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העולם כבית והסטודיו כזירה של שינוי

האקטיביזם האדריכלי של ארטור גולדרייך

ן י ו ל ה  ל י י א

שבריבוניה,  ליליסליף  בחוות  המוצגת  תמונה  היא  למאמר  המוצא  נקודת 

ככיסוי   ,1963—1961 בשנים  גולדרייך  משפחת  התגוררה  שבה   - יוהנסבורג 

לפעילות המחתרתית של uMkhonto we Sizwe (MK) )"חנית האומה"(, הזרוע 

הצבאית של הקונגרס הלאומי האפריקאי - ושלימים הוסבה למוזיאון. התמונה, 

 ,1963 ביולי  החווה  על  הפשיטה  במהלך  החשאית  המשטרה  על–ידי  שצולמה 

מתעדת בקומפוזיציה מוקפדת את החיפוש בחדר המגורים, שבו נראים ארטור 

גולדרייך יושב מצד אחד וקבוצה של בלשים מולו בצד האחר. עבודות אמנות, 

מסוגננים ממסגרים את הסצנה הדרמטית. הבימוי התיאטרלי  ורהיטים  ספרים 

לבין  המשפחה  של  לעילא  הבורגניים  החיים  בין  מתח  חושף  הקומפוזיציה  של 

הפעילות החשאית והמסוכנת שרחשה בחסותם.

מחוץ  אל  שהוצאה  הקומוניסטית  המפלגה  בכספי  ב–1961  נרכשה  החווה   

לחוק, ושימשה מטה של מחתרת ההתנגדות לאפרטהייד ובית מבטחים לפעילים 

פוליטיים נרדפים, ביניהם נלסון מנדלה, שהתגורר באחד מביתני החווה במסווה 

של משרת.1 הבית תפקד כ"אינקובטור של המהפכה", כפי שהכתירו גלן פרנקל 

מזוין.  למאבק  לא–אלימה  מהתנגדות  המעבר  בימי   2, ה י נ ו ב י ר י  ד ל י בספרו 

גולדרייך לקח חלק בפעילות המחתרת כחבר בוועדת הלוגיסטיקה, ואף נבחר על–

ידי "חנית האומה" לצאת לסין ולברית–המועצות כדי להתעדכן שם בשיטות של 

פשיטה על חוות ליליסליף נעצרו גולדרייך וחברי מחתרת נוספים,  מאבק מזוין. ּבַ

)אז  בוטסואנה  דרך  ונדדו  מהכלא  לברוח  הצליחו  וולפה  והרולד  גולדרייך  אך 

בצ'ואנאלנד(, טנגניקה וקונגו עד שהגיעו לאנגליה.

המחקר שהניב מאמר זה נעשה בתמיכת מועצת המחקר האירופית במסגרת Seventh Framework Programme של 
האיחוד האירופי )FP 2007–13 / ERC grant agreement no. 615564(. הְמחברת מבקשת להודות לניקולס וולפה, יו"ר 
קרן ליליסליף, ולארכיונאית ליליסליף, קארן איג'ומבה )Ijumba(; לחבריו, עמיתיו ותלמידיו הרבים של ארטור גולדרייך, 
ביניהם צבי אפרת, זאב דרוקמן, דוד טרטקובר, חיים יעקובי, עינת לידר, דידי לין, רובין מידלטון, יהודה ספרן, קנת 

פרמפטון, קלייב צ'יפקין, רן שחורי ושמעון שפירא; וכן ללואיז בית–לחם ולטל זלמנוביץ'.

 ,)Kathrada( אחמד קתרדה ,)Sisulu( וולטר סיסולו ,)Mbeki( 1 עם הפעילים האחרים שפקדו את המקום נמנו גובן מבקי
 ,)Bernstein( ליונל "רסטי" ברנשטיין ,)Mhlaba( ריימונד מהלבה ,)First( רות פירסט ,)Slovo( ג'ו סלובו ,)Fischer( בראם פישר
 Glenn Frankel, Rivonia’s Children: Three Families 2 .)Goldberg( ודניס גולדברג )Wolpe( הרולד וולפה ,)Hepple( בוב הּפל

and the Cost of Conscience in White South Africa (Johannesburg: Jacana, 2011)
סלון הווילה של ארטור והייזל גולדרייך בחוות ליליסליף, ריבוניה, יוהנסבורג, בזמן פשיטת המשטרה,

11 ביולי 1963 )גולדרייך יושב משמאל(
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הֲעמקת הקשרים עם צורות מּוּכרות של אקטיביזם פוליטי תתרום להרחבה של 

תחומי ההתנגדות האדריכלית. הדיון מאורגן לכן סביב שני אתרים אדריכליים 

פרדיגמטיים - בית האדריכל והסטודיו בבית הספר לאמנות - וקושר בתוך כך 

המחתרתית  הפעילות  תקופת  גולדרייך:  של  בחייו  נפרדות  תקופות  שתי  בין 

ביוהנסבורג - ועשרות שנות ההוראה באקדמיה בצלאל בירושלים, לאחר בריחתו 

מהכלא ב–1963 והגעתו לישראל ב–1964. החלק הראשון מבוסס על קריאה צמודה 

של ראיון שנתן גולדרייך לימים בחוות ליליסליף.5 החלק השני שואב מראיונות 

שנתן לעיתונות הכתובה, ממאמרים בכתבי–עת מקצועיים, מרשימות השמורות 

בעזבונו ומראיונות עם עמיתים ועם סטודנטים לשעבר.

הבית: אמנות ההיעלמות לעין כל

שאלת ההתנגדות המקצועית רלוונטית במיוחד לגבי אדריכלים שהתחנכו ועבדו 

השאיפות  במהלכו.  או  האפרטהייד  החלת  שלקראת  בשנים  בדרום–אפריקה 

דרום– של  רדיקלים  היותר  מהאדריכלים  כמה  של  המודרניסטיות–חברתיות 

אפריקה, טוען דרק ג'פה, עברו קואופטציה ונשאבו לתוך המנגנונים של מדינת 

זו, ההעדפה של אדריכלים דרום–אפריקאים רבים,  האפרטהייד.6 מנקודת מבט 

ורק  אך  לעבוד  הקומוניסטית,7  המפלגה  עם  שהזדהו  אקטיביסטים  גם  ביניהם 

במגזר הפרטי ועבור לקוחות אמידים - עשויה אף היא להיחשב כסירוב לשתף 

פעולה עם המדינה. לכן, כפי שהבחינה חנה לה רו, עלינו להעמיק חקר ולהרחיק 

של  צורות  לאתר  בבואנו  היטב,  מּוּכרות  דיסציפלינריות  לפרקטיקות  מֵעבר  אל 

מחויבות פוליטית אצל אדריכלים דרום–אפריקאים.8 כדוגמא נותנת לה רו את 

מבנה העראי שתוכנן ל"קונגרס העם" - עצרת המונים גדולה שהתקיימה ב–1955 

בפאתי יוהנסבורג וסימנה את ייסודה של "ברית הקונגרסים" הדרום–אפריקאיים: 

האנטי– קבוצות  של  הפוליטית  הקשת  מלוא  את  שהקיף  כלל–לאומי,  מערך 

אפרטהייד במדינה, שנבחנו לא רק בסדר–היום הפוליטי שלהן אלא גם בהרכבן 

הגזעי. ליונל "רסטי" ברנשטיין - אדריכל, דמות מובילה בהתנגדות לאפרטהייד, 

ומי שעתיד למלא תפקיד חשוב גם בפעילות המהפכנית בחוות ליליסליף כעבור 

כמה שנים - היה ה"מוח" מאחורי העצרת. מבנה האירוע, שהוקם על בסיס כמה 

בקתות דלות בשולי העיר, יצר מרחב זמני לאספות המונים בין–גזעיות, וכדברי 

5 הראיון נערך במסגרת פרויקט מורשת שיזמה קרן ליליסליף, התומכת בפעילויות של מוזיאון ליליסליף והארכיון 
 Derek Japha, “The Social Programme of the 6 .בנו של הרולד וולפה ,)Wolpe( שבו. מייסד הקרן הוא ניקולס וולפה
 South African Modern Movement,” in: Hilton Judin and Ivan Vladislavić (eds.), Blank–: Architecture, Apartheid and
After (Rotterdam: NAi Publishers, 1998), pp. 423–437 7 דוגמת ליונל "רסטי" ברנשטיין ואלן ליפמן. למידע על עבודתם 
 Clive M. Chipkin, Johannesburg Transition: Architecture & Society from 1950 ( Johannesburg: STE, :ולקוחותיהם ראו
 Hannah le Roux, “The Congress as Architecture: Modernism and Politics in Postwar Transvaal,” 8 2008), pp. 111–115

Architecture South Africa ( Jan.–Feb. 2007), pp. 72–76

ן י איילה לו

שלא כמו חברים אחרים במחתרת, תפקידו של גולדרייך הוגדר באופן מעורפל   

הבית.  כבעל  תפקידו  מתוקף  גרידא  מחתרתית  מפעילות  שחרג  מאחר  יחסית, 

במוזיאון ליליסליף מוצגת משפחת גולדרייך כ"פסאדה לבנה" - וכך היא מתוארת 

גם בפי גולדרייך עצמו ובפי עמיתיו באותה תקופה. המפלגה הקומוניסטית גייסה 

את גולדרייך למשימה לאור הצלחתו כצייר, מעצב תפאורות ומעצב תעשייתי, 

שאורח חייו הראוותני היה עשוי להסביר את תנועת האורחים הערה בבית ואת 

ילדיהם  ובלוויית  הייזל,  הראשונה  אשתו  עם  יחד  לחו"ל.  התכופות  הנסיעות 

משפחתו  של  הלבנה  הפריווילגיה  את  גולדרייך  גייס  ופול,  ניקולאס  הקטנים 

והציג אותה לראווה, תוך ביצוע משחק התפקידים המקובל. ביתם של מי שהפכו 

לבנה, פעל כתצוגה תיאטרלית שגילמה את  פריווילגיה  למופע של  חייהם  את 

בחיי  ביניהם  הגבולות  טשטוש  תוך  והכוזב,  האמיתי  והסמוי,  הגלוי  בין  המתח 

המשפחה.3 

הבית  של  האדריכלות  לבחינת  כאן  משמש  לבנה"  "פסאדה  הטעון  הצירוף   

חללים  לכמה  בו. מטאפורת ה"פסאדה" מתייחסת  והחיים החברתיים שהוצפנו 

נים, חדריו  וליחסים ביניהם. מה היו היחסים בין הפסאדה של הבית וחללי הּפְ

האחוריים וביתני החצר שלו? איזה תפקיד מילאה המשפחה, בִתפקודה המטונימי 

איזה  שלו?  והחברתי  האדריכלי  הדימוי  ובתחזוקת  הבית  בהנפשת  כ"פסאדה", 

תפקיד מילאה בכל ההצגה הזאת הפרסונה האמנותית והמקצועית של ארטור 

הניתן  מכיסוי  יותר  לא  היה  מצליח  וכמעצב  כאמן  מעמדו  האם  גולדרייך? 

לשנות?  ביקש  במציאות שאותה  מובחן  מילא תפקיד  או שמא  באחר,  להחלפה 

במילים אחרות, נבחנת כאן השאלה האם וכיצד היתה להכשרתו של גולדרייך 

כאדריכל, מעצב ואמן השלכה כלשהי על האירועים הפוליטיים הדרמטיים.

בניסיון להגדיר את תחום המעשה האדריכלי כפעולה פוליטית של "התנגדות,   

ביקורת, רפורמה או הימנעות", מאתרת התיאורטיקנית אינס ויצמן את האתרים 

בפרויקטים  להשתתף  "בסירוב  להתגלם  עשויה  אדריכלית  התנגדות  שבהם 

האדריכלות,  של  השלטת  והשפה  הנורמות  תחת  בחתירה  בעוול,  הנקשרים 

כפי  נסתרת".4  פדגוגיה  או  נייר  אל המרחב הפרטי של אדריכלות  בפריׁשה  או 

אפשר  אלה;  בקטגוריות  וחלק  חד  מתיישבת  לא  ליליסליף  חוות  להלן,  שנראה 

ופוליטיות רק  לומר שלפנינו מרחב פרפורמטיבי, המאשרר מוסכמות חברתיות 

כדי לחתור תחתן. בדומה לכך, גם תפקידו של גולדרייך בליליסליף כסיפור–כיסוי 

נים מול  או כתחפושת מהווה אתגר לכל תיחום חד ונוקשה של אמת מול בדיה, ּפְ

חוץ, עומק מול פני שטח, ובסופו של דבר גם חיים מול אמנות.

היחסים בין חיים ואמנות הם שנדונים כאן, בניסיון לחשוב אותם מחדש מֵעבר   

להגדרתם באוונגרד האמנותי או במודרניזם האדריכלי. פתיחת הגבולות, תוך 

 Ines Weizman, Introduction to 4 .3 להרחבה על המטאפורה התיאטרלית ראו מאמרה של לואיז בית–לחם, כאן
Architecture and the Paradox of Dissidence (London: Routledge, 2014), pp. 6–7
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 Bob Hepple, Young Man with a 17 .13 שם, עמ' 21. 14 לואיז בית–לחם, כאן. 15 לעיל הערה 12, שם עמ' 18. 16 שם
Red Tie: A Memoir of Mandela and the Failed Revolution, 1960–1963 ( Johannesburg: Jacana, 2013), p. 53

השתרעה על פני כמאה דונמים בשולי העיר. ועדיין, תדמית המקום הלמה היטב 

את סגנון החיים של הבורגנות הגבוהה, שאותו טיפח כבר במקום מגוריו הקודם 

בפרבר פארקטאון, שם הדביקו לו השכנים את הכינוי "הנסיך".13 הילת הכריזמה 

רשת  בהנהלת  העשירים  לקוחותיו  בין  מאמץ  בלי  לנוע  לו  איפשרה  האישית 

לבין המהפכנים  ובינם  עולם האמנות,  הגבוהה של  אנשי החברה  לבין  הכל–בו 

שהתגוררו בשטחי החווה.

לואיז בית–לחם מנתחת את ה"דיסוננס הפנימי" שחרץ את פסאדת הפריווילגיה   

גולדרייך, וממשיגה את מגורי המשפחה בחווה כ"תחבולה בימתית  הלבנה של 

תפקידם  בגילום  להצלחה  יותר".14  הרבה  מקיפה  פוליטית  בדרמה  מתוחכמת 

הדרמטי, אם כשחקנים ואם כאביזרי במה, נדרשה אמינות ְמרבית של התפאורה. 

גולדרייך,  הסביר  להפליא",  מעוצב  בגן  הנטוע  הזה,  הלבן  הבית  לנו  היה  "אז 

בהדגישו את התפקיד החשוב של הדימוי: "תמיד הערצתי דברים שנראים כמו 

בית, ודברים שנראים כמו בית זה גג כזה, כמו שילדים קטנים מציירים. ]...[ כך 

שלא נעשה כל ניסיון להסוות את הבית כשום דבר אחר מלבד בית".15 לדידו של 

גולדרייך, הבית בליליסליף התאפיין בהלימה מסוימת - תוָאם של צורה ומטרה - 

המעלה על הדעת דיונים מהמאה ה–19 בשאלות של "אופי" אדריכלי, ולאו–דווקא 

.)Form Follows Function( "את התכתיב המודרניסטי "צורה בעקבות פונקציה

מבנים  של  סדרה   - המשרתים  אגפי  על  גם  חל  הבית  של  ה"נכון"  המראה   

אלמנטריים שיועדו לכמה מן העובדים הרבים בחווה, אך שימשו גם להסתרת 

חברים במחתרת, ביניהם מנדלה. לדברי גולדרייך, "החווה היתה איור מושלם של 

'בית השכנים': הנה ]מצביע על הבית המרכזי[ בית האדונים הנוח, והנה ]מצביע 

על מגורי המשרתים[ אזורים מובהקים של אי–נוחּות, שלא שידרו צניעּות אלא 

עוני, כי היו, בעליל, מגורי המשרתים, כך שהכל נראה נכון".16 תחת האפרטהייד, 

שבו חלוקת העבודה חפפה להפרדה הגזעית והמרחבית, שני חלקי הבית נסמכו 

על סכימה אחת, "נכונה", של מצב הדברים. מגורי המשרתים לא תפקדו כ"אחורי 

הקלעים" של במת התיאטרון; הם היו במה לתכלית האמיתית של הבית ולקחו 

חלק פעיל בתרמית.

גולדרייך ומשפחתו היו אפוא איור מושלם של משפחה לבנה עשירה. במובן זה   

הם ייצגו את הקוטב הנגדי לחדרו של מנדלה, שאותו תיאר גולדרייך כתא של נזיר. 

כניגוד למחיקה העצמית הזאת, המשפחה היתה צריכה להיראות "נכון" בהקשר 

בקרבת  החיים  השכנים,  בסביבת  הרווח  והאורוות'  ה'פרוות  "סטריאוטיפ  של 

סוסיהם ומשרתיהם השחורים".17 בדומה לצ'יפקין, אנשים רבים השתתפו בלא 

יודעין בתחזוקת האשליה הזאת, ובכללם ספקי שירותים )שליחים של מכבסות, 

לטשטוש  וחדשים, שתרמו  ותיקים  וחברים  ובאו(  שיצאו  בזה,  וכיוצא  אטליזים 
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Hilda Bernstein, The World that Was Ours: The Story of the Rivonia Trial (London: SAWriters, 1989) :9 שם. 10 ראו
11 שמעה של המחלקה יצא למרחוק הודות לשינוי הרדיקלי שהובילה בהכנסת האדריכלות המודרניסטית לדרום–

אפריקה בשנות ה–30 למאה ה–20. 12 תמלולי ראיונות עם אנדרו מלנגני )Mlangeni(, אחמד קתרדה, ארטור גולדרייך 
ודניס גולדברג, 16.3.2007; ארכיון קרן ליליסליף, יוהנסבורג, נספח D, עמ' 12.

לה רו "הוא היווה, ליום אחד, משקל–נגד לעיר האפרטהייד: מקבל ומכיל מבחינה 

גזעית ותרבותית, טעון מבחינה רגשית, וגדוש להתפקע בחיכוכים המגדירים את 
אידיאת המרחב הציבורי הדמוקרטי".9

ויצמן מבקשת להתוות מרחב אוטונומי של התנגדות אדריכלית מֵעבר למה   

ברנשטיין  של  המקרים  ואילו   - ישיר  פוליטי  כאקטיביזם  כלל  בדרך  שמזוהה 

בזכות  בזכות האקטיביזם הפוליטי שלהם מאשר  יותר  הידועים  גולדרייך,  ושל 

האדריכלות שיצרו, מציבים אתגר שונה במקצת. השאלות הנקשרות במקרים אלה 

ההתנגדות;  בשדה  האדריכלית  הפרקטיקה  של  העצמאית  לדרכה  נוגעות  אינן 

במקום זאת הן מבררות כיצד האקטיביזם הפוליטי של האישים הנדונים הטעין 

מחשבה  לכלל  )ובהרחבתה  בתורה  האדריכלות  וכיצד  שלהם,  האדריכלות  את 

רסטי  של  בזכרונותיהם  שלהם.  הפוליטי  האקטיביזם  את  הטעינה  אדריכלית( 

ברנשטיין ושל אשתו, העיתונאית הילדה ברנשטיין, האדריכלות מתוארת כלא 

יותר מעבודה לצורכי פרנסה, שסיפקה כיסוי למפגשים החשאיים בתקופה שבה 

האדריכלות  משטרתית.10  ולהתעמרות  למעקב  נתונים  ברנשטיין  הזוג  בני  היו 

הפעילות  יותר:  המשמעותי  כמפעלו  ברנשטיין  שהחשיב  למה  פסאדה  שימשה 

הפוליטית. גם במקרה של גולדרייך, סגנון החיים הראוותני שלו כאמן וכמעצב 

בוהמיין מצד אחד וכאקטיביסט פוליטי מצד שני, האפיל למראית עין על עבודתו 

המקצועית. עם זאת, כפי שנראה להלן, סגנון חיים זה - שאותו ִשכלל ליצירת 

מעין "פסאדיזם אדריכלי" - לא היה מנוגד לפעילותו הפוליטית אלא אף שירת 

ואיפשר אותה.

של  ובן–כיתתו  ואדריכלותה  יוהנסבורג  העיר  של  ה"ביוגרף"  צ'יפקין,  קלייב   

 11,)Witwatersrand( גולדרייך במחלקה לאדריכלות באוניברסיטת ויטווטרסרנד 

הפשיטה.  לפני  בלבד  שבועיים  ליליסליף  בחוות  ביקורו  את  בהשתאות  זוכר 

גולדרייך, הוא נזכר, קיבל את פניו במכנסי רכיבה ובמגפיים שהלמו את מבטאו 

בעולם.  דאגה  של  צל  בלי  כמו  הירק  בגן  לסיור  אותו  ולקח  המצוחצח,  האנגלי 

סגנון חיים אמיד זה, שכלל נסיעות תכופות לחו"ל, אירוח מסיבות ורכיבה על 

גולדרייך  זכה  ב–1955   - כאמן  הצלחתו  עם  ביד  יד  הלך  שבוע,  בסופי  סוסים 

בפרס טרנסוואל לאמן צעיר - וכמעצב הבית של רשת בתי הכל–בו גרייטרמנס 

.)Greatermans(
הבית בחוות ליליסליף היה מפואר בהרבה מהבתים הצנועים שבהם התגוררה   

המשפחה קודם לכן בפרברי יוהנסבורג. על פי גולדרייך, ככל שהעניינים נעשו 

טען  הוא  חומרית.12  מבחינה  יותר  נוחים  משפחתו  חיי  היו  כך  יותר,  מסוכנים 

שהחווה  מאחר   - ביטחון  מטעמי  אלא  התדמית  בשל  נבחר  לא  שהבית  אמנם 

ן י איילה לו
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כך  "בית"? על  יכלו השניים להתמזג כמקשה אחת במושג סינתטי של  האם   

נוכל ללמוד מזיכרון נוסף של גולדרייך, שניסח בהרחבה את מורכבות היחסים 

בין ִמשלבי המציאות השונים בבית החווה:

מבטחים.  בית  בית,  פשוט  שזה  להגיד  פשטני  ואפילו  מדויק  לא  יהיה 

כלומר, ְלמה מתכוונים כשאומרים שזה בית מבטחים? מתכוונים שהוא 

שמדיבה  הכרח  היה  ממלא.  שהוא  שנדמה  התפקיד  את  ממלא  לא 

להיפגש  מקום  בו  היה חשוב שיהיה  בבית;  ישהה  ]מנדלה[   )Madiba(
ולארח אנשים נוספים לזמן–מה; לתפקיד זה הוא יועד, וזה ברור וחשוב 

מאוד. אבל היו שם גם צדדים שלא היו פסאדה; זה היה גם בית של 

תוכל  בוטות  במילים  חייה.  את  בו  לחיות  צריכה  שהיתה  משפחה, 

שחיה  היתה  והמציאות  המציאות,  היתה  זו  אבל   - שקר  לזה  לקרוא 

לבית  הלכו  והילדים  עבדתי  אני  בהוראה,  עסקה  שם משפחה: אשתי 

הספר. ובמקביל היו גם החיים האחרים, ]...[ התפקיד ששיחקתי בנפרד 

מזה שיועד למשפחה - לחיות את חייה. היה עלי לחיות את חיי עם 
המשפחה, אבל בה–בעת היו לי גם חיים אחרים כי היה לי תפקיד.25

החיים בבית היו, אם כן, בדיה ומציאות בעת ובעונה אחת. זוהי ליבת היחסים בין 

הפסאדה )המובנת כמסכה(, היכולת לנהל חיים, המציאות של המשפחה שחיה 

שם - לבין הפעילות החשאית שחיי המשפחה איפשרו.

ויצמן מזהה את התנאים לפוליטיזציה של האסתטיקה כיכולת להניע  אינס   

ייצוג חדשות במסגרת  לצורות  כוונתה  אין  בנראּות  דברים אל תחום הנראּות. 

חישה  שדות  )ושל  החזותי  של  רדיקלית  ל"הזחה  אלא  הקיים,  החוקים  מערך 

]...[. מדובר בחלוקה  והבלתי נראה  אחרים(, שתגרור תיחום מחדש של הנראה 

מחודשת של החושי, שתאפשר את שינויו".26 במובן מסוים, הנוסחה של ויצמן 

מהדהדת את אסתטיקת ההזרה של האוונגרד בראשית המאה ה–20, שביקשה 

לחדד רגישויות חברתיות–פוליטיות בהפיכת דברים למוזרים. באורח פרדוקסלי, 

חרף הדגש על נראּות, גישה זו עולה בקנה אחד עם המהלך של ברנשטיין ב"קונגרס 

העם", שאישר מרחב של קולקטיביות בין–גזעית בעצם אריזתו בנראּות; אך היא 

גם  ולפיכך  המופרזת  גולדרייך,  של  לעין  הגלויה  הסמיּות  עם  מתיישרת  אינה 

מסמאת. זו של גולדרייך היתה אפוא צורה חדשה בתכלית של אסתטיקה מגויסת, 

שהגדירה פעולה פוליטית כנגד ומתוך המוסכמות החברתיות–אסתטיות, ועירבה 

ערטול והסוואה בדינמיקה הדדית.

כאשף התחזות שהתמחה בלהיות גלוי וסמוי בעת ובעונה אחת, רתם גולדרייך   

את כישורי העיצוב שלו לשירות התפקיד שיועד לחוות ליליסליף, ואחר כך גם 

25 שם, עמ' 24. 26 ויצמן, לעיל הערה 4, שם עמ' 3.
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הגבולות בין בדיה ומציאות. נוכח דאגתם של חברים אחרים במחתרת, שמתחו 

ביקורת על התנועה הערה הזאת אל ומתוך הבית כחשיפה מופרזת ומיותרת,18 

הסביר גולדרייך שאירוח מסיבות היה חלק מובנה בסיפור הכיסוי. האתגר היה 

והחוצה  פנימה  זרימת האנשים  ובעונה אחת".19  וסמוי בעת  גלוי  "כיצד להיות 

סייעה אפוא לא רק בתחזוקת הדימוי של גולדרייך כאיש החברה הגבוהה, אלא 

גם בהסוואה של פעילות המחתרת ותנועת חבריה בתוך הבית ומחוצה לו. את 

ובאחוריו. אנשים  בין הפעילות בתוך הבית  הפסאדה השלים טשטוש הגבולות 

כלפי השכנים  בכעין התרסה  בבית,  שנערכו  במסיבות  הצבעים התערבבו  מכל 

החשדניים, שמן הסתם פירשו את הסטיות האלה כחלק מסגנון החיים הבוהמייני 

של האמן.20 עודף הפתיחּות והנראּות, העדוי בזוהרם הבוהק של הגולדרייכים, 

סימא את עיני הצופים החטטנים.

הנראּות החברתית של גולדרייך, שנוצלה על–ידי המחתרת כ"פסאדה", לוהקה   

כנגד הנראּות הפוליטית המסוכנת של החברים האחרים. טיפוח הדימוי של אנשי 

ואישי כאחד.  פוליטי   - החברה הגבוהה לכיסוי פעולות המחתרת גבתה מחיר 

גולדרייך נדרש לוותר על פעילותו הפוליטית הציבורית ב"קונגרס הדמוקרטים" 

ובאגודת הסטודנטים - צעד שעמיתיו לשעבר פירשו כבגידה.21 מקרה נוסף שקשור 

לכך היה הימנעותו מלשמש ֵעד הגנה במשפטו של הרולד רובין - אדריכל, צייר 

ומוזיקאי ג'אז דרום–אפריקאי יהודי, שהואשם בביזוי שם אלוהים בציור שהציג 

בתערוכת אמנות דתית ב–22.1962 כיקיר עולם האמנות וחבר משפחה קרוב של 

הרובינים, גולדרייך היה מועמד טבעי להעיד להגנתו, אך מפאת הרגישות של 
מצבו היה עליו לסרב - עניין שהצר עליו מעומק לבו.23

את  ִחייבה  נוחּות  של  כמעוז  הבית  פסאדת  מסוים,  במובן  לבית.  נחזור   

הגולדרייכים להתגורר בו כדיירים חוקיים, ומנגד גם איפשרה להם לחיות שם 

בנוחּות יתרה חרף המתח הגבוה. אך דימוי הנוחּות לא כיסה במלואו את אופי 

הפעילות שרחשה בפנים. "החיים כאן", הסביר גולדרייך בדברו על חדר המגורים, 

"לא הסתכמו בישיבה מול האח לארוחה, או משהו כזה".24 

נועם ההליכות והחיים הטובים הושארו על מפתן הדלת, ובתוך הבית נעשתה   

ִמשלבי  שני  גידלו שם משפחה.  כך  כדי  תוך  גם אם  בשירות המחתרת,  עבודה 

רֹות  ִלׁשְ ויכלו לפיכך  החיים, הנוחים והבלתי נוחים, היו ממשיים באותה מידה 

בדו–קיום.

18 ראו שם, עמ' 54—56. 19 ראו לעיל הערה 12, שם עמ' 21. 20 על פי היסטוריון האמנות ג'ון פפר, סצנת האמנות 
 John Peffer, Art and the End of Apartheid (Minneapolis: University :היתה המעוז האחרון של מפגשים בין–גזעיים
of Minnesota Press, 2009), p. 36 21 ראו לעיל הערה 12, שם עמ' 27. 22 ציורו של הרולד רובין, ישו שלי, מציג ישו 
מפלצתי שמתחתיו הכיתוב "אני סולח לך, אבי, כי יודע אתה את אשר אתה עושה" - פרפראזה על תפילת ישו על 
הצלב: "אבי, סלח להם, כי אינם יודעים את אשר הם עושים". מחווה פרובוקטיבית זו הגחיכה את האבסורד שבקיום 
תערוכה בנושא דתי במדינת האפרטהייד. במשפטו של רובין, שהיה אבסורדי לא פחות, העידו להגנתו אישים מכובדים, 
ביניהם האמן הנודע ססיל סקוטנס )Skotnes(. רובין היגר לישראל מיד לאחר זיכויו במשפט. 23 ראו לעיל הערה 12, 

שם עמ' 28. 24 שם, עמ' 16—17.
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המפורטים  יומניו  פי  על  בדרום–אפריקה.  מהכלא  המתוקשרת  בריחתו  לצורך 

עם  עץ  תיבת   - מסתור  מקום  חבריו  ועבור  עבורו  תכנן  גולדרייך  מנדלה,  של 

אדמה,  ובכיסוי  לֵבנים  קיר  בתמיכת  באדמה,  למחפורת  שהורדה  מתכת  זוויות 

מונח  שבנה,  ה"סליק"  בתיאור  מאדירים  למונחים  התנגד  גולדרייך  ופחם.  בטון 

המאזכר את ימי תש"ח שלו: "זה יהיה מרשים מדי לתאר אותו כמסתור בטון. לא 

זה מה שהיה; ערבבנו שם מלט וחול וכאלה, מקום להחביא דברים".27 לצד התא 

של מנדלה, בור המחבוא היה ניגוד אדריכלי נוסף לבית: חלל פונקציונלי גרידא, 

שהוכן מהחומרים הדלים ביותר ונסתר מהעין. בדומה ל"קונגרס העם", המחבוא 

נועד למלא את ייעודו בחסכנות חומרית ְמרבית, ובלי שום התייחסות להיבטיו 

החזותיים.

והמסמכים  ליליסליף,  חוות  על  בפשיטה  המשטרה  על–ידי  נחשף  המחבוא   

שנמצאו בו סייעו בבניית התיק נגד מנדלה וחבריו. אפילו ארבעים שנה לאחר 

האירוע חווה גולדרייך כפצע פתוח את כשלונו בהגנה על המסמכים.28 מבחינתו, 

האחריות האישית נכרכה באחריות מקצועית, שהרי הוא ראה במחפורת הזאת 

עבודה אדריכלית.29 מקצוענות היתה מילת מפתח גם בחילופי הדברים הארסיים 

"ון–דן–ברג אמר לי בבירור,  בין הבלש הראשי לבין גולדרייך במהלך הפשיטה: 

אתה רואה את כל הברנשים האלה? הם מקצוענים. הם עושים את זה כל יום, 

לא כמוכם. ]...[. והוא אמר, הבעיה אתך, גולדרייך, והבעיה אתכם כולכם, היא 

נמצאים  אתם  זה  ובגלל  שלכם,  האויב  בערך  ממעיטים  אתם  חובבנים.  שאתם 

עכשיו בחרא הזה".30 גולדרייך, שהמילים האלה רדפו אותו, היה - לאחר בריחתו 

ביותר בהקמת המסגרות החינוכיות של  - לאחת הדמויות המשפיעות  מהכלא 

מקצוע העיצוב בבית הספר הגבוה לאמנות בישראל.

הסטודיו: המעצב כאזרח העולם

גולדרייך היה היחיד מבין האקטיביסטים היהודים בחוג ריבוניה שהיגר לישראל 

לאחר בריחתו מהכלא. אהוד אבריאל, אחד הדיפלומטים הראשונים של ישראל 

באפריקה שמדרום לסהרה, הזמין אותו אישית לישראל כאשר נפגשו בוועידת 

המאמצים  בשיא  זה  היה  בריחתו.31  לאחר  קצר  זמן  בלונדון,  העבודה  מפלגת 

מעול  המשתחררות  אפריקה  מדינות  עם  דיפלומטיים  יחסים  לכונן  ישראל  של 

27 לעיל הערה 12, שם עמ' 6. 28 ראו שם, עמ' 4—5. במילותיו של גולדרייך עצמו: "ראיתי אותם מגיעים למקום 
וגורפים הצדה את הפחם המזופת. הייתי הרוס מזה. זו לא רק תזכורת פיזית למה שהיה כאן; אפילו עכשיו, כשאני 
מדבר אתך, אני חש באותה מועקה, אני מרגיש אותה בבטן וברגליים שלי, כי אני חושב, טיפש שכמוך, איך לעזאזל 
עשית את זה; וכמובן כל הדברים האחרים, למה עשית ככה ולמה ככה". 29 להקמתו נועץ גולדרייך ברסטי ברנשטיין, 
כפי שעשה כאשר תכנן בית לרות וג'ו סלובו; ראו שם, עמ' 4. 30 שם, עמ' 7. 31 גולדרייך בשיחה עם עמנואל סטנר, 

הרצליה–פיתוח, 12.1.1995; אוסף גולדרייך דה שליט, אא"י.

י נו ו כזירה של שי העולם כבית והסטודי

→ העיתון ראנד דיילי מייל מדווח על בריחתם מהכלא של גולדרייך וחבריו, 12 באוגוסט 1963
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 Alex la Guma, “A Christmas Story,” Fighting Talk 33 .12.1.1964 ,32 שאול בן–חיים, "השלב הבא: מלחמת גרילה", מעריב
(Dec.–Jan. 1956–57); על קינג קונג ראו מאמרה של לואיז בית–לחם, כאן. 34 בן–חיים, לעיל הערה 32, שם. 35 גולדרייך 
לא זנח אמנם את פעילותו הפוליטית בארגון מחאות והרצאות על המצב בדרום–אפריקה, אך לשיטתו "אקטיביזם 
פוליטי" הוגדר כהתגייסות מלאה לשורות הקונגרס הלאומי האפריקאי; ראו רוביק רוזנטל, "מהרגע שנפגשנו בארץ, 
נעלמו 22 השנים: ראיון עם ארטור גולדרייך לרגל שחרורו של דניס גולדברג", על המשמר: חותם, 15.3.1985. 36 שם.

הקולוניאליזם. שילוב של לוחם חירות בפרופיל גבוה כמו גולדרייך בין שורותיה, 

עם  ב–1963.  באו"ם  ישראל  שהציגה  האנטי–אפרטהייד  לעמדת  לתרום  נועד 

זאת, שיקולים אישיים ומקצועיים הם שסללו את הדרך להחלטתו של גולדרייך 

להתיישב בישראל. מן הבחינה המקצועית )לצד הקשרים הטובים שהיו לו בשדה 

האמנות והעיצוב המקומי(, מינויו כמנהל המייסד של המחלקה לעיצוב סביבתי 

ותעשייתי בבצלאל ב–1966, שנה אחת בלבד לאחר שהחל ללמד במוסד יוקרתי זה, 

תרם מטבע הדברים להתוויית מסלול חייו החדש.

בראיון עיתונות מינואר 1964, דיבר גולדרייך על השהות בישראל במונחים   

ביקש  שאותה  האפריקאי  הלאומי  בקונגרס  מפעילותו  כחופשה  עדיין,  זמניים 

בדרום–אפריקה,  ובדיכוי  בעוולות  לדבריו  שעסקו  הציורים,  לציור.  להקדיש 

"לתת  שמטרתה  וארצות–הברית,  אירופה  בישראל,  נודדת  לתערוכה  יועדו 

לעשות  רוצה  אני  הסבל;  לאנקת  לחופש,  לכמיהה  הציורים,  באמצעות  ביטוי, 

השינוי  על  גולדרייך  העיד  זו  בהצהרה  לכל".32  מובנים  שיהיו  באמצעים  זאת 

שחל בדרכו כצייר מאז ימי יוהנסבורג, שם נמנע מנושאים פוליטיים מפורשים. 

ברוח איוריו לכמה פרסומים בתחום הספרות והשירה, דוגמת "סיפור חג המולד" 

של אלכס לה גומא, ובדומה לבחירות שעשה בעיצוב התפאורה לאופרת הג'אז 

,33 הדגיש גולדרייך את הטבע התקשורתי והדמוקרטי של תערוכתו  ג נ ו ק ג  נ י ק

אם  תעמולתי–אמנותי".34  כ"מבצע  תיארֹו  שהמראיין  פדגוגי  ערך   - המתוכננת 

מאווירת  שהרחק  הרי   - א–פוליטי  סיפור–כיסוי  היתה  האמנות  ביוהנסבורג 

לסטות  גולדרייך  לעצמו  הרשה  בדרום–אפריקה,  והצנזורה  הפוליטי  הדיכוי 

מנוסחי האוונגרד ולבחור באמנות ככלי ביטוי תקשורתי באמצעים "מובנים לכל".

בבצלאל, המוסד שבו הפכה  לנטיותיו האקטיביסטיות  פורקן  גולדרייך מצא   

שהותו בישראל להתמסרות ארוכת–שנים להוראה. בראיון שנתן ב–1985 תיאר 

במעבר  שלו,  הפעולה  בשדה  כשינוי  לישראל  מדרום–אפריקה  הגירתו  את 

מאקטיביזם פוליטי ישיר לפדגוגיה.35 בהרהרו על החלטתו להתמקד בחינוך העיר 

גולדרייך: "יש לי השקפה חברתית, פוליטית ופילוסופית, שגיבשתי בין היתר על 

סמך העבר שלי. אולי תרמתי לשנות גישה של צעירים כאן בארץ לגבי המקצוע, 
לגבי גישה לחברה, לפרט, לאנושות, וגם למדינה".36

הפוליטית  החברתית,  השקפתו  את  שלו  לסטודנטים  גולדרייך  הנחיל  כיצד   

והפילוסופית, וכיצד ניסח אותה אל מול דרישות ההכשרה המקצועית והֶעמדה 

המוסדית של בצלאל? נוכח היחסים המורכבים בין מוסדות החינוך של המדינה 

בהקשרי  אותה  לבחון  ויש  קלה  תשובה  זו  לשאלה  אין  ופוליטיקה,  עיצוב  ובין 

י נו ו כזירה של שי העולם כבית והסטודי

→ גולדרייך )מימין( ושמעון שפירא )רוכן(, המחלקה לעיצוב סביבתי ותעשייתי בבצלאל, ירושלים, שנות ה–70 
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מהפקולטה  החדשה  המחלקה  את  לבדל  כדי  דיו  כללי  והיה  באופנה,  אז  היה 

לארכיטקטורה בטכניון, שעד אז היתה המוסד היחיד בארץ להוראת האדריכלות 

ואף המשיכה להחזיק בזכות הבלעדית להעניק תארים באדריכלות שנים רבות 

"סביבה" איפשר למקם  ייסודה של המחלקה בבצלאל. יתרה מזו, המונח  לאחר 

ועד  הבודד  מהאובייקט  אחד,  המשכי  רצף  על  שונים  בקני–מידה  עיצוב  סוגי 

לסביבה הבנויה בכללותה.44 בראשותו של הופנר נעשו נסיונות למסד את החינוך 

"מערכות  כלכלה,  פסיכולוגיה,  שכללה  מקיפה,  לימודים  בתוכנית  לאדריכלות 

 Avigail Sachs, Environmental Design: Architecture, Politics, and Science in Postwar America (Charlottesville: :43 ראו
(University of Virginia Press, 2018 44 ראו עפרת, לעיל הערה 40, שם עמ’ 74.

י נו ו כזירה של שי העולם כבית והסטודי איילה לוין

ההיסטוריה המוסדית של בצלאל.37 על פי המעצב דוד טרטקובר, שהגיע לבצלאל 

כסטודנט בשנה שבה החל גולדרייך ללמד שם, זו היתה "התקופה הגרועה ביותר 

וסגל  מיושנת  לימודים  תוכנית  על–ידי  נשלט  הספר  בית  כי  בצלאל",  בתולדות 

מזדקן, ועיצוב גרפי היה שם נרדף ל"ועדת קישוט".38 דווקא משום כך היה הזמן 

הופנר. בהשראת  דן  בהובלת המנהל החדש,  מוסדיים מעמיקים  לשינויים  בשל 

תוכנית הלימודים ממוקדת–העיצוב בבית הספר לעיצוב באוְלם )Ulm(, שבעצמה 

שלו  הניהול  מהלכי  את  הופנר  הגדיר  בבאוהאוס,  הלימודים  מערך  על  נשענה 

כ"מהפכה שנייה" בתולדות בצלאל, אחרי ה"מהפכה הראשונה" של מרדכי ארדון, 

שחשף את בית הספר לאמנות המודרנית: "בצלאל היה פעם בית ספר מקצועי 

לאּומנויות. אז אם פעם המקצוע היה המטרה, עכשיו הוא הפך לאמצעי".39 מהלך 

זה הסיט את מסלולו של בית הספר מ"אמנויות ואּומנויות" )בצלאל של בוריס 

השני(  בשלב  ארדון,  של  )בצלאל  אמנות"  לשם  ומ"אמנות  הראשון(  בשלב  שץ, 

דואגים  המעצבים  כאשר  חברתית,  אמירה  עם  ועיצוב  אמנות  של  תפיסות  אל 

על  מגינים  בתורם,  האמנים,  ואילו  ה"מציאות",  עם  מגע  יאבדו  לא  שהאמנים 
המעצבים מהיעשותם טכנאים גרידא.40

גולדרייך,  בידי  הופנר  הפקיד  שאותה  ותעשייתי,  סביבתי  לעיצוב  המחלקה   

היתה ספינת הדגל של מהפכה זו, בעיסוקה היצירתי בפיתוח "מקלטי אלומיניום 

בתים  הסקת  ולמלונות,  חולים  לבתי  מאלומיניום  תאורה  אמצעי  יחידים, 

סטנדרטית, נמל נוסעים חדש לאזור תל–אביב ומחקרים על תנאי המדבר".41 כפי 

שמראה רשימה חלקית זו, עיצוב לא נחשב עוד כלי בשירות האליטה או סגנון 

אוכלוסיות  של  מגוון  לשרת  עליו  היה  זאת  במקום  הביניים.  מעמד  של  החיים 

יחידות  בעיצוב  למשל  צבא,  ובִמתקני  חולים  בבתי  הפריפריה,  בערי  וצרכים 

לעצמו הרשה  כבר  ב–1973  לעולים.  קליטה  מרכזי  או  גופני  לחינוך  ניידות 

הן  בבצלאל".  הטון  את  קובעות  העיצוב  ש"מחלקות  להכריז   Jerusalem Post–ה
משלבות יצירתיות עם תכליתיות בעיצוב דברים ש"פשוט עובדים".42

מגבלותיה  את  סימן  ותעשייתי,  סביבתי  עיצוב  המצרף  המחלקה,  של  שמה   

ואת יתרונותיה כאחד. המונח "עיצוב סביבתי" שאב ממגמות בנות–הזמן בחינוך 

כדי שתקיף  המקצועית  להרחבת ההכשרה  וכיוון  בארצות–הברית,  לאדריכלות 

תחומים כתכנון אזורי ומדעי החברה.43 כפי שמסביר גדעון עפרת, המונח "סביבה" 

 Ana-María León, “Designing :37 למחקרים משווים העוסקים ביחסים בין בית הספר לאדריכלות לבין המדינה, ראו
 Dissent: Vilanova Artigas and the São Paulo School of Architecture;” Anna-Maria Meister, “Radical Remoteness: The
HfG Ulm as Institution of Dissidence,” in: Ines Weizman (ed.), op. cit. note 4, pp. 74–88; 89–102 38 דוד טרטקובר 
בשיחה עם הְמחברת, תל–אביב, 2.5.2016. 39 דן הופנר, “בצלאל, בית ספר גבוה לאמנות ועיצוב, ירושלים”, תוי: רבעון 
לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאמנויות הפלסטיות, 8 )קיץ 1970(, עמ’ 66. 40 שם, שם. לסקירה נרחבת 
על “מהפכת העיצוב” בבצלאל, ראו גדעון עפרת, “המתווה של אקדמיה בצלאל”, בתוך: גדעון עפרת ודוד טרטקובר 
)עורכים(, בצלאל 100: מאה שנה לבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים / ספר שלישי, 1996—2006 )תל–אביב: 
 Meir Ronnen, “Design and the 42 .76 'מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, 2006(, עמ' 59—97. 41 ראו עפרת, שם, עמ

Art of Tomorrow,” The Jerusalem Post Magazine, 6 July 1973, p. 27

סטודנטים ומרצים במחלקה לעיצוב סביבתי ותעשייתי בבצלאל מאזינים להרצאה 
של האדריכל ריצ'רד בקמינסטר פולר, 1970
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חברתיות" ו"דינמיקה קבוצתית".45 שמעון שפירא גויס מהטכניון, ודמויות בולטות 

אחרות, דוגמת אדריכל הנוף גדעון שריג, השלימו את סגל הפקולטה. עם זאת, 

של  האישית  הכריזמה  סביב  לחוג  המשיכו  הלימודים  בטכניון,  לנעשה  בדומה 

המנחים בסטודיו ובראשם גולדרייך ושפירא, שהופקדו על מסגרות הסטודיו של 
שנת הלימודים הראשונה.46

בריאת  של  כל–יכולה  תחושה  לסטודנטים  העניק  שפירא  של  הסטודיו  אם   

אי( בשילוב  לבנות  נשכחות שלו היתה  )אחת ממשימות הסטודיו הבלתי  עולם 

אקסטטי של רישום וחלימה בהקיץ - הסטודיו של גולדרייך הושתת על מערכת 

של מגבלות ואילוצים.47 במתכונת מתודולוגיה להוראת עיצוב בסיסי, שפותחה 

על–ידי פדגוגים אירופים שהיגרו לארצות–הברית תוך עיבוד של קורס המבוא 

הנודע בבאוהאוס, התבססו תרגיליו של גולדרייך על ערכי יסוד כקומפוזיציה, 

צבע וחומר ועל יחסי הגומלין ביניהם.48 אין פלא אפוא שמגבלות דיסציפלינריות 

אלה נדמו נוקשות לסטודנטים של אותם ימים, בייחוד לאחר שהתנסו בחקירות 

הניתוק מכל הקשר  מזו,  יתרה  העצמיות הרומנטיות–פנומנולוגיות של שפירא. 

חברתי או פוליטי ִתסכל מן הסתם את הסטודנטים שנמשכו לגולדרייך על רקע 

ההילה המהפכנית שלו. אך אל לנו לבטל את התרגילים הללו כפורמליים גרידא, 

שכן היה בהם כדי להניח את היסודות למחויבות החברתית של המעצב. מטרתם 

היתה לשחרר את הסטודנטים ממוסכמות של חומר וצורה, כדי שיוכלו לבנות 

את העולם מחדש בצורה טובה יותר. חלל הסטודיו המנותק מהעולם )בבאוהאוס 

שמצא   - גולדרייך  להתנסּות.49  שיּועד  פריווילגי  מרחב  היה  הסדנה(  זו  היתה 

המאפשרת  מובלעת  האידיאליזם,  של  האחרון  המבטחים  נמל  את  בסטודיו 

לִמתנסה להתייצב מול לוח חלק פעם אחר פעם מחדש - הטעין כל משיכת מכחול 
ראשונה של עיצוב במטען הנפיץ של פריצת דרך.50

על בסיס היסודות שהונחו בסטודיו, יכלה הפדגוגיה הנסיונית להתרחב אל   

מֵעבר לו. על פי צבי אפרת - שלמד בבצלאל בשנים 1982—1983 וחזר אליו בשנת 

2000 כראש המחלקה לארכיטקטורה - האווירה הקומונלית והנסיונית בסטודיו 

אפיין  העבודה  חללי  של  ה"בלגן"  והחצר.  הבניין  רחבי  כל  אל  החוצה  הקרינה 

גם את היחסים הבלתי פורמליים, המתירניים והאינטימיים בין המנחים, הסגל 

והסטודנטים. אפרת זוכר מנחים שנכחו בבית הספר יום ולילה במחויבות חסרת 

המסע  דוגמת  מחקר,  במסעות  גם  שררו  טוטאליות  של  דומים  תנאים  גבולות. 

 Arthur Goldreich and Dan Hoffner, “A Coordinated Program of Environmental and Industrial Design Education,” 45
June 1971 1; אוסף גולדרייך דה שליט, אא”י. 46 כך על פי צבי אפרת )בהתכתבות אימייל עם הְמחברת, 14.5.2016( 
וחיים יעקובי )בראיון טלפוני, 8.5.2016(. 47 לדיון ביקורתי במתודולוגיית ההוראה והעיצוב של שפירא, ראו צבי אפרת, 
“שמעון שפירא, אדריכל”, סטודיו, כתב–עת לאמנות, 99 )דצמבר 1998-ינואר 1999(, עמ’ 46—55. 48 כך על פי אפרת 
ויעקובי, לעיל הערה 46. על פי טרטקובר )לעיל הערה 38(, לפחות בתחילת הדרך נעזר גולדרייך לשיעוריו בספר: 
Maurice de Sausmarez, Basic Design: The Dynamics of Visual Form (New York: Reinhold, 1964). נראה שגולדרייך 
 Arthur :נחשף לספר כאשר למד עיצוב תעשייתי בלונדון בראשית שנות ה–50. 49 ראו אפרת, לעיל הערה 46. 50 ראו

Goldreich, “Notes for Bezalel Seminar,” 29 March 2006; אוסף גולדרייך דה שליט, אא"י.

י נו ו כזירה של שי העולם כבית והסטודי

→ גולדרייך מנחה שיעור רישום עם מודל, המחלקה לעיצוב סביבתי ותעשייתי בבצלאל, שנות ה–70 
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בתנאי  שלם  שבוע  במשך  להסתדר  התבקשו  הסטודנטים  ב–1973.  סיני  למדבר 
המדבר, עם ציוד מינימלי שהוגבל לתרמיל גב.51

וההתרחשות  טמפורלי,  גם  אלא  מרחבי  רק  לא  אפוא  היה  מהעולם  הניתוק   

גולדרייך,  הסטודנטים.  של  המודעּות  הֲעצמת  אל  מהיומיום  חרגה  בסטודיו 

בהשראת הפילוסוף ומתכנן הערים דונלד שן )Schön(, אפיין את הסטודיו כחלל 

שדורש מהסטודנטים השעיה של אי–האמונה והתמסרות למנחה, המובילם אל 

יעד שאינו ידוע לאף אחד מהם. אי–המוגדרּות המובנית של הסטודיו המודרניסטי 

המתח  אמונה.  קפיצת  תבעה  זו  פעולה  אך  פעולה,  כדי  תוך  למידה  הכתיבה 

החוויה  את  גולדרייך,  של  לשיטתו  שהניב,  הוא  ביקורתית  וחשיבה  פעולה  בין 

האדריכלית המבוקשת, שעירבה שיפוט ועשייה בעת ובעונה אחת.52 כריכה זו של 

שיפוט ואחריות הציבה את הסטודנטים בפני אתגרים ייחודיים. צבי אלחייני זוכר 

רגע יוצא דופן בלימודיו אצל גולדרייך ב–1993, שנתו האחרונה כמורה בבצלאל. 

גולדרייך ביקש מהסטודנטים לעצב גוף תלת–ממדי ולצקת לתוכו פרוגרמה, ושני 

סטודנטים בחרו פרוגרמה של מלכודת זבובים. את תגובתו של גולדרייך אלחייני 

לא ישכח: "הוא לקח את העבודה, הרס אותה לעיני כולם והכריז: 'אצלי בכיתה 

לא יתכננו מלכודות לבעלי חיים'".53 

המודעּות המועצמת בסטודיו שיקפה את תפקיד האדריכל בסביבה הבנויה.   

"במקום לחכות שהפוליטיקה תשנה את חיי היומיום, האדריכל נדרש קודם כל 

לבנות אדריכלות חלופית, שתהווה השראה לפעולה הפוליטית", הסביר גולדרייך 

ב–1997 בראיון לרגל קבלת פרס מפעל חיים בתחום החינוך לעיצוב מטעם אגודת 

הסטודיו,  ומתוך  אל  והיציאה  הכניסה  בישראל.54  והארכיטקטים  האינג'ינרים 

ואת המודעות  חוויית היומיום  שכמו עומד מחוץ לשגרת החיים, העצימה את 

אליה. כמי שהיה זכור בהופעתו המרשימה והמלוטשת ובדיבורו הרהוט, ונוכח 

את  חי  שגולדרייך  לטעון  מופרך  זה  יהיה  לא  ליליסליף,  בחוות  המיתי  עברו 

חיים  של  דרך  מבחינתו  היתה  הפרפורמטיביות  פרפורמטיבי:  כמופע  היומיום 

ופעולה בעולם.55 

בתוכו.  שלך  העמדה  על  ביקורתית  חשיבה  גם  פירושו  בעולם"  "היות   

דידי לין - סטודנט לשעבר של גולדרייך ולימים מנהל המחלקה לעיצוב קראמי 

גולדרייך  של  ציורים  תערוכת   ,“Visions” את  שאצר  ומי  בבצלאל  וזכוכית 

ב–2009 - זוכר את גולדרייך מציג שקופיות שצילם בסדנאות שהעביר לסטודנטים 

יחד עם הסטודנטים בישראל על הבדלי הגישות  ובסקנדינביה, ומהרהר  בהודו 

51 ראו רונן, לעיל הערה 42, שם. 52 גולדרייך, לעיל הערה 50. 53 צבי אלחייני בשיחה עם הְמחברת, תל–אביב, 18.8.2016. 
54 ראיון עם ארטור גולדרייך, טיוטה )אנגלית( לא מתוארכת )סוף שנות ה–90(; אוסף גולדרייך דה שליט, אא”י. 55 כך 
על פי דידי לין בשיחה עם הְמחברת, תל–אביב, 5.5.2016. לין עדכן את השיעור הזה למונחי ההווה כמרצה במכללה 
האקדמית כינרת, כאשר הרחיב את תפקידו כמנחה בסטודיו אל התרחשויות ציבוריות המתוזמרות בקמפוס. בימים של 
מודעּות מגדרית ואתנית גוברת, ארגן לין אירועי flash mob בין עגלות עץ צבעוניות, שעליהן הועמסו ממתקים ממקורות 
אתניים שונים. לין רואה בהרחבת העיצוב אל המרחב הציבורי צורה של “הפנינג” המבוססת על תלמודו של גולדרייך.

ן י איילה לו

בינם לבין עמיתיהם בחו"ל.56 המרחב הפריווילגי של הסטודיו התרחב בתוך כך 

ונקשר לעולם - והעולם התקפל בחזרה אל תוך הסטודיו, "היות בסטודיו" כחלק 

ואופנה  לצורפּות  במחלקה  מרצה  לידר,  עינת  בעולם".  ה"היות  מן  נפרד  בלתי 

כיצד, בשנת הלימודים השנייה שלה,  זוכרת  ובעבר מנהלת המחלקה,  בבצלאל 

בשעות  בקפטריה  שנצפה  סטודנט  על  גדול  בתסכול  מתפרץ  בגולדרייך  חזתה 

הסטודיו, משום שהעז להסתובב בקפטריה בזמן שבעולם "חומת ברלין נופלת".57 

העוולות  כל  עם  בעולם.  מרכזיים  לאירועים  בטבורו  נקשר  הסטודיו  מבחינתו, 

המיידיות יותר שהסטודיו נדרש להן ממקומו במובלעת הר הצופים שבירושלים 

המזרחית, המשקיפה על הכפר הפלסטיני עיסאווייה - היה בו מקום גם לחומת 

ברלין. עם זאת, חצייה זו של גבולות המקומי והמדינתי תוך פתיחת הסטודיו אל 

העולם לא היתה ביטוי של אסקפיזם או הזנחה של בעיות מקומיות, אלא מהלך 

של זיקה קוסמופוליטית מודעת לקהילת שייכּות מורחבת.

56 שם. 57 עינת לידר בראיון טלפוני, 2.5.2016.

גולדרייך )במרכז( בעת הנחיה בסטודיו, המחלקה לעיצוב סביבתי ותעשייתי בבצלאל, שנות ה–70 
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מהבית כדימוי לבית כמעשה

בתוכנית לימודים שאפתנית שהכין גולדרייך ב–1972 - בהשראת המודל שפיתחו 

ג'ון  והאמן   )Buckminster Fuller( פולר  האדריכל–מהנדס המפורסם בקמינסטר 

מקהייל )McHale( ב–1961 ל"עשור למדע עיצוב העולם"58 - הוא הוסיף והרחיב 

את הקהילה הזאת מ"אזרחי העולם" ל"מחזיקי מניות" בכדור הארץ. בין התרגילים 

הרבים שהמציא, התבקשו הסטודנטים לחפש בעיתונים "חדשות טובות" ו"חדשות 

רעות" שהתרחשו ביום הולדתם, וליזום קשר עם מומחים מתחומים שונים כדי 

לשתף איתם פעולה. תרגילים אלה, שהבהירו לסטודנטים כי אינם חיים בבידוד 

אלא ב"יחסים", סייעו להם למקם את עצמם בהקשרים היחסיים של סביבתם ושל 

גולדרייך משיטת  בחייו התפכח  יותר  והפעולה שלהם.59 מאוחר  תחום המחקר 

הסטודיו ומסיכויי האוטונומיה האדריכלית, והעיר ש"לא יהיה זה נכון להסתמך 

המאזניים  כף  את  להטות  בקריאה  הסטודיו",  שיטת  על  כמעט  בלעדי  באורח 

לטובת הסמינרים וההרצאות.60 

תרגם  בג'ונגל",61  כ"וילה  עצמה  את  שרואה  הישראלית  לחברה  בהתייחס   

גולדרייך את אתוס ה"עם הנבחר" המקופל בביטוי למונחים של פריווילגיה או 

זכויות–יתר, תוך הדגשת האחריות הכרוכה בנבחרּות זו:

 / מעורבים  כאזרחים   / מודאגים  כאזרחים   / ואחריותנו  חובתנו  זו 

כמשתתפים יוצרים / כבעלי השפעה / כמעצבים / כאנשי טכנולוגיה 

/ אם עלינו לשרוד כעם / כאומה / כנמל מבטחים של תבונה + ספק / 

כדמוקרטיה בים של פנאטיות / כמעוז אוטרקי של תעשייה—טכנולוגיה—

הומניזם / ההשקעה בחינוך היא חובתנו / חוסננו והישרדותנו תלויים 
בכך.62

גולדרייך, השואב מנסיון העבר שלו בביצוע פריווילגיה לבנה בדרום–אפריקה, 

ממקם את המעצב - ובעיקר את המעצב הישראלי–יהודי - בעמדה פריווילגית. 

לשירות  לרתימתה  אלא  הפריווילגיה,  על  לוויתור  קריאה  בכך  אין  בה–בעת 

היעדים החברתיים של "אזרחים יוצרים". הפריווילגיה, הוא מזהיר, באה יד ביד 

עם חובה מוסרית ופוליטית, והעבודה בסטודיו אינה תכלית לעצמה אלא תנאי 

למעורבות פעילה בעולם. גם אם המעורבות החברתית חורגת לעתים מההקשר 

www.bfi.org/design-science/primer/ :ראו באתר של מכון בקמינסטר פולר World Design Science Decade 58 על
 Arthur Goldreich, “First Year Programme: Group One, Physical Systems,” :59 ראו world-design-science-decade
1972; אוסף גולדרייך דה שליט, אא”י. Arthur Goldreich, “Issues to be Confronted and Resolved,” undated 60; ראו 
גם: Architecture Education and the New Requirements of Reality,” February 1979“ - מאמר שצורף למכתב מאת 
גולדרייך לס' שרי )Cherry(, המחלקה להנדסה אזרחית, אוניברסיטת קולומביה הבריטית, ונקובר, 24.4.1979; אוסף 
גולדרייך דה שליט, אא"י. 61 לדיון בביטוי, שטבע אהוד ברק ב–1996, ראו איתן בר–יוסף, וילה בג'ונגל: אפריקה בתרבות 

הישראלית )ירושלים ותל–אביב: מכון ון–ליר והקיבוץ המאוחד, 2013(, עמ' 10. 62 גולדרייך, לעיל הערה 50, שם.

י נו ו כזירה של שי העולם כבית והסטודי

גולדרייך )יושב משמאל( מנחה בשיעור עיצוב בסיסי ובסטודיו, המחלקה לעיצוב סביבתי ותעשייתי בבצלאל, שנות ה–70
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המקומי, היא מעמידה גשר להתבוננות מחודשת עליו, ממקום מודע יותר הער 

לאתגריו הייחודיים.

ב"סימפוזיון על מבנה בית הספר בשנות ה–80", הסיט גולדרייך את השיחה   

מתכנון מבנים חדשים לבתי ספר אל שימוש חוזר בבניינים קיימים. בהתערבות 

הספר  בתי  אודיו–ויזואלית,  וטכנולוגיה  חדשים  ריהוט  סידורי  של  מינימלית 

אבל  הספר  בית  ילדי  של   - חדשים  צרכים  בשירות  לגמרי  להשתנות  עשויים 

גם של הקהילה, שלרשותה יוכלו לעמוד בשעות שלאחר הלימודים. כמו הבית 

בחוות ליליסליף, אותו מבנה יכול לשמש בריבוי תפקידים ולשרת צרכים ונוהגים 

שונים. למושגים האדריכליים "פונקציה" ו"פרוגרמה" הוסיף גולדרייך את המונח 

הפסיכולוגי–סוציולוגי "התנהגות", המצייר את האדריכלות כמופע ואת האדריכל 
כמי שמאפשר סיטואציות: חברתיות, פדגוגיות, ואפילו תרפויטיות.63

בניינים  נתכנן  "שאם  ה–90,  שנות  בסוף  גולדרייך  הסביר  לי",  ברור  "היום   

שאינם אלא מערכת של פונקציות ודימויים, נמצא את עצמנו כלואים בגבולות 

של הפשטה והפרדה חברתית".64 אבל השאלה לא היתה כיצד להיפטר מפונקציות 

ומדימויים, אלא כיצד להטעינם במשמעות. "אדישות לאנשים ולמציאות חייהם 

היא החטא הגדול של מקצוע העיצוב", שרבט גולדרייך על פיסת נייר. "עיצוב 

הוא אביזר תותב: אנחנו מאבזרים את התרבות שלנו, גורמים לה להיראות טוב 

יותר, אבל תוך כדי כך משאירים אותה נכה".65 בליליסליף הפעיל גולדרייך את 

לבצר  כדי  בו,  לחלוטין את הפעילות המחתרתית שרחשה  הבית, שסתר  דימוי 

את הפונקציות הסמויות הללו. ברוח זו, גם כאשר למראית עין העיצוב מצומצם 

פסיכולוגיות  פונקציות  למלא  בכוחו  יש  עדיין  "פסאדות",  או  "אביזרים"  לכלל 

כתחום  העיצוב  של  מכוחו  הגוברת  אכזבתו  חרף  דבר,  של  בסופו  וחברתיות. 

אוטונומי ומהניאו–ליברליזציה של החברה הישראלית, המשיך גולדרייך להפגין 

אמונה עיקשת בעיצוב ובחינוך לעיצוב. בדיאגרמה המתארת את "התפתחותה 

של פרדיגמת העיצוב", הוא סימן את 1968 כנקודת מפנה ואת השנים שאחריה 

המודרני  העיצוב  את  המשלים  הוליסטי",  "עיצוב  של  חדש  לשלב  כהתקדמות 

בקידום  ה–60,  שנות  ראשית  מאז  סומנה,  זה  לשלב  הדרך  אם  ה"מכניסטי".66 

זכויות  1968 הוסט המוקד, לשיטתו, אל  אזי אחרי   - זכויות אזרח  הדרגתי של 

מיעוטים.

63 “סימפוזיון על מבנה בית הספר בשנות ה–80", תוי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאמנויות 
הפלסטיות, 13—14 )חורף 1974(, עמ’ 3—8. 64 גולדרייך בטיוטת ראיון, לעיל הערה 54. 65 מסמך לא מתוארך; אוסף 

גולדרייך דה שליט, אא”י. 66 מסמך לא מתוארך; אוסף גולדרייך דה שליט, אא”י.
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