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אמנותביןהקשרעלהארוךבדיוןנשברורביםקולמוסים

עצמובעדמדברכברהשטחהאחרוןבעשוראךלהלכה,

ורביםשבשגרה,דברהןאמנותמגמותדתייםבתיכונים

גבוההלהשכלהמוסדותבוגריהםהדתיתהציונותמבוגרי

אתשפרצויוצריםשלושהעםנפגשנוהאמנות.בתחומי

וגילינוהמיינסטרים,אלהדתיבמגזרהאמנותשלדרכה

הלכתייםדווקאלאושהגבולות

טליהודית

"ל
ודישליהאמתעםהלכתיאותי.ריתקוהאמנותימודי

במדרשההדתית.באמונתילהתחשבביקשתיבאומץ

אתוכיבדועירום,מודללשיעורילהיכנסלאביקשתי

באוניברסיטהברירה.בליתאבלפניםבמאורלאזה,

תכניה,אתלהכיררקאלאהחדשההבריתאתלשנןלאביקשתי

עלהשיחהאתסגלאורנהד"רפותחתכךבהבנה",התקבלזהוגם

וממשיכה:מעייניו,בראשמצוותשתרי"גלמיויצירהאמנותלימודי

הייתיהלכתית,קביליםהםאםידעתישלאבתכנים"כשנתקלתי

לרבדיםמודעתיותרוהרבהמחוזקתיצאתישממנועצמי,עםבבירור

העולם".תרבויותובהכרתבהלכהבאמונה,שונים

שלמקבוצהחלקהיאלחינוךתלפיותממכללתסגלאורנהד"ר

הספרלבתיהאמנותלימודילהכנסתשפעלוואקדמיהחינוךאנשי

ושותפיההיאבשטח,ולמידהמחקרתהליךאחריהדתיים.התיכוניים

הגיעהסגלמאליו.מובןלנונראהשהיוםדבראמנות,מגמותהקימו

לעסוקאוהבתהכישהיאהדבראתלמדהשבהןרבותשניםאחרילכך

תוארסיימה,42בגילהיצירהעולםבשערינכנסההיאאמנות.בו:

נשארההזההזמןובכלילדים,וילדההתחתנהשני,ותוארראשון

שלה.לאמתנאמנה

לפחות"אוהיחידה,הדתייההייתההיאמסגרתשבכלמציינתסגל

ולאכוחותלינתנהשליהדתיתהנראותבוודאות.דתייהשנראית

מבטליםלאובוודאיבזכותה,אותישמכבדיםהרגשתיאותי.בלבלה

שלי".החוויהזומזלזלים.או

האמנותאתלראותיכולהכברהדתיתהחברהאםלשאלתי

קצתסגלחברתיים,למסריםכשופרולאעצמהבפניכעומדת

לראותכשהולכיםשם.שאנחנובטוחהלאעדיין"אנימסויגת,

ומתרכזיםמסריםמחפשיםפחותמעניין,אמןשלתערוכה

היוצר
בידכחומר

3202.3.71תשפ"גבאדרכ"ד
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השניולריבההדתיתלתפיסהקשורזהאם

שמוביליהתבררחברתיות.לנסיבותאו

ראוה־08,שנותעדבישראלהאמנותיהטעם

בתנ"ךבמסורת,באלוקים,העוסקותביצירות
ליהודיותאוטומטיקשריהודיבפולקלוראו

באמנותגורףבאופןמקוםלהשאיןגלותית

לאהאלובנושאיםשעסקואמניםהישראלית.

התעלמותהייתהובעצםבמוזיאוניםלהציגזכו
בחו"ללהציגיכלוהםמאמנותם.ציבורית
בישראל".לאאךלהכרה,ולזכות

להשפעותפרקבמחקרההקדישהסגל
המשךעלבתיכוןאמנותבמגמתהבחירה
לשמועאותי"ענייןבאקדמיה.בתחוםהלימודים
במגמההבחירהאםאמנותמגמותמבוגרות

במקצועהבחירהעלהשפיעההתיכוןבשלב
בבתיהיוהמגמותרובהבוגרים.בחייםאמנותי

רקמתרחשתהבניםעםוהתנועהלבנות,ספר
שעוסקותנשים14ראיינתיהאחרונות.בשנים

הוראתאדריכלות,)עיצוב,האמנותבמקצועות

אמנותבמגמתשלמדוובו׳(,צילוםציור,אמנות,

כיום.דתיותעצמןומגדירותהדתיבתיכון

אומנםשקיבלתישהתשובותכתבתי"במחקר

שלאמרואיינתהייתהלאאבלמגוונות,היו

שלה,בבחירותחדשנותשלמסוימתמידהחשה
עדייןהשינוישתהליךמזהלהסיקושאפשר
באמנותהבחירהאילושהריהושלם,ולאבהתהוות

בה,גדלושהןבחברהומקובלתנורמטיביתהייתה

חדשנית.היאשבחירתןחשותהיולאהן

היומהותיבאופןדרךכפורצותעצמןשראו"מי

רקולאהלאומיתבזירהלפעולהצליחושאכןאלה
הייתההדרךפריצתשלוהתחושההמגזרית,בזירה

במגמההלימודיםאתשסיימומיאצליותרחזקה

האחרונות,השניםבעשרולאשנהכ־02לפני
בעשורשחלהתודעתילשינויזאתלקשרואפשר

כברבתחוםהעוסקיםשלהעולהולמספרהאחרון

אמנותבמגמותהלימודיםכיוםהתיכון.בלימודי

ומספריותררבהבטבעיותמתקבליםבתיכון

ופריצתהייחודיותתחושתלכןמאוד.גדלהמגמות

פחות.עזההדרך

לעולםלהתקבלשהקושיציינורבות"בוגרות
הדתיתלזהותרקקשורלאבישראלהאמנות

הןמשפחה.ובעלותנשיםלהיותןגםאלאשלהן,
יציבותבחוסרולהסתכןלהקריבמהןשנדרשציינו

בתחוםשבוחרמימכלשנדרשכמוכלכלית,

כעיסוק".האמנות
שלשגילןספקשאיןומציינתמוסיפהסגל

הזמןושממדתשובותיהןעלהשפיעהמרואיינות
מאפשרתהפרספקטיבההשינוי.לתהליךחשוב

האישיתלזוויתמעברכלליותתובנותהפקת

רוחבי.באופןהשינויתהליךעלוהתבוננות

באופןלהשיביכוללאהצעירותהמרואיינות

הלימודיםאתהשלימומזמןשלאכיווןכזה,

שלחוויותמספיקחוווטרםהגבוהים

הדרה.שלאוהתקבלות

אמונהמכל7תצילום:אישיפורטרטפרידמן,תהילהבזירה.להשתלבסיכוי

היצירה,עםמהמפגששעולהובחוויהבתחושות
שלאמסריםכשקולטיםאפילוסיבות.מינימכל

האישית,העולםהשקפתעםאחדבקנהעולים
מעוררתבאמתהיצירהאםאותםלהכילמוכנים

ליצורתלמידיםמכווניםכשמוריםאבלהשראה.

עםליצירהתהיהההכוונהמשמעותית,יצירה

רעיונית".ומשמעותמסר
עםמקצועהיאשהאמנותהיאהתפיסה

משפחתיבמבנהתומךשאינוכלכליים,ביכונים

שינוי?בכךיחולכיצדיוקרה.נטולאו

לכלבאמנות,הבחירהמגזרי.ענייןאין"פה

סיכוניםבעלתהיאכמקצוע,בהשבוחרמי

שמתמסריםאנשיםאישיותיים.וגםכלכליים

לפגועעלוליםמעצורים,לשיםלהםוקשהלה
אניבזה.שבוחרמילכלקשורזהאבלבסביבה,

וסולםעצמיתשליטהבעלישאנשיםמאמינה

אםגםהאיזונים,אתלעשותידעוברורערכים

אתלהרגילגםצריךברמה.קצתיפגעהדבר

וצריךלביקורמגיעההמוזהשלפעמיםהסביבה
לרובוזמן.מקוםלהלפנותכראוי,אותהלארח

אניזה.אתלהכיליודעתהסביבהשלי,בחוויה

כדיבאמנותהוראהתעודתגםלעשותממליצה

להגבילאפשרבחינוך.עוגןיששתמידלדעת

לצמצםאולהרחיבההוראה,שעותמסגרתאת

ולהמשיךללמדכדיהחיים,לנסיבותבהתאם
אתתמידמחפשיםהאמנותבתולדותליצור.

וזההגדולים,האמניםשלההשראהמקורות

השראהמקורשמשמשמורהלהיותגדולכבוד

צריךתשוקה,יששאםלינראהלאמן.מודע
השקעהועםלחיים,טעםנותןזההלב.עםללכת
פרנסה".גםרבה

כשהולכיםסגל:אורנהדיר

מעניין,אמןשלתערוכהלראות
ומתרכזיםמסריםמחפשיםפחות

מהמפגששעולהובחוויהבתחושות

אפילוסיבות.מינימכלהיצירה,עם

בקנהעוליםשלאמסריםכשקולטים
האישית,העולםהשקפתעםאחד

היצירהאםאותםלהכילמוכנים

השראהמעוררתבאמת

מאמנותםלהתעלמותמתייחסתאתבמחקר

עדהחילוניםהאמניםמצדדתייםאמניםשל
תקרתמהילשינוי?גרםמהה־09שנות
הדתיים?האמניםלשבורצריכיםשהיוהזכוכית

במגזראמנותהייתהלאלמהלהבין"כדי

להביןצריכההייתיה־08־09,שנותעדהדתי
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לתערוכהמהרבאישור
הפעםבזירה,מתרחשעודמהלבדוקהמשכתי

ועיצוב.לאמנויותאמונההאקדמיתבמכללה

בגוגלאמונה""מכללתהמיליםאתכשהקלדתי

משנתהארץלעיתוןליטמןשנישלהכתבהקפצה

ביקורשללכתבההעורךשנתןהכותרת.2015

"האםהיא:אמונהבמכללתהבוגרותבתערוכת

אישורכשצריךאמיתיתאמנותליצוראפשר

בחוג"הסטודנטיותהייתה:המשנהכותרתמהרב".

לקודיםלצייתנדרשותאמונהבמכללתלאמנות
אישורלקבלצריכותויצירותיהןלבוששל

מספרותהןהבוגרות,תערוכתפתיחתעםמרבנים.

אםלהביןומנסותליצירהדתביןמיישביםאיך

בזירהלהשתלבסיכוידתיותלמתנחלותיש

המקומית".
המכללה,ראשגרוסמן,אפרתד"ראתשאלתי

אישורכשצריךאמיתיתליצירהבנוגעהשאלהאם

בשאלה:ענתהגרוסמןכיום.גםרלוונטיתמהרב

מהרב?"אישורכשצריךאיכותיבישוליש"האם

ובאופןאמיתית,יצירהיש"ודאיהמשיכה,ומיד
הזמן.כלמשותףלימודאצלנומתקייםכללי
פורה,יוצר,מדרשביתשלהיאהמתודולוגיה
שלאומחלוקות,סברותמלאומעמיק,שואל

מנעדועלהמחלקותבכלכךלהתקיים.מפסיק

אתהמייצגמרציםצוותעםדעותשלמאודרחב

מרתקיםהדיוניםהישראלית.האמנותגווניכל
)שכללהאפוריםבתחומיםהמצויותוהשאלות
לאויצירתייםהדמיוןאתמציתיםהלכתיים(אינם

עצמה".היצירהמןפחות
סיכויבאמתישוהאםמאז,השתנהמה

אוהמקומיתבתעשייהלהשתלבדתיותלבנות

סתירהאצלנואיןגרוסמן:אפרתדיר

שונהבאופןלאמנות.חינוךבין

יוצראמןלהיותאחרים,ממקצועות

זוחיים,אורחזהעולם,תפיסתזו

אותךומלווהבךשטבועהיצירתיות
לכיתהשנכנסכזהאמןבחירה.בכל

יצירהלאהבתיחנךבהכרח

mm
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לו1עמו־יצילום:במעלהלקולנועסטודנטיםהדדית.והכלהכבודהרבה
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בכלל?בעולם

רלוונטית.אינהכברסיכויישאם"השאלה

העשייהבחזיתמצויותשלנוהסטודנטיות

היחידההדתיתהמכללהאנחנוהאמנותית.

הספרובתיהתארים,אתהמעניקהבישראל

בשנהכברשלנוהסטודנטיותאחרימחזרים

לצדפותחות,הןאםמשנהלאשלהן.השלישית

לעיצובלאיור,לאמנות,סטודיוההוראה,לימודי
פרסום,במשרדימשתלבותאותיאטרון,קבוצתאו
שלנוהבוגרותכך,אוכךואינטראקטיב.צילום

מצוין".ומתפרנסותעובדות
האמניםבגרףשינוישחלמציינתגרוסמן

שלהם,המרכזיהעיסוקהיאשהאמנותהדתיים
לשמחתנוהדתי.בציבורמאודמורגש"השינוי

מהסיבההזהבשינוימרכזיתפקידאמונהלמכללת

רקלאהיאשאמנותמביניםאנשיםהפשוטה:

ברווחממנולהתפרנסשאפשרמקצועאלאתחביב,

מאוד.רביםאיתולעשותשאפשרושהשילובים

האחרונותבשניםכבעבר,נשארוהיצירהתחומי

בכלהאמנותמאוד.חזקההמולטי־דיסציפלינריות

שילוביםמאודהרבהלרב־תחומית.הפכההעולם

תיאטרוןויזמות,עיצובוטכנולוגיה,אמנותשל
אליו".המתחבריםרוחותחומי

חינוךלימודיביןמשלבתאמונהמכללת
מתחוםנתרמתהיצירהאופןבאיזחלאמנות.

החינוך?
שונהבאופןהתחומים.ביןסתירהאצלנו"אין

תפיסתזויוצראמןלהיותאחרים,ממקצועות

בךשטבועהיצירתיותזוחיים,אורחזהעולם,
לכיתהשנכנסכזהאמןבחירה.בכלאותךומלווה

שיוצאותהמורותיצירה.לאהבתיחנךבהכרח

בגללהחינוךבעולםמאודמבוקשותמאמונה
לראותהיכולתשלהן,הגבוהההיצירתיתהיכולת

ממשלסיטואציותצבעוניתפרשנותלתתאחרת,

הציור".אוהעיצובהמשחקבסטודיוכמו

בליחיוצרלאמנותלחתייחםאפשרחאם

אינחרנטיבאופןשמתייחסתפרשנותלספק

ליוצר?
שנים,בהעוסקהאמנותשעולםשאלה"זו

והאםביצירההאמןשלתפקידועלנכתבורבות

בדרךבמכללה,אצלנומיוצרה.יצירהלנתקאפשר

ומהאותהיצרמישואליםיצירהכשרואיםכלל

לייצרמצליחיםאנוכךמאחוריה,שעומדהסיפור

סטודנטיתאותהאתולקדםשלםחינוכימהלך

ולאזה,רגעבונמצאתשהיאהייחודימהמקום

ביצירהשצופהאואותהשמנחהמישלמהמקום

שלה".

חמקומית?חיצירחעלמשפיעחפוליטיחמצב
כמומשתנה,פוליטימצבדרמטיים,"אירועים

ליצירההדלקהםאלוכלמשפחתיאונפשימצב

העדיןהסייסמוגרףהייתהתמידהאמנותשלנו.
להגיב".הראשוניםהםהאמניםלשינויים.ביותר

חאםרעיון.לחביעחאמנותשלתפקידה

עבודותלפסולאולעודדיכולהאקדמיהמוסד
באיזהשלו?העקרונותבביסעלסטודנטשל

כזו?מורכבותשלבמקרהלנהוגעליואופן

ועםחופש,עםבידידהולכותואמנות"תרבות

שלכלודאימסגרת.בתוךנעשיתיצירהכלזאת
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