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תודות 

האלבום מכיל חלק מציוריה של חנה בן צור.
הציורים והרישומים נמצאים אצל חברים במשמר הנגב, בני משפחה ומכרים בארץ ובחו"ל, חלקם אצל חנה.

הציורים צולמו על ידי חברי משמר הנגב, ובעיקר על ידי סמדר דקל-פרידמן, צבי בלושטיין, יוסף ארז ומשה לוי. 
כל הכרזות צולמו על ידי יעקב לוצקי ז"ל שהתייחס למשימה במסירות ובמקצועיות.

תודה לאמתי על היוזמה, התמיכה והסבלנות.
תודה לאפרת בתי על תרומתה לאלבום. 

תודה לנילי נכדתי על עיצוב הכותרת לספר.
תודה לכל בני המשפחה על התמיכה, הגיבוי והאהבה.

תודה מיוחדת לינון בני, שבלעדיו האלבום לא היה יוצא לאור.

עיצוב, עריכה והפקה: נורית פגי.
הדפסה וכריכה: דפוס DCP, חיפה.

תשע"ג 2013
כל הזכויות  שמורות לחנה בן צור, משמר הנגב.
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חנה מציירת עם אריאל, אחד מ-19 ניניה.
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חנה בן צור- אמנית בקיבוץ, אמנית של קיבוץ

שאלת היחס בין האמן, חבר הקיבוץ, לבין הקיבוץ, ושאלת מקומה של האמנות בתרבות הקיבוצית דומה לשאלה בדבר 
היחס בין היחיד  לסביבתו החברתית, ובדבר מקומה של האמנות כמעבירת ערכים תרבותיים בכל חברה.

יצירה היא קודם כל עניין אישי. אך עם זאת ומשום שהייתה הזדהות מוחלטת כמעט עם הערכים הקיבוציים ועם ההוויה 
הקיבוצית, שאבו אמנים בקיבוץ את הנושאים ליצירתם מחיי הכלל ומן ההווי החברתי. יתרה מכך: הם גם ביטאו את 

ההזדהות הזאת בתכנים ובסגנונות של אמנותם. 

במידה זו או אחרת נדרשו האמנים לייצג את ערכי הכלל, לעשות למען חינוך הכלל, לייפות את חצר הקיבוץ ואת חדר 
האוכל.  בחיי הקיבוץ היה צורך להבדיל בין קודש לחול, והאמן נקרא ליצור "הבדלה" זו. אין שום חברה בה יכול היה האמן 
להשפיע כל כך על סביבתו כפי שהשפיע האמן הקיבוצי על עיצוב דפוסים אמנותיים בחצר הקיבוצית ובחג. תרומתו של 

האמן, חבר הקיבוץ לחברה בה הוא חי הייתה גדולה ורבגונית, אם הוא רק רצה בכך. 

חנה בן צור לא התפרסמה בארץ, גם לא בתנועה הקיבוצית. מדוע לא התפרסמה, איני יודעת. אני מניחה שצניעותה  תרמה 
לאלמוניותה. אבל חנה היא בהחלט האמנית בה' הידיעה של קיבוץ משמר הנגב ויצירותיה לאורך שנות יצירה ארוכות 
ופוריות הן ראי לקיבוץ משמר הנגב בפרט ולקיבוץ בכלל. חיי הקיבוץ, ערכיו, המיתוסים ואף האתוס שלו משתקפים 

ביצירותיה של חנה. 

ציורי הקיבוץ של חנה הם ציורי הסביבה הטבעית של הקיבוץ, בעצם תאור ההוויה הקיבוצית. לכאורה אלה ציורי נוף 
"רגילים" , למעשה זהו תאור הבית הפיסי במובנו הרחב בקיבוץ. בית שהוא במידה רבה פסטורלי מאד, לירי מאד, הרמוני 
מאד, ירוק מאד. אך חנה אינה מציגה דווקא את הפינות היפות ביותר, או הדשאים היפים ביותר. לעתים מתגלה גם צריף 
ישן, שני פחי  אשפה ואופניים שעמדו שם במקרה. בציורים אלה משתקפים לא רק מראה פניו של הקיבוץ, אלא גם פן אישי 
מאד ורגיש מאד של אהבה והזדהות עם הבית הקיבוצי . חנה ציירה אולי עשרות ציורי נוף מראשית הקיבוץ ועד בכלל, 

בעפרונות, בפנדה, בגואש באקריל ובשמן. 

בגרפיקה השימושית הארץ ישראלית הפך מגדל המים על רקע שדות חרושים ובתים לבנים אדומי גגות, הטובלים בירק, 
לאחד הסטריאוטיפים במילון הדימויים החזותיים של ההתיישבות העובדת. מיקומו המיוחד של מגדל המים בנוף 
הטופוגרפי של משמר הנגב והפונקציה המעשית שלו, הופכים אותו לאלמנט מרכזי וכמעט שגרתי באיקונוגרפיה של הנוף 

בציוריה של חנה ואף ברבות מן המודעות. המגדל הופך להיות מעין סמל הכרחי לזיהוי  הקיבוץ.

מאז ראשית הקיבוץ יצרה חנה עשרות  מודעות לחגים ולערבי שבת ועיצבה את קישוטי החגים. המודעות והקישוטים 
משקפים את הערכים והמיתוסים של הקיבוץ בכלל ושל משמר הנגב בפרט. מאחר והשתלבותו של הקיבוץ בחברה 
הישראלית ביטאה למעשה את אופיו של הקיבוץ, ניתן לראות בהם גם ביטוי לאותם ערכים ומיתוסים שאפיינו את כלל 
החברה הישראלית ואף לפני כן את היישוב בארץ. הערכים הלאומיים המחודשים, של עם היושב בארצו ומולדתו, אשר 
הקיבוץ העלה מן העבר הרחוק והדגיש בתכני החג, באים לידי ביטוי בדימויים ובמוטיבים רבים. אך מעל הכל ואולי לפני 
הכל מספרות המודעות את סיפור חייו של קיבוץ משמר הנגב מראשיתו ועד היום, מראש השנה ועד שבועות, משנות 
בצורת ועד שנות ברכה, מימי זכרון וחשבון נפש ועד ימי חג והתעלות הרוח. ומי שמתגעגע יכול להזכר גם בטעמם המיוחד 

של לילות השבת, ימי הילד, הטיולים, הגיוסים ועוד ועוד... 
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מבחינה אמנותית, מודעות רבות עשויות בטכניקה של קולאז', ואף משתמשות בצילומים מהעיתון. (מה שמזכיר את 
הפוטומונטאז' שרווח בכרזות, אך גם מדגיש את השימוש ב"רדימייד") חנה מפליאה להשתמש בציפורן ואחר כך גם בטוש, 

או באותיות גזורות, אך תמיד נמצא במודעות את כתב  ידה האישי. 

לאורך שנים הייתה חנה  גם האמנית המקומית, גם המקשטת, גם המאיירת של העלון, גם המורה לאמנות וגם חברת 
הקיבוץ מראשוני הקיבוץ. למרכיבי זהות אלה יש, מן הסתם, ביטוי ביצירותיה, אך בה במידה אפשר לומר שהייתה לחנה 
השפעה גדולה ותרומה חשובה ליצירת אותו קודקס של סמלים ודימויים חזותיים, שאפיינו את החג ואת משמר הנגב. 
מאחר ונולדתי והתחנכתי במשמר הנגב היו קישוטי החגים של חנה, המודעות, הויטראז'ים, מגזרות הנייר ובעיקר הציורים 
חלק מ"נוף ילדותי". שיעורי הציור והמלאכה שחנה העבירה לנו היו האהובים עלי ביותר. לא אכחיש: אהבתי לאמנות 

והאומץ לעסוק בה נובעים מעידודה האישי של חנה. 

אני מודה לחנה על שהייתה, אולי מבלי להתכוון, חלק משמעותי כל כך בחיי ומאחלת לה עוד שנים רבות ופוריות של יצירה. 

 אני מוצאת כנכון לסיים בדברים הבאים: 




(מיכאל קובנר, בן קיבוץ עין החורש)  

איילה אושפיז,  אפריל, 2008, ניסן תשס"ח

חנה בן-צור בביתה, 2013
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חנה בן צור - ציירת ב”משמר-הנגב”

חנה מציירת מאז שהיא זוכרת את עצמה. אמא שלה סיפרה שכילדה 
קטנה ציירה שמלה, ובקשה ממנה שתתפור לה שמלה כזו.

חנה. ילידת 1926 בפתח-תקווה, הגיעה עם הוריה ואחיה לכפר סירקין 
בימיו הראשונים של הכפר. יחד עם  ילדי הכפר הלכה לתנועת הנוער 
העובד ובגיל שמונה עשרה הצטרפה לקיבוץ "מצודת בורוכוב" בכפר סבא 
שחבריו ייסדו את "משמר-הנגב". הקיבוץ עלה להתיישבות יחד עם עוד 
עשרה קיבוצים ומושבים במוצאי יום הכיפורים תש"ז. כאן היא חיה עד 
היום. כאן הקימה, עם אמתי, את משפחתה, כאן היא פועלת ותורמת 
לחברה מכישוריה האמנותיים. היא ציירה את השלט הראשון שהוצב 
בשערי “משמר-הנגב”, במשך כל השנים ייחסה חשיבות לצורתו ולמראהו 
של לוח המודעות ושאר הפרסומים במרחב הציבורי. בעיקר הקפידה 
ללוות את אירועי התרבות בכרזות מעוצבות, היא שמרה עליהם ובחג יובל 

החמישים למשמר הנגב ערכה תערוכה בחדר האכילה של מרבית 
המודעות, תערוכה אשר הבליטה את רמת הגראפיקה ובאותה עת את 

מגוון חיי התרבות של הקיבוץ.                                          

בסוף שנות החמישים למדה בסמינר 
הקיבוצים באורנים, חנה מסכמת את 

תרומת הסמינר לאישיותה 
האומנותית: "לאחר שנים של מפגשים 

קצרים עם חברי קיבוץ ציירים, 
בהנחיית ארגון הציירים בקיבוצים 

וציירי הנגב, הגעתי ללימודים מרוכזים 
אשר הרחיבו את אופקיי במפגש 
מתמשך עם חבר מורים משובח. 

בעיקר הושפעתי מאילזה דאוס 
מחפצי בה, מיכל אפרת מגבעת חיים, 

מרסל יאנקו מעין הוד וקליר יניב.”  

חנה מציירת בכפר סירקין, 1944

שער קיבוץ “משמר הנגב”, 1946
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נאלצתי לעזוב את שלושת ילדי לכל השבוע, יצאתי 
ביום ראשון בבוקר וחזרתי ביום שישי בצהרים. היה 

קשה, אבל הלימודים סיפקו לי דלק לעבודתי 
האמנותית במשך שנים ארוכות. למדתי טכניקות 
חדשות בעבודה יצירתית כמו ויטראז'ים, עבודות 
נייר, קרמיקה ועוד. היו אלה שנתיים חשובות מאד 

במסכת חיי. נכנסתי לתחום ההוראה ועבדתי 
כמורה כעשר שנים. כל השנים וגם כיום אני 
ממשיכה לצייר, להדריך ולעודד חברים וילדים 
לצייר וליצור. לימדתי בבית הספר המקומי ציור 
ומלאכה, עד שהתלמידים עברו לבתי ספר אזוריים. 
חלק מתלמידותיי ממשיכות בפעילות יצירתית ויש 
ביניהן  גם מי שהמשיך ללמוד במדרשות ללימודי 

אומנות ועוסקות בהוראת אומנות ויצירה." 

ההערכה וההוקרה לחנה באה לידי ביטוי בתערוכה 
"כמעט רטרוספקטיבה" שערכו  תלמידותיה בחדר 
האוכל. בתערוכה הוצגו מציוריה של חנה הנמצאים 

בעשרות דירות של חברי “משמר-הנגב”. 

                      
                      

                      
                      

"כמעט רטרוספקטיבה"  

                                                  
חנה בן צור, ציורים                                     

1998 -1947

תמונות מקום, נופים ואנשים, כפי שהם  מצטיירים 

במכחולה של חנה, ואולי, מבלי להתכוון, מתועדות 

הפינות ומשתמרים הזיכרונות של הבית שלה- 
שלנו.

חנה ציירה ומציירת מאז נעוריה בעפרונות, בגירים, 

בגואש, אקריליק, צבעי מים ושמן.

בתערוכה חמישים ושבעה ציורים, שהושאלו על ידי 

החברים והענפים. המוצגים נבחרו על ידינו 

כמייצגים מגוון גדול של טכניקות, יחד עם זאת לא 

נגענו במגזרות הנייר, בויטראז'ים, במודעות, 

בתפאורות, בציורי קיר, ברישומים, באיור העלון... 

ולכן רק  "כמעט רטרוספקטיבה".

חנה לא רק ציירה ויצרה בעצמה אלא גם חינכה, 

לימדה ועודדה אותנו לעסוק באומנות.

אנו שזכינו להיות תלמידותיה, רצינו לחלוק אתכם 

ולשתף אתכם בהערכתנו  לה.

נדמה לנו, שהתמונות מדברות בעד עצמן והמכלול 
כולו מרגש.

                                                  
                                

דפנה דגן, אורנה פרייברג, אילה אושפיז.

חנה היא אם גאה לארבעת ילדיה, ל- 13 נכדיה, לנכד המאומץ 
ול-17 ניניה וביניהם יש מי שירש את כישרונותיה. 

באלבום "חנה בן צור, ציירת" מרוכזים צילומי חלק מיצירותיה, 
בהם ציורים, רישומים, כרזות, ויטראז'ים, מגזרות נייר ועוד. 

קישוט מרפאת השיניים בקיבוץ “משמר-הנגב”, 1987
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ציורים
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נופים
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חנה בן-צור בביתה, 1978
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הגבעה הראשונה, התיישבות ארעית של “משמר הנגב”, 1946
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צריפי הפלמ”ח ב”משמר-הנגב”, 1947.
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ציורים בשיעור ציור של צבי שור, גבעת השלושה, 1943



27

ליד גבעת השלושה, 1943
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ארם-נהריים, 1943
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שקיעה בכפר סירקין, 1943
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בית ההורים בכפר סירקין, 1942. צויר על עמוד אחרון של ספר בגלל חוסר בנייר.
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ירושלים, 1943.
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חדר האוכל ב”מצודת בורוכוב” בכפר-סבא, לפני העלייה להתיישבות בנגב.
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ניצנה, 1985
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עין כרם, ירושלים.
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העיר העתיקה, ירושלים.
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ציור שמן, 1959.


