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 מפה
 

 המסע

 שטייניץ עמי: אוצר

 אדמסו דני: שותף אוצר

 

התרבות , מציג סיפורים המשקפים את ההיסטוריה"המסע" שאליו אתם מוזמנים 

. הפרויקט נכלל בתערוכה קהילת יוצאי אתיופיה בפתח תקוה של ת החייםּוומציא

אשר פרץ(. -מוצגת במוזיאון פתח תקוה לאמנות )אוצרת: רויטל בןה מ","בע "אוצרים

תיות שונות. "המסע" משקף את התפיסה ּובמסגרת התערוכה הבוחנת גישות אוצר

 העירוני. החיים למרחב ת ללא קירות", השואפת להוציא את המוזיאוןּושל "אוצר

וחו של ולתרום לפית המקומי הציבור עם תּוהשותפ את עשייה זו נועדה להעצים

  .וחברתי תרבותי אקטיביזם

 

 עירוניים ואמנים נציגים, מקרב הקהילה וחברים אמנים, בפרויקט השתתפו פעילים

של מוזיאון פתח תקוה לאמנות, והוא נערך בסיוע מוסדות ציבור  ההדרכה ממחלקת

התבסס על  ועסקים המפעילים תכניות קהילתיות. תהליך העבודה, שנמשך כשנה,

מפיהם של חברי  הסיפורים הוקלטו אישית בין המשתתפים. במסגרתו יצירת היכרות

, לאורך מסלול העובר ברחובות בעשר נקודות. הקהילה המתגוררים בפתח תקוה

שלטים המזמנים את העוברים והשבים לחייג בטלפון הסלולרי  מוצבים העיר,

 המסע כמו כן, ניתן לבקר בתערוכה המוצגת במוקד הקליטה. ים.ולהקשיב לסיפור

בלתי אמצעי  קשר ליצירת פתח משתף את הקהל בתהליך שנרקם ופותח ברחובות

 ותושביה. העיר עם

 

2 

 אתר

 המסע

 שטייניץ עמי: אוצר

 אדמסו דני: שותף אוצר

 

התרבות , מציג סיפורים המשקפים את ההיסטוריה"המסע" שאליו אתם מוזמנים 

. הפרויקט משקף את הקהילת יוצאי אתיופיה בפתח תקו של ת החייםּוומציא

 החיים למרחב ת ללא קירות", השואפת להוציא את המוזיאוןּוהתפיסה של "אוצר



ולתרום לפיתוחו  המקומי הציבור עם תּוהשותפ את עשייה זו נועדה להעצים העירוני.

  .וחברתי תרבותי של אקטיביזם

 מניםעירוניים וא נציגים, מקרב הקהילה וחברים אמנים, בפרויקט השתתפו פעילים

של מוזיאון פתח תקוה לאמנות, והוא נערך בסיוע מוסדות ציבור  ההדרכה ממחלקת

התבסס על  ועסקים המפעילים תכניות קהילתיות. תהליך העבודה, שנמשך כשנה,

מפיהם של חברי  הסיפורים הוקלטו יצירת היכרות אישית בין המשתתפים. במסגרתו

לאורך מסלול העובר ברחובות , בעשר נקודות. הקהילה המתגוררים בפתח תקוה

שלטים המזמנים את העוברים והשבים לחייג בטלפון הסלולרי  מוצבים העיר,

 כמו כן, ניתן לבקר בתערוכה המוצגת במוקד הקליטה. המסע ים.ולהקשיב לסיפור

בלתי אמצעי  קשר ליצירת פתח משתף את הקהל בתהליך שנרקם ופותח ברחובות

 ותושביה. העיר עם
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 קטלוג

 אוצרּות ללא קירות

 אוצר: עמי שטייניץ

 אדמסו דני: שותף אוצר

 

 המסע: רעיון ותהליך 

להלן הרעיון שהוגש כהצעה לקבוצה של פעילי הקהילה האתיופית בפתח תקוה: לאורך 

יוצב שלט המזמין את העוברים נקודות. בכל נקודה  עשרקבעו ימסלול ברחובות העיר י

על יוצאי אתיופיה, תרבותם  ולהקשיב לסיפור מוקלט  והשבים לחייג בטלפון הסלולרי

יבצעו את הדמויות המספרות וואת הנושאים ומציאות חייהם. חברי הקהילה יבחרו את 

העירייה, פעילים מ םעל בסיס שיח בין האוצרים, נציגי יתרחשהתהליך מלאכת ההקלטה. 

ח תקוה לאמנות, פת מוזיאוןשל מחלקת ההדרכה ואנשי צוות מ ם מתושבי הקהילהאמניו

 בסיוע מוסדות ציבור ועסקים המפעילים תכניות קהילתיות. 

 

מנהיגות  ,למסעמבוא הנושאים שנבחרו: לאחר שנקבעה המסגרת, הפרויקט יצא לדרכו. 

יקה, זמועדון התרבות, תרבות ומנהגים, אמנות המוהמפגש הקהילתי בהיסטורית, 

. נערכו "ביתא ישראל"פארק ו סודאןממנהיגות רוחנית, התמודדות הדור הצעיר, המסע 

. תוכננו נקודות הציון במסלולמספרות וה של משתתפי הפרויקט עם הדמויותפגישות 

באולפן הקלטות.  הוקלטו ,הקהילהמיקה שכתבו אמנים זבצירוף קטעי מוהסיפורים, 

פריטי המתעדת תערוכה תיערך  –הקליטה במוקד  –באחת מתחנות המסלול הוחלט כי 



 . אּומנות

* * * 

ת ללא קירות", שהתגבשה מתוך עשייה ּוהפרויקט הוא תולדה של תפיסת ה"אוצר

פרויקט "אוצרים האוצרים והאמנים המשתתפים במתמשכת. במהלך המפגשים של 

 בע"מ", תיארנו את מעורבותנו בו על רקע השקפה זו. ואלו עיקרי הדברים: 

 

 שטייניץ: עמי

-בשנות הוות בעקבות פעילות שהתקיימה החלה להתה "אוצרּות ללא קירות"תפיסת ה

 אליהו רמתבשכונת לאמנות ביבנה ו הבסדנוכן  ,אביב בתל "90אחד העם "בגלריה  80

המסחרי של שוק מהאופי שונה עשייה תוואי בסס שאפה לזו . פעילות בראשון לציון

פערים תרבותיים שאינם ולקשיים חברתיים מתוך רצון להסב את תשומת הלב ל ,האמנות

תפיסה אוצרותית חלופית, לזה מהלך  התגבש 90-וכים לביטוי. במחצית שנות הז

של בסטודיו בהתאם לבחירת האוצר מהתבנית של הצגת יצירות אמנות שבחרה להיפרד 

קבוצת התייחסות של מייצג שפה תפיסה זו נבעה מההכרה בכך שחפץ האמנות האמן. 

מגוון מורכבת של ית ההחברתמציאות מצומצמת, שאינה משקפת את ה ,מסוימת

החדשה, אוצרותית מתוך רצון לממש את דרך הפעולה התרבויות בישראל. הקהילות וה

ם יקבוצה של אמנים מזרחי :מחלוקתהקשור לנושא חברתי טעון ומעורר  מהלךנבחר 

נאספו סיפורים ועדויות ובמהלכם  ,בשכונות ובעיירות הפיתוח קיים מפגשיםיצאה ל

 . עּובדו והוצגו בגלריהש

 

עם צעירים מקהילת לקיים שיתוף פעולה  1996-בכחלק מתפיסה אוצרותית זו, הוחלט 

אביב.  במרכז מידע וייעוץ לנוער מנותק, בתחנה המרכזית החדשה בתל יהודי אתיופיה

שיתוף  בעקבות מפגש זה החלפעל כמתנדב במקום. ש ,קשר עם דני אדמסוהשם נוצר 

 ,"אלה שמות" התערוכה .בני נוערבשיתוף עם  הוביל לתערוכה נוספתש ,ממושךפעולה 

עסקה בשמות פרטיים באמהרית,  ,מועדון בעיר לודתפקד כש במקלטשהוצגה 

 במשמעותם ובמגמה לעברת אותם.

  

נטו להתמקד התערוכות הציגו תהליכים ולא יצירות אמנות, המבקרים בגלריה אף כי 

דיון חברתי על פני חפץ בו רעיוןלעסוק במעדיפה התפיסה מושגית שחפצים. התברר ב

תפנית לחלוטין. המסקנה הייתה כי מהלך של יצירת אחר פעולה האמנות נדרשת לסוג 

להתרחש באופן עשוי קהילה בין השותפות בין אמנים ל ושל ביסוס שוליים-מרכזדפוסי ב

ת ללא קירות". מהלך זה ּומכאן נבע הרעיון של "אוצר .משמעותי יותר במרחב החיים

שאלה כיצד ליצור שינוי, להיפרד מהבלעדיות של ת לעסוק באופן מעמיק בּומצריך נכונ



, מתוך עמדה של ללא כתליםאמנותי וליצור שיח ו"הקובייה הלבנה"   חפץ האמנות

 אחריות חברתית ותרבותית. 

 

 :דני אדמסו

לא  תרבותיים,-ים חברתייםהצגת תערוכות, ככלי תרבותי המבטא ערכבהעיסוק באמנות ו

. "(תא ישראליב"חברי קהילת יהודי אתיופיה )רוב  התגוררובהם שהיה נפוץ בכפרים 

כדי לשרת את צרכי הקהילה. יצירות אלו נאספו לעתים בדרך כלל חפצי אמנות נוצרו 

מקור השראה ליצירות מודרניות. מיהדות , והם שימשו כחפצי "לגיט" )יופי( מעוטרים

 תחומי ,כמקורות פרנסה ,וכתחליף פותחו ,שללה זכות הבעלות על אדמותאתיופיה נ

של מלאכות אלו מצויים ה. עקבותיהם י: קדרות, אריגה, נפחות ובנימלאכה שונים

מב כך, למשל, הארמון הידוע במתחם פאסיל ג  בתחנות תרבות היסטוריות באתיופיה. 

סמלים ארמון דאגו לשלב ב. הם םהובאו מהכפרישבנאים יהודים נבנה על ידי גונדר עיר ב

 עד היום. בו ים שנותרו ייהוד

 

הציגן ורצון למנות הנוצרות בה ּועבודות האשל כן מודעּות לערקיימת כיום קהילה קרב הב

בה ש. הסביבה מתאימהעדיין קיים קושי עצום ליצור סביבה אמנותית אך  ,בתערוכות

מבחינה  כת לקבוצות סגורותבישראל נתפסת כשיימנות ּווהאמוצגות יצירות האמנות 

חללי של "מושג ה. תהליך ה"אוצרּות ללא קירות" פועל בקהילה ומאתגר את תרבותית

דרך פעילות זו מקרבת בין עולם התרבות לבין עולם הקהילות, יוצרת מפגש . "תצוגה

שיח ללא כתלים יכול אנושי ישיר, ומאפשרת ביטוי שאינו מתאפשר בדרך אחרת. 

בשינוי מהלך זה מדגיש את הצורך . השרוב המוזיאונים טרם התנסו בלהתקיים רק בדרך 

 בישראל. האופן שבו מוסדות התרבות נוהגים להכיל ולשקף את החברה 

 

 סגירּות תרבותיתתוצאה של להיתפס כ עשויהייצוג הדל של קבוצות מסוימות במוזיאון 

אוצרים ואמנים של נטייה הברורה לבעיקר קשור בפועל, הדבר  המאפיינת אותן קבוצות.

מּוכרת להם. הפנייה אל מעבר הבטוחה והביבה מן הנעשה בס להימנע מתהליכים שונים

למקום חדש בשיח הנערך לה מובילה את השותפים מורכבת, הלידוע מזמנת התמודדות 

 בחברה הישראלית. יות שונותבין קבוצות תרבות

 קיר 4



 אוצרּות ללא קירות 

  אוצר: עמי שטייניץ

 המסע

, פתח הקהילה האתיופיתמ ם ופעיליםאמנימנים ומשתתפים: דני אדמסו, אוצר שותף; א

, מנהלת האגף נילי חיתקוה; ישראל בירו, רכז הקהילה האתיופית, עיריית פתח תקוה; 

ח תקוה לאמנות צוות ההדרכה של מוזיאון פתלאמנויות פלסטיות, עיריית פתח תקוה; 

 בניהולה של רעות פרסטר 

 

הוא . תרבותיאקטיביזם שטייניץ מציג בפרויקט זה מהלך של  האוצר עמי

בחר להוציא את המוזיאון אל החוץ, לרחוב, וכך לבצע היפוך בתפקידו. 

, ההיסטוריה הפרויקט נבחרו עשרה סיפורים המשקפים את במסגרת 

קהילת יוצאי אתיופיה בפתח תקוה. בעשר  של התרבות ומציאות החיים

ו שלטים המזמנים את העוברים והשבים לחייג נקודות ברחבי העיר הוצב

ים אלו. לשם מימושו של פרויקט זה, בטלפון הסלולרי ולהקשיב לסיפור

 הקהילה המתגורריםמ םואמני םפעילינציגים מהעירייה, צוות הכולל  הורכב

עבור  פתח תקוה לאמנות. צוות ההדרכה של מוזיאוןמ םאמניכן ובעיר, 

  " שותפים.אוצריםר "בגדשטייניץ כל המשתתפים הם 

כתולדה  ,שטייניץפרויקט זה משקף את תפיסתו האוצרותית העכשווית של 

הוא החל ליזום מהלך של הצגת תערוכות  1996-של תהליך מתמשך. כבר ב

שנוצרו בשיתוף פעולה עם צעירים מקהילת יהודי אתיופיה. לאחר שנים 

 2001-בטייניץ , החליט שבשדה האמנות הישראליתענפה פעילות רבות של 

תו של ּוצעד זה נבע מן ההכרה במוגבל .בנווה צדקלסגור את הגלריה שלו 

כים תהלילמגע ישיר עם חשיבות עליונה , מתוך רצון להעניק חלל הגלריה

 תרבותיים. על פי תפיסתו, אין להתמקד, כמקובל, במוצג-חברתיים



וצרּות ללא "אגיבוש מהלך של לאת שטייניץ הובילה תפיסה זו . האמנותי 

ליצור קשר ישיר בין המוזיאון מבקשת הגישה חברתית  – , כהגדרתוקירות"

  מרחב העירוני.לבין חיי הקהילה ב

 

  Danny Admasu, אדמסודני  אוצר שותף: Ami Steinitz  עמי שטייניץ,  אוצר:

 Nili Hayנילי חי,  Israel Biru, בירוישראל  תקוה:-שותפים, עיריית פתח

 Asher, טספאיאשר שמעון  Gadi Fekadu,, גדי פקאדו Daniel Uoria ,אל אוריה, דני פעילים:

Simon Tesfai 

 Shirly,, גואדהשירלי   Yshak Eli Iacob ,, יצחק אלי יעקב,Gedalia Uoriaגדליה אוריה,  מספרים:

Goada  טוואבהדמקה ,,Demeke Toabu  ,זכריה יונהZecarias Yona ,מלסהמהרי, אמי  טבג'ה, 

Amy Malesae בירו-נגטו, שרונה ,Sharona Nagato-Biru  ,דניאל פקדו ,Daniel  Fekadu פנינה  ,

 Mitiku Teshaleתשלה,  מטיקו, Pnina Tamano-Shataשטה, -תמנו

-Jeremy Coolקול חבש,  ג'רמילחן ומילים:  ,Abebe Melese, מלסהאבבה  מוסיקה: לחן ומילים:

Habash ,דסהמאיר  :קריינות ,Meir Desse   ,אביטל טשלה: שירה ,Avital Tashala,  שירה

 Dejen Manchilot, מאנצ'ילוט דג'ין כלים מסורתיים: ,Bat-Sheva Lahavשבע להב, -בת ומילים:

יפעת  Reut Ferster,, פרסטררעות  תקוה לאמנות:-אמני מחלקת ההדרכה, מוזיאון פתח

,  אבשלום  Yasmin Wakstein, וקשטיין, יסמין Sivan Grosz, סיון גרוס, Yifat Giladiגלעדי, 

 Lior Schur, ליאור שור, Aluma Raz, אלומה רז, Avshalom Sulimanסולימן, 

 -, מוקד קליטה Ammevet Tayacho Tagaya, טגייה אמבט טייאצ'ו -מרכז נוער פידל תודות: 
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