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מייצג אומנותי קהילתי
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רקע כללי–תל שמרון 

מעל  ' מ185מתנשא לרום התל . השטח נכלל בתחום גן לאומי שימרון. תל שימרון נמצא למרגלות היישוב תימרת

מדרום לו שמורת טבע השיטה המלבינה. סמוניהנובע מעין התל למרגלות . יזרעאלשוליו הצפוניים של עמק 

.  הכנענית הייתה זו עיר מרכזית באזורבתקופה , הכלקוליתיתמופיעים כבר בתקופה בתל שרידי ההתיישבות 

מאוחר יותר נכללה העיר בנחלת  ,נון-בןעם מלכי הצפון שהוכו בידי יהושע הנמנה שימרון במקרא מוזכר מלך 

. נמשך רצף ההתיישבות בתל עד לימי הביניים, התקופות הכנענית והישראליתלאחר . זבולוןשבט 

אולם , עלו למקום קבוצת טמפלרים1867בשנת 

.נאלצו לעזוב את המקום בגלל מחלת המלריה

המתיישבים בחרו , הוקם מושב נהלל1921בשנת 

המקום , למקם את בית הקברות למרגלות התל

. המשמש את המושב  עד היום

אליהם , הקימו קבוצה מבני נהלל1935בשנת 

את , הצטרפו בני דגניה וישובים נוספים

.גרעין שממנו הוקם קיבוץ חניתה, "קבוצת שימרון"



ההתל על מדרון הוקמה 1950בשנת  רָּ לישראל מצפון  לקליטת עולים חדשים שהגיעו ַמְעבָּ

מגדל  יוצאי מעברת שימרון הקימו את . 1957שנת התקיימה עד המעברה . ופוליןרומניה , אפריקה

. המעברההפחונים של רצפות נשארו שרידים של משטחי בטון שהיו באתר . ישיורמת העמק 

הה–תל שמרון  רָּ ַמְעבָּ

דגם טיפוסי של מבנה פחון במעברהשנותרו על התל, שרידי המעברה, משטחי הבטון



מהווי החיים במעברות



מהווי החיים במעברות



משטחי הבטון הקיימים 

היום בתל שימרון

במדרון המערבי של תל שימרון, שרידי המעברה, משטחי הבטון



מטיילים בתל שימרון על אחד ממשטחי הבטון



הנוף הנשקף מתל שימרון



מייצג אומנותי קהילתי–מחווה למעברה : ההצעה

על בסיס משטחי הבטון  , זמני, מייצג אומנותי קהילתי

.מחווה למעברת תל שמרון-הקיימים 

, יוקמו דגמים המורכבים משני קירות וגגון חלקי, על גבי משטחי בטון קיים

שביל רגלי יפותח בין  . מבנים של המעברה ההיסטורית\המייצגים פחונים

. הדגמים

. יהוו פיסול סביבתי על התל וייראו מרחוק, עשויים פח גלי, הדגמים

,  צילומי משפחה מהעבר–"אומנות מקומית"כל דגם יאפשר להציג בתוכו 

משפחה או מספר משפחות יוכלו  ... ועוד, אומנות, יצירה, כלי בית, מזכרות

האומנות  .  דגמים אחרים יהיו פתוחים לאומנים מהסביבה. דגם" לאמץ"

.....תהיה אינטראקטיבית ותוכל להתפתח לאורך הזמן 

ילדי בתי הספר ומתנדבים ממגדל העמק תמרת ורמת ישי ידריכו במקום  

.ויתחזקו אותו

.הקהל יוזמן לבקר במייצג כמוזיאון פתוח



ספסל

ספסל
מייצגים 

אומנותיים

בחלק 

הפנימי 

של הקירות

שני קירות

וגג חלקי 

, מפח גלי

מבנה פתוח

צ

פחון המוצע\רעיון ראשוני לדגם המבנה

השראה מדגם 

טיפוסי היסטורי

של מבנה 
פחון במעברה



.מבצע\ההצעה סופית תגובש ביחד עם מעצבפחון  \מבט על פנים מבנה

,זֹוֵכרעֹוד הּוא 

,ֶאְתמֹולְכִאּלּו ַרק 

” ִטי-ִדי-ִדי“ֶשל ֵאִדים 

ִליזֹולֶשל ְוריַח 

ִפים ַגגֹות  הֶשל ַפחֹוִנים עָּ רָּ בְסעָּ .

ְראּו  ֶזה קָּ ה“לָּ רָּ "ַמְעבָּ ”.

ר ֵמֹאֶהל  ַבדֹון“לְ ַהַמֲעבָּ ”.

ַפחֹון“, ”ַאְזֶבְסטֹון“ִמִּלים ְכמֹו  ”,

“ ְבלֹוקֹון“, ”ְצִריפֹון ”,

הּוֶבֶטן  ה, שֹוֵקקָּ ה ְשבּורָּ ּוְפִתיִליָּ .

ֶזה  ְראּו לָּ ה“קָּ רָּ "ַמְעבָּ

חלון 

לנוף

.  דגמים20ל 10להוסיף בין , במידה ויצליח. מבנה אחד לדוגמה בתל, מוצע להקים פיילוט





:ְכִאּלּו ַרק ֶאְתמֹול, הּוא עֹוד זֹוֵכר

ִלים ֹאהָּ ַהְשלּוִליֹות  … שּוַרת הָּ

…ַבחֹול

ה… ַהֶגֶשם ַהּצֹוֵלף רָּ רּוַח ַהקָּ .הָּ

ֶזה  ְראּו לָּ ה“קָּ רָּ ".ַמְעבָּ

בֹו ִהְרִעיד הּוא עֹוד זֹוֵכר ֵאיְך ְלבָּ

ִאית ,ְכֶשִמן האנייה ִנְלַקח ַלַמשָּ

עֹות ְסעּו ִכְשֵתי שָּ נָּ

ה ְצרָּ ִאית עָּ .ַהַמשָּ

ֶזה  ְראּו לָּ ה“קָּ רָּ ".ַמְעבָּ

יָּה ֶאְתמֹול ,ִנְדֶמה ֶשֶזה הָּ

ה רָּ ל ֶזה ֵדי ִמְזַמן קָּ .ַאְך כָּ

ַכח  ַהֹכלִנְדֶמה ֶשהּוא שָּ

ְך ֵהיֵטב ,ַאְך הּוא זֹוֵכר אֹותָּ

ה" רָּ ".ַמְעבָּ

ְךּוְכֶשַהיֹום  סָּ ַמְרִאים ַעל ַהמָּ

ִלים ַבֶגֶשם  ה ֶשל ֹאהָּ ְךשּורָּ ,ַהִנתָּ

ה:"שֹוֵאלַהֵבן  ?ֶזהמָּ

ל ֶזה  ַתי כָּ המָּ רָּ ?קָּ

ל  ה ֶזה ִבְכלָּ ה מָּ רָּ ? ַמְעבָּ
ה ְךנֹוַלְדתָּ ַאַחר , ַיְלִדי, ַאתָּ .כָּ

ִלים ִבְמקֹום  ֹאהָּ -הָּ

וִשכּון  ַמחַעְכשָּ .צָּ

ְך ֹאֶהל, ַאְך ַפַעם ַגְרנּו כָּ ה, בָּ רָּ ...ֲעשָּ
ְראּו  ֶזה קָּ ה“לָּ רָּ ".ַמְעבָּ

יָּה ְדֶמה נִ  ,ֲחלֹוםֶשֶזה הָּ

ל ֶזה ֶבֱאֶמת  הַאְך כָּ רָּ .קָּ

ל ֶזה ִפְתאֹום ְוֵאיְך כָּ

ַדת  ֹיה “ְלַאגָּ ההָּ ְיתָּ ההָּ רָּ ".ַמְעבָּ

ִאם ִהְתַגַבְרנּו ַגם ַעל ֶזה

ל  ר ִנְתַגֵבר ַעל כָּ הְכבָּ רָּ .צָּ
,ִנְרֶאהֶשּלא ּוְנַקֶּוה 

ְך  ,ֵשִניתֶשּלֹא ִנְרֶאה אֹותָּ

ה" רָּ ".ַמְעבָּ

דן אלמגור: מאת " קראו לזה מעברה"

,זֹוֵכרהּוא עֹוד 

:ֶאְתמֹול ְכִאּלּו ַרק 

...ִליזֹולְוֵריַח ֶשל ” ִטי-ִדי-ִדי“ֶשל ֵאִדים 
ִפים ַגגֹות  הֶשל ַפחֹוִנים עָּ רָּ .ַבְסעָּ

ֶזה  ְראּו לָּ ה“קָּ רָּ ".ַמְעבָּ

ר  ". ַבדֹון“לְ ֵמֹאֶהל ַהַמֲעבָּ

,"ַפחֹון“, ”ַאְזֶבְסטֹון“ְכמֹו ִמִּלים 

.“ ְבלֹוקֹון“, ”ְצִריפֹון ”
הּוֶבֶטן  ה, שֹוֵקקָּ ה ְשבּורָּ ,ּוְפִתיִליָּ

ְראּו  ֶזה קָּ ה“לָּ רָּ "ַמְעבָּ

יָּה  ,ֶאְתמֹולִנְדֶמה ֶשֶזה הָּ
ל ֶזה ֵדי ִמְזַמן ַאְך  הכָּ רָּ ,קָּ

ַכח  ַהֹכלִנְדֶמה ֶשהּוא שָּ

ְך  ֵהיֵטבַאְך הּוא זֹוֵכר אֹותָּ
ה" רָּ ".ַמְעבָּ



תודה רבה


