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בתיה דונר, חוקרת תרבות חזותית, אוצרת ומרצה. עוסקת בזיקות בין אמנות, אדריכלות ועיצוב 
לאידאולוגיות, לתחומי יצירה שונים ולפרקטיקות יום–יומיות. בין עשרות התערוכות המוזאליות שאצרה: 

לחיות עם החלום )1989(; תעמולה וחזון )1997(; גרפיקה עברית — סטודיו האחים שמיר )1999(; הוד והדר 
 )2001(; משכית — מארג מקומי )2003(; מילון עיר ההווה )2008(; מכאן למדריד )2012(. בין ספריה: 

יהודי )2014(.  , אדריכל )2012(, נתן רפופורט: אמן  ו דוד דה מאי

, אוצרת: בתיה דונר, מוזאון ארץ ישראל, תל אביב, 2003. מאמר זה מבוסס על קטלוג התערוכה משכית: מארג מקומי  *

190

פרקטיקה של רקמת מחבר: 
משכית כמקרה מבחן*

— בתיה דונר

משכית הייתה מיזם עסקי ופרקטיקה אידאולוגית. היא נגעה במרקם 
הממשי של חיי היום–יום, בחומרים, בצורות, במיומנויות ובטכניקות 

עבודה שהובאו ממקומות ומזמנים אחרים, על מנת להסב אותם לאמירה 
רלוונטית ובעלת תוקף בסביבה פיזית ולאומית מתגבשת. משכית מיקמה 

את עצמה בצומת המפגש בין ידע, הכרוך בעבודת היד המסורתית, 
לתביעת השוק לעולם צורות חדש שיהדהד את רוח הזמן ולצורך לאומי 

במענה לייצוג המקום. כיצד זה נעשה? כיצד יושבו מרכיבים סותרים 
לכאורה זה עם זה? ומה נגזר מהתכתם זה אל זה? משכית שיווקה מטפורות 

של זיכרון היסטורי ודגמים של התערות במקום, שנוסחו בשפת עיצוב 
עדכנית. דרכי פעולתה — תהליכי הייצור, מאפייני התוצרים ומערכות 

ההפצה — נבחנות במושגים של רצף ושינוי, מסורת מומצאת ואותנטיות 
בשני מובניה: אותנטיות של המקור ואותנטיות של החדש. בשולי הדיון 

עולות סוגיות המנסות לעמוד על הטיפולוגיה של מגוון סוגי הצעות 
להגדרת זהות במונחים חזותיים, לאתר מנעד של נקודות חיבור בין 

תפיסת הזהות המקומית של משכית לתפיסה של היהודי החדש בדמות 
יליד המקום ולתהות על עקבותיו של מבט קולוניאליסטי בדרכי פעולתה 

של משכית לצד גילוי סימנים מוקדמים של תפיסה רב–תרבותית. 

:8 תמונה 
דוגמנית מציגה דגם אופנה — עיצוב 
אריג ובגד: ג'רי מליץ, 1970 בקירוב, 

צילום: פיטר הרצוג
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משכית, חברה לטיפוח תעסוקת בית בע”מ, הוקמה ב–1954 במסגרת המחלקה 
להכשרה מקצועית במשרד העבודה. החברה נרשמה כחברת מניות בבעלות משרד 
ראש הממשלה, משרד העבודה ומשרד המסחר והתעשייה, ופעלה בהנהלת רות 
דיין עד 1.1978 מטרות החברה נוסחו כדלקמן: “)א( טיפוח תעסוקת בית בעיקר 
ביישובי עולים חדשים; )ב( ריכוז והפצת חומרי הגלם הדרושים לתעסוקה זו; 
)ג( שיווק התוצרת בארץ ובחו”ל”.2 מדובר בניסיון לסייע לאוכלוסיות חלשות 
באמצעות איתור הפוטנציאל היצרני שלהן, בהצעת תנאים למימושו ובחיבור 
האוכלוסיות למנגנונים חברתיים וכלכליים המצויים מחוץ להישג ידן. המנגנון 
שיצרה משכית כרך תהליכי עבודה, תפיסות עולם, חומרים ומוצרים אלו באלו, 
כאשר החברה קיבלה על עצמה תפקיד של מתווך, המבקש לקיים את המערכת 
ולאפשר את פעולתה. במה היה כרוך תפקיד זה? מהן נקודות החיבור שאפשרו 
מתיחת גשרים והציעו תנאים חיוניים לתפעול החברה? כיצד מתגלים מנגנוני 

הפעולה של משכית לעין הצוָפה בהם ממרחק הזמן? 
תמהיל מטרות דומה זוהה בפעילותן של חברות שנוסדו בזמנו על ידי ארגוני 
נשים דוגמת ָשני, שהוקמה ב–1925 מטעם הסתדרות הנשים העבריות, וויצ”ו — 
תעשיות בית, שפעלה מ–1937 מטעם ההסתדרות העולמית של נשים ציוניות. עם 
זאת, ב–1949, הבסיס להקמת חברת אשת חיל — החברה שקדמה למשכית, הוקמה 
על ידי הסוכנות היהודית ופעלה בהנהלתן של רות דיין וזהר וילבוש — כלל מרכיב 
שנעדר מן היזמות הקודמות. לעומת ָשני וויצ”ו, שהוקמו ונוהלו על ידי ארגוני נשים, 
נהנתה אשת חיל )עד סגירתה ב–1951( מהמעמד ההגמוני של יוזמיה במדינה הצעירה. 
מסגרות הפעולה בחברת אשת חיל עוצבו בידי נשים שנמנו עם האליטה 
החברתית–פוליטית, ואילו האומנים ובעלי המלאכה באו מקרב העולים החדשים, 
שנזקקו לסיוע לצורך קיום יום–יומי. הפרויקט הראשון של אשת חיל כלל רקמה בדגם 
אחיד — דגם של רצועת רקמת כוכבים בשחור–לבן לחולצה ברוח הרובשקה הרוסית 
מתוצרת אתא — שבוצע במושבי עולים שונים בלא כל הבחנה במוצאן של הרוקמות. 
במשך שנה נרקמו עבור אתא כ–30,000 חפתים וצווארונים של דגם רובשקה לגברים 
ודגם “חולצות ישראל” לנשים. רות דיין וזהר וילבוש סיפקו את חומרי הגלם ואת 
המכשירים, והמדריכות — בסיועם של אמנים ומעצבים מבצלאל — קבעו את הדגמים, 

1.  דוח ישיבה מיום כ“ה בחשוון תשט“ו: משרד העבודה, 21 בנובמבר 1954, ארכיון מדינת ישראל, ירושלים; בתיה דונר )אוצרת(, 

, קטלוג, תל אביב: מוזאון ארץ ישראל, 2003, עמ‘ 12.  משכית: מארג מקומי

שם.  .2

את הצבעים, את קצב העבודה ואת גובה התמורה הכספית.3 כפי שנהגה מאוחר יותר 
במשכית, כאן החלה רות דיין לזהות מיומנויות מסורתיות בקרב העולים החדשים 
ולבסס עליהן מוקדי תעסוקה, נוסף על עריכת קורסים שבהם נרכשו מיומנויות 
מלאכת יד שזוהו כנדרשות בשוק. משכית הייתה המשך ישיר ליזמה זו, אלא שהבסיס 
הממסדי שלה, שהתגלם במעורבותו הישירה של משרד ראש הממשלה, היה מוצק 
ואיתן יותר מהבסיס של אשת חיל. משכית פעלה במרכז השיח התרבותי של ראשית 
המדינה כשותפה לאליטה התרבותית שכוננה אותו, ולכן הרפרטואר שבנתה בתהליך 
של סלקציה ושינוי המתבססים על חומרים מסורתיים, בשיטות עדכניות ובסיוע 

אמנים ומעצבים, זכה לנראות חסרת תקדים. 
חיבור זה יעסוק בהיבטים הערכיים של דפוסי הפעולה של משכית, שנשמרו 
לאורך כל הדרך, ובהיבטים שונים של זיקת תוצריה ליוצריהם, למקורותיהם ולקהלם. 
מאחר שלאורך השנים ניזון מאגר מקורות ההשראה לרפרטואר תוצרי משכית ממגוון 
מיומנויות מסורתיות ועדכניות ומהיצע רחב של מסורות עממיות והשפעות אופנתיות, 
לא ניתן לנסח מרכיבי שפה חזותית מובהקים, שיהיו תקפים למכלול תוצרי החברה.4 
עם זאת, כשמדובר במשכית, נדחק מיד הביטוי “עיצוב ישראלי” לקדמת התודעה. 
לכן, יוצג כאן ניסיון לעמוד על מאפייניו העקרוניים של מארג מקומי זה, כדי להשיב 
על השאלה: כיצד נוצר החיבור התודעתי בין עבודות צורפות שנוצרו בידי עולים 
מחצרמוות, מטפחות מבד משי של מצנחים שצוירו בידי תלמידי בצלאל, אריגים 
מחומר גלם לסמרטוטי רצפה ופסולת כותנה גולמית שנארגו בידי יוצאי בחאן במעברת 
עג’ור, מעילי המדבר שעוצבו על ידי פיני לייטסדורף ונארגו במפעל שניהל ג’ורג’ 
קאשי במגדל העמק )תמונה 1(, סלי הקש “דליה” ו”כרימה” שיוצרו בדליית אל–כרמל 
או האריגים שעיצבה נאורה ורשבסקי עבור בתי אופנה דוגמת דיור ואיב סאן לורן, 
פסלי הכבשים מקרמיקה שיצרה לידיה זבצקי והשטיחים שעיצבה ציונה שמשי, 

שנארגו במפעל בניהולו של ואסילי מנדל באום אל–פחם. )תמונה 2(
משכית שבזיכרון מצטמצמת לאוסף אקלקטי של חפצים — פריטי אופנה וחפצים 
לבית — ואולי גם להדהוד רחוק של מונחי טעם, יוקרה ומקוריות, מין עדכנות אופנתית 

יוצרות  יעל גילעת, ”‘רוקמות האומה‘: ארגוני נשים כפטרון האומנות העממית הרשמית", בתוך: רות מרקוס )עורכת(, נשים   .3

1970, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2008, עמ‘ 203-200.  -1920 בישראל, 

כמה מתוצרי משכית הם בעלי זיקה לאומנויות מסורתיות בארצות ערב השונות, בצפון אפריקה ובדרום אמריקה )רקמות, אריגים,   .4

שטיחים וצורפות(, מקצתם קיבלו את השראתם מממצאים ארכאולוגיים מקומיים )תמונות פסיפס, אריגים ואופנה(, מנופי הארץ 

וממראה תושביה הילידים )לדוגמה, מעיל המדבר ותכשיטים בדווים( ומאומנות פלסטינית עממית )רקמות עזה ובית לחם, ג'לביות, 

כלים ורהיטים שונים(; תוצרים אחרים הושפעו מאופנת ילדי הפרחים )בדי הּבָטיק(, ולרובם זיקה לשפת המודרניזם של אמצע 

המאה העשרים. 
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בעלת ערך מוסף שנקשרה בשעתו לדימוי חברתי. ואולם, כחפצים אחרים הנושאים 
את עקבות תהליכי ייצורם ושיווקם בתנאים היסטוריים ותרבותיים מסוימים, מוצרי 
משכית נושאים עמם עדות: עדות על ערכי המרה — ערכי שימוש וערכי חליפין — 
אסתטיים, כלכליים וחברתיים, על ידע מצטבר וידע נרכש, על דפוסי הבחנה בין ייצור 
לצריכה, על ניידות והגירה, על ריבוד חברתי ועל מצבי מעבר מאורח חיים המתויג 

כתוצר של תרבות טבעית אותנטית לפעולה בעולם של מושגים מודרניסטיים. 
צורניות השאובות מהדוקסה,5 שהתפיסה  בניסיון להשתמש בתבניות 
המודרניסטית דחתה לחלוטין, ולחבר את הידע האצור בהן למנגנוני עשייה עכשוויים, 
ביצעה משכית מהלך יחיד מסוגו: היא רתמה את העמלנות ואת מלאכת היד המסורתית, 
כערך סימבולי ולא רק כפונקציה אסתטית, לתהליכי פיתוח, ייצור ושיווק עדכניים, 
וחשפה אותן כמשתתפות שקולות בערכן לעולם שבו הסתמן פולחן החדש כערך 
חשוב.6 משכית פעלה במרחב שבין שני מונחים שמוצאם במשפחה אחת: שם העצם 
"מקור" ושם התואר "מקורי", בפעולה שהכילה בתנועה אחת גם את המסורתי וגם 
את החדש ונטול התקדים. המונח מקור מורה על משהו שצומח או נובע ממנו דבר–
מה, מעיין, מוצא, ראשית, ואילו המונח מקורי מוגדר כמשהו חדש, דבר שמתפתח 
בלא תלות במשהו אחר, אינדיווידואלי, משהו שנוצר או מוצג לראשונה.7 משכית 
השתמשה בשני המונחים — היא שלחה מבט אל התוצרים של מה שנתפס כתרבות 
טבעית, מושרשת ונטולת קונפליקטים, והפיצה אותם, כאשר הממסד היה מעוניין 
לדחוק את גבולות הדוקסה )בשם מדיניות כור ההיתוך( ולחשוף את השרירותיות 
של מה שנתפס כמובן מאליו.8 אבל משכית לא הסתפקה בכך. כדי להבטיח את 
ממדי ההפצה של מוצריה ואת קיומה הכלכלי של החברה, היה עליה להשתמש 
במונח "מקוריות", אחד מאבני היסוד של התפיסה המודרנית, שתורגם לפרקטיקת 

מונח שטבע פייר בורדייה )Bourdieu(. דוקסה היא התאמה בין דרך חשיבה לבין מבנה חברתי, שבו אין מעלים את מערכת   .5

הערכים לרמת המודעות ואין קוראים עליה תיגר, כאילו הייתה מעין טבע שני. זה מצב ללא בחירה, שכן האנשים כלל אינם 

יודעים שישנן חלופות להנחות שהם מחזיקים בהן. ראו: ענת הלמן, בגדי הארץ החדשה, ירושלים: מרכז זלמן שזר, 

2012, עמ‘ 178.

בשנות החמישים של המאה העשרים צורף המונח ”מודרני“ כתו איכות לטקסטים פרסומיים ששיווקו מגוון רחב של מוצרים,   .6 

 מכלי בית ומוצרי אופנה ועד דירות. יתר על כן, למרות המגבלות שהוטלו באותם ימים על יבוא מוצרים מחוץ לארץ, ביטויים 

 כגון ”שמלות אמריקאיות“ פעלו כמטה קסם שיווקי. אמריקה הייתה העולם החדש, הִקדמה, היא הייתה ההבטחה הגדולה, 

לאחר שאירופה הכזיבה. 

 Webster Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New Jersey: Random House :ההגדרות מתוך  .7

Value Publishing, 1996, p. 1366

 Pierre Bourdieau, Outline of a Theory of Practice, Richard Nice )trans.(, Cambridge: Cambridge University :ראו  .8

Press, 1995, p. 169

:1 תמונה 
מימין לשמאל: המעצבת פיני לייטרסדורף 

והדוגמניות בתיה דיסנצ'יק וקארין דנסקי 
במעילי מדבר, 1970, צילום: בן לם
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שיווק. משכית העסיקה אמנים ומעצבים, בהם גם בוגרי בצלאל ומוריו, שתפקידם 
היה להתוות את מסגרות הפעולה ולתעל את מלאכת האומנים, שנשאה את עקבות 

המקור, ליצירת אמירה מקורית במונחים מודרניים. 
המהלך שביצעה משכית נע בין שני קצוות: מצד אחד, ייצור חפצים וחלקי פריטים 
שנשאו מראה מובהק של מלאכת יד יחידנית, הציגו מוטיבים מסורתיים שמקורם 
בתפוצות ישראל באסיה ובצפון אפריקה, ואחר כך בשטחים שנכבשו במלחמת 
ששת הימים, יצרו פרשנות למוטיבים מקומיים וארכאולוגיים ונשאו עקבות של 
פעולה עמלנית; מצד אחר, יישום תפיסות עיצוב עדכניות, שהניבו שפת צורות שהיה 
בכוחה לתקשר עם קהל הצרכנים במונחים של קנון אסתטי בין–לאומי בלא לייתר 

את עקבות העבודה.
הנראות של דרך פעולה זו הייתה תו ההיכר של מוצרי משכית; היא חשפה אמירה 
אידאולוגית והתוותה בעזרת כלים סימבוליים רצף היסטורי, שלא התבסס על מושגי 
הגבורה היהודית — שזכו בארץ למעמד מרכזי כמייצגיו הכמעט בלעדיים של הנרטיב 
 )Eco( ההיסטורי — כי אם על מרקם חיי היום–יום של אנשים רגילים. אומברטו אקו
עמד על האופן שבו נחשפים מוצרים כשקופים כדי לאפשר קריאה מבעד לפונקציה 
השימושית שלהם. אקו ביקש להציג את אופייה הסימבולי של הפונקציה התקשורתית, 
המעוגנת בשפת הצורות המודרניסטית. הוא ניסח מחדש את העיקרון המקודש של 
המודרניזם, שלפיו הצורה עוקבת אחר הפונקציה )form follows function(, וטען 
שצורת האובייקט, פרט לכך שהיא מאפשרת את הפונקציה, חייבת גם לסמל אותה 
באופן ברור, כדי לעשותה שימושית, נגישה ומעוררת תשוקה. לכן, הוא ביקש להרחיב 
את ההגדרה המקובלת של הפונקציה ולהחיל אותה על כל דרכי השימוש באובייקט, 
כשהוא מייחס לפונקציה הסימבולית של האובייקט חשיבות שאינה נופלת מחשיבותה 
של הפונקציה השימושית שלו. הפונקציה הסימבולית, טען אקו, מייצגת את השימוש 
החברתי באובייקט — היא מאפשרת קשרים חברתיים ומאשרת אותם, חושפת מעמד 
חברתי ומאשרת את ההחלטה לציית לחוקים.9 לפיכך, אם נתבונן בתמהיל המסוים 
שיצרה משכית, נוכל לזהות בו את שרשרת היוצרים, את גופי הידע שהיו בסיס ליצירת 

האובייקטים, את משתמשי הקצה ואת מערכות הערכים שהנחו את התנהלותם. 
המבט הרטרוספקטיבי ממקם את משכית בטריטוריה של תרבות שצמחה כאן 
ובגבולותיה של תקופה. משכית, הנתונה למבט זה, נושאת עקבות של מאמץ 
ליצור מנגנון חוצה עדות ומעמדות, שיחבוק את העולים החדשים והישראלים 

 Umberto Eco, “Function and Sign: The Semiotics of Architecture,” in: Nell Leach )ed.(, Rethinking Architecture,  .9

London: Routledge, 1997, pp. 186-187

הוותיקים במעגל אחד של פעולה משותפת. משכית מייצגת ניסיון לנסח מהות 
באמצעות עולם של חפצים. לכן, היא סימן דרך חזותי בתרבות הישראלית, ובו–
בזמן היא נושאו של מבט נוסטלגי, שנשלח מתקופה שבה נסב הדיון הציבורי על 
ניסוח גבולותיה החמקמקים של הזהות הישראלית לעבר ניסיון, לא תמיד מכוון 

או מודע לעצמו, ליצור דימוי ישראלי.
אולם בראש ובראשונה, משכית היא רות דיין. היא לב העניין. היא הכוח המניע 
וכוח ההתמדה. את פעילותה במשכית הגדירה כ”שירות לאומי”,10 שהונע על ידי 
הרצון ליצור מקורות פרנסה עבור העולים החדשים שנעתקו ממקומם ומאורח 
חייהם. מבעד לעיניה ייצגה משכית תפיסה חברתית–ערכית, המנסה ליצור רצף של 
המשכיות במקום של שבר וקטיעה. דיין הציעה לעולים קואורדינטות של התחברות 
לאורח החיים החדש, כאשר המדינה ארגנה עבורם, לפי יכולתה וצרכיה, אתרים בעלי 
אפיון ייחודי וזר להם לחלוטין, בין שאלו היו מעברות מוכות עוני ואבטלה או מושבי 
עולים, שבהם נאלצו התושבים לראשונה בחייהם לעסוק בחקלאות ובין שהיו תרבות 
ומנגנונים חברתיים שלא היו מוכרים להם מעברם. “החלטתי כי יש לתת לאנשים אלה 
להשתכר ממה שהם יודעים כבר”, אמרה רות דיין בריאיון, והוסיפה: “כשהגיע, למשל, 
עולה מעירק, שהיה מומחה לאריגה, הקמנו במקום מגוריו בית מלאכה וארגנו קורסים 
בהדרכתו”.11 משכית הקפידה תמיד לפנות אל אותו מרכיב בביוגרפיה של העולים 
החדשים שאיגד מיומנויות מסורתיות שנרכשו במשך דורות, אל היסוד שהכיל את 
ההיסטוריה האוטונומית שלהם, ובאמצעותו הציעה להם לחבור אל הסדר הלאומי 

והחברתי החדש. 
מדיניות כור ההיתוך של שנות החמישים במאה העשרים הייתה כלי שרת 
לעיצוב דגם אחיד של ישראלי חדש. מדיניות זו תבעה מהעולים החדשים התנתקות 
מכל המאפיינים הייחודיים של מסורות עדתיות ויצירת מערכת תרבותית, שאמנם, 
הכילה מרכיבים תרבותיים מגווונים, אבל ביסודה נשלטה על ידי מרכיב דומיננטי 
אחד — התרבות האשכנזית המערבית–אירופית. יישומו של עקרון כור ההיתוך החל 
במעורבות אינטנסיבית, לעתים קרובות בוטה, בכל תחומי החיים של העולים — 
ממסגרות התיישבות וסוגי תעסוקה ועד להיגיינה אישית, תכנון משפחה וחינוך.12 
במסגרת מדיניות זו, שהתעלמה מן ההבדלים העצומים ברקע ההיסטורי של העולים 

ין, ירושלים, תל אביב: וידנפלד וניקולסון, ספריית מעריב, 1973, עמ‘ 145. . סיפורה של רות די . . רות דיין והלגה דדמן, ואולי  .10

רוחמה גלבלום, ”אני ומשכית, מאת רות דיין", לאשה, 11 בספטמבר 1960.  .11

משה ליסק, ”המהפכה הדמוגרפית–חברתית בשנות החמישים: קליטת העלייה הגדולה", בתוך: אניטה שפירא )עורכת(, עצמאות,   .12

50 השנים הראשונות, ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 1998, עמ‘ 32.
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השונים, נמחק עברם של מקצת העולים ונשללה מהם תחושת 
הערך העצמי.13 על רקע זה, הציעה רות דיין לעולים החדשים 
באמצעות השתלבות בפעילותה של משכית, הערכה לשונּות 
האותנטית שלהם )תמונה 3(.14 בעוד העולים נדרשו לשלילת העבר, 
ניסחה עבורם משכית את עברם שלהם כמקור לתחושת ערך 
עצמי. משמעותו של עיקרון פלורליסטי חברתי ותרבותי זה הייתה 
מתן הכשר להגדרה עצמית של העולים וטיפול פרטיקולרי בכל 
עדה ועדה על פי אופייה. כך היה זיהוי הכישורים והמיומנויות 
המסורתיות של תושבי המקום לדפוס פעולה קבוע, שליווה את 
הצעד הראשון של משכית בכל מקום שפעלה בו )תמונה 4(. במושבי 
עולים מטריפולי, דוגמת כפר פורת וכפר שלווה, התפתחה תעשיית 
שטיחים; בראש העין, בחדיד ובנס ציונה בוצעה מלאכת צורפות; 
בקריית שמונה יוצרו רהיטים קלועים וסלים וכד’. עם זאת, גם 
במסגרת הסכמה זו, נוסחה המטרה במונחים של שינוי הדרגתי של 
העולים, או ליתר דיוק, השתנות משותפת וגיבוש חברתי משותף.15 
לכן, כאשר התבקשה רות דיין להסביר את התמקדותה של משכית 
בזמנים שונים בסוגי אומנות מסוימים, נוסף על סוגיית ההיצע 

והביקוש, היא הציגה כתנאי הכרחי לקיום הפעילות את תמיכתה הבלתי מסויגת 
בבחירתם של בני הדור הצעיר ביישובי העולים לנטוש את האומנויות המסורתיות 

ולבסס את תהליך הִחברות שלהם על מערכת החינוך הממלכתית.16 
בשנותיה הראשונות ניסתה מדינת ישראל לנסח מחדש את עברה, ולפיכך, 
עם הדבקות בתפיסה של שלילת הגולה, שנכפתה על יהדות אירופה, מחקה גם את 
עברם של יוצאי ארצות ערב, במהלך שנועד ליצור היסטוריה משותפת מתוך תחושת 
בעלות על ההיסטוריות הפרטיות. בתהליך יצירת הרצף ההיסטורי המבוקר, הוזכר 
לעתים הדימוי המיתי של עשרת השבטים האבודים, בעיקר כשדובר ביוצאי ארצות 
ערב. מיתוס עשרת השבטים האבודים, שעל פי המסורת שכנו מעבר לנהר הסמבטיון 
האגדי, שב ועלה בהקשר הציוני, עם עלייתם של יהודים מתימן לארץ ישראל בשלהי 
המאה ה–19, והעניין בו התעצם עם פרסום מחקריו של יצחק בן–צבי, נשיאה השני 

יות של הישראלים, חיפה: אוניברסיטת חיפה וזמורה–ביתן,  י התרבו נסים קלדרון, פלורליסטים בעל כורחם, על ריבו  .13

2000, עמ‘ 161-145.

נסים קלדרון טוען כי השוני נולד כאן, בארץ. כלומר, המזרחים לא ידעו שהם מזרחים לפני שהגיעו לארץ, ראו: שם, עמ‘ 155.  .14

ליסק, ”המהפכה הדמוגרפית–חברתית", עמ‘ 35.  .15

בתיה דונר, שיחה עם רות דיין, 14 באפריל 2002.  .16

ישראל )1953(. אף שלא נמצא אזכור למיתוס זה  נדחי  של מדינת ישראל, בספרו 
בפרסומי משכית, קשרו אותו מבקרי האמנות לפעילותה של משכית כבר בימיה 
הראשונים. למשל, כך כתב אויגן קולב, מנהל מוזאון תל אביב, בשנת 1955: “משכית 
הקדישה עצמה להחייאת האמנות העממית העתיקה של השבטים היהודים, אשר הובאו 
לארץ ע”י גלי העליה במשך השנים האחרונות, בעיקר מארצות המזרח”.17 סוג כזה של 
מבט פרשני לא עמד בסתירה לנרטיב ההיסטורי הסלקטיבי שנרקם במדינה הצעירה, 
ויתרה מזאת, הוא אף תמך בו והציג את אומנות מלאכת היד, שמשכית התמקדה בה, 
כסוג של עדות לקיומם של השבטים העבריים העתיקים. זיכרון קולקטיבי מומצא 
זה, שממנו, ככל הנראה, נבע גם חלומו של בן–גוריון על רמטכ”ל תימני, סיפק תחושת 
שייכות לאנשים שההגירה פרמה את נקודת האחיזה שלהם בתרבותם המסורתית. 

* * *
כאמור, מבחינת אופי הפעילות של משכית ומהותה, ייצגה הקמתה את שלב 
המיסוד של חברת אשת חיל.18 בתהליך לימוד השטח, שראשיתו עוד בעידן אשת 
חיל, נערכה בדיקת שווקים כדי לעמוד על דרישות השוק ומגבלותיו ועל טעמי 
הצרכנים הפוטנציאליים, ובעקבותיה נבחרו מוצרים מתאימים לשיווק, והאומנים 
נותבו לשימוש בחומרי גלם מצויים ולהפקת תוצרת שתתאים לדרישות השוק. 
בשלב זה נקבעו תבניות פעולה אידאולוגיות, שבמסגרתן פעלה משכית כל שנות 
קיומה: שימוש בחומרים טבעיים, בחומרי גלם מקומיים ובעבודת יד. על מפגשה 
הראשון עם תוצרי מלאכת היד בכפר אוריה, המושב שבו התחילה את פעילותה 
במסגרת מפעל ההדרכה של מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, סיפרה 
רות דיין במונחים של חשיפת “אוצר בלום של עבודות רקמה ממעשה יד, מפות 
ואריגים, וילאות מלמלה רקומים מלאכת מחשבת בדוגמאות כפריות ועדינות 
להפליא”. בכפר אוריה יושמה לראשונה הסינתזה בין מיומנויות האמנים לבין 
טעם הקהל. הרקמה האירופית המורכבת הוסבה לדוגמאות רקמה פשוטות 
בהנחייתה של דיין, “ועד מהרה היו רוקמות צווארונים וחפתים”, כתבה בספרה.19
כך גם במושב פורת, שהתגוררו בו כמאה משפחות משוכני המערות בגריאן 

שבדרום טריפולי. שם טוותה רות דיין תיאור רומנטי של נשות העדה: 

אויגן קולב, מלאכת בית בכפר — משכית, חברה לטפוח תעסוקת בית בע”מ, הקדמה לקטלוג, תל אביב: מוזאון   .17 

תל אביב, כסלו תשט“ו.

 , ”משה הוא אשר הציע שם למפעל החדש שהתחלתי בו — ’אשת חיל‘ — ובשם זה נודע המפעל בסוכנות", דיין ודדמן, ואולי  .18 

שם, עמ‘ 147. 

שם, עמ‘ 146.  .19

:4 תמונה 
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:3 תמונה 
עולות מתימן 
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בישבן בשמלותיהן הרחבות אל הנול, שבנוי היה בצורה אנכית ]...[, 
כמדומה שהן פורטות על נבל. שיטת עבודתן הייתה מתוחכמת והתוצאה 

אריג עדין ונאה להפליא. את החוטים שטוו משיער של עזי אנגורה, היו 
אורגות בצבעי הלבן והשחור הטבעיים. הצבע היחיד שהשתמשו בו היה 

האדום כעין החלודה, שהותקן מציפתם של זרעי הרימון.20 

ואולם, מיד אחר כך, עגנו הרהוריה במציאות של ישראל בשנות החמישים, 
והיא הוסיפה:

כיצד נשווק את האריג הנפלא הזה? כאן הייתה השקעה אנושית 
שאינה עומדת בשום יחס עם מושגים של שכר־עבודה. זו הייתה 

מסורת שמחוץ לתחומי הנמדד בכסף, מסורת שמונחים מסחריים כגון 
‘שיווק׳ זרים לרוחה. החלטתי, אפוא, להתאים את המסורת לצרכים 
מסחריים, כפי שעשיתי עם הרקמה הבולגרית, ועד מהרה היו נשות 

פורת אורגות שטיחים בצמר שקניתי מהבדווים בנגב.21 

במסגרת העיסוק בהיבטים של שיווק, נאלצה משכית לגשר על הפער בין מושגי 
זמן העבודה במזרח למושגי הזמן במערב )כשלצורך העניין, מדינת ישראל הצעירה 
מייצגת את המערב, כמובן(. לכן, הוצע לאומנים לרכוש טכניקות עבודה מודרניות 
ויעילות, סופקו להם חומרי גלם נגישים, שלא תמיד היו החומרים שהורגלו בהם, 
וכלי עבודה חדישים. התשלום תמורת עבודתם עמד ביחס ישר להספק שהציגו. 
במושב עבדון, שתושביו היו יוצאי מחוז אזרביג’אן שבקווקז, נעשה לראשונה 
מהלך שלימים יאפיין את דרכה של משכית בכל תחומי היצירה שעסקה בהם: דגמי 
השטיחים שנהגו תושבי המושב לארוג, זרועי פרחים בשלל צבעים לוהטים שהותקנו 
מצמחים, הוסבו לדגמים המבוססים על פסים צבעוניים על רקע חלק, שעוצבו בידי 
הצייר והגרפיקאי ז’אן דוד. עקרון השינוי וההמשכיות, שהתבטא בתרגומן של מיומנויות 
מסורתיות לשפת עיצוב עדכנית ונגישה, התנסח כעיקרון אידאולוגי שהתייצב בבסיס 
פעילותה של משכית, נוסף על היותו כלי שיווק יעיל. כך למשל עיצבה חנה ליבון, 
מנהלת מחלקת הצורפות, את תכשיטי משכית מחלקי תכשיטים תימניים שיוצרו 
על ידי צורפי משכית, או הנחתה אותם לבצע צירופים שלא תמיד תאמו את שילובי 
המרכיבים המסורתיים, אלא הותאמו באופן אינטואיטיבי לטעמם "המודרני" של 

שם, עמ‘ 152.  .20

שם.  .21

הצרכנים.22 מעצבי האופנה, בעיקר פיני לייטרסדורף )שהצטרפה למשכית בשנת 
1955(, השתמשו באותו עיקרון עצמו. האריגים, הרקמות והתכשיטים היו עבורם 
בבחינת חומר גלם, בין מצוי ובין מוזמן, שהיה מצע לניסוח אמירה עיצובית חדשה. 
תפיסה זו הציגה את מוצרי האומנות העממית או הפולקלור כגורם דינמי, המסגל 

את עצמו לשינויים ולתמורות כדי להשתלב במרחב התרבותי שהוא מתקיים בו. 
פעילותה של משכית תבעה מימון ותמיכה כלכלית ממסדית עקיבה, שנועדה 
לשתי מטרות: סיוע לאנשים שאינם יכולים להתפרנס בדרך אחרת וניסוח מה שכונה 
אז “סגנון ישראלי מקורי”. בשנות השבעים, כשמימושן של שתי מטרות אלו איבד 
מהרלוונטיות שלו ונעשה זניח בשל תהליכים חברתיים וכלכליים, הפסיקה הממשלה 
את תמיכתה במשכית. מנקודת מבט זו, אפשר להתבונן במשכית כפרדיגמה למאבק 
בין מסורת לחידוש בתרבות הישראלית. על פי גי דבור )Debord(, מאבק זה הוא 
העיקרון המנחה את התפתחותה הפנימית של התרבות בחברות היסטוריות, והוא 
אינו יכול להימשך אלא באמצעות ניצחונו המתמיד של החידוש.23 ואכן, בשנים שבהן 
גברה בארץ השפעת התרבות האמריקנית וגדל היצע היבוא והייצור ההמוני והמתועש 
של פריטי האופנה, לא הצליחה משכית לעמוד בתחרות מבלי לוותר בהדרגה על 
עקרונותיה הבלעדיים, עד שלבסוף, ב–1970, היא נמכרה למשקיעים פרטיים. ב–1978 
רכש את משכית איש העסקים שמעון הורן, ובאותה שנה פרשה דיין מפעילותה בחברה.

* * *
בכל שנות פעילותה, תחזקה משכית מנגנון שהתבסס על שיתוף פעולה בין 
אומנים, מעצבים ומסד שיווקי. עם הזמן הסתמנה תנודה במוקד פעילות החברה, 
מסיוע “בקליטה ובפתרון בעיות תעסוקה של עולים חדשים במקצועותיהם” אל 
“טיפוח מלאכת מחשבת בסגנון מקורי ישראלי”. תנודה זו במשקלן היחסי של 
שתי המטרות יוחסה לשיפור במצב התעסוקה ובקליטה הכלכלית של העולים 

בארץ, לצבירת ידע ולגיבוש שפה ייחודית או "סגנון" במשכית.24 
בשנת 1954, עם הקמת משכית כ”חברה לטיפוח תעסוקת בית”, לצד מענה 
לצורכי השעה בהיבט הומניטרי ומעשי כאחד, הדהד בדרכי פעולתה גם רעיון שהועלה 
על ידי בוריס שץ בבצלאל עוד בראשית המאה העשרים. במסמך יסוד של בצלאל 

יערה שחורי, שיחה עם משה בן–דוד, 17 ביולי 2002.  .22

גי דבור, חברת הראווה, תרגום: דפנה רז, תל אביב: בבל, 2001, עמ‘ 181.  .23

”דוח מעודכן על חברת משכית בע“מ, ממצאים והמלצות, משרד האוצר, רשות החברות הממשלתיות, אוקטובר 1964", ארכיון   .24

, עמ‘ 43. המדינה, ירושלים, בתוך: דונר, משכית: מארג מקומי
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הוזכר הצורך לגאול את היישוב בארץ ישראל מחרפת התלות בכספי החלוקה על 
ידי פיתוח תעשיות ביתיות, שתספקנה תמורה כספית גבוהה ותהיינה מקור עניין 

לאינטליגנציה היהודית.25 וכבר בשנת 1907 דיווח אליעזר בן–יהודה בעיתונו: 

עיקר מטרתו של בצלאל להמציא פרנסה לאחינו פה, עבודה ופרנסה 
על־ידי מלאכת אמנות. כי מלבד שהאמנות והיופי מטרה גדולה 

לעצמם, חשובים הם גם בבחינה המעשית, כי רק מלאכות כאלה, 
כמלאכה יפה, כמלאכת אמנות, שמצטיינת בחותם הטבע של הארץ 

אפשר להתחרות עם מעשה החרושת ובתי החרושת במכונות של 
ארצות החרושת בעולם.26 

עבודות הצורפות, אריגת השטיחים, התחרה, הרקמה, עבודות הצדף וקליעת 
הקש של בצלאל בוצעו מקצתן בין כותלי בית הספר ומקצתן בבתי האומנים וגם 
בבתי הצורפים התימנים במושבת בצלאל, שהוקמה בבן שמן. בבתי המלאכה של 
בצלאל נרכשו מיומנויות ונלמדו טכניקות עבודה, שם גם הוכנו הדגמים לייצור על 
ידי מורי בית הספר. מודל העבודה שפותח בבצלאל, שלפיו נשא המוסד באחריות 
להדרכת האומנים, לאספקת החומרים, לבקרת התוצרים ולשיווקם, דומה מאוד 
למודל שיושם במשכית, למעט הבדלים שוליים.27 מוצרי בצלאל נמכרו בארץ בעיקר 
לתיירים ושווקו בחו”ל באמצעות שורה של תערוכות שנהג שץ לערוך ברחבי 
אירופה ובארה”ב. ההבדל העיקרי בין בצלאל למשכית טמון במשקלם היחסי של 
הגורמים האידאולוגיים ובהשלכותיהם על דרכי הפעולה. שץ ראה ביצירת הסגנון 
העברי ובהפצתו את אחת המטרות החשובות בהקמת בצלאל,28 ואת התיקון 
הכלכלי–חברתי באמצעות אספקת פרנסה לתושבי ארץ ישראל כאחד האמצעים 
להגשמתה, ואילו משכית ניסחה את מטרתה האידאולוגית הבסיסית במונחים 
של סיוע בתהליכי ההתערות של העולים במולדתם החדשה על ידי יצירת מוקדי 

1929, ירושלים: מוזיאון  -1906 יגאל צלמונה, ”לדמותו של בוריס שץ", בתוך: נורית שילה–כהן )עורכת(, “בצלאל” של שץ,   .25

ישראל, 1983, עמ‘ 34.

אליעזר בן–יהודה, השקפה, גיליון כ“ז, כ“ו בטבת תרס“ז, 1907, עמ‘ 2. מצוטט בתוך: שרה חינסקי, ”רוקמות התחרה מבצלאל",   .26

וביקורת 11 )1997(: עמ‘ 196. תיאוריה 

רעיונותיו של ויליאם מוריס ניסחו את המסגרת הרעיונית לתנועת Arts and Crafts בבריטניה, ושימשו בסיס למודל העבודה   .27

של בצלאל ומקור השראה לפיתוח תעשיות בית במדינות רבות באירופה עוד בשלהי המאה ה–19. אין ספק, שגם משכית נהנתה 

מהשראת רעיונות אלו והושפעה במישרין מארגונים דוגמת Den Permanente בדנמרק, כשהיא מנסחת קריטריונים וגרסאות 

תפעול בלעדיות שהותאמו לזמן ולמקום.

יגאל צלמונה ונורית שילה–כהן, ”סגנון ואיקונוגרפיה של חפצי ’בצלאל'", בתוך: שילה–כהן )עורכת(, “בצלאל” של שץ,   .28

עמ‘ 203.

תעסוקה במקומות מגוריהם, וראתה בגיבוש “הסגנון הישראלי” תוצאה נגזרת 
מכך. כאשר חלה הטבה יחסית במצבם של העולים, הוסב מרכז הכובד התדמיתי 
של משכית אל התוויית סגנון ייחודי. אולם, כפי שעולה ממסמכים המתעדים את 
פעילותה של משכית, עשתה רות דיין ככל יכולתה, לעתים כנגד חוות דעתם של 
גורמים פעילים בהנהלת החברה, כדי לשמר את ההיבט התעסוקתי כעקרון–על. 
כשנה לאחר הקמת החברה נפתחה במוזאון תל אביב תערוכה של "משכית, 
בכפר. עיון בחומרים  בית  חברה לטפוח תעסוקת בית בע"מ", שכותרתה מלאכת 
שהותיר הזמן חושף את קווי התדמית של משכית בראשית דרכה ומציע הסבר 
לתפקיד החברתי שמילאה ולאופן שבו נקלטה בתרבות הישראלית. המשמעות 
הנגזרת מהכללת תערוכה זו בתכנית התערוכות של המוזאון הייתה קיבועה של 
משכית בתודעת הקהל הישראלי כגורם שמבחינת חשיבותו התרבותית עומד בשורה 
אחת עם עבודתן של קבוצות אמנים אוונגרדיות כאופקים חדשים, עם יצירותיהם 
של אמנים ותיקים כגוטמן וראובן ושל אמנים צעירים כאביבה אורי, לאה ניקל, נפתלי 
בזם ואחרים, שתערוכותיהם הוצגו במחצית שנות החמישים במוזאון. בתערוכה 
הוצגה משכית בפני קהל המוזאון כאב–טיפוס לדגם פעולה המשלב “את היסודות 
האמנותיים של הפולקלור המזרחי ודרישות הטעם המודרני”,29 ומאחד ישן וחדש, 
מזרח ומערב, כלומר מתווה דגם מופת של עקרון כור ההיתוך )תמונה 5(. לצד תצוגת 
מגוון רחב של מוצרים, ישבו אחדים מעובדי משכית בחלל התצוגה, כחלק מובנה 
בתערוכה, והדגימו את תהליכי הייצור של אומנותם. התפקיד שנועד להם בנרטיב 
של כור ההיתוך כצאצאי השבטים העבריים העתיקים וכמייצרי השרשרת הגנאלוגית 
של עם ישראל, התגלם בתערוכה בחשיפת המיומנויות המסורתיות ובהצגתן כעדות 

היסטורית.30 )תמונה 6( 

קולב, מלאכת בית בכפר.  .29

תצוגה זו של אומני משכית מתפוצות המזרח, העוסקים במלאכתם המסורתית, נראתה שוב ב–1958 במיזם היוקרתי של ביתן   .30

ישראל בתערוכת אקספו בבריסל )עיצוב: ג‘ורג‘ הים(.

:6 תמונה 
קטלוג התערוכה 

"מלאכת בית בכפר", 
מוזאון תל אביב, 

נובמבר-דצמבר 1955

:5 תמונה 
דוגמנית עונדת תכשיטי 
משכית שהוצגו בתערוכה 
"מלאכת בית בכפר", 1955
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הרשימה הקטלוגית של התערוכה כללה ארבע קטגוריות של מוצגים: 
שטיחים ואריגים, מוצרי אופנה, נעליים וארנקים ותכשיטים. הושם בה דגש 
על ארץ מוצאם של העולים, על שם היישוב שהם מתגוררים בו ועל שמותיהם 
העבריים של המוצרים כגון “מדבר”, “צבר”, “תימן”, “חופש”, “עתיד”, 
“אכדיה”, “כנרת”, “גליל” ו”בת–שבע”, בעיקר בתחום אריגת הבדים.31 ליד 
קבוצת “תכשיטי ישראל העתיקה” צוינו שמות הפריטים, דוגמת “חגורת 
כוהנת העשתורת”, “תכשיטי אשקלון )עם אבן רומית(” או “ענק מרים 
הנביאה )שיני כריש(”, והוזכרו ארצות המוצא ומקומות היישוב של יוצריהם, 
לצד הגדרה פיוטית של פועלם בהקשר הלאומי: “יהודי תימן, תושבי ראש 
העין — מחדשי סגנון ישראל העתיקה". המפה המנטלית שיצרה משכית 
כרכה את תפוצות ישראל עם מפת ההתיישבות בארץ ואת ההווה של 
מדינת ישראל עם עברה, בין שהוא עברי, כנעני או רומי. הנרטיב שנוצר 

מאחד זמנים ומקומות, כדי להתוות תמונת עבר הסוללת את הדרך להווה משותף. 
בתצוגת אופנה שערכה משכית תשע שנים מאוחר יותר, בשנת 1964, היא 
הציגה לקהל הישראלי את דגמי “עין גדי”, שנחשפו קודם לכן בפני קהל תורמים 
בארה”ב בתצוגות האופנה של מפעל מלווה העצמאות והפיתוח )ה"ּבֹוְנְדס"(. פקעות 
צמר ופשתן, פלכי טוויה ואריגים מימי בית שני שנחשפו בחפירות שערך פרופ’ 
יגאל ידין בשנת 1960 במערת האגרות בנחל חבר היו מקור לפרויקט מחקר שבוצע 
במשכית, ובו שוחזרו אריגים מימי בר–כוכבא בידי נאורה ורשבסקי, שעמדה בראש 
מחלקת האריגה במשכית, ועוצבו פריטי לבוש שניסו לשמר את רוח המקור בידי 
פיני לייטרסדורף )תמונה 7(. דגמי “עין גדי” הוצגו במשכית על ידי דוגמנית ערבייה,32 
ולצדם הופיעו דגמי אופנה שנשאו שמות יישובים בישראל: יפו, ירושלים, תל אביב, 
קיסריה, שדה בוקר, נצרת, נהרייה, זיכרון יעקב, אילת וכד'. באמצעות הצלילה אל 
מעבה ההיסטוריה ויצירת מחבר בין גבורת בר–כוכבא ואנשיו לבין הקיבוץ הישראלי 
עין גדי, כוננה משכית מבט בעל ממד עומק היסטורי על מפת ההתיישבות בארץ. 

מבט חוצה זמנים זה מעוגן במקום המוצג כאתר המשמר את ההיסטוריה שלו.
הקהל נהר בהמוניו לתערוכת משכית במוזאון, כדי לחזות במוצרים וביוצריהם. 
שפע של כתבות שסקרו את התערוכה ראו אור בעיתונות היומית. המוטיב המרכזי 

מעניין לציין, שכמה משמות אלו מזכירים את השמות שבהם כינו יצרני הסיגריות בארץ את מוצריהם משנות הארבעים של המאה   .31

העשרים ואילך כביטוי לפטריוטיות. 

התקדים לזיהוי הערבי עם היהודי הקדום התנסח בראשית המאה בספרות הלגנדרית של ארץ ישראל ובאמנות שנוצרה בבצלאל   .32

באותן שנים.

שחזר ונשנה בהן, בהשפעת הטקסט של קולב בקטלוג ובהשראת נוכחותם הפיזית של 
האומנים באולם התצוגה, התנקז לרוב לגבולות אוצר המילים של האתוס הישראלי 
ונגזרותיו: “אמנות יהודית עתיקת–יומין בתערוכת המוזיאון בת”א”, הכריזה כותרת 
הארץ באותו יום נכתב: “’משכית’  ר על פתיחת התערוכה;33 ובעיתון  המשמ בעל 
]...[ מקדישה עצמה להחייאת האמנות העממית העתיקה של השבטים היהודים 
מארצות נידחות וחסרות תרבות מערבית, בעיקר מארצות המזרח”;34 פרפראזה על 
פסוק תנ”כי — “יפיפותו של שם באהלי שם” — נוסחה ככותרתה של כתבה בשבועון 
,35 ובמעריב צוין כי “’משכית’ זהו שמו של ארגון שמודיע כי כל מטרתו היא  במחנה
להחיות ולקיים את המלאכות והאומנויות העתיקות של ישראל, שהובאו חזרה 
לארץ ישראל עם העולים יוצאי ארצות המזרח".36 תחת הכותרת “אמנותם של שוכני 
הדור לקוראיו תיאור ססגוני המעיד על  המערות במוזיאון תל אביב” הציע העיתון 
הכללה בעקבות היסחפות רגשית עזה: “זרקורי העיתונות, הצילום, הרדיו והקולנוע 
הופנו לעברם של שוכני המערות מתימן, מצפון אפריקה ומקורדיסטן — העוסקים 
ברטט קודש במלאכתם — לעיני כול — בין כתלי המוזיאון, ההומה מאלפי מבקרים 
בימים אלה”.37 כמה מכתבות אלו לוו בתיאורים סטריאוטיפיים של האומנים, דוגמת 
: “בשתי פינות שונות בתערוכה הוקמו שתי בימות.  דבר השבוע התיאור שהופיע ב
על האחת מדגימים אברכים צעירים מסולסלי פיאות את מלאכת הצורפות ]...[. 
על הבימה השנייה קורסות בישיבה מזרחית שתי אורגות, עטופות גלימות נוצצות 
ועדויות במיטב עדייהן”.38 תיאורי העושים במלאכה ייצגו במובהק את מבטו של 
הממסד האשכנזי, שהתבונן בהם מבעד למסנן מכונן מרחק ויוצר הזרה כתנאי הכרחי 
ומחייב לשחזורם של מיתוסים עתיקים באמצעות ייצורה של אקזוטיקה. מקצת 
התיאורים לא היו חפים מביטויים של התנשאות. כך התחיל תיאורה של אורגת 
מכפר עוזה שבנגב: “'שו אסמק?', כלומר, מה שמך?", שואלת הכתבת ומבהירה: 
“אל גרסיה גואטה אי אפשר לפנות בשפה מלבד ערבית. היא עלתה ארצה לפני 
חמש שנים מג’רבה שבטריפולי. גרסיה, שאינה יודעת בדיוק את מניין שנותיה, אבל 
מתקרבת, ללא ספק, לגיל שמונים, הינה אחת מ–40 האורגות הטובות ביותר בכפר 

16 בנובמבר 1955.  .33

16 בנובמבר 1955.  .34

7 בדצמבר 1955.  .35

פסל פרידברג, ”משכית", למרחב, 9 בדצמבר 1955.  .36

18 בנובמבר 1955.  .37

אלה בינשטוק, ”חמדות ’משכית", דבר השבוע, 24 בנובמבר 1955.  .38

:7 תמונה 
דגם "עין גדי" — עיצוב 

האריג: נאורה ורשבסקי, 

עיצוב הבגד: פיני 

לייטרסדורף, 1964
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העולים עוזה שבנגב הצפוני”.39 במקום אחר, ניסה כתב לאפיין את תערוכת משכית 
ולעמוד על יתרונותיה במלים: “ומה ההזדמנות לעריכת הבאזאר המזרחי הזה, יציר 
חלומה של הוליבוד, יריד מארץ קדם, ללא רפש ושרצים, ללא ריחות וניחוחות, ללא 
רעש ומהומה, ובמחירים קבועים? — זו תערוכת תוצרי ‘משכית’”.40 בעיניו, משכית 
הייתה מופע של אקזוטיקה "נקייה" וסינתטית, המנותקת ממקורות הייצור שלה 

ומסגלת את עצמה לטעמיו הנאורים של בן תרבות המערב.
באווירה זו של פרשנות, הרואה בעולים מארצות המזרח את מייצגיו האקזוטיים 
של גלגול כלשהו של האוריינטליזם בן המאה ה–19 או, לחלופין, כלי שרת בייצור 
היסטוריה מבוקרת של עם ישראל, בלטו דברי הביקורת של שמעון צבר. צבר, אמן 
ופובליציסט, בעל היסטוריה ארוכה של חשיפת נקודות תורפה בדרכי תפקודה 
והתנהלותה של החברה בישראל, שילח את עטו המושחז במה שזיהה כשימוש 
אינסטרומנטלי באנשים וכייצוג נלעג של העבודה כערך יסוד בחברה הישראלית. 

במדורו “בעיני צבר” הוא כתב: 

במוזיאון תל אביב נערכת בימים אלה תערוכה בשם ‘מלאכת בית 
בכפר׳ ובה מוצגים בינות לשטיחים, תכשיטים ובדים ארוגים, גם 
כמה אנשים חיים המדגימים לנו עבודה מהי. כיוון שרבו האנשים 

בעיר הזאת שידיעותיהם על העבודה שאובות מכלי שני או שלישי, 
דבר העלול לסלף את המושגים שלהם על ענין כה חשוב בחברה 
האנושית, אנו ממליצים בכל לב על תערוכה זו, ולוחצים את ידו 

של מר קולב, מנהל המוזיאון, שהבין לרוח הזמן, והביא לפני 
הציבור תערוכה חינוכית זו.41 

תצלומי האורגים והצורפים השוקדים על מלאכתם, שצורפו לחלק מהכתבות, תמכו 
בטקסטים והציעו תיעוד חזותי שנועד לעגן את הטקסט המילולי במשמעות אחת 
ממוקדת ולספק הוכחה לאמינותו של התיאור, אבל האיורים שצורפו לאחדות מן 
הכתבות קיימו דיאלוג פרשני עם הטקסט. איורו של שמואל כץ, ששולב באחת 
הכתבות ונוסח בשפת הריאליזם החברתי של אותן שנים, יצר סוג של דיסוננס, 
כשמשך את תודעת הקורא מן התיאורים האקזוטיים שעלו מן הכתבה אל עבר 

שם.  .39

פרידברג, ”משכית".  .40

הארץ, 25 בנובמבר 1955. לא במקרה תקף שמעון צבר בסוגיה זו דווקא את אויגן קולב, שבמאמריו מעל דפי משא   .41 

ועל המשמר נהג להביע תמיכה עקיבה באמנות המייצגת מעורבות חברתית. 

המציאות החברתית של מעמד העובדים בארץ.42 כך גם חשפה פרידל שטרן בשבועון 
, באיור שנרשם בקו קל וזורם על רקע כתבה שהתמקדה בעיקר בהיבט  במחנה
האופנתי של משכית, הן את המציאות של שנות החמישים, שבה חיילת צעירה 
מבקשת לרכוש דגם אופנה של משכית בצבע חאקי, הן את הפערים התרבותיים 

בין לקוחות משכית לבין אומניה. 

* * *
הצורך בניסוח מבנים סמליים לייצוג ייחודה של ההוויה הלאומית במדינה הצעירה 
הוליד שפת סמלים רשמית, שבה עוצבו סמלי המדינה וטקסיה, ולצדה שפה לא–רשמית, 
שהתאפיינה בניסיונות לברור מרכיבים שאפשר לזהותם כבעלי תכונות מטונימיות — 
כזהו הפלאפל המצרי, המזוהה כמאכל ישראלי לאומי, וכזוהי גם הרקמה התימנית, 
שנציגות ישראל בחו”ל נהגו להתהדר בה ולייחס לה הילה ישראלית אותנטית.43 
אין ספק שהצורך לסמן את כל תחומי החיים, ובכלל זה את תחומי הפרט, בסימני 
הלאומיות החדשה, ביטא את צורכי הזמן. ניסיונות בודדים ליצור בגד לאומי החלו 
כבר בשנות העשרים, ובשנת 1950 הוקם המכון העל–תיכוני למקצועות האופנה, 
שבו נעשה ניסיון מודע ליצור סגנון ישראלי שיתמזג “עם הטעם הצרפתי, הטכניקה 
האמריקאית וההשראה העברית–מזרחית”.44 כדאי לציין ולהדגיש כאן, שבניסוח 
מטרותיה של משכית עם הקמתה, לא הופיע כל אזכור לעיצוב סגנון מקומי. ואולם, 
סקירת הכתבות שראו אור כשנה לאחר הקמת החברה, עם הצגת תערוכת משכית 
במוזאון תל אביב, מבהירה שלא ניתן להתעלם מנוכחותה של שאלת הסגנון, ששבה 
ועלתה כמעט בכל כתבה שסקרה את התערוכה. מגוון ההתייחסויות לסוגיה זו נע 
בטווח שבין אמירות זהירות כגון: “אין היא ]משכית[ מתכוונת חלילה ליצור ‘אמנות 
ישראלית עממית מקורית’ לאלתר ובכל מחיר, אך נראה כי בהמשך העבודה יתגלו 
אך ניצנים ראשונים לאמנות מעין זו, וביום מן הימים יטביעו את חותמם על ההווי 
התרבותי שלנו”,45 לבין היגדים נחרצים דוגמת: “פרויקט זה שהתכוון מלכתחילה לספק 
עבודה חלקית לתושבי הכפרים, הצליח, למעשה, להשיג מה שלא השיגה תעשיית 
האופנה הישראלית — הוא יצר צליל שכולו ישראלי בלא להותיר מקום לטעות”.46 
המשותף לכל האמירות האלה היה אופיין הכללי, הלא–ספציפי. איש מן הכותבים 

פרידברג, ”משכית".  .42

יש לציין, שלדברי רות דיין, מעולם לא השתמשה משכית ברקמות תימניות, ככל הנראה, מסיבות מעשיות.  .43

איילה רז, חליפות העתים, תל אביב: ידיעות אחרונות, 1996, עמ‘ 147.  .44

”משכית: יפיפותו של שם באהלי שם“, במחנה, 7 בדצמבר 1955.   .45

Lea Ben-Dor, “Maskit Draws Style from People and Places”, Jerusalem Post, 30.11.1955  .46
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לא הצביע על דגם או על שורה של מוצגים כלשהם כמייצגי “הסגנון הישראלי”, אלא 
על כוח ההקרנה של סך כל המוצגים, המכוילים לתדר המזוהה כישראלי. 

אבחנה אינטואיטיבית זו, שעברה כחוט השני כמעט בכל הטקסטים, תאמה את 
אופי העשייה של משכית. משכית הותירה את סוגיית שימור המסורת לטיפולן של 
המחלקות האתנוגרפיות במוזאונים, ולא ראתה בשמירת האוטונומיה של המסורות 
העדתיות השונות ערך שיש לקדש אותו.47 המסורות כולן גויסו בדיעבד ליצירת אמירה 
עדכנית בתחומי העיצוב השונים. אמירה כזו יוצרת תחושה הומוגנית, הכרוכה, מצד 
אחד, בוויתור על האיכות הייחודית של המקור, ומצד אחר, בניסוח אמירה מכלילה, 
כלל–ישראלית, המהדהדת במונחים של סגנון או דימוי שתכליתם לייצג את רוח המקום. 
תהליך ההסתגלות למעבר מקיום עדתי בחברות שרובן שימרו אורח חיים 
מסורתי למדינת לאום מודרנית מתאפיין בכמיהה מנטלית–תרבותית אל ָעָבר שנתפס 
כמקור, ולכן כמייצג קיום אותנטי.48 גילומו של עבר זה בחפצים ממיר את הזיקה 
האינטימית והמופשטת ביסודה להיסטוריה, למסורת ולקולקטיב בזיקה לפולקלור, 
המיוצג בצירופים מסוימים של חומרים, מרקמים, צורות וצבעים. צירופים אלו, 
המכוננים את פריטי הפולקלור, משמשים כעדויות המשמרות את מהותו האותנטית 
של המקור. תפיסת האמנות העממית כפרויקט מובחן של המצאת מסורת מצאה 
ביטוי נרחב בקרב האליטה הפוליטית–תרבותית הציונית בארץ עוד בראשית המאה 
העשרים. מרטין בובר תיאר בשעתו את האמנות העממית במושגים של צמיחה 
אורגנית מתוך מהות אותנטית, שהיא חלק מהטבע, כתוצר קולקטיבי של רוח העם. 
לדבריו, עניינה של האליטה התרבותית באיתור האמנות העממית נובע מהנחת היסוד 
הרואה בתרבות תהליך ציוויליזציוני ליניארי: פארותיו מסומנות על ידי התרבות 
העכשווית ושורשיו מיוצגים על ידי הפולקלור. לפיכך, הפולקלור — היסוד הבלתי 
מפותח, הארכאי — לצד היותו מושא לתרבות, משמש גם כמקור לאיתור שרידיה 
המשומרים של התרבות העכשווית. אולם הפולקלור אינו יכול להתקיים בלא המבט 
המכונן, מבטה של האליטה, הממקמת את עצמה מחוץ לפולקלור ומגדירה את 
גבולותיו. 49 לפיכך, מנגנוני צריכת הפולקלור ושיווקו מנוהלים בידי שכבה חברתית 
המנותקת מהשכבה היצרנית. בדומה לכך, התקיים מפגשם של האנשים שכתבו על 
משכית או צרכו את מוצריה בטריטוריה של המוצרים עצמם, המנותקת מן היוצרים, 
שנותרו אנונימיים, פרט למעצבים, שנטלו על עצמם את משימת התוויית גבולות 

הפולקלור ושכתובו בשפה עדכנית.

בתיה דונר, שיחה עם רות דיין, 4 ביוני 2002.  .47

ואידיאולוגיות בחברה מסוכסכת, תל אביב: רסלינג, 2002, עמ‘ 178–179.  משה צוקרמן, חרושת הישראליות, מיתוסים   .48

חינסקי, ”רוקמות התחרה מבצלאל", עמ‘ 193.  .49

מוצרי הפולקלור משמשים עדים לָעבר וכלי ליצירת רצף של המשכיות, שמובֶנה 
בו מרכיב של שינוי הדרגתי.50 כבר משלביה הראשונים, ניסתה משכית לרתום את 
עצמה למנגנון זה של המשכיות ושינוי. בתוקף הלגיטימציה שהוענקה מעצם התהליך 
שזוהה כתהליך היסטורי רציף, בוצעו שינויים במרכיבים הפולקלוריסטיים שבחפצי 
משכית, שתכליתם ליצור שפת עיצוב עדכנית, שיעדיה שיווקיים. בשלבים אלו עדיין 
קיימה משכית את המפגש עם מוצרי הפולקלור תחת המטרייה האידאולוגית של 
המונח אותנטיות במובנו כמקור. אולם, משהלכה וגברה השפעת המעצבים שהיו 
מעורבים בעבודתה של משכית, הוסבה משמעות המונח אותנטיות לביטויו של החדש, 
פורץ הגבולות. בזמן שהציונות הממלכתית ניסתה לפתור בנסיבות הקמת המדינה 
את הסתירה בנוגע לאידאולוגיית האותנטיות שלה, בהישענות על אותנטיות המקור 
המיתי )היצמדות לטריטוריה התנ”כית( בד בבד עם התכוונות אל החדש — קיבוצו 
הפוליטי–חילוני של העם היהודי51 — יצרה משכית גם היא סינתזה, שבמסגרתה נוסחה 
התביעה לאותנטיות של החדש על בסיס הלגיטימציה של האותנטיות של המקור. 
כך נצברו במאגר הדימויים של משכית פרגמנטים פולקלוריסטיים שתכליתם הייתה 
הצבעה על עבר, בין שעבר זה הוא תולדה עדתית, שנוצרה במיזוג תרבותי בין חיי 
קהילה יהודית מסוימת בגולה לתרבות הלא–יהודית שסבבה אותה, ובין שהוא מייצג 
את עברם של יושבי הארץ הערבים מדורי דורות, שנתפס כמשמר את רוח המקום, 
בד בבד עם הדים צורניים וחומריים לשרידים ארכאולוגיים, דוגמת האריגים ששחזרה 
נאורה ורשבסקי בעקבות הממצאים במערת האגרות מימי בר–כוכבא בנחל חבר 
וקולקציית “עין גדי” שיצרה פיני לייטרסדורף בהשראתם, האוצרים זיכרון של תקופות 
נבחרות בהיסטוריה של עם ישראל בארצו. פרגמנטים פולקלוריסטיים אלו היו מצע 

ומקור השראה, ולעתים עיטור בלבד, לדגמי הפריטים והחפצים שעוצבו במשכית.

* * *
על רקע הדומיננטיות של השפה המודרנית בתחומי האמנות והאדריכלות בארץ, 
מצטיירת פעולתה של משכית כפרויקט בעל מאפיינים פוסט–מודרניים. אולם, 

”אם מתייחסים אל קטגוריות ’הגבוה‘ ו‘הנמוך‘ כאל ציוני אתרים סוציאליים, היה זה דווקא ’הנמוך‘ — במובנו כ‘פולקלור‘ או   .50

כ‘תרבות עממית‘ — אשר זכה בעידן המודרני המוקדם, ובאופן מובהק בתקופה הרומנטית, להילת האותנטי, כלומר למה שלא 

הושפע עדיין מהקונסטרוקציות ה‘מלאכותיות‘ של המודרנה. לא בכדי סברו בשעתם מתנגדי המהפכה הצרפתית בגרמניה, כי 

המהפכה נוגדת את ’הטבע‘, כלומר את התפתחותו האורגנית של ה‘עם‘, משום שהיא מדלגת על שלבים היסטוריים ’טבעיים‘. 

אורגניות זו נסמכה על תפישת התפתחות הדרגתית, לא נמהרת ולא מעושה, ובמובן זה, צפן בחובו האותנטי, כמאפיינה הבולט 

של תפישת החברה האורגנוצנטרית, לא רק יסוד של ראשוניות, אלא גם ממד של המשכיות, ואפשר אף — ’נצחיות‘". צוקרמן, 

חרושת הישראליות, עמ‘ 180.

שם, עמ‘ 184-183.  .51
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בעוד המודרניזם מנותק מן העבר ומנסח את עצמו במרחב תרבותי אוטונומי וחדש, 
ביצעה משכית פעולת דה–קונסטרוקציה, שבמהלכה היא רתמה מרכיבים ממגוון 
מקומות וזמנים כחלק מהבניית נרטיב המערב זיכרון ושכחה. פעולה זו של פירוק 
והרכבה נעשתה במוצהר לצורך התאמת מוצרי משכית לנתוני ההיצע והביקוש 
של השוק הישראלי והשווקים בחו”ל. מעצבים ומדריכים מטעמה של משכית 
התייחסו אל תוצרי מלאכת היד המסורתית כאל מאגר של חומרים, צורות וצבעים, 
שאפשר לדלות ממנו מרכיבים, לשנות את צורותיהם של אחדים ולזנוח אחרים, 
כדי לצרוף מהם אמירה עיצובית עדכנית. בפעולה זו נזנחה מהותו המקורית של 
החפץ המסורתי, המורכב מסך חלקיו, והוסטה הצדה. כלומר, העבר נמחק, כדי 
שמרכיבים נבחרים ממנו, שזוהו כרלוונטיים במונחים של עדכנות אופנתית, יצטרפו 
לכדי יצירת חפץ חדש שאפשר לשווקו בתנאי השוק של החברה המערבית. במבט 
רטרואקטיבי אפשר לזהות חפצים אלו כחלק מההיסטוריה החומרית של ישראל, 

וזיקתם למקורות תרבותיים אחרים נותרת סמויה מן העין. 
מעניין במיוחד המפגש בין השפה האדריכלית של בניין אל–על, שבו שכנה החנות 
המרכזית של משכית, לבין התפיסה שיוצגה באמצעות אופי הפריטים של משכית 
ופעילותה. את ההיבט העדכני בבניין אל–על זיהה האדריכל רם כרמי כראשיתו של 
מהפך בבנייה בישראל. “בניגוד לבניין המשרדים המקובל במסורת הסגנון הבינלאומי”, 
כתב כרמי, “בית אל–על מציג דמות שהתפרקה לגורמים, אשר כל גורם חפשי לעטות 
את הצורה העצמאית המאפיינת אותו, ויחד הם מנסים לחבור לדמות מורכבת יותר, 
שעיקרה הדיאלוג המתפתח ביניהם. זהו תהליך של פירוק שבא ‘לשאת בעול’ של 
ביטוי המורכבות שבתוך הבניין”.52 כרמי דיבר על מקבץ של מרכיבים מודרניסטיים 
המתגבש לאמירה אוטונומית שמייצגת את ההיסטוריה שלה עצמה בלבד, דהיינו, את 
ההיסטוריה של תהליך התכנון; ואילו משכית הציגה צירופי מרכיבים שהובאו מזמנים 
וממקומות אחרים, כלומר, היא לא ייתרה את מראית העין של התהליך ההיסטורי, אלא 
העלתה אותו אל פני השטח כתוצר סינתטי ויצרה ארגון מבני חדש של חלקיו. ביטוי 
מקורם המובהק של המרכיבים במשכית נע בין אימוץ גורמים מסוימים בשלמותם 
כ”חפצים מצויים” )objets trouvés(, כמו בתכשיטים שהורכבו מצירופים חדשים 
של חלקי תכשיטים תימניים מסורתיים, שיצר משה בן–דוד בסדנת הצורפות שלו, 
ובכמה מפריטי האופנה של פיני לייטרסדורף, דוגמת שמלת הערב שעיצבה ב–1969 
מצמר שחור, שחלקה העליון משובץ במעשה צדף )מלאכתם המסורתית של יצרני 
מזכרות לתיירים בגדה המערבית(, לבין שימוש בשפת צורות אורגנית כבעיצוב דגמי 

רם כרמי, אדריכלות לירית, תל אביב: משרד הבטחון, 2001, עמ‘ 160.  .52

הטקסטיל והשטיחים של ציונה שמשי, או עמידה עקרונית על ייצור ידני, על שימוש 
בחומרים טבעיים ועל ניצול מיומנויות מסורתיות. כפי שסיפרה נאורה ורשבסקי: “אנו 
משתדלים להתאים לאורגים את סוג האריגה שבו הם אמונים. שני ערבים אורגים לנו 
בדי פשתן, ולתימנים אנו מספקים עבודות אריגה תימנית. בדרך זו נשמר היסוד הטוב 
של תכנון האריג המקבל אופי מזרחי אותנטי”.53 השפה המודרנית ממקמת את מוצריה 
בנקודה מוגדרת על ציר הזמן ובכל נקודה אפשרית במרחב, ואילו משכית ניסתה ליצור 
אמירה על–זמנית בעלת ִמתאם מובהק לתדר של המקום. אל מול עקרונות התפיסה 
המודרניסטית יצרה משכית אמירה לא–היררכית, עמוסת עיטורים ולקטנית באופייה. 
אולם, אקלקטיות זו נבנתה בתשומת לב אגב ניסיון לשמר מרכיבים שזוהו על ידי 
העין המערבית כ”אותנטיים”, כלומר שייכים למקומות מובחנים ולמסורות מוגדרות. 
מעשה ההתכה של מרכיבים אלו בשפת עיצוב עדכנית מהדהד את מאמציהם של 
העולים החדשים לתרגם את ניסיון העבר לפעולה בהווה. לא מדובר בהתמרה, כי אם 
בתהליך של הסתגלות והתאמה, המשותף לאורח החיים של העולים ולדפוסי הפעולה 
של משכית. רות דיין זיהתה את סוד הצלחתה של משכית בתמהיל זה של מה שכונה 
בשם "אותנטיות" )שאילת חומרים, צורות ושיטות עבודה( עם שפת עיצוב עדכנית. 

* * *
פעילותה העיצובית של משכית התמקדה באופנה, במובנו הרחב של המונח — 
פריטי לבוש, תכשיטים, אביזרי אופנה ופריטי עיצוב וקישוט לבית. משכית כמייצרת 
אופנה הגדירה איכויות פרטיקולריות במהלך שנות פעילותה, גם כנגד מוצרי “לכול” 
הסגפניים, ששווקו בראשית שנות החמישים כברירת מחדל, ומוצרי התפירה העילית, 
ששכפלו מודלים מיובאים מבירות אירופה, וגם לנוכח השימוש המתרחב במוצרים 
תעשייתיים וסינתטיים. הטריטוריה הבלעדית של משכית התאפיינה בעיצובים 
יחידניים, בחומרים טבעיים, בשיטות עבודה ובהיקפי ייצור מצומצמים יחסית. 
בשלהי שנות השישים, על רקע גל אימוץ המרכיבים האתניים ששטף את עולם 
האופנה הבין–לאומי, שמרה משכית על תו האיכות שלה ובו–בזמן התחילה להיפתח 
לאפשרויות חדשות כגון השימוש באריג “בנלון” הסינתטי בעיצוב דגמי האופנה של 
ג’רי מליץ )תמונה 8(. “משכית נועדה לתת עבודה! היא לא נועדה להיות תעשייה!”, 
חזרה רות דיין והדגישה: “היא נולדה כחלק מצורך לספק עבודה לעולים. רציתי לתת 
לאנשים לאכול, להעסיק את האדם שעובד ביד ולא יכול לעשות משהו אחר. מי 

בלה אלמוג, ”מהפשתן הערבי לבית דיור", ידיעות אחרונות, 18 בספטמבר 1962.  .53
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שהלכה לבית ספר, העדפתי שתלך ולא תשב ותרקום. לא רציתי לשמר מסורת”.54 
לצד מטרותיה המוצהרות של משכית, גויסו הידע וכוח האדם של עובדיה בניסיון 

לצרוף אמירה ייחודית בתחום האופנה, כפי שסיפרה ציונה שמשי:

לי הייתה הרגשה שלמשכית הייתה אפשרות לא רק לכבוש את 
הארץ, אלא את העולם, פתאום היו בגדים ואביזרים ברוח התקופה, 

אך עדיין האנשים לא חויבו להיות אופנתיים. כל צבעוניות הבגד 
השתנתה. בגדי משכית היו מקוריים וחדשניים על רקע מה שלבשו אז 

כולם. פתאום הייתה תחושה של צבעוניות על רקע הדלות. משכית 
קידמה דברים, ובכך תרומתה. היא סיפקה מוצרים חדשים לשוק, 

היא סיפקה נושא חדש. אנשים התחילו לקשט את בתיהם בבאטיקים 
והאווירה בבתים השתנתה.55 

אין ספק, שהאיכות הפרטיקולרית של מוצרי משכית הייתה קשורה קשר אמיץ 
לנסיבות ההזמנה, לשיטות העבודה ולעושים במלאכה. אולם, בקצהו האחר של 
תהליך הייצור–שיווק ניצב קהל לקוחות משכית. קהל זה תבע, מצד אחד, היצמדות 
לעקרון ההתחדשות, כפי שנגזר מעצם מהות מושג האופנה, ומצד אחר, הוא דרש 
ייצוג חומרי לאופיים המסוים של הזמן והמקום על רקע הלאומיות המתגבשת 
)תמונה 9(. דרישה זו לייצוגה של זהות בחומר התנסחה כלפי פנים כסוג של התבוננות 

פנימית והכרת ערך עצמי, וכלפי חוץ כמופע מרהיב של הישגים. קהל הלקוחות 
של משכית בראשיתה היה קהל אליטיסטי. הדי תצוגת האופנה הראשונה שלה 
העידו לא רק על סוג הקהל הנמען, אלא גם על מרחב הציפיות שיוחס לקהל זה: 

התוצגת ]תצוגת האופנה[ לכשעצמה הייתה 
ניצחון המקוריות והרעננות על השאבלונה 

והשיגרה. האוירה בתוצגת היתה אוירת 
מוזיאון או בית תרבות. קהל הנוכחים מנה 

אדריכלים, אמנים, ציירים, פסלים וכו׳. 
תחת לשכור דוגמניות מקצועיות, הדגימו 

את המוצגים השונים דווקא עלמות נאות, 
בלתי־מקצועיות, שהעניקו לתוצגת אוירה 

חביבה דוקא, משום שלא היתה מקצועית. 

פגישה בהשתתפות רות דיין, ציונה שמשי, יערה שחורי ובתיה דונר, 10 בספטמבר 2002.  .54

שם.  .55

יש לקוות כי ‘משכית‘ תזכה בהצלחה 
חומרית ולא רק אמנותית, שכן מוצרי 

אופנה אלה יחזירו לאשה הישראלית את 
החן המזרחי המיוחד לה.56

מוצרי משכית היו מזוהים עם קהל לקוחות שמנה 
אנשי אמנות, אנשי חברה ובוהמה, מקבץ חברתי 
המדינה  ראשית  בימי  אליטה  קבוצות  שייצג 
)תמונה 10(. דומה כי בעיני קהל זה עלה משקלם 

היחסי של גורמים כמקוריות או אקזוטיקה על 
גורמים אחרים, שניסו ליצור דימוי ישראלי ספציפי. רות דיין הצביעה על אחד 
ממוקדי הבעייתיות בתדמית האופפת את גילום הדימוי הישראלי, כאשר אמרה 
בריאיון: “תמיד היו אומרים ‘אופנה ישראלית’, אבל אני לא אוהבת את המילה הזאת, 
כי זה מזכיר לי את מה שלובשים אלה ששרים ‘הו הו’ ורוקדים הורה על הבמה”.57 
 )folk dress( יש להבחין בין המונחים לבוש עממי ולבוש לאומי. הלבוש העממי
מתגבש בקהילה מקומית במשך שנים, כותבת ענת הלמן, ולפיכך הוא כרוך במנהגיה 
ובערכיה המושרשים. הוא נתון להשגחת הקהילה, מבדיל אותה מקהילות אחרות 
ויכול לסמן מדרג פנימי של חבריה. הלבוש העממי משקף את העבר וחלים בו שינויים 
מעטים ואטיים בלבד. ואילו הלבוש הלאומי מזוהה עם נתינות או אזרחות במדינה 
ויכול להקיף אוכלוסייה הכוללת קבוצות אתניות מגוונות שמחזיקות במסורות לבוש 
עממיות שונות זו מזו. הלבוש העממי מעוצב בהדרגתיות מלמטה, בעוד הלבוש הלאומי 
מוכרז ומטופח מלמעלה בידי שלטון ריכוזי.58 דבריה של רות דיין התייחסו לניסיון 
לעצב לבוש לאומי, שבו ייצג הרעיון הלאומי פרק היסטורי שלידתו באידאולוגיה 
הציונית ולא באורחות חיים מסוימים. כלומר, מקור ההשראה ללבוש לאומי זה היה 
רעיוני, מופשט ונטול כל תקדים חזותי, ואילו הנחות הפעולה של משכית נוסחו 
בתבנית שונה. משכית שאלה מוצרי לבוש קיימים ופולקלור עממי כפורמטים צורניים 
ואידאולוגיים ועיגנה אותם במרחב פעולה בין–לאומי. תמהיל זה הכיל יסודות, גם אם 
לא תמיד במודע או במכוון, של שני סוגי הלבוש — העממי והלאומי — שנמהלו אלו 
באלו. ראשיתם של הניסיונות לעצב בגד לאומי, כותבת אילה רז, בעשור הראשון של 

לאשה, 14 בדצמבר 1955.  .56

אורן פריסקו, ”להיכן נעלם הישרא–שיק?", גלובס 25, דצמבר 2001.  .57

הלמן, בגדי הארץ החדשה, עמ‘ 282.  .58

:10 תמונה 
תצוגת אופנה של משכית 
בבית משפחת דיין 
)במרכז: רות דיין ופיני 

לייטרסדורף(, 1957, 

צילום: משה פרידן, לע"מ

:9 תמונה 
רות דיין מציגה לשרה טל, 

מלכת היופי של ישראל, 
חולצה ארוגה ביד, חנות 
משכית, תל אביב, 1956, 

צילום: חיים ה' פין, לע"מ
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המאה העשרים, כשהציעה חמדה בן–יהודה ליצור בגד שהתבסס על מראה הטלית.59 
לא מן הנמנע, שלימים עשה רעיון זה את דרכו לבחירה בהצעתו של הצייר ומעצב 
התפאורות אנטול גורביץ’ בתחרות לעיצוב תלבושות משתתפי כנס המחולות בדליה, 
שנערכה ב–60,1950 שדיין התבוננה בהן בעין ביקורתית. עם זאת, בשל החשיבות 
הסימבולית שיוחסה לנושא, שבה ועלתה בעיתונות עוד בשנות העשרים והשלושים 
התביעה שלא לחקות את אופנת אירופה, אלא ליצור בגד מקומי מקורי שיתאים 
לאקלים הארץ ולרוחה.61 עיתויה של תביעה זו עלה בקנה אחד עם אחד הנושאים 
המרכזיים שהעסיקו את הציירים והפסלים שהגיעו לארץ מאירופה — סוגיית האור 
הארץ–ישראלי ואופני השפעתו וייצוגו ביצירת האמנות. בזיקה לניסיונות לפצח את 
צופני המקום, שלבשו צורות מגוונות באמנות הפלסטית,62 זכתה השמלה “בת ציון” 
בגזרת עבאיה, שעיצבה פנינה ריבה, לצד השמלה “בת עמי”, במקום הראשון בתחרות 
לעיצוב הבגד העברי המקורי, שנערכה לקראת פתיחת יריד המזרח בתל אביב ב–1936. 
לימים צורפה שמלה זו למלתחתה של מרים ירון, מלכת היופי הראשונה של ישראל, 
כשנסעה ב–1950 לייצג את ישראל בתחרות מיס תבל.63 תביעה מסוג זה, שכאמור, 
לידתה עוד בשנות העשרים, עמדה לנגד עיניה של פיני לייטרסדורף, ששנים מאוחר 
יותר השכילה להציע לה מגוון פתרונות במהלך פעילותה במשכית. לא בכדי בחרה 
לייטרסדורף להיאחז בנגב, בנופי המדבר ובתושביו הילידים — הבדווים — כמקור 
השראה לחומרים ולצורות של רבים מהדגמים שעיצבה. נוף הקדומים של המדבר 
הוא נוף שלא זוהם, ועל כן מדובר במושגים על–זמניים ובאותנטיות בראשיתית. 
ניסיון זה לתכנן בגד מקומי )לא עממי או לאומי( נולד מהתבוננות נטולת מסננים 
תרבותיים במקום ובאנשיו, והתעלם ממגוון קלישאות רווחות, כדי לחשוף מערכת 

ערכים בסיסית שאינה תלוית תרבות. 
ההסתייגות שביטאה רות דיין כוונה למה שנתפס כדגם של בגד לאומי שנכפה 
מלמעלה וכתוצר של פולקלור סינתטי ומשטיח ניואנסים, שיוצר בארץ בעיקר לצורכי 
תיירות וייצוא. קהלה של משכית דחה סוג זה של פולקלור, בעודו נכון להיות קשוב 
לאמירה שהתנסחה בשפה מודרניסטית, שלא הייתה נגועה בפאתוס לאומי והתמקדה 
בניסיונות להגדיר את מאפייניו העל–זמניים או הטבעיים של המקום. דגמי האופנה 

רז, חליפות העתים, עמ‘ 88.  .59

על עיצוב תלבושת הרקדנים בכנס המחולות בדליה, ראו: הלמן, בגדי הארץ החדשה, עמ‘ 292.  .60

רז, חליפות העתים, עמ‘ 89-88.  .61

פסל האריה השואג, שיצר אברהם מלניקוב בתל חי במחצית שנות השלושים של המאה העשרים, ועבודותיהם של   .62 

אמני התנועה הכנענית בשנות הארבעים הם דוגמאות מובהקות למגמה זו. 

רז, חליפות העתים, עמ‘ 89-88.  .63

שעיצבה פיני לייטרסדורף עבור משכית היו דוגמה מובהקת לניסיון ליצור זיקה בין אורח 
חיים לסביבה. "אני סבורה", תאמר לימים, "שמה שמעניק למעצב חשיבות לאומית 
הוא היכולת שלו לעשות שימוש בצבעים לוקליים, ב'תחושה' ובמרקמים המסוימים 
של ארצו. אין זו הרקמה התימנית שהופכת את בגדי 'משכית' ל'ישראליים'. זאת יותר 
סכמת הצבעים של 'משכית' — חום מדברי, הגוון הלא–מולבן של צמר כבשים טבעי, 
השחור הלא–טהור, שמקורו באוהלי הבדווים, והכחולים הים תיכוניים המשתנים תדיר 
)ולא צבע הדגל, הכחול–לבן הישראלי(. נוסף על גזרה זורמת, המאפשרת תחושה 

נוחה באקלים חם".64 
בדומה לאמנים דוגמת יצחק דנציגר, ניסתה לייטרסדורף לפענח את צופני 
המהות של המקום מתוך התבוננות באורח החיים שנגזר מנתוני הסביבה הטבעית ולא 
מהיאחזות בנקודת זמן היסטורית. במבט רטרוספקטיבי, המשטיח הבדלי ניונאסים 
וגוונים, מיטשטשת תפיסה אידאולוגית זו של לייטרסדורף אל גבולות המליצה 
ההרואית של התקופה, אל תחומי הטריטוריה של האידאולוגיה המהפכנית, התובעת 
תרבות חדשה וארץ חדשה עבור האדם העברי החדש.65 אולם, בעיני התקופה, יצרה 
הסינתזה שהייתה מגולמת בפעילותה העיצובית של משכית וסירבה להסתפק 
בשכפול מוטיבים פולקלוריסטיים, היגד אופנתי שהיה בכוחו להנכיח שונות ומקוריות 

כלפי פנים ובו–בזמן גם להגדיר את הייחוד שלו כלפי חוץ. 
“את רצית לתת לעולים עבודה”, פנתה ציונה שמשי לרות דיין, “ומיד זה נהיה 
הישראליות האולטימטיבית”.66 בדברים אלו הציגה שמשי את הטענה שפעולת משכית 
כמענה לצורכי קיום גררה בעקבותיה, בדרך בלתי נמנעת, הצעה מגובשת ומנוסחת 
היטב לסיפוק צורכי תדמית. כאשר הוקמה על ידי ועדת השרים לענייני כלכלה בשנת 
1964 "ועדה בינמשרדית שתבדוק ותמליץ על דרכים להבטיח את טפוח הסגנון 
הישראלי במלאכת מחשבת, לבוש מקורי ותעשית בית סגולית",67 הוזמנה רות דיין 
כנציגת משכית ליטול חלק מרכזי בדיוניה, לצד נציגי מכון הייצוא, המכון לאופנה והמכון 
הישראלי לאריזה ולעיצוב המוצר. דיוני הוועדה, שעסקו בעיקר בהיבטים תפעוליים 
וארגוניים, לא הניבו הגדרה של סגנון ישראלי, אלא נסבו על סוגיות עקרוניות, דוגמת 
אופני מעורבותה ותחומי השפעתה של הממשלה ביצירת סגנון ישראלי, עבודת יד 
מול ייצור תעשייתי או אקסקלוסיביות מול ייצור המוני, מהות הקשר בין הגורם 

Fini Says: Designer of Fashion Classics Views Problems”, Jerusalem Post, 21.2.1966”  .64

, 12 בספטמבר 1986. נות( )ידיעות אחרו אדם ברוך, ”פיני לייטרסדורף/דור המדבר", שבועון תל אביב   .65

ראו הערה 55.  .66

שמאי צויגריך, מזכיר ועדת השרים לענייני כלכלה, 4 בדצמבר 1964, ארכיון המדינה, ירושלים, בתוך: דונר, משכית: מארג   .67

, עמ‘ 43. מקומי
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התעסוקתי לבין טיפוח הסגנון הייחודי וכד'.68 במהלך הדיונים הצטיירו קווי הִמתאר 
של פעילות משכית, ייחודה, היקפיה, המוניטין שלה ומעורבותה בהיבטים חברתיים 
על רקע פעילותם של גורמים אחרים. כבר בדוח מבקר המדינה, שפורסם שנתיים 
קודם לכן, צוין כי “חנויות משכית צברו בזמן קיומן מוניטין כמיוחדות במינן עבור 
מוצרי אופנה, תכשיטים ומוצרי נוי אקסקלוסיביים. ]...[ לקוחותיה של חנות משכית 
אינם נמנים עם ההמון הרחב, אלא מהווים חוג מצומצם מתוך הציבור הרוכש דברים 
אלה בגלל שונותם והמיוחד שבהם — או כמתנות אקסקלוסיביות לתושבי חו”ל”.69 

כתבת האופנה יהודית חנוך שבה והדגישה דימוי זה, כאשר כתבה: 

יש לה לחנות זו מעריצות נלהבות המוכנות לעמוד, כן, לעמוד, שעה 
ארוכה בצפיפות ובמחנק של קומת המרתף ובלבד לראות מה השתנה 
באופנת "משכית". לתצוגה כזו באים לספוג אווירה, לראות ולהיראות 
]...[. הבגדים נועדו לשלש קבוצות בלבד: אוהדות "משכית" מושבעות, 

המרגישות לא נוח בכל בגד שלא נארג ביד או נרקם בחוטי זהב, 
אמניות ישראליות וסתם נערות חביבות הנוסעות "לייצג" את ישראל, 
באופן רשמי או לא רשמי, ברחבי העולם ואמריקאיות הרוצות לקנות 

בארץ משהו אופייני, משהו מקורי ש"ישגע" את החברות לקלוב 
הקנסטה בברוקלין או בקווינס, ניו־יורק.70

* * *
בעוד בדיוני הוועדה נתפסה משכית כגורם אחד מבין כמה גורמים שעיסוקם נגע 
לסוגיית "הסגנון הישראלי", הרי שבהסכם המכירה של משכית לחברת משקיעי 
ישראל נוסחה הגדרה שיצרה זהות בין “מוצרים בעלי תדמית או סגנון יצירה מקורי 
ישראלי” לבין מה שהוגדר במסמך כ”סגנון משכית”.71 במסגרת המאמץ להציג דימוי 
ישראלי מובהק, שניכר באותן שנים לא רק בתחומי האופנה ועיצוב המוצר בארץ, 
אלא גם, ואולי בעיקר, בהגדרה של מרחב ישראלי בתחומים שבהם השיק לגורמי 
חוץ — בעיצוב הפנים של בתי המלון שנבנו בארץ, באניות הדגל של צים ובקרב תיירים 

דוחות מישיבות הוועדה הבין–משרדית לטיפוח הסגנון הישראלי, שנערכו בין התאריכים 4 בדצמבר 1964 ל–28 בינואר 1965,   .68

ארכיון המדינה, ירושלים, בתוך: שם, עמ‘ 45.

”דוח על חברת משכית: ממצאים והמלצות“, מרס 1962, ארכיון המדינה, ירושלים, בתוך: שם, עמ‘ 38.  .69

יהודית חנוך, ”‘משכית‘ עושה היסטוריה", מעריב, 2 בנובמבר 1964.  .70

העתק הסכם בין ממשלת ישראל ל–״Israel Investors Cooperation“, חברה שנוסדה ונרשמה בארצות הברית ורשומה כחברה   .71

זרה בישראל, ירושלים: ארכיון מדינת ישראל, 1970 )אין תאריך מדויק(.

ואוהדי ישראל בחו”ל — הותירה משכית את חותמה הייחודי. מגמה זו זוהתה כבר 
כמה שנים קודם לכן בפרק ההמלצות של דוח יועצי ניהול שהוזמן על ידי משכית, 
ובו הודגש כי “מכירת תוצרתה של משכית חייבת להתרכז יותר ויותר בשווקי–חוץ, 

הן לתיירים המבקרים בישראל והן לייצוא דרך חנויות וסוכנויות בחו”ל”.72
 ,Israel Fashion מה הציגה משכית כאשר הוסב מבטה כלפי חוץ? בחוברות
שערך והוציא לאור מכון הייצוא לרגל שבוע האופנה הישראלי מאז שנת 1965, שב 
והותווה דיוקנה של משכית כחברה שמוצריה מבססים את עצמם על שני סוגי 
האותנטיות — אותנטיות של המקור ואותנטיות של החדש. בעוד חברות אופנה 
ומעצבים ישראלים אחרים ניסו לנסח היגד מקורי ככל שניתן במונחיו של שוק האופנה 
הבין–לאומי, אחזה משכית בשני הקצוות: היא הציגה אמירה עדכנית במונחי עולם 
האופנה ובו–בזמן רתמה את מה שייחסה לו משמעות של ייצוג המקום וההיסטוריה 

שלו ליצירת זהות אופנתית שהתנסחה במונחים של בידול. 
כתבי העת ממירים את הבגד האִמתי, את מושא האופנה, במבנים איקוניים 
ומילוליים, המייצרים את האופנה כמשמעות. בעוד דימוי הבגד המצולם פתוח לפרשנות, 
בולמים התיאורים המילוליים את מרחב הקריאה שלו כשהם מסמנים בחירה כלשהי 
וכופים אותה על הדימוי.73 רולאן בארת )Barthes( כינה את העולם המשמש כרקע 
לתצלומי האופנה בשם “תאטרון האופנה”, וטען כי הוא תמיד תמטי ומסומניו מציגים 
אסוציאציות של חומרים, מבססים אקוויוולנטים פלסטיים או מבטאים ניגודים מסוגים 
שונים. הם יוצרים עולם של מסומנים המוצבים במרכאות ונראים לא לגמרי אמתיים, 
דבר המכונן את תחושת האותנטיות של המסמן, הבגד עצמו.74 סקירת תצלומי 
האופנה בגיליון Israel Fashion משנת 1966 חושפת דגמי אופנה המצולמים לרוב 
בהקשרו של טבע פראי, לא–מעובד )להבדיל מן הטבע הציוני המבוית( או בהקשרם 
של מבני אדריכלות מודרניסטיים — בניין עיריית בת ים שתכננו האדריכלים אלפרד 
נוימן, אלדר שרון וצבי הקר, והיכל הספר, שתכננו פרדריק קיסלר וארמנד ברטוס.75 
השימוש בהנגדה ובאנלוגיה של שדות סמנטיים יוצר בהתאמה הגברה של האפקט 
הדרמטי על ידי הצגת פרטי בניין לא–רגולריים מול בגד בעל קווים גאומטריים, והעמדה 
 מקוטבת של החומריות — קשיות הבטון מול רכות הבד — כאמצעי להנגדה, או לחלופין, 

מארק מהנדסים יועצים לניהול, ”משכית, חברה לטיפוח תעשיות בית בע“מ, דין וחשבון על סקר אפשרויות ייעול מפעלי   .72

, עמ‘ 47. החברה“, ינואר-אפריל 1966, ירושלים: ארכיון מדינת ישראל, ירושלים, בתוך: דונר, משכית: מארג מקומי

 Roland Barthes, The Fashion System, Berkeley: University of California Press, 1983, pp. 5-13  .73

שם, עמ‘ 301.  .74

Israel Fashion, Fashion Week 5, Tel Aviv: The Israel Export Institute, 1966  .75
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של פנאי מוכיחים שללובש אין כל קשר לתהליך תעשייתי כלשהו.76 כךצולמו מרבית 
Israel Fashion שהופץ לרגל שבוע האופנה  דגמי האופנה, שראו אור בגיליון של 
הישראלי ב–77.1968 דגמי הבגדים הוצגו שם על רקע של אתרים כגון יער, תחנת רכבת, 
לונה פארק או סדנה לייצור כינורות, למעט תצלום השער של משכית, שבו דגם בגד 
המארחת ורגליה היחפות של הדוגמנית הם כשלעצמם הספיקו כדי לחבור בעצמה 
למסר מובהק של פנאי. אולם, כבר בתצלום שער זה נחשפו רמזים למארג התדמיתי 
של משכית: תנוחת הישיבה של הדוגמנית האופיינית לנשות המזרח, התכשיט הבדואי 
הכבד שהיא עונדת ותכשיטי הראש והרגליים התימניים הצביעו על השתלבותה של 
משכית בגל האתני ששטף את עולם האופנה, וגם על האמירה האותנטית הייחודית 
שביקשה להציג בהקשר זה. כאשר הציגה משכית את עצמה בשורה אחת עם חברות 
ומעצבי אופנה אחרים, היא הצליחה לפרוץ מבעד לשורת הערכים שייצגו את רוח 
התקופה ולהסתמן כגורם אופנתי בעל ערך מוסף. משכית הציגה מעל דפי הגיליון 
טווח דימויים שנע בין יצירת סוגסטיה של פנאי לבין חשיפת ממד אותנטי. בכפולת 
עמודים בגיליון פרשה יעל דיין כעין פרופיל של החברה — ההיסטוריה, העקרונות 
האידאולוגיים והמנגנון התפעולי של משכית — בטקסט שהודפס מתחת לתשעה 
תצלומים. שישה מהם מציגים את האורגים והצורפים של משכית, אחד מהם מציג 
דגם של שמלה, ובשניים האחרים נראות יעל דיין, כשהיא מארחת את הנסיכה לי 
רדזיוויל )Radziwill(, ורות דיין במסיבת עיתונאים בניו יורק. היחס הכמותי בין סוגי 
התצלומים מצביע על הדגש ששמה משכית על הממד המצטייר כאותנטי וחושף 
מעורבות חברתית, לצד הצגת המוניטין הבין–לאומיים כסוג של מתן תוקף. שלושת 
הערכים המתאחדים לייצורו של שדה הכוח שממנו פועלת משכית — אותנטיות, 

מעורבות חברתית ומוניטין בין–לאומיים — תורגמו למונחיו של יתרון שיווקי. 

* * *
שלושה וקטורים מתווים את סיפורה של משכית: הראשון הוא אידאולוגי, השני 
קשור לפרקטיקה של מיצוב משכית כגורם משפיע בשוק המוצרים הישראלי 
והבין–לאומי והשלישי מייצג מענה לצורך לאומי להתוויית דימוי כלל–ישראלי. רות 
דיין ניסחה את האידאולוגיה של משכית מראשיתה על פי השקפותיה החברתיות 
הפלורליסטיות, וניהלה על פיהן את החברה. כבעלת יכולת לזהות איכויות ומיומנויות 

 Gilles Lipovetsky, The Empire of Fashion, New Jersey: New French Thought, Princeton University Press,  .76

 1994, p. 225

 Israel Fashion 10, Tel Aviv: The Israel Export Institute, 1968  .77

כדרך להדגשת הצורות האורגניות וכטכניקה של אנלוגיה צורנית. נוסף על ההיבטים 
הצורניים, הטווים את תאטרון המשמעות, במונחיו של בארת, הוחדר לתצלומים אלו 
רובד מטפורי, המקרין על דגמי האופנה המצולמים את ניחוח התהודה הבין–לאומית 

שזכו לה ההישגים הישראליים האלה בתחום האדריכלות. 
בתצלום שהציג את אופנת משכית בגיליון זה — חליפה שעיצבה פיני לייטרסדורף, 
התפורה מאריג עבה שיוצר בעבודת יד — נוצרה הקבלה שעלתה בעיקר מן החומריות. 
הבגד שלובשת הדוגמנית, השעונה על פסל מתכת מודרני, מסיבי ובעל צורות אורגניות, 
כאילו צמחה אתו מהקרקע, סופח את הקונוטציות של הפסל — קשר לאדמה, שורשיות, 
עצמה ומודרניזם. הטקסט המילולי, כמקור מידע המשלים את הדימוי החזותי, המודפס 
בשחור–לבן ומעגן אותו במרחב מוגדר של משמעות, חיזק קונוטציות אלו, כאשר 
הצביע על סוג האריג — צמר, צבע הבגד — טרה קוטה וטכניקת האריגה — עבודת יד. 
בשונה מתצלומי האופנה האחרים, שניסחו את המפגש עם הטבע במונחים של פנאי — 
למשל, באמצעות מראה של גבר מעונב במעיל עור ארוך וחובש כובע, הצועד בשדה 
טרשים, או של נערה המטפסת בשובבות אל צמרתו של עץ — הציעה משכית קשר 
אורגני אל המקום דרך החומרים והטיפול בהם, שיוצג במונחים עדכניים. הרלוונטיות 
של משכית התנסחה במונחים של חיבור למקום וממנו אל רצף היסטורי שמובלע בו 
תהליך דינמי של שינוי. כך הוצגה תפיסת העיצוב העדכנית כהמשך טבעי לצמיחה 
מן המקום. לצד משכית, שהסתמנה מעל דפי גיליון זה כחברת האופנה היחידה 
המציגה, הן בפריטי האופנה הן בהקשרם של האובייקטים הנלווים, דימוי כולל בעל 
סממני זיהוי היסטוריים, שבה ומוטעמת נוכחותם של שני המבנים, שנבנו במחצית 
שנות השישים והוצגו ברקע כמה מתצלומי האופנה: האחד, בניין עיריית בת ים, 
הממשיך מסורת בנייה שניצניה באדריכלות שנות העשרים בארץ ומטמיע מרכיבים 
מזרחיים באמירה מודרניסטית; והאחר, היכל הספר, המשכפל צורת מכסה של כד 
מימי בית שני, מסוג הכדים שבהם נחשפו המגילות הגנוזות, ויוצק אותה לתבנית 
מודרניסטית. כך, אפשר לראות כיצד השתלב הפן האידאולוגי של משכית בתמונה 
דיאכרונית, נוסף על היותו חוליה ברצף סינכרוני שראשיתו בבצלאל בראשית המאה 
העשרים והמשכו בפעילותם של אדריכלים כגון אלכס ברוולד, יוסף מינור ואלכסנדר 
לוי בשנות העשרים של אותה המאה, שניסו ליצור סינתזה בין מזרח למערב ולנסח 

את אופי מבניהם בשילוב של שפת המקום והזמן. 
דימויי האופנה משדרים יוקרה במונחים של סגנון חיים, המתורגמים לרוב לייצוגים 
של פנאי. כדי לשרת את מטרתם ולהקרין יוקרה, על הבגדים להיות לא רק יקרים, אלא 
גם להראות את הלובש אותם כמי שאינו מעורב בשום עבודה יצרנית. ניקיון וסוגסטיה 
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ייצור מסורתיות, פעלה דיין בקרב אוכלוסיות חלשות ביישובי העולים ובמגזר 
הערבי בישראל משנות החמישים ואילך, ולאחר מלחמת ששת הימים, גם בערים 
ובמחנות הפליטים שמעבר לקו הירוק. בהיותה מעוגנת היטב בחברה הישראלית, 
היא התוותה, תוך שהיא מלקטת את אומניה של משכית על מנת לספק להם 
פרנסה, את תבנית הפעולה האופטימלית, שהציגה כמוטו של משכית: “על מנת 
למכור עבודת יד במחיר ראוי צריך עיצוב מודרני”.78 עיצוב עדכני, עבודת יד, חומרים 
טבעיים ושכפול דגמים בכמויות מוגבלות היו לקווים המנחים את פעולת הייצור 
של משכית. בלא לוותר על עקרונותיה, הפכה משכית לבית גידול למעצבים רבים 
בארץ, שעשו בה את צעדיהם הראשונים. עם זאת, התרגום התפעולי של השמירה 
המוקפדת על העקרונות האידאולוגיים תבע מחיר של תלות בממסד, ומשניטלה 

תמיכת הממסד, עברה משכית ב–1970 לידי משקיעים פרטיים. 
כמנסחת שפת אופנה, נחשפה משכית למגרש המשחקים של עולם האופנה, 
שבו הייתה נתונה למערכת ציפיות של קובעי טעם, לתביעה להתחדשות מתמדת, 
לתחרות ולתנודות שוק. הופעת משכית כגורם אופנתי בתקופה שבה היו מרבית 
תושבי המדינה טרודים בבעיות קיום, הציבה את האליטות כקבוצת ההתייחסות של 
מוצרי החברה. משכית הציעה לקהל זה התבדלות במונחים של אותנטיות, אקזוטיקה 
וחיבור ברמה סימבולית למרקם החיים בארץ, לנופיה ולאנשיה, בלא שתבעה ממנו 
מגע ממשי עם חומרי המציאות. במערכת האופנה, המתאפיינת ביחסים דיאלקטיים 
בין קונפורמיות לבין שינוי, הסבה משכית את המרכיב הקונפורמי אל מה שנתפס 

כמסורת, כדי לנסח אמירה אופנתית חדשה עבור קהל מסוים ומוגדר זה. 
עם זאת, יותר מאופנה, שיווקה משכית מערכת ערכים שבמוקדה הטענה 
לאותנטיות. בד בבד עם גיוס הזיכרון ההיסטורי הסלקטיבי, שנצרף במדינת ישראל 
ככלי שרת אידאולוגי, השתמשה משכית בטענה לאותנטיות, המגולמת ביסודות 
מסורתיים מן העבר, שהותאמו ושופצו לצרכים מוגדרים בהווה. בניית זהות קולקטיבית 
אינה רק עניין של זיכרון ושכחה, כי אם גם תהליך של ייצור.79 וכך, בזמן שמעצבי 
אופנה אחרים בארץ היו עסוקים בשעתוק דגמים של אופנת פריז, שיווקה משכית 
מטפורות של זיכרון היסטורי ושל התערות במקום, כשהן מנוסחות בשפת עיצוב 
עדכנית. כבר בשנות החמישים היו בגדי משכית ל”בון טון” אופנתי, והוזכרו, למשל, 
בכתבות שסיקרו את אירוע פתיחת היכל התרבות בתל אביב, לצד תיאוריהן של 
נשים העוטות בגדי מעצבים צרפתיים מקוריים או דגמים שהועתקו בידי תופרות 

בתיה דונר, שיחה עם רות דיין, 25 בנובמבר 2002.  .78

 Ruth Teer-Tomaselli, “Shifting Spaces: Popular Culture and National Identity”, Critical Arts 11, no. 1/2, 1997, p. 8  .79

העילית בארץ. משכית גם ייצגה את מה שנחשב תקופה מסוימת למקוריות. נוסף 
על האריגים ודגמי הלבוש, ייצרה משכית ושיווקה מגוון רחב של פריטים וחפצים, 
שהשפעתם חלחלה לתחומי המרחב הפרטי. שטיחי משכית, מחצלות, אריגים בהדפסי 
בטיק, כלי נחושת וקרמיקה — בהשראתה היו כל אלו למרכיבים אופייניים במראה 
הבית הישראלי. פריטים אלו הוצגו בבתיהם של מי שהמקוריות כערך הייתה מרכיב 
בתדמיתו העצמית והמזומנים היו מצויים בכיסו. אולם, עד מהרה נמצאו להם תחליפים 
בני השגה: לאחר מלחמת ששת הימים נמלא הבית הישראלי בכדי חרס, במחצלות, 
בפריטי זכוכית חברון ובקרמיקה ארמנית, וצעירות ישראליות החלו ללבוש עבאיות 
רקומות ולענוד תכשיטי כסף מזרחיים שנקנו בעיר העתיקה בירושלים ובשווקים בערי 
הגדה המערבית.80 קהל לקוחות משכית הורכב מקבוצה סוציו–אקונומית מאופיינת 
ומוגדרת, שעבורה, כמו עבור כל קבוצה חברתית אחרת, הייתה האופנה כוח כפייתי 
התובע מהיחיד להיצמד לחידושים האחרונים, כדי להישאר בלתי מורגש בקבוצתו 
החברתית או שלא לבלוט בתכונות שאינן מוערכות על ידי קבוצתו.81 אבל, בניגוד 
לעקרון המימזיס, שמשקף את הרצון האנושי לדמות לאנשים בעלי יוקרה ומעמד 
וניצב כעקרון פעולה במֹוקדם של מנגנוני הפצת האופנה,82 לא הופצו בשוק חיקויים 
זולים למוצרי משכית, למעט כמה דוגמאות שוליות. זאת, משום שמשכית בנתה את 
המוניטין שלה על המפגש החד–פעמי בין מסורות של עבודת יד לאיכויות בלעדיות, 

שלא ִאפשרו חיקוי והניבו מוצרים יחידניים.
משכית ביססה חלקים באידאולוגיה שלה על מובנו הדו–משמעי של המונח 
אותנטיות, ובאופן טבעי כמעט נדרשה לספק מענה לצורך לאומי וליצור דימוי כלל–

ישראלי. הצורך בהגדרת גבולות הזהות הישראלית ובהמחשתם התנקז, בין השאר, 
אל האופנה, כסוג של התנהגות קולקטיבית הבונה זהות. החוקים החלים על תהליך 
בניית הזהות המעמדית במסגרת חברה מסוימת תקפים גם באשר לבניית זהות 
לאומית. בניית זהות באמצעות חפצים היא תהליך חברתי שבו הפרט או הקבוצה 
חושפים לעולם את קבוצת ההשתייכות שלהם דרך מה שהם לובשים או צורכים.83 
כך מתעצבים קווי הִמתאר של הזהות המעמדית בזיקה לחברה הקרובה, ואלו של 
הזהות הלאומית — ביחס לשחקנים אחרים במגרש הבין–לאומי. מראשית דרכה ניסתה 

תופעה זו אפשר לייחס באופן חלקי להשפעת משכית, אבל גם, כמובן, לטרנד הפולקלוריסטי ששלט בעולם האופנה בשנים אלו.   .80

 Arthur Asa Berger, Reading Matter, Multidisciplinary Perspectives on Material Culture, USA and London:  .81

 Transaction Publishers, New Brunswick, 1992, p. 113

שם, עמ‘ 29.  .82

 Charlotta Kratz and Bo Reimer, “Fashion in the Face of Postmodernity”, in: Arthur Asa Berger )ed.(, The  .83

 Postmodern Presence, London, New York: Altamira Press, Sage Publications, Inc, p. 193
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משכית להפיץ את מוצריה בחו”ל, ולפיכך התנסחה גרסתה להגדרת הדימוי הישראלי 
במידה רבה לנוכח אילוצים שהוכתבו לה מבחוץ. האותנטיות והאקזוטיקה המזרחית 
בלבוש מערבי עכשווי היו רכיבים מרכזיים בעולם הערכים שבו נתחם הדימוי הישראלי. 
עולם זה איבד, כמובן, מתוקפו כאשר הוא שב והוסב כשפניו לישראל, משום שהיה 
זר לאידאולוגיה השלטת, לרוח הזמן ולתנאי הארץ. בניגוד לדימויים לאומיים רבים 
במקומות אחרים, שצמחו לִאטם מלמטה והתגבשו במהלך ההיסטוריה כסימניה 
של תחושת שייכות, התנסח מה שכונה בשם דימוי ישראלי )לאומי( מלמעלה, היות 
שהוא לא היה יכול להתבסס על מסורת אחת רציפה. כך יוחס הדימוי הישראלי 
למשכית כאשר הציגה את מוצריה בחוץ לארץ, מכיוון שהיא הצליחה לקיים מידת 
קירוב מסוימת לדרך ייצורו של דימוי לאומי על ידי כך שליקטה פרגמנטים של ידע 
מסורתי ואומנות עממית וָצרפה מהם נוסח של דימוי, שבמבט לא–מקומי נתפס 

כבעל מאפיינים מקומיים. 

:2 תמונה 
ציונה שמשי בוחנת עם וסילי מנדל, מנהל 
המפעל לאריגת שטיחים באום אל–פחם, שטיח 
שעיצבה עבור משכית, 1973, צילום: יכין הירש
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