ירושלי – תשס"ח
1
חלק ֲ :1ה ָבנַת ַה ִנ ְק ָרא
ח ָריו.
ַענ ַעל ַה ְש ֵאלות ֶש ֲ
ִק ְראו ֶאת ַה ֶק ַטע ,ו ֲ
א!מנת ַ "ְ ' %צ ְל ֵאל'
"!ריס ָש ו ֵבית ַה ֵס ֶפר ְל ָ
ִ
ופ ָסל.
א!מ( ְיה ִדי ַ %ציָיר ַ
"! ִריס ָש ָה ָיה ָ
יטאִ "ְ .גיל ָצ ִעיר ְמא!ד הא ָע ַזב ֶאת ַה ַ"יִ ת וְ ֶאת ַה ִמ ְש ָָ /חה
ָש נ! ַלד ִ" ְש ַנת ִ "ְ 1867ל ָ
וב ָפ ִריז.
ור ָשה ְ
וילנָהַ "ְ ,ו ְ
ופיסל ְ"וִ ְ
ֶשל! ,וְ ָנ ַסע ִל ְלמ!ד ִציר ִ
ָריָה
"לג ְ
וב ְש ַנת ִ 1895הזְ ִמי( א!ת! ֶמ ֶלְ 2
יח ְמא!ד ָ" ֲעב!ד!ת ֶשל!ִ ,
"! ִריס ָש ִה ְצ ִל ַ
י"ל
א!מנת ,וְ ִק ֵ
ִל ְהי!ת ַה ַצ ָייר וְ ַה ַָ /סל ֶשל!ָ .ש ֵה ִקי ) ָ" ָנה( ְ"ב ְל ָג ְר ָיה ָ 5ק ֶד ְמ ָיה ְל ָ
ופ ָר ִסי ַר ִ"י ֵמ ַה ֶמ ְמ ָש ָלה ְ"ב ְל ָג ְר ָיה.
ְמ ָד ְלי!ת ְ
א!מנת ְ" ֶא ֶר
יע ל! ְל ָה ִקי ֵ"יתֵ %ס ֶפר ְל ָ
ִ" ְש ַנת ִ 1903נ ְפ ַגש "! ִריס ָש ִע ֶה ְר ֶצל וְ ִה ִצ ַ
א!מנת ְיה ִדית.
וב ְש ַנת "ָ 1906נ ִ"יר ָש ַליִ  ֶאת ַה ֶמ ְר ָ8ז ְל ָ
ִי ְש ָר ֵאלָ .ה ַר ְעי!( ִה ְת ַק ֵ"לִ ,
א!מ( ָה ִראש!( ַ" ָת ָנ"ָ .2ה ֲעב!ד!ת
ַל ֶמ ְר ָ8ז ָק ְרא ' ְ" ַצ ְל ֵאל' ַעלֵ %ש ְ" ַצ ְל ֵאל ֶ"( א ִרי – ָה ָ
ומ ָהע! ָל ַהיְ ה ִדי.
ידי ְ" ֵביתַ %ה ֵס ֶפר ' ְ" ַצ ְל ֵאל' ָהי ַעל נ! ְש ִאי ֵמ ַה ָת ָנ"ֵ 2
ֶשל ַה ַת ְל ִמ ִ
יתה ַה ַַ /ע
וב ֵאיר! ָ/ה .זֹאת ָה ְי ָ
ְ
ֶאת ָה ֲעב!ד!ת ֶש ָל ֶה ִה ִציג ְ"מ ֵזיא! ִני ָ"ֶ 5ר
ָה ִראש! ָנה ֶש ִה ִציג ְ"ח ָלֶ 5ר ֲעב!ד!ת ֶשל א! ָמ ִני ֵמ ֶא ֶר ִי ְש ָר ֵאל.
"! ִריס ָש ֵמת ִ" ְש ַנת ַ .1932עד ַהי! ֵ"יתֵ %ס ֶפר ' ְ" ַצ ְל ֵאל' הא מ! ָסד ָ 5ק ֵד ִמי ָחשב
יט ְקט ָרהִ ,צילִ ,ציר,
ומפ ְר ָס .ל! ְמ ִדי "! ִמ ְקצ!ע!ת ש! ִני ֶשל א! ָמנתְ  :ר ִכ ֶ
ְ
ִ/יסל וְ ע!ד.
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יש ִיי ֶשל "! ִריס ָש :
ָ /ְ .1ר ִטי ִא ִ
ידה:
ידה ___________________ :בֶ .א ֶר ֵל ָ
אְ .ש ַנת ֵל ָ
____________________
גִ .מ ְקצ! ַע_________________________ :
יע ל! ְל ָה ִקי ֵ"ית ֵס ֶפר"...
"ְ .2ש ָרה 8ָ 7תבִ ..." :נ ְפ ַגש "! ִריס ָש ִע ֶה ְר ֶצל וְ ִה ִצ ַ
אֵ .אי ֶזה ֵ"יתֵ %ס ֶפר הא ָר ָצה ְל ָה ִקי?
__________________________________
בָ .מ ַתי ֵה ִקימ ֶאת ֵ"יתַ %ה ֵס ֶפר?
_______________________________________
גָ .ל ָמה ָק ְרא ל! ' ְ" ַצ ְל ֵאל'?
__________________________________________
________________________________________________________
ומפ ְר ָס"
"ְ .3ש ָרה 8ָ 13תבַ " :עד ַהי! ' ְ" ַצ ְל ֵאל' הא מ! ָסד ָ 5ק ֵד ִמי ָחשב ְ
ידי ְ" ַצ ְל ֵאל ְ" ָע ָבר?
אַ .על ֵאי ֶזה נ! ְש ִאי ָהי ָה ֲעב!ד!ת ֶשל ַת ְל ִמ ֵ
__________________
________________________________________________________
____
בַ .מה ֶא ְפ ָשר ִל ְלמ!ד ְ" ֵבית ַה ֵס ֶפר ַהי!?
________________________________
________________________________________________________

בוריס ָש ובית הספר לא מנות  'בצלאל'
ופ ָסל.
בוריס ש היה א מ יהודי  ַציָיר ַ
ש נולד בשנת  1867בליטא .בגיל צעיר מאוד הוא עזב את הבית
בוויל ָנה ,בו ַו ְר ָשה
ְ
ואת המשפחה שלו ,ונסע ללמוד ציור ופיסול
ובפריז.
בוריס ש הצליח מאוד בעבודות שלו ,ובשנת  1895הזמי אותו
וה& ָסל שלו .ש הקי* )בנה( בבולגריה
('לג ְָריָה להיות הצייר ַ
מל) ְ
אקדמיה לא מנות ,וקיבל מדליות ופרסי* רבי* מהממשלה
בבולגריה.
בשנת  1903נפגש בוריס ש ע* הרצל והציע לו להקי* בית ספר
לא מנות באר ישראל .הרעיו התקבל ,ובשנת  1906בנו
בירושלי* את המרכז לא מנות יהודית .למרכז קראו 'בצלאל' על
ש* בצלאל ב אורי – הא מ הראשו בתנ") .העבודות של
התלמידי* בביתהספר 'בצלאל' היו על נושאי* מהתנ") ומהעול*
היהודי .את העבודות שלה* הציגו במוזיאוני* באר ובאירופה.
זאת הייתה הפע* הראשונה שהציגו בחו לאר עבודות של
אומני* מאר ישראל.
בוריס ש מת בשנת  .1932עד היו* ביתהספר 'בצלאל' הוא מוסד
אקדמי חשוב ומפורס* .לומדי* בו מקצועות שוני* של אומנות:
ארכיטקטורה ,צילו* ,ציור ,פיסול ועוד.

