןתומלשב דוד ןגמה תרוצ
  .2015-ב רומישל דעוימה

 םינמא םע ולש הלועפה ףותישב עדונ גרבנזור
 בושח קלח שי תונמאל ,ויניעב .םינבמ בוציעב
 םילכירדאו םינמאו ,םוימויה ייחמ האנהב דואמ
 ויה המ ריהבה ,ןתנש ןויארב 59.דחיב דובעל םיכירצ
 התיה ...ונתנווכ" ,תסנכה תיבל רשאב ויתופיאש
 ולו םירבד ריתסהל אל ,םינכו םיטושפ תויהל
 תוירוטיע וא םזילובמיס סימעהל ילב ,טעמב
 הניחבמ ךרע ירסח 'םירווע' םיטנמלא םניהש
 60."תילאוזיו

 ללוכ ,תסנכה תיב םינפמ לודג קלח בציע זזע
 וללכ ןאכ םגש ,שדוקה ןורא לש הזזהה תותלד
 טסקטה םעפה .ןחבומה ונונגסב תוירבע תויתוא
 ןה .לארשי עמש תליפת לש הנושארה הרושה היה
 ,דחוימב תומישרמ ויהו ,ףסכו הזנורב תויושע ויה
 .םודא ישמ לע וקבדוה ןכש
 הלוחכ תיכוכז לש בולישמ בכרוה דימתה רנ
 תרשע יקוספ תא זזע ףליג ,ןוראה לעמ .הזנורבו

                                                             
 הארשה ררועל הרטמב רפס גרבנזור םסרפ ,ותשירפ רחאל 59
  :םילכירדאל םינמא ןיב הלאכ הלועפ יפותיש תריציל

Eugene Rosenberg & Richard Cork, Architect's Choice: Art 
in Architecture in Great Britain Since 1945 

(London:Thames and Hudson 1992)  

 ץביש זאו תוחול ינש תרוצב ריקה ךות לא תורבידה
  .בהז עוקיר ףוליגה ךותב
 תרונמ לש לודג הזנורב לספ אצמנ ןוראל לאמשמ
 וניהש לספה .תודהיב יזכרמ למס ,םינקה תעבש
 ריקה לע לצ ליטמ ,תטלוב הרוצב ירטמיס-א
 תויתואה .עובק אוה וילא ,דנלטרופ ןבא יושעה
 המקומש תבותכל ושמיש ןה םג זזע לש תוירבעה
 .שדוקה ןוראל ךומס
 דחא .הליהקה דצמ הרקוהל התכז ותדובע
 המצוע שי" יכ ריעה ןיינבה לע ובתכש םירקבמה
 ומצע ליבגמ וניאש ףא לעו ,ויתודובע לכב תושיחנו

 לע הרוש תיתימא תידוהי חור ,תיתד תונמאל
  61."ותדובע

 CIBA-ו Mony  רובע תוריצי
 תוירופה ויתונש ויה ,הינטירבל ותריקע רחאל םינשה
 ,ליעל ונייוצש םייטירבה םיטקיורפל ףסונב .רתויב
 תורבחמ תובושח תונמזה לע דבע םג אוה
 .1964-66 םינשה ןיב עציב ןתוא ,תויאקירמא
 םייחה חוטיב תרבח רובע התיה ןהבש הנושארה

Mutual of New York  רוציקב וא MONY, התנבש 
 וינ ,זוקריסב תומוק 19 הבוגב םידרשמ יניינב ינש
 סלגרביפ יושע ריק זזע ןנכת ,וז הרבח רובע .קרוי

 טגרגא לש חטשמ םע ,רטסאילופ ףרשב קזוחמ
  .הזנורב

 
 MONY-ב ףרשו סלגרביפמ םילנאפ

 West 23rd Street, Chelsea 3-2171 454 שריה דיוייד :םוליצ

60Judith Rosenfield “Architectural Distinction of New   
Synagogue” Ulster Commentary February 1965 p.13 

6111th  Belfast Jewish Record“Nehemiah Azaz, Sculptor”  
February 1965 

 
  טספלב לש תסנכה תיבב תוטומפו הזנורב תותלד

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ
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 לע ,וז הריצי לע ונל עודי דואמ טעמ ,לזמה עורל
 ןיידע ,AXA ילדגמ םינוכמה םמצע םיניינבהש ףא
 םירושקה םיטקמ רפסמ ורתונ ךא .םנכ לע םידמוע
 זזע ףידעה הלא םיטקמבש ןייצל ןיינעמ .הדובעל
 וז .סבג וא תכתמ ינפ לע ץע הנושארה םעפב
 ,ץעב דבע הב הנושארה םעפה ,הארנה לככ ,התיה
 תונשב תולודג תונמזה רפסמב שמתשה ובש רמוח
 לכמ לדבנ MONY לש ריקה .םינומשהו םיעבשה
 טשפומ ותויהב ןמז ותואב רציש תוריציה ראש
 יקלח ןיב דוגינה אוה וז הריציב ןיינעמה .ירמגל
 ןיבל םיקרוממו םיקלח ויהש םיטלובה לספה
 ךכ ורציו ,דואמ םיצרוחמ ויהש םיעוקשה םיקלחה
 .לספה לע םיניינעמ רוא יקחשמ
 זזע לביק MONY תרבח רובע הנמזהה תובקעב
 תופורתה תרבחמ תוריצי שולשל הלודג הנמזה

CIBA GEIGY טימאסב םהלש הטמה רובע 
)Summit, NJ( חוטש גג לעב הנבמל .יסר'ג וינבש 
 ודעונ ןהילעש תוסארטו הלודג הבחר התיה הז

 יאו רדס" ארקנ ןהבש ןושארה .דומעל םילספה
 תינואג ךרד חתיפ זזע יכ םא ,ןוטבב קצונו "רדס
 ריבעהל ןתינ היהי התואש הלק תינבת רוציל
 ,ןריטסילופ םע דבע אוה .הקיצי ךרוצל ב"הראל
 הרדס רוציל ידכ םחלמ תועצמאב וב ךתחו

 תעפשומ וז הריצי םג .םיללחו תורוצ לש תבכרומ
 ןהב שיו ,לספה לש ותביבסב םינבמהמ הארנכ
 לתב ןותרש ןולמב זזע לש תמדוקה ותריציל ןוימד
 תינבת תינבל ןכמ רחאל השמש וז הרדס .ביבא
 ותסרג הקצונ םש ,ב"הראל הרבעהש סלגרביפ
 .ןוטבב לספה לש תיפוסה
 ולש תנמשה ןווגו תיסחי ךומנ ךא ,ךורא היה לספה
 יטסינרדומה ןוטבה ןיינבל תומלשב םיאתה
 ותיא הכרעש םלוצמ ןויארב ,תאז םעו .וירוחאמש
 ויה לספה אשונלו םשל יכ זזע הליג ,תירוא ותב
 תופורתה תרבח הלכישמ רתוי תוקומע תויועמשמ
 לע תינוריא הכלשה"כ תאז ראית אוה .רעשל
 אוה ,הרואכל .ימיכה דסמימה לעופ וב ןפואה
 הפורת חותיפ לכ טעמכ – ןגרואמו רדוסמ הארנ
 וילע דובעל םיליחתמ םה זאו ,םיוסמ ןויערמ ליחתמ
 הז .םהל םישרדנ םיביכרמו םירמוח הזיא םיטילחמו
 ירחא .ךכ לכ רקי רצותב רבודמ ןכל .היעטו יוסינ

 המכ ,דבוע הז ךיא יתיארו הדבעמב יתרקיבש
  ,םינוש םירמוח תוסנל ליבשב שרדנ ישונא ץמאמ
 אל םה .לפרועמ ךכ לכ והשמל עיגהל ידכ קר
 הז ;תיפוסה האצותה היהת המ םיעדוי תמאב
 .זומרל יתיסינ וילאש בכרומה ןויערה

 
 

 

 
 
 
 

 תנוכמ"ו ,"חרי ןרק לע שיא" ,"רדס יאו רדס" :הטמל הלעמלמ
  CIBA GEIGY-ב "הניתנו הלבק

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ
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 םיניינעה ךיא תוארלו םשל סנכיהל יתחלצה" 
 תורבחשכ ,םישישה תונשב היה הז .םילהנתמ
 קר  ...ש ללגב תרושקתה ידיב ופקתוה תופורתה
 תאז .יביטקפא תמאב היה תופורתהמ ןטק זוחא
 ,תרוקיב לש ןויער רוציל יתיסינ .הינוריאה התיה
 .בתכנש המ לש תילאזויו הסרג ,תילאוזיו תרוקיב
 הז תא םהל יתרבסה ...הזל םיעדומ ויה אל םה
 יתדמע םתיאש םילכירדאה .תורחא םיכרדב
 הלאשכ תאז וחסינ ,ןכמ רחאל תובר םינש רשקב
 הינוריאה התיה המ ול יתרמא םצעב ינא .הרישי
 ,רבד ותוא אטבל הסנמ יתייה ול" :רמאו קחצ אוהו

 62."המוד הרוצב תאז השוע יתייה
 םשב לספ םקומ "רדס יאו רדס" לעמש הסארטב
 טילבתמ יושעש ,לספה ."חרי ןרק לע שיא"
 בצומ לגעמ ללוכ םירטמ השולש הבוגב תשוחנ
 ןתינש המ וילעו ,וכותמ טלובש דומעו ,ןכ לעמ
 לספה .חורב בבותסמ לגעמה .םדא תומד ,חינהל
 דואמ תברועמ התיה ב"הרא הב הפוקתב רצונש

63 .םדאה לש ויתופיאש תא למסמ ,ללחל ץורימב  
 

 התיה סקלפמוקה רובע זזע לש הנורחאה ותדובע
 .םימ םע הדובעב ןושארה יתועמשמה ונויסנ ,הקרזמ
 ףא הקצונ ,"הניתנו הלבק תנוכמ" המשש  ,הריציה
 לומ וז ודמעש תורוצ יתשמ הבכרוהו ,ןבל ןוטבב איה
 .התוער לא תחאהמ םירונ םימ ימרז ,םימ תכירבב וז

 דחא לכ ךותב ונקתוה תובאשמו לולח היה ןוטבה
 לשב רבד לש ופוסב הרסוה הריציה .םידדצהמ
 ינש לע בטיה הרמש הרבחה ךא ,64תוחיטב תויעב
 סיטרבונל הכפה CIBA תרבחשכ .םירחאה םילספה
 התיא הריבעה איה ,יסר'ג וינ ,רבונה טסיאל הרבעו
 .םילספה תא םג

 דיחי תוכורעת
 ןונגסב תופסונ תודובעו הזנורב תוריצי לש םיטקמ
 אוצמל ןתינ ,CIBA-ל בציעש םילספל המוד
 .םינש ןתואמ תוריציל םהמ םיבר ,זזע לש וידוטסב
 ויה ןהמ המכ יכ ריבסמ אוה םלוצמה ןויארב
 קרש רשיא זזע ,ןכאו 65.ומלשוה אלש תונמזה
 ,רתוי תונטק תוישיא תודובע רצי תוקוחר םיתעל
 לוסיפ תודובע דואמ טעמ יתרצי ינא" יכ רמאו

 יתשיג ...רובע רציימ אל ינא יכ הריכמל תוישיא
 לע תססובמ איה ,תילטנמונומ איה לוסיפל
 ואמ קלח הז לוסיפש ,םייסאלק טעמכ תונורקע
 66."הביבס וא תונומרא וא ,םישדקמ ]רוקמב ךכ[

                                                             
 18.1.2008 -ב םלוצ ,זזע הימחנ םע ןויאר ,זזע תירוא 62
 
 .'ץרוטס יי'ג דלנוד תאמ תונותיעל העדוה ךותמ  63
 םושמ וא ,םינטק םידלי לש םנוחטבל הנכסה לשב תאז 64
 .עצפנו םהילע קילחהש ימ היהו ףרוחב ואפק םימהש
 )Cantilever( "הכמות" לספה יכ זזע הליג ,2008-מ ןויארב 65

 ומכ ,םיינוטקטיכרא תומש שי הלא םיטקממ םיברל
 תוריקל םיטקמ המכ םג שיו ,"םירשג" ,"הכמות"

 יתלב םיארנש הלא םילספ  .לעופל ואצי אלש
 רסנפס סלרא'צ ידיב וראות ,םינזואמ יתלבו םיביצי

 תויתוג תורוצ ילעב םיתעל ,םידדוחמ ,םישק"כ
 דיחיה תוכורעתב וללכנ םהמ קלח 67."תוילטורב
 בושו 1965-ב ןודנולב Grosvenor Gallery-ב זזע לש
 יתשב .1967-ב יקניסלהב Galerie Artek -ב
 םילספ לש ןטק רפסמ זזע ללכ תוכורעתה
 יתש זזע רחב ,םירקמה לכב טעמכ .ןבאב םיפלוגמ
 שישו הרוחש החפצ בורל ,םידגונמ םיעבצב םינבא
 ,טינרגב וא טהבב ןתוא ףילחה םיתעל ךא ,ןבל
 .םינוש םיעבצ יבוליש לש םינוש םינפוא הסינו

 

 
  הזנורב טקמ ,"םירשג" ,"הכמות"

 ןוארב ןאיא :םוליצ

 תודובעל טלוב דוגינב תודמוע הלא תודובע
 ןהיחטשמ ,םיריהב ןהיווק ,תוקצומ ןה .הזנורבה
 לש םידחה תווצקלו תוריבשל דוגינב – םיקלח
 הבר תולעפתהל וכז ןה .הזנורבה תודובע
 הוושהו ןהילע בתכ רסנפס סלרא'צו תוכורעתב
 םילספ לש וז הצובק" :הזנורבה תודובעל ןתוא
 תוחפ איה רבכמ אל החפצו שיש ,טהבב ופלוגש
 ןיב םיסחיה לש רתוי קפסמ רקח הווהמו ,תננגוסמ
   68."ילטנמונומ הדימ הנקב  ללחו הרוצ
  

 זזע רצי ,םימושיר םוקמב .ב"הראב השדח הרבח רובע רצונ 
 .םיילאיצנטופ תוחוקלל םהלש םימוליצ חלש זאו םיטקמ
 5.6.1990 ,ןומיל הביבא םע ןויאר ךותמ 66
67Sculpture as Architecture”, Charles S. Spencer, “Azaz   

Studio International, November 1965  
68 ArielCharles S. Spencer, “Israel Sculptors in England”,  

Number 18, 1967 



 

 22 2018 רנייו הילו'גלו זזע הימחנ ןויכראל תורומש תויוכזה לכ

 ןסואהגנילר ,הרברב טנס תייסנכ
)Rölinghausen( 
 המודבשו ,שומימ ידיל העיגהש תחא הנמזה
 ןיינע איה ףא הגיצה תורחא תוריציל
 הרברב הטנס תייסנכ רובע התיה ,הרוטקטיכראב
 רהורה רוזאב תילותק היסנכ ,ןסואהגנילרב
 .בציע זזעש דיחיה ילותקה הליפתה תיב ,הינמרגב
 ,ותייערו ,הגל ןפטס ,לכירדאה תא שגפ זזע
 בששכ ,ןכ ינפל תובר םינש קלווס-הגל הלוסרוא
 69,"תדלומ" הינואה ןופיס לע לארשיל הפוריאמ
 םישישה תונש עצמאב .זאמ רשק לע ורמש םהו
 :הז שדח טקיורפל עגונב זזע םע רשק גוזה ינב ורצי

 שדחמ התנבנ תעכו ,המחלמב הסרהנ היסנכה
    .יוושכעו שדח ןונגסב
 רובע םוינימולא יקוצי תוחול לש הרדס בציע זזע
 עקרכ ושמישו םידומע לע ובכרוה הלא .הלפקה
 םישנאו ,םוקמ רתוי שרדנ םא .היסנכה חבזמל
 תיווזב חול לכ  בבוסל ןתינ ,חבזמה ירוחאמ םיבשוי

 חבזמה ירוחאמ םיבשויש הלאש ךכ תולעמ 90 לש
 3 והבוגו 'מ 8.23 ולוכ לספה ךרוא .סקטה תא וארי

 תוינכות"כ לספה תא םיוסמ בלשב ראית זזע .'מ
 יקלחמ המכ 70."תויסנכה לש תוירוטסיה עקרק
 םיניינב לש רופיצה ןיעמ טבמכ םיארנ םוינימולאה
 וליפא וא םיניינב תותיזחכ םיארנ םירחא וליאו

 תוסיפ .םינוש ןיינב ירמוח לש תורוטסקט
 וז תורבחתמש תובכרומ תורוצב וכתחנ םוינימולאה

                                                             
 8.1.2016 ,זזע הפי םע ןויאר ,רנייו הילו'ג 69
 .םש 70

 ןטק חוור ונשי ןהיניב ךא ,)לזאפ( ףרצתכ וזל
 לש ירוחאה הקלח תא תוארל ןתינ ודעבמש
 הבצמו ,הנכ לע תדמוע ןיידע הדובעה .היסנכה
 .ןיוצמ

 
  ןסואהגנילר ,הרברב טנס תייסנכב םוינימולא תציחמ

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 ,'מ 1.5 ןהבוגש לישח לזרבמ תוטומפ םג בציע זזע
 יזכרמ חבזמ ,תוחנמל רתוי םינטק תוטומפ םישימח
 ,הליבט ימ ןגאו ,ינשמ חבזמ ,טינרג יבשומו טינרגמ
 .שארמ ונמזוה אל הלא ךא
 טנס תייסנכלו CIBA תרבחל זזע בציעש תוריציה
 הביבסב זזע לש ןיינעה תא תומיגדמ הרברב
 רבכ רוקחל לחה ותואש ןיינע ,וילספ לש היונבה
 .ביבא לתב ןותרש ןולמב "םייח ףונ" ותריציב
 וגקישב  Sherman House ןולממ ,תפסונ הנמזה
 .תאש רתיב וז אשונ לש וקמועל תדרל ול הרשפא

 Sherman ןולמ ,1836-1968 תורוצה ירצוי
House, 1967-68 

 תובושחה תונמזההמ תחאל הליבוה תירקמ השיגפ
 הריציה לע הבתכב ראותש יפכ ,זזע לש רתויב
 האב התיה אל הדובעה ."ןיזגמ ןויבירט וגקיש"ב
 וינמ תיאלנ יתלב תחא םא אלוליא ללכ שומימ ידיל
 ההששכ הנב תא רקבל זזעב הריצפהש קרוי

 אישנ ,ןמפואק .ס דלר'ג ,ןבה ,הרקמב .וגקישב
 ץפשל תירוקמ ךרד הפוקת התואב שפיח ,ןולמה
  71.ןולמה לש יבולה תא
 ,"1836-1969 תורוצה ירצוי" םשב העדונש ,וז הריצי

 .ולש הריירקב זזע רציש רתויב תולודגה תחא התיה
 ,'מ 0.9 הבחורו ,'מ 4.8 ההבוג ,'מ 16.45 היה הכרוא
 רובע .ןוט 75 הלקשמו קוצי ןוטב היושע התיה איה
 רלוד 75,000 זזע לביק וז םידמימ תלודג הריצי

71ton sculpture in the -arole Edwards, ‘Who left a 75C 
Sherman House Lobby?’ Chicago Tribune Magazine 

pp.6465, 3rd August 1969   

 

  
 

 "קוביח" ,"שאר" ,"תולצפתמ תוספילא" :)ןועשה ןוויכ דגנ(
 ןוארב ןאיא :םוליצ.
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 ,עוציבה תויולע ויה םכותמ 45,000 .יאקירמא
  .םויכ רלוד ןוילימ יצחכב םידמאנה

 
 Sherman House ןולמב קוצי ןוטב ריק ,"תורוצה ירצוי"

 ,Gil Amiaga, Architectural Photographer  52 East 23rd St :םוליצ
New York, 10010 

 ךתחו ,ןריטסילופב דובעל זזע לחה וז הריצי לע םג
 לכ תא .סלגרביפ תוינבת רצי ונממו ,םחלמב וב
 'גלוק למרכל ךומסב ולש וידוטסב רצי הלא
 לספה תא קליח םנמא אוה .רישדרופסקואב
 ,וילע דבעש תעב םיקלח 22-ל 'מ 16.45 וכרואש
 תא ןסחאל םוקמ יד  וידוטסב היה אל ,ךכ םג ךא
 .דבע ובו ץוחב להוא םיקהל ץלאנ אוהו ,ןלוכ
 ךורא רמאמ .וקצונ םשו ,וגקישל וסטוה תוינבתה
 בר ליעומ עדימ ונל קפיס "ןיזגמ ןויבירט וגקיש"ב
  .וז הריציל הארשהה לע
 םיינוטקטיכראה ךרדה ינויצ תא רזחשל רחב זזע"

 הבוט הרוטקטיכראל ותשוחתלש םושמ ריעה לש
 םניא םילכירדאה בור"( םוקמ לכב ףסומ ךרע שי

 )"םינמא לע רבדל אלש ,םיבוט םיסדנהמ וליפא
 .הז םוחתב הצולח איה וגקיש יכ שח אוהש םושמו

 ןבילאס סיאול וחתיפש םישודיח לע עיבצמ אוה
 השענ אל םהבש םישודיח ,ההור רד ןאו סימו

 השולש וא םיינש ךשמב םירחא תומוקמב שומיש
 ינוב וניגפהש ףועמה תא ץירעמ אוהו ,םירושע
 .הלודגה הפירשה רחאל וגקיש
 ,דחא הנבממ ןולח רחבו ,תונומת יפל דבע זזע"
 .םלש הנבמ םימיוסמ םירקמבו ,רחא הנבממ הפצר
 םימואו םיגרב ,םיגרב תוחתפמ לולכל ןנכת אוה
 התוחתפתהל תבכרה יספ תובישח תא ולמסיש
 72."וגקיש לש
 ינא ,לכירדא אלו לספ ינאו רחאמ" יכ םג ףשח זזע
 וארת אל ןכלו דמימב רשאמ רתוי הרוצב ןיינועמ
  73."הזל הז הנוכנה היצרופורפב םיטטרושמ םיניינב
 תא גיצה הסינכל ךומסה דצה .םידדצ ינש ויה ריקל
 וליאו ,רתוי תיוושכעה תינוריעה הרוטקטיכראה
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 הריציה .19-ה האמה לש וזב דקמתה ינשה דצה
 ריעב ההש זזע .םיניינב םיעבראמ רתויל הסחייתה
 הבכרהה תדובע לע חקפמ אוהשכ םיבר םישדוח
 תיפוסה הריציה .ןוטבה יקלח 22 לש הקלחההו
  .יטמרד טקפא תלבקל רוחשב העבצנ
 אוה .הרומגה הדובעל תיכוכז זזע ףיסוה ןאכ םג
 תינועבצ תיכוכזב אלימ םתוא ,לספב םיללח רצי

 ךרוצל .םינפבמ הראוהו םידדצה ינשמ התארנש
 .למשח תרקב תכרעמ וב ןקתוהו לספה טווח ךכ
 תרבוחו וגקישב ירלופופ היה "תורוצה ירצוי"
 דחא לכ תודוא םיטרפ םע הקפוה תדחוימ
 העיפוה תונותיעב .וב םיעיפומה םיניינבהמ
  .לספב ועיפוה אלש םיניינבה תודוא תבותכת
 רבירבש 'גלוק יראזורל לספה רבעוה 1975-ב
 ,זזע לש ורבח ידי לע שכרנ אוה .הכומסה טסרופ
 ,הרבעהה תויולע תא םליש םגש ,רביסנס ארזע
 ותשא רכזל לספל ביבסמש םינגה ןוניגו הנקתהה
 הבוט הקלחמ התיה 'גלוקב .הנייש החונמה
 הניפה ןבא היהת ותמורת הוויק רביסנסו ,תונמאל
 ידכ ,לוח עבצב עבצנ לספה .ידיתע םילספ ןגב
 תיכוכזה יקלחו ,םיכומסה םיניינבל ומיאתהל
 םיארנ תונומתב .ונממ ורסוה םיימינפה למשחהו

 אוהש יפכ "המוחה" דיל םלטצהל םינהנ םיטנדוטס
 .הנוכ

 
 'גלק יראזורב "תורוצה ירצוי" לש שדחה המוקימ

 םידחוימה םיפסואהו תינקינומדה הטיסרבינואה ןויכרא :םוליצ

 הטיסרבינואל ךפהש( 'גלוקב ראשנ לספה
 ןיינבל השרדנ המדאהשכ ,2007 דע )תינקינימודה
 םוקמ ול היה אלש ,םרותל עצוה לספה .ףסונ
 זזע םע רשק רוציל טעומ ץמאמ השענ ךא ,ורובע
 לש בר רפסמ .סרהנ לספה ךכ םושמ 74.ומצע
 הטיסרבינואה ןויכראב אוצמל ןתינ תורוקמו תונומת
 .תינקינימודה

 יכ התנע איה ,ךכ לע הטיסרבינואה תא הלאש החפשמהשכ 74
  .8 הרעהב םיפסונ םיטרפ .זזע ירנה תא רתאל החילצה אל
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 Pace( ,סייפ תטיסרבינוא ,םדאה תווחא
University(. 1969, תורחא טרא פוא תודובעו 

 תודובע רציו זזע ךישמה "תורוצה ירצוי" רחאל
 ןיינעה תא ופשחש ,וליפא רתוי דוע תולודג תונמא
 פוא" חנומב .תיטניק תונמאבו טרא פואב ולש
 יכ םא ,1964-ב הנושארל שומיש השענ "טרא
 םא ,ןכל םדוק תומייק וז תונמאל תואמגוד
 הילשאב שומיש השועש תונמאל םיסחייתמ
 טרא פואה לש םיליבומה הינשרפמ דחא .תיטפוא
 ,םגא בקעי ,סיראפ בשותו לארשי דילי ןמאה אוה
-ב טרא פואב הנושארל הסנתה זזע .זזע ריכה ותוא

 טרבור לש ןולחל ריהמ ןורתפל קקזנשכ ,1966
 קיוורו תטיסרבינואל תודובע רצישכ זאו ,75לווסקמ
)University of Warwick(. 
 םינשב הנבנש ,קיוורו תטיסרבינוא לש סופמקה

 לש םיסופמקה דחא היה ,1966-67
 תונשב וחתפנש תושדחה תואטיסרבינואה
 ןי'גוי ,זזע לש בורקה ורבח היה לכירדאה .םישישה
 תסנכה תיב תא גרבנזור ןנכתשכ .גרבנזור
 ,תונמא תריצי ורובע בצעל זזע תא ןימזה ,טספלבב
 תבהלנה ותנומא תא תפסונ םעפ עיבה ,ןאכ םגו

 הבתכש יפכ .םינמא םע ףותישב םיניינב ןונכתב
 סותאה" :זזעל ,יקסוגלש הרש ,ףסואה תרצוא
 םיפקומ םירקבמהו לגסה ,םיטנדוטסה ויפלש
 ידיב םישישה תונשב חתופ וננמז תב תונמאב
 טהלב ןימאה אוה .גרבנזור ןי'גוי ,דסיימה לכירדאה
 אלו ,םוימויה תייווחמ קלח תויהל תונמאה לע יכ
 76."הירלגב תדדובמ תויהל
 ,הטיסרבינואה רובע רצי זזעש ןושארה לספה
 ,הגוצתב ללכנ וניא לבא ,ףסואב לולכ ןיידעש
 עוקירו סקפסרפ ,עובצ ץעמ השענו ,"ימניד" ארקנ
 השולש ובחור .1966-ב ףסואה רובע שכרנו ,תכתמ
 תוילשאה תא רצי זזע .מ"ס 79 והבוגו ,םירטמ
 לע םיינועבצ םימגד  רויצ תועצמאב תויטפואה
 ואר םיפוצהש ךכ ,ץע יספ לש םידדצ השולש
 יוארה ןמ .םדמע םוקמל םאתהב םינוש םייומיד
 ר"ד היה הטיסרבינואה יידסייממ דחא יכ ןייצל
 טרא פואל בושח החמומו ףוסוליפ ,טראב ליריס
-ב םוחתב םייתועמשמה םירפסה דחא תא םסרפש

 זזע לש ןיינעה תא תיצה רבדהש ןכתי 1970.77
 .וז תונמא תרוצב
 הטיסרבינוא רובע 1969-ב המוד לספ רצי זזע
 וינב סייפ תטיסרבינואמ העיגה הנמזהה .תרחא
 תישארה הסינכה רובע לודג לספ השקיבש ,קרוי

 1 'סמ   Pace Plaza בוחרב הלש לגדה ןיינב לש
  .ןטהנמב
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 סייפ תטיסרבינואב "םדאה תווחא" :הלעמל

 Monet Lucki :םוליצ

 םקוממש ,תנאוס ריעב דואמ ןאוס רוזאב רבודמ
 זזע .ןילקורב רשג לומ ,היריעה ןיינבל דואמ ךומס
 לש תוימנידהמ והשמ וב היהיש לספ רוציל הצר
 םיטנדוטסה לש היגרנאהמ והשמו ,םוקמה
 אוה .ישארה ןיינבה לש וירעשב םיאבו םיפלוחש
 םירבוע םישנאשכ הנתשיש לספ רוציל טילחה
 .ויתחתמ

 
 "םדאה תווחא" טרפ
 Monet Lucki :םוליצ

 םירשעמ הלעמל לע הערתשה תיפוסה הריציה
 םירטמ הרשעל בורק לש הבוגב העבקנו ,םירטמ
 תורסנמ 25-מ הלעמלמ היושע איה .עקרקה לעמ
 העבשל השולש ןיבש םינתשמ םיהבגב תונוש
 תורסנמה .מ"ס 66 לש בחורב ןהמ דחא לכ ,םירטמ
 השקונ תכתמ תרגסמ לע תובכרומ ,תשוחנ תויושע
 .הזנורב ימוא תרזעב ריקה ינבא לא תונגועמו

 יתוכאלמ ןפואב הניטפב הפוצ תשוחנה חטשמ
 ןתינ ,ומוקמב בצוהש עגרב .הנגהל הכלב ססורו

 .ידמל םינוש וארנש וידדצ ינש תא תוארל היה
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 ינפוא תא זזע ריבסה "ליימ דרופסקוא"ל ןויארב
 .לספה לש הלועפה
 העונתה תועצמאב אל לעופש ,יטניק לספ והז'"

 לש העונתה תועצמאב אלא – חיינ אוה- ומצע-ולש
 אוה יללכה והארמ תא .זזע רמ ריבסה ,'וב םיפוצה
 בגוע לש ףפור רודיס'כ תמלוה הרוצב ראתמ
 ...'יתייסנכ
 םהילע םיאשונ הרסנמ לכ לש םיחטשמהמ םיינש"
 לחה ,הטשפה לש תונוש תוגרדב ,םדא תויומד
 תויומדב הלכו תולקב תוהזל ןתינש תויומדמ
 ,דחא חטשמב .הלאככ םהב ריכהל ןתינ ישוקבש
 .תוטלוב ןה רחאה חטשמב ,קמועל תועוקש ןה
 ,דחא ןוויכל םלוכ ונפי םיטלובה םיחטשמה"
 ,לספה ינפ לע ופלחתשכ' .רחא ןוויכל םיעוקשה
 םכדועב ריקהמ תואצוי תויומדהש היהי םשורה
  78."זזע רמ ריבסמ ',עונ אלל םידמוע
 ינפל טקפאה תא ןיימדל ישוקה :איהו היעב התיה
 ןיכה אלש ןותיעל רפיס זזע .ומוקמב בצוה לספהש
 הריציב קלח לכ יתבציע" .םימידקמ םיוותמ לכ
 םיקלחה לכש הווקת ךותמ ,הדובעה ךלהמב
 הרואכלש ,וז השיג ךא ."הינומרהב הזב הז ובלתשי
 יפכ  ,בר הכ וניא הב ןוכיסהו ,הננאש תימדנ

 ,וילע הבוהאה הדובעה ךרד השעמל יהוז .המדנש
   79."תחלצומ הדובע ךרד יהוז ,ונויסנ בטמ יפלו

 עדימ קפסל שקבתהשכ ,ןכמ רחאל םינש רפסמ
 לש הוועש טקמ ןיכהש הדוה אוה ,לספה לע ףסונ
 ךמתסה תורידנ םיתעל קרש ףיסוה ךא ,הריציה
 .םיוותמ לע וא םילדומ לע ידמ רתוי
 הדימ הנקב ייתודובע לכ תא עצבמ ינא ,ןורקעב"
 לדוממ ייתודובע תא יתרבעה אל םלועמו ,אלמ
 םיטקמל סחייתמ ינא ,ללככ .אלמ הדימ הנקל
 .תויללכ תויחנה ןיעמ ,תינושאר הטויטכ עיצמ ינאש
 םיתעל הנוש ,אלמ הדימ הנקב ,תיפוסה האצותה
 אוה ללוכה םשורה  יכ םא ,םיבר םיטרפב תובורק
 80 ."יידמל ההז

 "םישנאה" וא "העונתב ןומה" ומשב עדונש לספה
 ,עיתפמ  הז ןיא .הנש ךשמב זזע תא קיסעה
 רבודמש הדבועהו ,ותובכרומ ,ולדוגל סחייתהב
 ןמזה קרפ הז היה .תוננגוסמ תויומד םייתאמכב
 לספה .הנמזה יהשוזיאל שידקהש רתויב ךוראה
 .ןיוצמ בצמב ירוקמה ומוקמב רתונ
 תונוש תודובע יתש זזעמ היקזח רזל ןימזה ,1972-ב
 דועב .ביבא לתב הזלפ ןולמ רובע וזמ וז דואמ
 ,ףלוגמ ץעמ תיביטרוגיפ הדובע התיה תחאה
 עובצ םוינימולא היושע הכורא הציחמ התיה הינשה
 םג .םירטמ העשת ךרואבו ,םירטמ השולש הבוגב
 םירהוז םילוגיע לש םינוש תוארמל וכז םיפוצה ,ןאכ
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 ,ונרעצל .םדמע םוקמל םאתהב ,םיעבצ ילבושו
 .תונומתמ קר םויכ ונל העודיו ,הדבא וז הדובע

 
  ביבא לת הזלפ ןולמב הדירפמ הציחמ

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 ,הז םוחתב ולש רתויב הבושחה הדובעהש ןכתי
 רובע זזע רציש הינשה הדובעה התיה
 'סמ לייבומ פוא" ,הריציה .קיוורו לש הטיסרבינואה

 ,הנושארל התלתנ וב םוקמב היולת ןיידע ,"10
 ןוטנר ידיב ןנכותש תויונמאה זכרמל הסינכב
 תונשב הנושארל חתפנש ,ןיול דוו דראווה
 .םיעבשה
 הנטק הריצי השעמל הפילחה "10 'סמ לייבומ פוא"
  "9 'סמ לייבומ פוא" הארקנש רתוי תמדקומו
 סקפסרפמ התשענ ךא ,םוקמ ותואל הדעונו
 רבעב .ידמ הריבש התיה איה .רתנספ ירתיממו

 תוארל םיפוצל רשפאל ידכ תורסנמב זזע שמתשה
 לייבומ פוא"ב ךא ,טבמ תודוקנ יתשמ לספה תא
 ןתוא םוינימולא תורפופשב זזע רזענ "10 רפסמ
 לבכב ףלחוה רתנספה רתימ .םירהוז םיעבצב עבצ
 .הדלפ
 עוניש ןבומו הרקתהמ יולת "10 רפסמ לייבומ פוא"
 עונמל רבוחמ םג אוה ךא .ריוא תעונת לכ םע
 .הקדב םימעפ שש ותוא עינמש ,הרקתל עובקש
 לוגס ,דורו ,םודא ינווגב עובצ לספה לש דחא דצ
 ,קוריו בוהצ ,םותכ ינווגב רחאה וליאו לוחכו

  לספהשכ .תויונמאה זכרמב םיטלושה םיעבצה

 לש ותשקבל הנעמכ חלשנש 8.4.1974-ל ךראותמה בתכמ  80
 .לספה תודוא ףסונ עדימל 'גדירבנייב ןו'ג רמ
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 – קיוורו לש תויונמאל זכרמב "10 'סמ לייבומ פוא"

 קיוורו לש תויונמאל זכרמה :םוליצ

 תא זאו ,דחא דצ תישאר םיאור םיפוצה ,בבותסמ
 קנע רופיצ לש היפנכל תזמור לספה תרוצ .והנשמ
 .םיפוצה לש םהישארל לעמ הגחו תפחרמה
 יפכ ,היה קיוורו לש הטיסרבינואה לש ףסואה
 וכרד תישארב וליפאש ףסוא" ,גולטקב ןייוצמש
 סלכיאש ןיינבה לש ונמז ןב היהש ךכב ידוחי היה
 ןיבש חווטה לכב וענ ףסואל תובוגתה ךא .ותוא
 השק 81."היולג תוניוע טעמל ,תושידאל ןוהמית
 םיריהבה ויעבצל ףורצ גנועמ הנוש הבוגת ןיימדל
 ."10 'סמ טרא פוא" לש תינשדחה ותעונתו

 
 – ןודנול ,סאמות טנס םילוחה תיבב ,1976 טרא פוא תייבוק

 רולייט יס ןלא :םוליצ

 תדובע תריציל זזע תא סייגו בש גרבנזור ןי'גוי
 טנס םילוחה תיב ,םיירוביצה ויניינבמ דחאל תונמא
 .1966-1975 םינשה ןיב דבע ונונכת לעש ,סאמות
 הללכו תוגרדמ םרג לעמ התלתנ "1976 טרא פוא"
 .ןוסחאב תאצמנ תעכ ךא ,בבותסמ עונמ םג
 תכתמ תורפופש היושעש ק"מ 1 לש היבוקב רבודמ
 קלח ,הנוש טשפומ יומיד עיפומ דצ לכב .תועובצ
 תויבוק המכ .רתוי םיינוגסס םירחא ,דחא עבצב
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 םילנאפ דצל 82םייטרפ םינפסא רובע ושענ הלאכ
 ןולמב ותדובעל המוד ןונגסב ורצונש םייטניק
 רובע דבע דוד ןב קודצ ילארשיה ןמאהשכ .הזלפ
 תא עבצש רכוז אוה ,ולש וידוטסב טנטסיסאכ זזע
 83.הלא תונמזהמ המכ רובע תורפופשה

 1965-72 לארשיב םיניינבל תוריצי
 םינוגראמ תובושח תונמזה לבקל ךישמה זזע
 ולש וידוטסל רבעש רחאל םיילארשי

 הלא ןיבמ טעמ ,לזמה עורל .רישדרופסקואב
 ךא .םירחא תומוקמל ורבעוה ,ודרשש הלאו ,ודרש
 לש ךשמתמה ןיינעה תא ונל תולגמ הלא תוריצי

 ןיינע ותוא ,לארשי לש הירוטסיהבו ףונב זזע
 ,"םייח ףונ"ב הרורב הכ הרוצב הנושארל ףשחנש
 לתב ןותרש ןולמ רובע רציש ילטנמונומה ףילגתה
 רציש תודובעהו "םייח ףונ" תמועל ךא .ביבא
 לארשי תדוגא קנב ,CIBA רובע הפוקת התואב
 הברה תונדועמו תולק ןה ביבא לת ןוטליה ןולמו
 קד תכתמ טוחב שומיש ןהב השע אוהו , רתוי
 .תיכוכזבו

 הדירפהש הציחמ זזע רצי ,לארשי תדוגא קנב רובע
 הציחמה .קנבה ידבוע ןיבל ירוביצה קפלדה ןיב
 םיעדוי ונאו ,תעכ הדבא ,1965 לירפאב הנקתוהש
 יכ הארנ .יידמל תועורג תונומתמ קר היארמ לע
 םיאצמנש ולאל םימוד םיביטומ זזע רקח  וז הריציב
 תכתמ תרגסמ תללוכ הציחמה .תורחא תוריציב
 תויושע שיבכע ירוק תשר הדרי הנממ דלח לא
 .חפמ תוכותח תוטאוליסב וכמתש םיקד םיטוח
 קתפ ללוכ זזע לש ופסואב הדובעה לש םוליצ
 םה ורחבנש םיביטומהש ריבסמש די בתכב
 המ , 84"םיילארשי תועבטממ םיננגוסמ םילמס"

 בור .קנב ידיב הנמזוהש תונמא תריצי דואמ םלוהש
 םיילארשי תועבטמב יוהיזל םינתינ םיביטומה
 ילוביש ןנשי הרוגאה עבטמ יבג לע .הפוקתהמ
 ךישמי זזע( ךסמה יבג לע םג תועיפומש ,הטיח
 'זארטיוה תונולחב םיהז םיביטומב טעמכ שמתשיו

 .)לופרביל לש ימרופרה תסנכה תיב לש

 
  ביבא לת ,לארשי תדוגא קנבב הדירפמ הציחמ

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 -ב וגצוה  "III ליבומ פוא"ו "II ליבומ פוא" ,"I ליבומ פוא" 82
Galerie Artek 1967-ב יקניסלהב. 
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 יבג לע עיפומש ביטומ ,םינומיר םיאצמנ םהל ךומס
 יבג לע עיפוהש יסקט דכו ,תורוגא שמח עבטמ
 תא הריכזמ הרוצה ,ןאכ םגו .םימדוק תועבטמ
 יתועמשמה בוציעה .ומצעב זזע בציעש הקימרקה
 רתויב המוד אוה םגש ,הרונמה אוה רתויב
 לכ שארבשכ ,זזע בציעש םיטישכתלו הקימרקל
 דואמ הנוש תאז הרונמ ךא .רהס חרי תרוצ שי ףנע
 יבג לעש וז .תועבטמה יבג לע העיפומה תאזמ
 שדקמה תרונמ לש קתעה איה תועבטמה
 זזע לש הרונמה .אמורב סוטיט תשקב תראותמש
 עבטמ בג לע עיפומש לבנ וא דוד רוניכל רתוי המוד
 לש תולודג תוסיפ .הפוקת התואמ תורוגא 25-ה
 .הציחמל עבצ יקזבה ואיבה הלוחכו הקורי תיכוכז
 תינועבצה תיכוכזהו תכתמה יבוליש לע ,וז הריצי

 ,הלש םיקיתעה הארשהה תורוקמ לעו ,הבש
 .זזע בציעש םיטישכתה לש תלדגומ הסרגכ תיארנ
 הנמזה ולביקש םינמאה ןיב זזע היה ,ןכמ רחאל
 םי'זארטיו רפסמ רצי רבכ הרובעש ,דג הרודמ
 םינפה תבצעמ רבכמ הז דג התיה הז בלשב .רבעב
 בוציע לע תעב הב הדבעו ,לארשיב רתויב העודיה
 ןוטליה ןולמ .םילשוריב תסנכהו לארשי ןואיזומ
 הנבנש וז תשרב ןושארה ןולמה היה ביבא לתב
 האצי ותיינב םצעב ןכש ,בושח היהו ,לארשיב
 .יברעה םרחה דגנכ תשרה
 הסנמ ינא" הרמואב ןולמל היתוינכותב הנד דג
 האשילק אלל ךא ילארשי ןויבצ ןוטליהל תוושל
 םירצוי םייתימא םינמא יכ  הנימאמ ינא .תילארשי
 הב תימוקמה המסירפל דעבמ תוירוקמ תוריצי

 .ונלש םייחה בצקו עבצה ,רואה םיפקתשמ
 בגנה .תינוכית םי הריווא טולשת אל ןוטליהב
  85."וב טולשי

 
  ביבא לת ,ןוטליה ןולמב םיגומלא תורוצת

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ
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 לת .םינפה תולכירדאב תילארשיה תוחכונה :דג הרוד ,)ךרוע(
 .131 .ע ,)תילגנאו תירבע( 1997 ,תילארשי תולכירדא :ביבא

 ,בגנה תארשהב הדובע רוציל ,קפס אלל ,הנהנ זזע
 דעונש ,ולספל הארשהה רוקמ .ךכ לכ וילע בוהאה
 ראָּבב והשלכ ימימ ביטומל לעמ םקוממ תויהל
 השולשמ דחא ,םיגומלאה ראב ,Coral Bar םשב
 .ףוס םיב םיגומלאה תינוש היה ,ןולמב םיראב
 ,זילפמ יושע היה "םיגומלא תורוצת" הנוכש לספה
 תויומד  תוטשפומ תורוצ ורציש תשוחנו הזנורב
 הרקמב םג . םיימי םירוצי ראשו םי ידופיק ,םיגומלא
 וכרענש םיצופיש ךלהמב הקרופ וז הריצי ,הז

 .הדבאו ,ןולמב
 םיביטומב שומיש זזע השע וב ןפואל המודב 

 הדעונש תונמא תדובעל םיילארשי תועבטממ
 םולהיה זכרמ ,גינה תיב רובע רחב ךכ ,קנבל
 תא םירקבמל ריכזיש בוציע לארשי ,ןג תמרב
 ידיב ןנכותש ןוטב ןיינב היה גינה תיב .ןיינבה תרטמ
 .86"םישרמ יטסינרדומ ןינב"כ ראותו בומס םיסנ
 קיתווה ורבחש םושמ יאדווב זזעל העיגה הנמזהה
 .םינפה בוציעל יארחא היה דלפנמולב יפר

 
  גינה תיב םולהיה זכרמב םימולהי

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 ביכרמ" ,ןיינבה תודוא המסרופש תרבוחה יפל
 ןיינבה ריק לע ןוטב טילבת אוה ןיינבב יטננימוד
  םימולהיו םיימלוג םימולהי למסמש ,ינוציחה
 בשות עדונה ילארשיה לספה תאמ ,םישטולמ
 הבוגב 1972-ב םקומ טילבתה .87זזע הימחנ ,ןודנול
 רידנ רוטיע ףיסוהו םיידדצה תוריקה דחא לע ,בר
 תנייפואמו דואמ החיחצ התיה תרחאש ןוטב תסיפל
 םירדוסמ םימולהיה .רתויב השקונ הירטמואגב
 םירשיה םיווקל דוגינ םירצויו ,לותיפב טילבתב

‘Dedication of Henning House’ brochure, no date  86  
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 תוריקל ,טילבתל טרפ ,דיחיה רוטיעה תא םיווהמש
 .ןיינב ותוא לש םידדצה
 הסינכב הייאופל הקרזמ תונבל הנמזה םג לביק זזע
 רציו ,סקפסרפב דובעל רחב ,ךכ ךרוצל .ןיינבל
 דרופגנילווב רצונ לספה .םולהי תויומד תורוצ
 ןיינבה .לארשיב הנקתהל חלשנ זאו הינטירבבש
 ,עודי וניא הקרזמה לש הלרוג .1974-ב חתפנ
 .2013-ב סרהנ םימולהיה טילבתו

 ידנק .פ ןו'ג זכרמ ,ילארשיה  ןילקרטה
 1971 ,.יס יד ןוטגנישו ,עפומה תויונמאל
-1966 םינשב הנבנ יס .יד ןוטגנישווב ידנק זכרמ

 הנבמכ ןוסנו'ג אישנה ידיב זרכוה ןיינבה .1971
 אישנה לש ורכזל ב"הרא תריבב דיחיה החצנהה
 ,וחצריה םרטב טקיורפב בר ןיינע הליגש ,ידנק
 תומלוא ,הרפוא תיב ,םיטרצנוק םלוא ללוכו

 .הירפסו עונלוק םלוא ,ןורטאית
 תועפוה תא וילא איבהל התיה זכרמה תרטמ
 תובוטה ןורטאיתהו לוחמה ,הרפואה ,הקיזומה
 ומרת תובר תוצרא ,ךכ םושמו ,םלועה לכמ רתויב
 תרבוחב טרופש יפכ ,ןיינבה לש םינפה בוציעל
 ועיגה רתויב תושגרמ תובוגת" .זכרמה תודוא
 ועיצהש תורז תולשממו םייטרפ םישנא ,םידיגאתמ
 תונמא תוריצי ףאו םיטיהר ,ןיינב ירמוח ןוגכ תונתמ
 תא ונימזה ןתריצי ןעמלשו ,זפב אלוסי אל ןכרעש
 ויה הייאופב תוארמה 88."רתויב םיבוטה ןהינמא
 ,הידווש ידיב ומרתנ תושרבנה ,היגלב תנתמ
 הרפואה תיבב םיעלקה וליאו ,דנלריאו הירטסוא
 הסינכב שישה תא הקפיס הילטיא .ןפי תמורת ויה
 ידיב ובצועש ריקה יחיטש תא תפרצו ,הבחרל
 הינטירב .םיעדונה ןלבוג ילעפמב וגראנו סיטאמ
 .'תרוופה הרברב לש הלספ תא המרת
 םינילקרט המכו המכ זכרמב םייוצמ" ,תרבוחה יפל
 ,םיאנותיע תוביסמ ,םינפ תולבקל םידעוימה םיאנ
 89."האלה ןכו לייטקוק תוביסמ ,הלהנה תובישי

 ןילקרט היהי םהמ דחאש הטלחה הלבקתה
 היה טקיורפה .ילארשי ןמא ידיב בצועיש ,ילארשי
 לארשי רירגש היהש ,ןיבר קחצי לש וחומ ריצי

 ןויכ .האל ותייער לשו ,1968-1973 םינשב ב"הראב
 ןומימ אוצמל תלגוסמ התיה אל לארשי תלשממש
 םידוהי לש הצובק הסייג ,המצעב רדחה רוטיעל
 .שורדה ןומימה תא ןוטגנישו רוזאמ
 ןמרונ ריבסה ,"רתויב לבגומ לארשי לש הביצקת"
 הניא איהו" ,טקיורפה ינגראממ דחא ,ןיטסנרב
 לארשיל ןתנ זכרמה .טקיורפה תא ןממל תלגוסמ
 התנפ ,רדחה תא וניירשש רחאל ."קיר רדח קר
 .הרזעל השקבב ןוטגנישו תודהיל ןיבר תרבג
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 ףסכה יכ השקעתה לארשי יכ ןייצמ ןיטסנרב
 תומורתמ עיגהל ול לא ,הז טקיורפל דעונש
 וא תדחואמה תידוהיה תיבגמל תודעוימ ןרוקמבש
 יווקב עוגפל היה רוסא .לארשי לש בוחה תורגאל
 עדימ ולביק ןוטגנישו ינבדנ .הלא םיינויח הקפסא
 הבחר דיב ומרת םהו ,הרזע טישוהל ואבשכ הז
  .םירחאה םינוגראל םהיתויובייחתהל רבעמו לעמו
 םתבהא תא ףקשי ןילקרטהש וצר םינבדנה"
 ,"לארשיל םתבהאו ,וז ץראל םתבהא ,ידנק זכרמל
 ןוטגנישול איבהל וצר םג םה .ןיטסנרב רמוא
 .יטנתוא ןפואב לארשי תנידמ תא גצייתש תונמא
 90."ןאכ הזכ רבד ןיא

 
 רוזא לעמ אוה ןכש ,בושח רדחה לש ומוקימ
 ךומס ,םיטרצנוקה םלוא לש םייטרפה םיאתה
 וב שמתשמ אישנה ןכלו ,אישנה לש ואתל דואמ
 .םלואב טרצנוקל ךלוה אוהשכ תופוכת
 זזע .רדחה רוטיעב םיברועמ ויה םינמא השולש
 רייצ לייו אגרש ,דחא ריק לע לודג לספ רוציל ןמזוה
 לע ישמ רויצ רייצ יחמק לאקזחי וליאו ,הרקתה תא
 ןמזוה זזע "לקינורכ שיאו'ג"ה יפל .תוריקה ראש
 תחקל ,ןיבר קחצי רמ ,ב"הראב לארשי רירגש ידיב

Mollee, Kruger, “Area Jewry and Mrs Rabin joined in 90  
creative coup”, Jewish Week, American Examiner 2nd 
December 1971 p.18 

 
 )תחתמ( טרפו ילארשיה ןילקרטב ףלוגמ ריק

 יס יד ןוטגנישווב עפומה תויונמאל ידנק ןו'ג זכרמב
 ינס'צ ןומייס :םוליצ
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 רמ רכזנ ,ח"מלפב דחי ונייה .וז המישמ ומצע לע
 91"'.וז הנמזה לבקל יל אוה גנועלו דובכל' .זזע
 יפר היה טקיורפל יארחא היהש םינפה בצעמ
 ןולמב טקיורפה לע זזע דבע ותיאש דלפנמולב
 זזע לש ויתולוכי תא ריכה רבכ דלפנמולב .ןותרש
 הדימ הנקב הדובע קיפהל לגוסמ אוהש עדיו

 .ילטנמונומ
 טלחוה ןכלו עפומה תויונמאל שדקוה ידנק זכרמ
 .רדחה לש יזכרמה אשונה היהת הקיזומש
 תא תוארהל הצר אוהש ריבסה דלפנמולב
 לעמו ירוטסיהה רבעב הקיזומל התיהש הארשהה"
 .ידוהיה םעה ייחל הקיזומה לש תובישחה תא ,לוכל
 רשאמ רתוי ונילא הבורק" ,רמא אוה ,"הקיזומ
  92."תורחאה תויונמאה
 אצומ תדוקנכ נ"ק םילהתב שמתשהל טילחה זזע
 :ותדובעב יזכרמה קלחה תא תווהמ םילמה .ולספל

 ;רָפֹוׁש עַקֵתְּב ,ּוהּולְלַה"
 .רֹוּנְִכו לֵֶבנְּב ,ּוהּולְלַה 

 ;לֹוחָמּו ֹףתְּב ,ּוהּולְלַה
 .בָגְֻעו םִיּנִמְּב ,ּוהּולְלַה 

 ;עַמָׁש-יֵלְצְלִצְב ּוהּולְלַה
 ".הָעּורְת יֵלְצְלִצְּב ,ּוהּולְלַה
 .)5-3 םיקוספ( 

 ילכ לכ תומשו םייומידב ףקומ )תילגנאב( טוטיצה
 זזע ארק םישדוח ךשמב .ך"נתב םירכזומה הניגנה
 ,הדובעב לחהש ינפל הניגנה ילכ תא רקחו ך"נתב
 תוריחב רזעיהל וילע היה בוציעב לחהש ינפל ךא
 ,בגועהו לבנה תא ףליג אוה" .תמיוסמ תיתונמא
  93."לילחהו רושעה
 סחייתמש דועית דואמ טעמ ונשי" :זזע ריבסה
 יפכ םתוא יתלסיפ ...םמצע םילכה הארמל
 םהלש רואיתל םאתהב ,וארנ ויה םהש יתבשחש
 לבקל יושע גולוקיזומ" יכ םיכסה אוה ."ך"נתב
 94."םילכ םתואמ רחא םשור
 םהב הגהו ותדובע יאשונ תא זזע רקח תופוכת
 םיתעל יכ תרכוז זזע הפי .תוכורא תועש ךשמב
 ןפואב דבוע וניאש ךכ לע הלעב תא הרסי תובורק
 הבושח ותדובע לע הבישח יכ הל הנע אוהו ליעפ
 אוה ותדובע לע ותוא הנייאר ותבשכ .תוחפ אל
 :ריעה
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 יל חקלו ,ןויערמ יתלחתה .ןּוימדב בר ןמז יתיליב"
 םעפ ףא ינאו ,םיטרפה לכ לע בושחל ןמז הברה
 שבוגמ ןויער יל היהש ינפל דובעל יתלחתה אל
 םשור אל םעפ ףא ינא הז ללגב .שארב ירמגל
 יתעקשה רבכ הזה בלשל עיגמ ינאש דע .95תוציקס
 יל חקל רבכ הזו ,הבשחמו שגר הברה ךכ לכ הזב
 ."ןמז הברה
 ויהש וזל המדקש הפוקתהמ ויתודובע תמועל
 דובעל וז הריציב זזע רחב ,תכתמב קוצי ןוטבב
 תוריציל הכ דע ותוא שמיש אלש רמוח ,ץעב
 םיביבחה םירמוחה דחאל ךופהל דיתע ךא ,תולודג
 :ותריחב תא ריבסה אוה ךכ .ךשמהב וילע
 ץע .תכתמב ידמ רק תויהל לוכי היה ...לספה"
 םג אצמ אוה 96."יח ,ינגרוא אוה ,ישונאל רתוי בורק
 רחבנש ץעה .רתוי לודג ילוסיפ קמוע קינעמ ץעהש
 לשב ףלגל השקתה ובש ,יאקירפא זוגא ץע היה
 רתוי ףרה דוודרל הנושארה ותפדעה ךא ,וישוק
 ץעל םאת אל אוה – תירשפא יתלבכ התלגתה
 .ידנק זכרמ תותלד לש יאליזרבה
 בכרוהש ר"מ 6 לדוגב לספ היה יפוסה רצותה
 ידנק זכרמ לש תרבוחה .םינוש םילנאפ םיעבראמ
 לודגה ץעה לספכ תרמגומה הדובעה תא תראתמ
 םע זזע דבע ,רישדרופסקואב ולש וידוטסב .םלועב
 שמתשה ךא ,יאקירמא רלוד 6,000 יוושב ץע
 ץעה .לספה ךרוצל ףליגש הממ שילשמ תוחפב
 גצייש תשוחנ טוח לש תפסותב םישדח םייחל הכז

 ויה .תויתואה תטלבהל הבהזהו ,םילכה ירתימ תא
 Royal Festival Hall -ב לספה תגצהל תוינכות
 התיבש ךא יס יד ןוטגנישוול ותחילש םרטב
 .תמדקומה ותחילש תא הבייח תונפסמב
 יסחי לש תררחסמ החלצה היה ילארשיה ןילקרטה
 ותוא ראית דלפנמולב יפר .לארשי תנידמל רוביצ
 ץוחמ אצמנש תילארשי תונמאל עבק ןואיזומ"כ
 יתיאר אל םלועמ" יכ ןייצ ילארשי ריכב .97"ןואיזומל
 טלחהב הז .יתוברת לעפממ הלודג הכ תובהלתה
 לארשי ןוחטבל הגאדה לש האישב יכ ,חיכומ
 לש התעפשהל םג םיגאוד ימע ינב ,התלכלכלו
 יפלא תואמ .םויכ םלועה לע יתריצי חוככ לארשי

 לארשי לש תססותה התונמא תא ווחי םיאקירמא
 98."םייחה ןוחצנכ
 יכ בתכנ "זוינ ילייד ןוטגנישוו"ב תבהלנ הריקסב
 לעב רדח וכפה םילארשי םינמא השולש"
 תחצנמ הווחמל ידנק זכרמב תורזומ תויצרופורפ
 תריצי .םמע לש תימואלה ותוינואגלו הקיזומל
 םיטרצנוק םלואכ איה םהלש תפתושמה תפומה

 18.1.200 ,זזע הימחנ םע ןויאר ,זזע תירוא 95
.םש  96  

Anne Crutcher, “Israeli Triumph at the Kennedy Center” 97 
The Washington Daily News 29th November 1971  

 

.םש  98 



 

 30 2018 רנייו הילו'גלו זזע הימחנ ןויכראל תורומש תויוכזה לכ

 םהיתודובעב איה םתלודג םאה רמול השקו
 תא הז םימילשמ םה הבש הינומרהב וא תוינטרפה
 תא סיפדה "רנימסקא ןקירמא"ה וליאו 99."הז

 םיפשכמ םסקו יפוי :לארשי תונמא" תרתוכה
 100."יס ידב שדחה ידנק זכרמב םיפלא
 ןילקרטהו ,ידנק זכרמב ונכ לע דמוע ודוע לנאפה
 ץפוש אוה .םינוש םיעוראל שמשמ ןיידע ילארשיה
 םרגש ריוואה גוזימ לשב םיוסמ קזנ ול בוסנו ,זאמ
 .םירחא תופפורתהלו םיקלחהמ המכ תוקדסיהל
 ןיטנפרטב ללודמ ותשפ ןמשב תשרבומ הריציה
 ידמ הוועשב לופיט תרבועו תוחפל הנשב םעפ
 .םייתנש

 

  ריקל הזנורב טקמ
זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ  

 1972-1983 ץע ילספ
 זזע לע העיפשה לודג הדימ הנקב ץעב הדובעה
  םילודג םילספ בוציעל ךישמה אוה ,ןכש ,רוריבב
 תונוש תודובע יתש רצי אוה 1972-ב .הז רמוחב
 תציחמ ,תחאה .היקזח רזל תנמזהב הזלפ ןולמל
 םג אוה ךא .ןכל םדוק ונד הבש תטשפומ טרא פוא
 זאו ,ינוגהמ ץעמ ףליגש תיביטרוגיפ הדובע רצי

 .תחא החפשמב םינוש תורוד הגיצמ וז הדובע .עבצ
 המוד וז הדובע ,הלש תויביטרוגיפה תורמל
 םירבוע רשאכש הדבועב ולש טרא פואה תודובעל
 ,ןושאר טבמב ,לשמל ךכ .הנתשמ היארמ ,הכרד
 ,לולח הארנ לספב רתויב ההובגה תומדה לש הפוג
 תיווזב בצינ ופוגש ולגת ללחה ךותל וציצת םא ךא
 ןתינ ,יטסיבוק לוסיפב ומכ .ושארל תולעמ 90 לש
 תויומדב םג שאר ותוא לש טבמ תודוקנ יתש אוצמל
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 םיפיסומ םיריהב זיקרוטו בוהצ ,םודא יעבצ .תורחא
 .ןבלו רוחש יעבצ םג ומכ לספל םייח
 רבעוה "החפשמה" וא "תורוד" הנכמה הז לספ 
 יאופרה זכרמל ,2015-ב ןכמ רחאלו ,הלאירא תיבל
 .רמושה לתב אביש

 
 רמושה לת ,אביש יאופרה זכרמב )החפשמה( תורוד

 רוד ןנור :םוליצ

 תולודג תודובע יתש זזע רצי םינומשה תונשב
 ומיא ןולמ רובע התיה הנושארה .ץעב תופסונ
 )Owerri( ירוואב )Imo Concorde( דרוקנוק
 זזע .היקזח רזל היה ולש לכירדאהש ,הירגינבש
 ההשו הירגינל עסנ זאו תיממע תירגינ תונמא רקח
 דבע הליחתב .ץע ריק ףליגו ,םישדוח השולש םש
 דובעל רבע ךשמהבו ילמשח רוסמב רזענו ,םוקמב
 ץע ילספ השימח םג רצי אוה .םילמזא  םע
 .םויכ עודי וניא הלא םילספ לש םמוקמ .םיישפוח

 
)הירגינ( ירווא ,תוירגינו תויאקירפא תויממע ףושיכ תויומד  

זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ  
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 הנש .1982-ב םמוקמב ובצוה םיירגינה םילספה
 תורוצת" םשב ץע ריק דוע רצי אוה ןכמ רחאל
 זכרמה לש לכואה רדח רובע "תונוידב הקיחש
 האל וז התיה ,ןאכ םג .רמושה לתב אביש יאופרה
 יאופרה זכרמה לש םידידיה תדוגא ר"וי ,ןיבר
 ,הזה םידמימה לודג לספה תא ונממ הנימזהש
 .םירטמ השולש והבוגו םירטמ העבש וכרואש
 ידכ טרא פואב ולש עדיב רזענ וז הדובע תריציל
 וליאכ תיטפוא הילשא רוצילו ,ידנק ןרוא ץעב ףלגל
 בוהאה בגנב לוח תנויד ומכ ילג חטשמ אוה ריקה
 לוח יעבצב העבצנ תיפוסה הריציה .ךכ לכ וילע
 איהו ,היצרוטסר הנורחאל הרבע איה .םינוש
 תוירלופופה .ירוקמה המוקמב הרתונו דואמ הבוהא
 לש התבשהל המרג םירקבמהו לגסה ברקב הלש
 עובר רטמ לדוגב טקמ .םילוחה תיב לא "תורוד"
 ףסואב ךרע רקי טירפ אוה וז הריציל ןכוהש דחא
 .יתחפשמה

 
  רמושה לת ,אביש יאופרה זכרמב תונוידב הקיחש תורוצת

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 ףסואב ורתונש ץעב תודובע רפסמ םג רצי זזע
 עבט ידיב הקיחש" המשש ,ןהמ תחא .החפשמה
 תורוצת" לש ולאל תומוד תומית תרקוח "םדאו

 ידכ ףלוגמ הדובעהמ קלח םנמא ."תונוידב הקיחש
 םירוזאב ךא ,לוחה לע חורה תעפשה תא תוקחל
 ךותל התרחנ םיווק לש רתוי תבכרומ תשר  םירחא
 .ץעל תמיוסמ תויח תופיסומ הזנורב תופסותו ץעה
 םדא ינבו ןמזה דציכ" רקח וז הדובעב יכ ריבסה זזע
 ,החותפ הקיצי םירצוי םדא ינב . ףונה תא םינשמ
 הזנורבהו רתוי םיבכרומה םירוזאה .חותפ הרכמ
 ומייס םהש רחאל רתונש המ איה תספסוחמה
 101."לבז :תורכל
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 ,'גלוק לי'צר'צ רובע ,"םימב הקיחש תורוצת"
 1992 ,'גדירבמייק
  זזע לביק ירוביצ לספל ולש הנורחאה הנמזהה תא
kןמזוה 1991-ב .'גדירבמייקב 'גלוק לי׳צר׳צמ 
 םקומיש שדח לספ בוציעל תורחתב ףתתשהל
 לכירדאה  .)Buttery( ירטאבל ךומסב הכירבב
 לנרק ולר'ת םילכירדאה דרשממ ולר'ת דיוייד
 ,)Thurlow Carnell and Thornburrow( וורבנרו'תו

 ונממ שקיבש הז אוה ,'גלוקל םיצעיימ םילכירדא
 .תורחתב ףתתשהל
 ידיב 1960-68 םינשב רוקמב הנבנ 'גלוק לי'צר'צ
 תולכירדאה ןוירוטסיה לש וירבדכ .ןוסבור דרפש
 ,םיירוטסיהה םי'גלוקל דוגינב" ,ילנה ןומייס
 םייסאלק-ואינהו ,םייתוג-םיילוואידמה םהינבמש
 הז ןיינב  ,תוהובג תומוח ירוחאמ  םירגוסמו םירוגס
 היה ובוציע ,ריעה ילושב ,תיאלקח הביבסב םקומ
 102."םייטסילטורב ויה ויטרפו ,ינרדומ

 
  םימב הקיחש תורוצת

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 לספה תא ראית תורחתל זזע שיגהש בתכמה
 םילנאפ םע קזוחמ תכתמ הנבממ יושע היהיש
 ודמצויש םיספסוחמ הזנורב תוחולמ םייקפוא
 דעונ ,תאז תמועל ,יזכרמה לנאפה .הז הנבמל
 לעמ ףרה אלל םורזל ותנכותי םימה .קלח ראשיהל
 ןיגוריסל קר ומרזי םה ךא ,חוטשהו קלחה חטשמה
 םימגד ורצי" ךכו םיספסוחמה םילנאפה לע
 103."םישביו םיבוטר

102London Calling: British Modernism's Simon Henley,  
Watershed Moment - The Churchill College Competition 30th 
June 2014 www.archdaily.com. Accessed 25th October 2017 
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 ןקתוהש ,לספה תריציל הנמזהה תא לביק זזע
 המכ םידיעמ הדובעה ימוליצ .םוקמב החלצהב
 התויכנא ,הרוטקטיכראב הבלתשה הפי
 קיטה ץעמ תונולחל תומלשב ומיאתה התוינועבצו

 הקוזחת השרד הקרזמה ,לזמה עורל .ןיינבה לש
 תעכ הנהו ןמאל 1998-ב הרזחוה ךכ לשבו תדמתמ
 .יתחפשמה ףסואהמ קלח
 זזע רציש תוקרזמהמ תחא אל ףא יכ ןויצל יואר
 יכ השח הפי ותנמלא .ירוקמה המוקמב הרתונ
 תובישח האר אלש הדבועה איה ךכל הביסה
 ןיא םא" :הריבסמ איהש יפכ ,תוקרזמה ימ ןוניסב
 104".תומיתס תורצונ ,םימה יוקינל תמכחותמ ךרד

 1980-1996 םייביטרוגיפ םילספ
 תטשפומ הריצי התיה 'גלוק לי'צר'צמ הנמזהה
 ותריצי בור .זזע לש וייחל ןורחאה רושעב הרידנ
 הללכו תיביטרוגיפ התיה האלהו 1980 תנשמ
 וקסע ןהמ קלח .םידמימ תונטק תודובע רקיעב
 ובאש קלחו םרישעה האמה ףוסב םדאה בצמב
 דקמתה אוה .תיסאלקה היגולותימהמ הארשה
 ןותימ לח הבש הפוקתב תוריצי לש הז גוסב
 תונמזהה וטעמתה םג ךכו תימלועה הלכלכב
 התשקה היוקלה ותואירב ,ךדיאמו .דחמ לביקש
 הדימ הנקב םיירוביצ םיטקיורפ לע דובעל וילע
 105.לודג
 יגולוידרקה ןוכמל תפסונ הדובע זזע רצי 1983-ב
 לודג יביטרוגיפ לספ הז היה .אביש יאופרה זכרמב
 תרטמ .עסופ םדא גיצמ אוהו 'מ 2.7 והבוג ,תשוחנמ
 תא ראתל ,"ירחא ןושאר דעצ" ומשש ,לספה
 רחאלש םינושארה םידעצב המולגה המצועה
 .ןוכמב םילפוטמ םירבוע ותוא ,לודג בל חותינ
 ,הז הרקמב .םימב שומישה ןאכ קזיח תוילמסה תא
 ודי ףכל לספה לש תינמיה ודימ ומרז םימה
 ,ןאכ םג העיגה הנמזהה .בלה בצקב תילאמשה
 םידידיה תדוגאו ןיבר האל לש הידימ ,יאדוול בורק
 לש ובלל ברק היה אשונה ךא ,יאופרה זכרמה לש
 עיגהש ירחא רצק ןמז ןכש ,ועמשמכ וטושפ ,זזע
 ץלאנו ,השק בל ףקתהמ לבס 1963-ב הינטירבל
 רחאל תועובק תוקידב ךרוצל םילוחה תיבב רקבל
 ומוקמב אצמנ וניאו םלענ הז לספ ,לזמה עורל .ןכמ
 .תעכ
 ןטק הדימ הנקב תופסונ תודובע המכ דוע רצי זזע
 ראיתש המ תא רקח ןהבו ,המוד ןונגסב הזנורבב

106  הרדסל ארק אוה ."תימינפ השוחת"כ  
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105The Private and  –Society and Self Charles Spencer,  

Public Sculpture of Azaz, May 1986 
 84 .ע ,6.2.1987 ,בירעמ ,"םייקו יח זזע" ,לואש ןב השמ 106

 
  ירחא ןושאר דעצ

 זזע הימחנ ןויכרא :םוליצ

 107 .ביבא לתבו ןודנולב התוא גיצהו ,"תורופאטמ"
 רסנפס סלרא'צ רשיק ,הכורעתה גולטקל אובמב
 תויטלתא תוחונתב םדא תויומדב זזע לש ןיינעה ןיב
 רקח בוש ןפואהו ,ותוריעצב יאטרופס ותויה ןיבל
 תויומד .םימוליצ ךותמ םיאטרופס תעונת
 םיתעל ,תוכרואמו תושוחכ ןה ולש םיאטרופסה

108 ,םיבולכב תואולכ , ,"יעבט אל ןפואב תוחותמ"
 םשמ תוננובתמו םייבק לע תנכוסמ הרוצב תובושי

 תוברסמ ךא ,המדאה ךותל תועקוש וא ,םלועה לע
 לע ויתונויערב ןד יאדוול בורקש ,רסנפס  .ענכיהל

:ךכ התוא ראית ,ומצע ןמאה םע זזע לש ותדובע  

 הפש לש 'ףוג' תונכל ןתינש המ חתיפ זזע"
 וידומיל לע ,יאטרופסכ ורבע לע ססובמה
 הלוחכ תונורחאה ויתויווח לע ילואו ,םייעדמה
 ,הריקח לש השוחת דימת הנשי ...השק הלחמה
 בצמה לש סקודרפה יכ הנבהו ,הגאדו הקידב
 אלל ביחרהל םדאה לש ותלוכי תא ליכמ ישונאה
 ביחריש ילב םיישפנהו םיינפוגה וירושיכ תא ףרה
 109."תירסומה ותולדג תא חרכהב תעב הב

 הירלגבו ןודנולב תימואלניבה תיוושכעה תונמאה דיריב  107
 .ביבא לתב טבמ

108The Private and  –Society and Self Charles Spencer,  
Public Sculpture of Azaz, May 1986 

 .םש 109
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 איה וז הרדסב רתויב תוניינעמה תוריציה תחא
 תילגנאב שפנ ןובשח וא( "תימצע תופקתשה"

(Self Reflection, ירסח םינפ תלעב תומד הבש 
 הזנורבב םיפקתשמה הינפל די תברקמ םיוות
 ןמאה לש ודי תובישחל תזמרמ הריציה .תקרוממה
 .ןמאה לש ושארב רוציל תלגוסמ איהש המו

 
  תימצע תופקתשה
 וארב ןאיא :םוליצ

 
  "םיילושב ספתנ"ו "הלעמלמ הארמ"

 ןוארב ןאיא :םוליצ

 ,ץע יפילגת רפסמ םג הללכ "תורופאטמ" הרדסה
 .תיסאלקה היגולותימהמ תויומד םש לע וארקנש
 :כ םתוא ראתמ רסנפס

 לש ינמז לע רקח לש םיילובמיס םיגוצי"
 תויוכיאה ןיב קבאמה ;םדאה שפנ
 םיינחורה תודוסיהו תוימשגה ,תויתייחה
 ירבג ,תוכרו תונפקות ;םייטסילאידיאה
 110."לכשו םירירש ,ישנו
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 הזופרומטמ

 ןוארב ןאיא :םוליצ 

 ,המדאה תלא תא זזע ףליג "היאג לש הנטב ירפ"ב
 וזל המוד הקינכטב שומיש ךות ,תינושארה םאה
 תא רציו ,"םדאו עבט ידיב הקיחש"ב שמתשה הב
 ,הנטב ירפ .לוח תוודאב ילג אוהשכ הלש וסרוטה
 םירייוצמ ,הפוגמ םיציצמ םהישארש ,םינאטיטה
 ראש לש המדאה יעבצל דוגינב םירהוז םיעבצב
 תלא םש לע ארקנש לספ איה "תרותשע" .הריציה
  תא םיפוצל הריכזמ איהו ,םינענכה ודגס הל ןוירפ
 .בגנב ותשאל ןיכה זזעש םינטנטקה םצעה יפילגת
 יטסיבוקה שארה ךא ,ץעב םיפלוגמ וסרוטה יקומח
 .הזנורבב קצונ רתוי

 רתוי וחורב בורק זזע רציש םינורחאה םילספה דחא
 ךא דחי וצבקנש תורוד השימח גיצמו ,"תורוד"ל
 תרקוח ,"יב ועגת לא" ,הריציה .רשק םירצוי םניא
 ,םישקבמ םישנאש ישיאה בחרמה אשונ תא
  .תויתליהקה תשוחת לע עיפשמ אוה דציכ תקדובו

 יכ תרכוז הפיש ,המכמ דחא ,ץע עזגמ ףלוג לספה
 .המ ןמז ךשמב רצחב ורתונו תיבה לא וחלשנ
 עבצנ ,יעבט לדוגל וידמימב בורק וניהש ,לספה
 שומיש השענ םהבש רועה יעבצ .ותמלשה רחאל
 .ההכ רוע עבצל רוויח ןבל ןיב םיענ תויומדה רובע
 .םירגובמו םיריעצ ,םירבגו םישנ תוללוכ תויומדה
 תֹוישיאה תא הלא תורחואמ תודובעב האור זזע הפי

 :יכ הנייצ ןויארב .תיתונמאה ותריצי לכב רתויב
 הרוצב םתוא האר אוה ,םייחה יבגל תונויער ול ויה"
 ןהמ המכו ,םהמ תונקסמ המכ קיסה אוה ,תמייוסמ
 תודובעה הלא ,יתעדל .לוסיפב אטיב אוה
 111."רתויב וילא תובורקה

 .םש 111
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 םוכיס
 תא .ותיבב 2008 רבוטקואב רטפנ זזע הימחנ
 םינש  16 לביק ולש הנורחאה הלודגה הנמזהה
  הנקב תודובע רוציל ךישמה אוה ךא ,ותומ ינפל
 התיה ותשקב .ותומל דע ץעבו הזנורבב  ןטק הדימ
 ויפונשו ,תיתונמאה וכרד תא לחה וב בגנב רבקיהל
 .ויתודובעמ המכל הארשה ויה
 ורקענ זזע לש תוירוביצה ויתודובעמ המכ םנמא
 ורתונ םהמ תובר ךא ,ודבא וא ירוקמה ןמוקממ
 לש הברה תוינוגברה לע תודיעמו ןמוקמב
 לש הזכ ןווגמ קיפהל היה לוכי דציכ .ויתודובע
 היה אוה ,הפי ותנמלא לש התשוחתל ?תודובע
 ,ךכ לכ תופוכת םיתעל ןוויכ תונשל לגוסמ
 אוה יתעדל"ש םושמ םישדח םירמוחב תוסנתהלו

 לכ וב היה אל .רתויב ןפוד תאצוי תוישיא לעב היה
 תוסנתהלו זעהל ןכומו ץימא היה אוה .יתרגש רבד
 112."ריכה אלש םימוחתב
 אוה שיגדהל השקיבש ותדובע לש ףסונ טביה
 םיתעל יכ הרכזב .הדובע לכב עיקשהש הבשחמה
 איה ,דבוע וניאש הל המדנ היהשכ וב ףוזנל הגהנ
  הבישח לש תופוקתל קקזנ אוהש הניבמ תעכ
 .ולש יתונמאה ךילהתהמ יתוהמ קלחכ ,הטקש
  .תרכזנ איה 113,"אלפנ ארקו אלפנ בשח אוה"
 'גלוק למרכב טנדוטסל ןויארב תאז עיבה ומצע זזע
 אל ינא ינמזמ לודג קלח" רמאשכ ,1994-ב םלוצש
 םירבועש תונויערהמ קלחו ,םלוחו בשוח קר ,דבוע
 114."לספב םשייל הסנמ ינא ,שארב יל
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 תרבחמה לע

 תונמאה תודלותל הריכב הצרמ איה רנייו הילו'ג
 טנסב הדמל איה .ןודנולב טנ'גי'ר תטיסרבינואב
 תונמאל דוטרוק ןוכמבו דרופסקואב לוה דנומדא
 ,דוטרוק תיירלגב ,תונמאל ירוא ןב הירלגב הדבעו

 ןואיזומבו טסארט לנוישנב ,יטירבה ןואיזומב
 לש תונמאה תרקבמ איה .טרבלאו הירוטקיו

 "ילרטרווק שיאו'ג" לשו "לקינורכ שיאו'ג"ה
 איה ."סנסנר שיאו'ג"ל עובק ןפואב תבתוכו

 תא םיאטבמ םינמא הב ךרדב דחוימב תניינעתמ
 ףאו ,אשונב תובר הבתכ ,תונמאב תידוהיה םתוהז

 ןואיזומב תחרוא הצרמכ תוכורעת יתש הרצא
 .ידוהיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 זזע הימחנ לע עדימ 

  רתאב אוצמל ןתינ ןמאה לע ףסונ עדימ
http://www.nehemiazaz.com 
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היאג לש הנטב ירפ   םדאו עבט ידיב הקיחש 

 ןוארב ןאיא :םיםוליצ
 

תרותשע  
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 םישנאל דחוימב תודוהל םישקבמ ונא
 :םיאבה תודסומלו

 
 לארשיב

 לאירא לכימ
 דוד ןב השמ

 ןמואב תימולש
 ןענכ תימולש

 ןהכ בקעיו ירימ
 ןייד תור

 ירורד יתסא
 יטאורא הניא

 ינייחלא יבצ ר"ד
 תעליג לעי ר"ד
 גרובנדלוג לבוי

 רדה יבא
 רונמ הילד ר"ד

 לדגמ ןרוא
 ןיבר הנח

 דלפיונ ןוטסרבליס ןורש
 יבאצר תידוהי

 ישמש הנויצ
 ימלת לחר

 עבש ראב תטיסרבינוא
 

 הפוריאב
 דוד ןב קודצ

 םכוד-םהוב הקינומ
 ילאסק הידולק

 ינס'צ ילרא'צ
 ןגירוק טרבור

 ןונק טרבור ר"ד
 וקיא הניל

 סניקנ'ג ינפטס
 שידק ןמרש ר"ד

 ןנוקוק והנט
 סיאלמ הטירמ

 ולרוא ןימ'גנב
 וקיר ומיט

 םורטסוא ןו ןיטרמ
 הקסלגור היסילא

 יקסוגלש הרש
 סלווס דר'ציר

 ןנוקפ הלוט
 השלו המא

 
 ב"הראב

 טנומוב הד םיק ר"ד
 רהב תינוי
 ןוארב ירלא
 וירלד ןאו'ג

 ןייפ ינוב
 רבורג .ד לאומס

 דנה הלרמ
 המזוק הרש
 גלפ .ג הנד

 ק'צביור לגס הנליא
 גרברבליס השרמ

 רלמטס יתאק
 ידגס ןביטס
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 )םיעודי םא( םילדגו םירואת ,תוריצי תומש

 

 'סמ
 דומע

 לדוגו םירמוח הנש הריציה םש

 תופלוגמ למג תומצע 1953 למג תומצעמ םיפילגת 3
 הירלגב הכורעתהמ תורדק תוריצי 4

 1955-ב דליפקייו
 תורדק 1954-55

 תורדק 1956-60 הסרח לש תורדקה גולטקמ דומע 5
 זזע לש ובוציעב םיטישכת 7

 תיכשמל
 ןח ינבאו ףסכ 1959-60

 ןולמב  תומודא םינבל ריק בצימ 7
 עבש ראב ,רהוז

 תומודא םינבל 1957-58

 תיבב םיחירא יושע ריק רויצ 8
 ביבא לת ,תונורחא תועידי

 )'מX 4 'מ4( גגוזמ חירא 1958-59

 )'מ X10 'מ5( ףלוגמ ןוטב 1960 ביבא לת ןותרש ןולמב םייח ףונ 8
 הנמזהב תיגוגז ןולחמ תואמגוד 9

 תיטרפ
 ןוטבו תיכוכז 1959-62

  1961-62 רירפשל זזע יבוציע 9
 םיצ תיינאב םילודג 'זארטיו תונולח 10

 "תדלומ"
 תינועבצו הקד תיכוכז 1961

 'מ 4( רוחש יסקופא תרגסמב
X 7.5 מ'( 

 לש תסנכה תיבב 'זארטיו תונולח 10
 רבליס רפכב יאלקחה רפסה תיב

 'מ 5.5( הבע תיכוכז ריקו ןוטב 1962
X 7.3 מ'( 

 פול תסנכה תיבב "םולש ידי" 11 
 וגקישב

 X 'מ 3( הקוציו העוקר הזנורב 1963
 )'מ 1.8

 פול תסנכה תיבב דימת רנ 12
  וגקישב

 הזנורב 1963

 תסנכה תיבב דימת רנו הרות ןורא 12
  וגקישב פול

1963  

 'תרונ תסנכה תיבב דימת רנ 12
  לא תיב ןברבאס

 לישח לזרב 1962
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 תיבב לישח לזרבמ םירעש 12
  לא תיב ןברבאס 'תרונ תסנכה

 לית טוחו זילפ תעירי 1962

 החוטשו הבע תיכוכז תונולח 1964-65  'גלוק למרכב תסנכה תיב תונולח 14
 X 'מ 2.13( םיבר םיינוגסס

 )'מ 0.76
 "רעובה הנסה" לספו תכורפ 15

 'גלוק למרכב
 תעוצרו זילפ תרשרש ,תשוחנ 1965

 קרב י"ע ףרשנש ץע /זילפ
 זילפ תויתואו

 תסנכה תיב – האושה רכזל חול 16
 'גלוק למרכב

 הקוציו העוקר הזנורב 1966

 לופוק ר"ד לש ורכזל הטרדנא 16
 'גלוק למרכ דסיימ ,ןזור

 תיכוכזו ןוטב 1966

 תיבב םישדח 'זארטיו תונולח 16
 'גלוק למרכ לש תסנכה

 יסקופא ףרשו תיכוכז תונולח 1993
 )'מ X 0.76 'מ 2.13( םיבורמ

 תיב רובע ונמזוהש 'זארטיו תונולח 17
  'ץרא לברמ לש תסנכה

 החוטשו הבע תינוגסס תיכוכז 1961-78
 )'מ X 0.75 'מ 2.4(

 -ב הזע ירעשב ןושמש 17
Headington Hill Hall 

 החוטשו הבע תינוגסס תיכוכז 1966

 תיבב תונולחה תשמחמ םיינש 18
  םולוש לפמט תסנכה

 X 0.75 'מ 2.4( תינוגסס תיכוכז 1972
 )'מ

 תיבב הזנורב תוטומפו תותלד 19
 טספלב לש תסנכה

 ףסכו הזנורב 1965

 סלגרביפ לש םיבורמ םילנאפ 19
 MONY-ב ףרשו

 סלגרביפ ףרש ,הזנורב חטשמ 1964
 )ר"מ 93(

 ףלוגמ ןוטב CIBA GEIGY 1965 -ב רדס יאו רדס 20
 תשוחנ טילבת CIBA GEIGY 1965 -ב חרי ןרק לע שיא 20
 CIBA -ב הניתנו הלבק תנוכמ 20

GEIGY 
 קוצי ןוטב 1965

 X 470 הבוג מ"מ 210( הזנורב 1960-65 הכמות 21
 )קמוע מ"מ X 50 בחור מ"מ

 X 470 הבוג מ"מ 190( הזנורב 1960-65 םירשג 21
 )קמוע מ"מ X 50 בחור מ"מ
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 ןבא ,הרוחש החפצ ,ןבל שיש 1960-65 תולצפתמ תוספילא 22
 X הבוג X מ"מ 420( המודא ריג

 מ"מ X 200 בחור מ"מ 300
 )קמוע

 400( רוחש טינרגו ןבל שיש 1960-65 שאר 22
 X בחור מ"מ  X 420 הבוג מ"מ

 )קמוע מ"מ 360
 מ"מ 780( החפצו ןבל שיש 1960-65 קוביח 22

 X 240 בחור מ"מ X 160 הבוג
 )קמוע מ"מ

 טנס תייסנכב םוינימולא תציחמ 22
  ןסואהגנילר ,הרברב

 )'מ X 2.8 'מ8( קוצי םוינימולא 1966

 ןולמב קוצי ןוטב ריק ,הרוצה ירצוי 23
Sherman House Hotel  )סופמקבו 

 )'גלוק יראזור לש

 )'מ X 17.5 'מ 3( קוצי ןוטב 1967-68

 סייפ תטיסרבינואב םדאה תווחא 24
 )טרפו(

 X 'מ9( הקוציו העוקר תשוחנ 1969
 )'מ 18

 לת הזלפ ןולמב הדירפמ הציחמ 25
 ביבא

 X 8 'מ 2.6( עובצ םוינימולא 1971-72
 )'מ

 זכרמב 10 'סמ לייבומ פוא 26
  קיוורו תויונמאה

 X 1.5 'מ 1.8( עובצ םוינימולא 1975
 )'מ

 תיבב 1976 טרא פוא תייבוק 26
 ןודנול ,סאמות טנס םילוחה

 X 'מ X 1 'מ 1( תעלוצמ היבוק 1976
 )'מ 1

 תדוגא קנבב הדירפמ הציחמ 26
 ביבא לת ,לארשי

 'מ 0.9( דלח-לא תדלפו הדלפ 1965
X 2 מ'( 

 ,ןוטליה ןולמב םיגומלא תורוצת 27
 ביבא לת

 'מ 7.6( תשוחנו ,הזנורב ,זילפ 1965
X 6.4 מ'( 

 )'מ X 1.2 2.4( קוצי ןוטב 1972 גינה תיבב םימולהי 27
 ילארשיה ןילקרטב לסופמ ריק 28

 עפומה תויונמאל ידנק ןו'ג זכרמב
 )הטמל( טרפו יס יד ןוטגנישווב

 
1972-73 

  םע ףלוגמ יאקירפא זוגא ץע
 )'מ X 5.5 'מ 5.5( ילאטמ רומיג

 יאופרה זכרמב )החפשמה( תורוד 30
 לת ,הזלפ ןולמ רוקמב( אביש
 )ביבא

 1.8( עובצו ףלוגמ ינוגהמ ץע 1972
 )'מ X 3 'מ



 

 39 2018 רנייו הילו'גלו זזע הימחנ ןויכראל תורומש תויוכזה לכ

 תויאקירפא תויממע ףושיכ תויומד 30
 )הירגינ( ירווא ,תוירגינו

 )'מ X 7.6 4.8( ףלוגמ ץע 1982

 בצימ ,תונוידב הקיחש תורוצת 31
  רמושה לת ,אביש יאופרה זכרמב

 X 7 3( ףלוגמ ידנק ןרוא ץע 1983
 )'מ

 2.4( דלח-לא תכתמו תשוחנ 1992 םימ תורוצת ידיב הקיחש 31
 )הבוג 'מ

 )'מ 2.75 הבוג( תשוחנ תעירי 1984 ירחא ןושאר דעצ 32
 X 300 הבוג מ"מ 270( הזנורב 1982 תימצע תופקתשה 33

 )קמוע מ"מ X 430 בחור מ"מ
 X 330 הבוג מ"מ 330( הזנורב 1980 םיילושב ספתנ 33

 )בחור מ"מ
 X 120 הבוג מ"מ 870( הזנורב 1982 הלעמלמ הארמ 33

 )בחור מ"מ
 מ"ס X 15 הבוג מ"ס 98( ץע 1986 הזופרומאטמ 33

 )קמוע מ"ס X 100 בחור
 X הבוג מ"ס 172( הזנורבו ץע 2004-06 תרותשע 34

 )קמוע מ"ס X 43 בחור מ"ס 62
 X הבוג מ"ס 78( הזנורבו ץע 2006 םדאו עבט ידיב הקיחש 34

 מ"ס X 83 בחור מ"ס 307
 )קמוע

-1979 היאג לש הנטב ירפ 34
1996 

 X הבוג מ"ס 180( עובצ ץע
 מ"ס X 96 בחור מ"ס 118

 )קמוע
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