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    ֲהָבַנת ַהִנְקָרא:  1חלק 

  .יוַוֲענ� ַעל ַהְשֵאלות ֶש�ֲחָר, ת ַהֶקַטעִקְראו ֶא

  

  'ְ"ַצְלֵאל '%ֵבית ַהֵסֶפר ְלא!ָמנ�ת "!ִריס ָש  ו

  .  ַצָייר וַפָסל%י ִדה�) ְיה א!ָמָי  ָהיס ָשִר!"

ה ָחָ/ְשִמת ַהֶאת ְוִיַ"ת ַהב ֶאַזא ָעד ה�א!יר ְמִעיל ָצִגְ". איָטִל ְ"1867ת ַנְשד ִ"ַל  נ!ָש

  .יזִרָפוְרָשה וְבַוְ", ויְלָנהִול ְ"יס�ר וִפי�ד ִצמ!ְלע ִלַסָנְו, ל!ֶש

�ְלָגְרָיה ֶל ֶמת!י) א!ִמְז ִה1895ת ַנְשוִב, ל!ת ֶשד!ב!ֲעד ָ"א! ְמיַחִלְצ  ִהיס ָשִר!"" 2

ל יֵ"ִקְו, תנ�א!ָמה ְלָיְמֶדָקה 5ָיְרָגְלב�ְ") הָנָ"(י� ִק  ֵהָש. ל!ַ/ָסל ֶשַהיר ְוָיַצת ַהי!ְהִל

  .הָיְרָגְלב�ה ְ"ָלָשְמֶמַהי� ֵמִ"י� ַרִסָרת וְפי!ְלָדְמ

  ֶרֶאת ְ"נ�א!ָמר ְלֶפֵס%יתי� ֵ"ִקָה ְל ל!יַעִצִהל ְוֶצְר� ֶה  ִעיס ָשִר!ש "ַגְפ ִנ1903ת ַנְשִ"

. יתִדה�ת ְינ�א!ָמז ְל8ְָרֶמת ַה� ֶאִיַלָשיר� ִ"נ� ָ"1906ת ַנְשוִב, לֵ"ַקְת) ִהי!ְעַרָה. לֵאָרְשִי

ת ד!ב!ֲעָה. 2"ָנָת) ַ"אש!ִר) ָהא!ָמ ָה–י ִר) א�ל ֶ"ֵאְלַצ� ְ"ֵש%לַע' לֵאְלַצְ" 'א�ְרז ָק8ְָרֶמַל

. יִדה�ְי� ַהָלע!ָה2 וֵמ"ָנָתַהי� ֵמִאְשל נ! ַעי�ָה' לֵאְלַצְ"'ר ֶפֵסַה%יתֵבי� ְ"יִדִמְלַתל ַהֶש

� ַעַ/ה ַהיָתְיאת ָהזֹ. הָ/יר!ֵא  וְבֶר5י� ָ"ִניא!ֵזמ� ְ"יג�ִצ� ִהֶהָלת ֶשד!ב!ֲעת ָהֶא

  .לֵאָרְש  ִיֶרֶאי� ֵמִנָמל א!ת ֶשד!ב!  ֲעֶר5  ָלח� ְ"יג�ִצִהה ֶשָנאש!ִרָה

ב ש�י ָחִמֵדָקד 5ָסא מ!ה�' לֵאְלַצְ"'ר ֶפֵס%יתֵ"� י!ד ַהַע. 1932ת ַנְשת ִ"  ֵמיס ָשִר!"

, רי�ִצ, �יל�ִצ, הָרט�ְקיֶטִכְר�: תנ�ָמל א!י� ֶשִנת ש!ע!צ!ְק ִמ!י� "ִדְמל!. �ָסְרפ�וְמ
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ÏÈ‚¯˙:ֲע �     :ÏƒÙ«‰ È∆̃«ËÚ¿ת ל!ֵאְשל ַה ַענ

                                                            : יס ָשִר!"ל י� ֶשִייִשי� ִאִטָרְ/. 1

: היָד  ֵלֶרֶא. ב_____________ ______: היָדת ֵלַנְש.    א

 ____________________  

  _________________________: ַעצ!ְקִמ.                       ג

2 ."ְ�   ..."רֶפית ֵסי� ֵ"ִקָה ְל ל!יַעִצִהל ְוֶצְר� ֶה  ִעיס ָשִר!ש "ַגְפִנ"...: בת� 78ָה ָרש

? י�ִקָהה ְלָצא ָרר ה�ֶפֵס%יתה ֵ"יֶזֵא.    א

__________________________________  

? רֶפֵסַה%יתת ֵ" ֶאימ�ִקי ֵהַתָמ.    ב

_______________________________________  

'? לֵאְלַצְ" ' ל!א�ְרה ָקָמָל.    ג

__________________________________________  

      

________________________________________________________ 

  

3 ."ְ�  " �ָסְרפ�ב וְמש�י ָחִמֵדָקד 5ָסא מ!ה�' לֵאְלַצְ"'� י!ד ַהַע": בת� 138ָה ָרש

? ָעָברל ְ"ֵאְלַצי ְ"יֵדִמְלל ַתת ֶשד!ב!ֲע ָהי�י� ָהִאְשה נ!יֶזל ֵאַע.    א

__________________  

    

________________________________________________________

____  

? �י!ר ַהֶפֵסית ַהֵבד ְ"מ!ְלר ִלָשְפה ֶאַמ.    ב

________________________________  

      

________________________________________________________                                                                                               

  

 

 



  'בצלאל' �מנות לא� ובית הספר בוריס ָש

 

   .ָסלַצָייר וַפ �מ� יהודי אהיה ש� בוריס 

בית הבגיל צעיר מאוד הוא עזב את .  בליטא1867ש� נולד בשנת 

ה ָשְר בוַו,הָנונסע ללמוד ציור ופיסול בוויְל,  שלומשפחהאת הו

  .פריזוב

אותו  הזמי� 1895בשנת ו, בוריס ש� הצליח מאוד בעבודות שלו

 בבולגריה )בנה (הקי*ש�  .ולמל( )'ְלָגְרָיה להיות הצייר והַ&ָסל ש

 הממשלה וקיבל מדליות ופרסי* רבי* מ,אקדמיה לאמנות

  .בולגריהב

הרצל והציע לו להקי* בית ספר בוריס ש� ע* פגש נ 1903בשנת 

 בנו 1906בשנת ו, הרעיו� התקבל. לאמנות באר� ישראל

�על' בצלאל'קראו למרכז  .מרכז לאמנות יהודיתאת הבירושלי* 

העבודות של . (" האמ� הראשו� בתנ–ל ב� אורי ש* בצלא

( ומהעול* "היו על נושאי* מהתנ' בצלאל 'הספר�* בביתתלמידיה

. הציגו במוזיאוני* באר� ובאירופהשלה* את העבודות . היהודי

זאת הייתה הפע* הראשונה שהציגו בחו� לאר� עבודות של 

  .אומני* מאר� ישראל

הוא מוסד ' בצלאל'הספר �ביתעד היו* . 1932בוריס ש� מת בשנת 

:  שוני* של אומנותמקצועותלומדי* בו .  ומפורס*חשובאקדמי 

  .פיסול ועוד, ציור, צילו*, ארכיטקטורה


