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ד"ר יונתן ונטורה, חוקר היבטים סוציו–תרבותיים בעיצוב תעשייתי ומתמחה באנתרופולוגיה 
עיצובית )design anthropology(, עמית מחקר ב-Royal College of Art בלונדון. סיים תואר שלישי 

בעיצוב תעשייתי ואנתרופולוגיה בתכנית משותפת לאוניברסיטה העברית )המחלקה לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה( ולבצלאל )המחלקה לעיצוב תעשייתי(. מלמד בחוג לאדריכלות ובתכניות לתואר שני 

בעיצוב אורבני ועיצוב תעשייתי בבצלאל; במחלקה לעיצוב תעשייתי מכליל במכללה האקדמית הדסה 
ובאוניברסיטה הפתוחה. תחומי העיסוק שלו כוללים תיאוריות בעיצוב תעשייתי, תיאוריות של מרחב, 

תרבות חומרית וחזותית ואנתרופולוגיה יישומית.

 ריאיון עם אלי גינזבורג 
)המחלקה לצורפות ואופנה, בצלאל(

במאמר זה ברצוני להאיר את מעשה היצירה הכרוך בהעברת ידע מעִׂשי 
ייחודי ממורה לסטודנטים, הנשען על מסורת ארוכת שנים. אתחיל 

בתיאור תפקידו העכשווי של המעצב בחברה; אסקור את התהליך 
המורכב והרבגוני שבו המורה שוזר טכניקות מסורתיות לצד טכנולוגיות 

מתקדמות, פיתוח ארטיזָנלי לצד פיתוח הנשען על יכולות הדמיון של 
תוכנות הדמיה. מעבר ליכולות המתקדמות הייחודיות שנלמדות בקורס 
הנעליים, אבחן את הדרכים שבהן דרכו של המורה משתלבת בעולמות 

הסטודנטים ומותירה להם יכולת תמרון אישית. לבסוף, אציג כמה מקרים 
הממחישים את השפעותיו של המעצב על גופו של המשתמש. המאמר 

יתבסס על כמה ראיונות שנערכו תוך כדי אינטגרציה בין עולם התיאוריה 
לעולם הפרקטיקה, שבבסיסו עיצוב נעליים. 

בתנועה מאבולוציה 
לרבולוציה: על נעליים, 

הוראה ועיצוב

— יונתן ונטורה

להחליף בדימוי מסטודיו של אלי?
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והוראה נעליים, עיצוב 

: אז בעצם, המטרה שלך היא ליצור פה מעין קולוניה איטלקית כזאת  תן נ ו י
באתיקת העבודה?

: בטכניקת העבודה וגם באתיקת העבודה. אתה יודע מה, זה אתיקה  י אל
וטכניקה. זאת אומרת, מבחינה אתית, לא תעז להיכנס לטכניקה לא מתאימה, 

ל"רידקשן", רק כדי להרוויח הרבה יותר, כי תקבל מוצר זבל. מוצר זבל ־ זה 
לא אתי. למכור לאנשים משהו שיתפרק תוך שבוע ־ לא. גם יש פה אנשים 

שצריך לחנך אותם. לחנך אותם לאיכות ולמרכיביה, ליופי, לאסתטיקה, למבנה, 
למיליון דברים. אני גדלתי תמיד על דברים יפים ממש, ובאופן כאילו טבעי זה 

מה שאני רוצה. כזה עוד.

חשיבותן התרבותית והחברתית של נעליים אינה מוטלת בספק. הנעל כאובייקט 
מעוצב מגלמת בחובה אין–ספור היבטים, החל בארגונומיה, עבור בשיקולי אופנה, 
בהחלטות מגדריות ומיניות, וכלה בשיקולים פוליטיים ודתיים ועוד. בשנים האחרונות 
נערכו כמה מחקרים חשובים שהתמקדו בנעל כמוצר המשקף ומגלם ערכים 
חברתיים ותרבותיים ייחודיים.1 בניגוד למחקרים אלו, במאמר זה ברצוני להשתמש 
בנעל כנקודת המחשה לתפקידו של המעצב בחברה ולאופן שבו אפשר ללמד 

פרקטיקה במחלקות העיצוב השונות בבתי ספר לאמנות ועיצוב. 
הגעתי לריאיון עם אלי גינזבורג בחשש מלווה בהתרגשות. גינזבורג חינכה 
ויצרה במו ידיה דור של מעצבי נעליים ישראלים, המובילים את התחום בארץ 
ומחוצה לה. ואולם אל החשש ממפגש עם אושיית עיצוב התלוותה ההתרגשות 
של כניסה לתחום ידע לא–מוכר. בתחומי עיסוקי השונים אני מרבה לעבוד לצד 
מעצבים תעשייתיים ובעבורם, ופחות לצדם של אנשי האופנה. עם זאת, לאחר 
הכנה קצרה לקראת הריאיון, עלו כמה נקודות השקה בין מעצבים תעשייתיים 
למעצבי אופנה: בשני התחומים מדובר בשילוב חמקמק בין אמנות )art( לאומנות 
 mass( למתועש )one-of( בשני המקרים מדובר בתחום הנע בין הייחודי ;)craft(
product(; בשני המקרים מדובר במספר זעום של יוצרים המשפיעים על מאות 
אלפים ולעתים מיליוני צרכנים ־ ואולם מבחינתי, נקודת הממשק המרכזית הייתה 
הדמיון בין המעצבים השונים בכל הנוגע להשפעתם הניכרת על גופו של המשתמש/

 Tamar Elor, "The Soul of the Biblical Sandal: On Anthropology and Style", American Anthropologist 114 )3(, 2012, .1 

pp. 433-445; Edna Nahshon, Jews and Shoes, Oxford and New York: Berg, 2008

הצרכן: הן בעיצוב אופנה הן בעיצוב תעשייתי )במרבית המקרים(, המעצב נוגע, 
תרתי משמע, בעולמו הפיזי, החברתי והרגשי של המשתמש. 

נוסף על העניין המקצועי והרצון להכיר תחום שלא הכרתי קודם, אחת 
הסיבות שהובילה אותי לריאיון עם אלי גינזבורג הייתה האפשרות לחלוק לבטים 
וניסיון בכל הנוגע להוראה בתחומי העיצוב. בניגוד להוראת תיאוריה, הוראת 
פרקטיקה נעה על קו גבול נזיל ודינמי שבין המחשה פיזית ומידית לבין הנחיה 
עדינה וכמעט בלתי מורגשת מצד המרצה לסטודנטים. יתרה מזאת, בקורסים שאני 
מלמד במחלקות השונות בבצלאל, מדובר בשילוב מורכב בין תיאוריה לפרקטיקה 
במסגרת של סטודיו. לפיכך, בשיחות עם אלי גינזבורג, רציתי לעסוק בכמה נושאים 
ובהם: מהם תפקידי המעצב בחברה כיום? כיצד ניתן ללמד פרקטיקה? כיצד ניתן 
לשלב בין craft לעיצוב תעשייתי? כיצד ניתן להסביר את עלייתו של "דור מעצבי 
הנעליים הישראלי" בתקופה הנוכחית? ובאילו אופנים המעצב נעזר בגופו של 

המשתמש ופועל עליו? 

המעצב, החברה והאובייקט 
אחת השאלות שעולות אחת לכמה שנים היא: "מהי ההגדרה של עיצוב טוב?" 
גישה פופולרית בעיצוב תעשייתי גורסת שעיצוב טוב הוא עיצוב אינטואיטיבי, 
במובן זה שהמוצר נגיש ומובן לשימוש גם ללא קריאת חוברת הוראות השימוש. 
כשאני שואל את גינצבורג בנוגע לטיבו של עיצוב, היא מתארת מוצר "שאינו 

מתאמץ", אלא נראה כדבר הטבעי והפשוט בעולם: 

חלק ממה שאני אוהבת במוצר זה שלא רואים עליו סימני מאמץ, לא   : י אל
במעבר מרעיון לצורה, ולא במופע המבני/חומרי "התנהגותי" שלו. הוא לא 

מתאמץ להיות הוא, וזו תוצאה של עבודה מדויקת, יודעת ומתמחה. אחרת 
היו מרגישים וחווים אותו כאובייקט שאינו באמת "משכנע". ]...[ ערך הוא כל 

מיני דברים. כשאני חושבת שיש למשהו ערך, זה בשבילי ממש מספיק, ולא 
רק מספיק אלא מכובד כדי לפצוח בפיתוח של פרויקט. זה כמובן סובייקטיבי, 

מה אני רואה כערך, ואולי יהיה מי שיגיד, שכל העשרים שנה האלה בנעליים 
במחלקה שלנו קרו לפי תפיסת העולם שלי או הראייה שלי במה אני מוצאת 

ערך. ]...[ אתה מחליט מה "שווה", ומה לא, מה כדאי לפתח, מה מעניין, למה זה 
מעניין, למה זה חשוב, במה זה מועיל. אם זה עוד אחד מני רבים מאותו הסוג, 

אזי זה שעמום, כמובן, ולא מעניין אותי. אני פוסלת את זה על הסף. ברור. 
האובייקט חייב לאפשר למשתמש או לצופה בו חוויה או תפיסה חדשה עליו.
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מתיאור זה עולות שתי נקודות מעניינות: ראשית, הטענה של אלי בדבר פשטותו 
של העיצוב, הנראה כפעולת עיצוב פשוטה וברורה מאליה, גישה שמאפיינת כמה 
מעצבים מודרניסטים פוסט–מודרניסטיים.2 שנית, הקישור של אלי בין עיצוב טוב 
לבין הערך המובע בפרויקט מאפיין את עבודתה, המתמקדת בפרויקטים שטומנים 

בחובם ערך משמעותי ־ תרבותי, חברתי או אסתטי. 
מעצבים דנים רבות בחומרים המנחים אותם. החומר שהאובייקט מורכב ממנו 
משליך במישרין הן על הארגונומיה של המוצר הן על הנראות של המוצר וכמובן, 
על הסמליות והממדים הסוציו–תרבותיים של האובייקט, כפי שתיאר זאת היטב 
רולאן בארת.3 תרבויות שונות מייחסות משמעויות מגוונות לחומרים המרכיבים 
אובייקטים שכיחים בהן, החל בשימוש בעץ4 וכלה בחשיבות הניתנת לאור ולצל 

בעיצוב הבית.5 גם אלי מתייחסת לחומר המרכזי שהיא משתמשת בו ־ עור: 

: אז מה שמושך אותך בעור זה שהוא חומר חי? שהוא משתנה? שכדי  תן נ ו י
לעבד אותו את ממש צריכה ללכלך את הידיים?

: בשבילי סימנים או חומרים על הידיים לא נקראים לכלוך. המושג הזה,  י אל
ללכלך את הידיים, אני לא מבינה אותו בכלל. יש חומר על הידיים שלך! אני הכי 

אוהבת ללכת יחפה על אדמת ים המלח. על אדמת החוואר של מצדה שמה 
בוואדיות. ולמה? המגע הזה עם החומר, הוא מקבל את הצורה של היד שלך או 

לחלופין ־ מי שם משפיע זה על זה: היד או החומר? מי גורם לדבר הזה לקרות? 
היד זזה כנגד החומר שמתנגד לפעמים. תנועה קצת אחרת וזה כבר עולם אחר, 

פשוט מאוד.
: הוא גם מזדקן, כמו עץ, אפשר לראות את זה.  תן נ ו י

: בעיניי, עץ הוא אחד הקרובים ביותר לעור )בעיבוד צמחי(. וזה מעניין  י אל
שאתה אומר את זה. קודם כול, יש עורות שהעבודה בהם יכולה לתת מוצר 

שנראה ומתנהג כמו עץ, ממש. 
: בטקסטורה? תן נ ו י

בהתנגדות, בצפיפות, בקשיות. ממש קשיות רצינית. בשכבתיות ־ עץ   : י אל
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 and Dieter Rams, Design: Dieter Rams &. Göttingen: Gerhardt Verlag, 1981; Penny Sparke, Japanese Design, New

York: The Museum of Modern Art, 2009
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עשוי מטבעות. ועוד בהיבט החזותי, אתה יכול לתת לו גוני–גוונים כמו שאתה 
יכול לתת לעץ, סוג צביעה עם שקיפות שרואים דרכה אל תוך החומר. אתה 

יכול לעבוד בעץ כמו שאתה עובד לפעמים בעור, לדוגמה, הכיסאות של טונט 
)Thonet, 1796–1871(. הכיפוף, לקחת את העץ המלא ולכופף אותו או עבודת 

למינציה.

ההשוואה בין עור לעץ כחומרים מרכזיים בעבודתו של המעצב משמעותית, שכן 
מדובר בחומרים בעלי מאפיינים דומים רבים. כפי שציינה אלי בריאיון, מדובר 
באנטיתזה לחומרים המורכבים, הסינתטיים והמלאכותיים )פלסטיק, פולימרים 
למיניהם וכו'(. עץ ועור מזדקנים, מגיבים לסביבה ולשינויי מזג האוויר, מה שמוביל, 
בין היתר, למערכת יחסים מורכבת וקרובה בין החומר למעצב, שמשתמש בו 
ולעתים "כופה" עליו לשנות את צורתו, כפי שעשה המעצב הגרמני–אוסטרי הנודע 

מייקל טונט בכיסאות הלמינציה המפורסמים שלו. 
נוסף על השליטה בשימוש בחומרים, גינצבורג מתארת את עבודתו של 
המעצב כתהליך אין–סופי של למידה והטמעה של תפיסות עולם וידע. ואולם מעבר 

ללמידה ולהפנמה של טכניקות, מעצב טוב תמיד שואף לחדשנות: 

רציתי לחנך אנשים להיות "מהסוג שלי". מה זה אומר? שהם גם מעצבים,   : י אל
גם אנשי פיתוח וגם אנשי קראפט וביצוע. שהם גם מעצבים "פרופר" שלומדים, 

שמתפתחים בסביבה שמלמדת עיצוב באופן כללי, אבל הם גם מתמחים 
בחומרים ובטכניקות מגוונות שישרתו את התחום שבו הם יעצבו, ונוסף על כך, 

שהם קשובים לחדשנויות הטכנולוגיות בעולם. שהם יודעים לעשות בעצמם, 
שהם מכירים את כל הסודות, שהם יוכלו לייצר פרוטוטיפ ]אב–טיפוס[ אמיתי, 
עובד, של כל חלום וכל דמיון שלהם. פעמים רבות בעולם המעשי אנחנו באים 
לאנשי ביצוע, אנחנו מבקשים מהם שיעזרו לנו לבנות פרוטוטיפ והם אומרים 

לך שזה בלתי אפשרי! או.קיי., אני אוהבת לשמוע שזה בלתי אפשרי כי אני 
חושבת בדיוק הפוך. הרי כל ה"פאן", כל ההתרגשות בעצם, היא להמציא איך 

זה יהיה אפשרי. להמציא דרך בנייה, אולי למצוא שימוש אחר של שיטות בנייה 
מתחומים אחרים בהשאלה למה שאתה רוצה לעשות. זה להיות ממציאן, לא 

רק של רעיון וצורה אלא גם של דרך.

כפי שאלי מתארת בקטע לעיל, לטעמה, החדשנות נובעת מהתוויה של דרך חדשה, 
שלעתים נובעת מהצלחה בפרויקט שנדמה לאחרים כבלתי אפשרי. "אני אוהבת 
לשמוע שזה בלתי אפשרי", היא מתארת את מה שיוצר אצלה את המוטיבציה 
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לנסות ולהפריך את הקביעה המוחלטת הזאת. 
כשאני שואל את אלי בנוגע למעשה היצירה שבתהליך העיצוב, היא מפרקת 
את המונח המופשט של מעשה מאגי לכמה פעולות ובהן בחירה בצורה מתאימה, 

ממשק נכון בין האובייקט )במקרה זה, נעל( לגופו של המשתמש ועוד: 

: אתה שואל על המשמעות של סמלים. אותי מעניין תמיד מה שעומד  י אל
מתחת לדברים. איך ההדיוט קורא דברים ומתייחס אליהם באותה התרגשות 

כמו המלומד, כמו זה שיודע יותר. יש דברים, יש דרכי ביטוי שפשוט מגישות לך 
את עצמן מובנות. גם אם אתה ידען וגם אם לא, הן נכונות כל כך, דרך ההגשה 
נכונה כל כך. דרך ההגשה היא: ראשית, איך אתה מתרגם רעיון לצורה, ושנית, 

כשכבר ידוע לך איך אתה מבין את הצורה ואיך הצורה מספרת את הרעיון, 
מתחיל לדבר השילוב עם החומר, המבנה, אולי הקרום שעוטף אותו, הטכניקה, 

הטכנולוגיה.
: כלומר, שהוא אינטואיטיבי בעינייך? כי אני יודע שזה מדד נכון מאוד  תן נ ו י
לעיצוב תעשייתי: אם יש מוצר שאת לא צריכה לקרוא את חוברת ההפעלה 

שלו, כנראה הוא טוב.
בדיוק. המקום הזה שבו אנשים שונים, מעולמות שונים, מתרגשים   : י אל
מאותו הדבר. They're moved in the same way. אלו המקומות שאני 

קוראת להם קסם, זה הקסם. הקסם הוא שהדבר מדייק כל כך את מה שהוא 
מספר, כך שקוראים את זה ללא מילים. פשוט ככה.

מצד אחר, הוא פתוח לפרשנות של כל אחד. זאת אומרת שגם יפני וגם   : תן נ ו י
הולנדי ימצאו בזה משהו.

: יכול להיות שאפילו דברים שונים, אבל לכולם זה יהיה מרגש. דוגמה לכך  י אל
חוויתי השנה בתחרות בין–לאומית בהולנד, בפאנל שיפוט שבחר את פרויקט 

הגמר המוביל בנעליים. היה מבחר גדול של פרויקטי גמר בנעליים מכל העולם, 
ונראו גישות שונות לנגיעה בחומר, למיקוד צורני וגם פתיחות או צורך או רצון 

או יכולת לגעת בטכנולוגיות שונות. לשופטים לא הייתה כל מבוכה בבחירת 
המובילים.

בתיאור זה של אלי עולות כמה נקודות מעניינות בכל הנוגע לניסיון לאפיין "עיצוב 
טוב". ראשית, אלי מתארת את "הצורה הנכונה" ככזאת שגם משתמשים הדיוטות 
ירגישו שהיא טובה, אף שחסרות להם המילים המקצועיות לתאר את המדדים 
השונים שהופכים אותה לכזאת )"שקוראים את זה ללא מילים"(. שנית, הפרשנות 
חוצת התרבויות, המאפשרת למשתמשים מחברות שונות לצרוך את אותו המוצר 

גם אם הם מעניקים לו פרשנות שונה, היא מאפיין חשוב של עיצוב טוב. 
אלי ממשיכה לתאר את תפיסותיה בנוגע לתפקידו של המעצב בחברה: 

אלי: זה תמיד מתחיל בשאלה איך אני מעדיפה לראות את החיים, ומעצב, ביחס 
לחברה, הוא בן אדם שיכול להציע שדרוג לחיים על פי הדרך שהוא רואה אותם. 

פעמים רבות אנשים אוהבים את המחשבות שלו ומצטרפים, ואפילו שמחים 
שמישהו מציע להם פתרונות. מעצב משדרג את חיי החברה, משדרג בכל מיני 

מובנים. יש מובנים שנוגעים לבינוניות כלשהי של יפה יותר ]...[ יש יפה יותר ויש 
אופה יותר ]על משקל "גם יפה וגם אופה״[, בוא נתחיל מזה. ויש מקום המשלב 

את שניהם דרך הראייה האישית, שבסופו של דבר מציעה הצעות שיכולות 
להיות מהפכניות או מחדשות או מעניינות או נותנות השראה או התחלה של 

דרך שלא הייתה קיימת קודם. זה מה שמעניין במעצב. אתה פועל מתוך ההבנה 
שלך בנוגע למה נחוץ, מה יהיה בעל ערך, אפרופו יפה ואופה. העולם באמת 

צריך דברים אמיתיים שיועילו. דברים שלא נוגעים רק לקצת יותר יפה מאשר 
מקודם. זה התחום שמעניין אותי ותמיד עניין. אבל אני תמיד רוצה אותו עם 

אסתטיקה שמדברת אליי. לרוב היא מדברת גם לאנשים רבים אחרים. 

הוויכוח בדבר מרכזיותו של המעצב / האמן ותפקידו בחברה ידוע ומוכר ונמצא 
מעבר לטווח היריעה של מאמר זה )החל בקאנט והגאון בצד אחד וכלה במרסל 
דושאן וקריאתו לנתץ את מיתוס הגאון בצד האחר(. גרסתה של אלי מדגישה את 
שדרוג היום–יום עבור הצרכנים והזרקת כמות נוספת של יופי ואסתטיקה לחייהם, 

והכול מגולם יחד לחוויה חדשה.
נוסף על יצירה של אובייקט טוב, המעוצב נכון ונשען על המאפיינים המרכזיים 
של הדיסציפלינה, אחד הקשיים שהמעצב המלמד בבית ספר לעיצוב מתמודד 

ִאתם הוא השאלה כיצד מלמדים פרקטיקה. 

כיצד מלמדים פרקטיקה 
הוראת הפרקטיקה של מקצועות העיצוב הובילה לשינויים סוציו–תרבותיים, 
אמנותיים, אסתטיים והגותיים מרחיקי לכת, מקצתם אף שינו את המהלך התרבותי 
של המאה העשרים. דוגמאות ישנן למכביר, החל באנשי הבאוהאוס, שדנו בהרחבה 
באינטגרציה בין מקצועות העיצוב ובקשר בין מעצב לקהילה, בין craft לתעשייה, 
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 )De Stijl לפוליטיקה ואף למגדר,6 עבור בקבוצות האוונגרד השונות )לדוגמה, 
Ulm ־ תומס מלדונדו  וכלה בוויכוח המפורסם בין ראשי בית-הספר לעיצוב 
ומקס ביל ־ שהוביל לסגירתו.7 בתשובה על השאלה "כיצד מלמדים פרקטיקה?", 
גינזבורג עונה במעבר לעיסוק ביחס בין המעצב לחומר המשמש אותו בפרויקט: 

בוא נראה מה זה פרקטיקה. מבחינתך, אני מבינה שפרקטיקה היא   : י אל
איך אני נכנסת עם בן אדם לפיתוח של אובייקט בכלל. אבל כשאתה אומר לי 
 How do I ?פרקטיקה אני בכלל חושבת חומר ־ איך אני נוגעת בחומר בכלל
?manipulate the material. איך החומר יעשה מה שאני מבקשת ממנו? יש 

דברים שהחומר צריך לעשות.
ויש דברים שאת מכריחה אותו, בעצם?  : תן נ ו י

אני אומרת לו לעשות, מה זאת אומרת מכריחה אותו? הוא יודע, יש   : י אל
לו איכויות מסוימות. האיכויות האלה ־ אפשר בתוכן לבחור לעשות כל מיני 
דברים. לדוגמה, אני אומרת לו, עכשיו אתה הולך להתקפל. איך הוא יתקפל? 

אם אני אעשה אותו קצת יותר דק, את הקצה המתקפל. איך אני הולכת לדקק 
את הקצה כך שהוא יתקפל מדהים, כך שכשאני אקפל חתיכה על עצמה היא 

לא תיתן לי מדרגה אלא תשלים את גובה החתיכה הבסיסית? או.קיי., אז 
יש מכונה שמורידה עובי מהשוליים. אבל לפעמים זה לא מושלם. או שצריך 

לדעת להתחבר למכונה, להכיר אותה טוב כל כך, כדי שהיא תהיה מכוונת על 
ה"פרפקציונה" ממש, כדי שֵיצא בדיוק מה שאתה רוצה, שיא הדירוג. ולפעמים 
צריך לקחת גם כלי עבודה מחודד, סוג של סכין, ולתת עוד נגיעה אחרונה לפני 

שאתה עושה את הקיפול המפורסם, כדי שבאמת תהיה "גרדציה" מושלמת. 
צריך ללמוד להחזיק את הכלים, צריך להכיר את החומר, צריך לדעת שלא על 

כל חומר לוחצים באותה המידה כדי לקבל את אותה התוצאה, כי זה קשור 
לצפיפות שלו, להתנגדות שלו, לקשיות שלו ־ תלוי איך עיבדו אותו, מה יש בו 

שעושה אותו "נותן את עצמו" יותר או "מתנגד" יותר. ללמוד להסתכל ולהבחין 
לעומק, ברזולוציה מדויקת מאוד–מאוד. אני רוצה לחנך אותם להיכרות עם 

ה"טופ" של הביצוע. כדי שהם יכירו וישלטו בזה הם צריכים קודם כול לראות 
דבר כזה ]...[ ואחרי שהם רואים דבר כזה, הם צריכים לנסות. הם מנסים ולא 
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מצליח להם. אז הם מבקשים ממני להדגים שוב ושוב. אני עושה את זה והם 
אומרים: "אבל זה נראה חמאה, למה זה קשה כל כך?" כאילו היד שלי יכולה 
לרוץ במגע של חמאה וזה נראה חסר בעייתיות מכל סוג, וכשהם מנסים זה 

קשה מאוד.
הקניית הפרקטיקה קורית בכמה ערוצים בו בזמן. אני יכולה בשיעור אחד 

לשבת עם אנשים בשיחת גיבוש קונספט, לצד שיחת גיבוש הרעיון הכללי או 
המדויק של הצורה, לצד שיחות על תהליכים של פיתוח: בחירות סגנון העבודה 

והמבנה, פרוטוקול הכנת "תשתיות" פיזיות מסוגים שונים עבור פרויקט 
העיצוב של הקורס, ובאותו הזמן גם להיות ליד בן אדם שצריך להתאמן על 

משהו, וכל היום להסתכל מה הוא עושה ולתקן את האחיזה שלו, את הזווית, 
להזכיר לו שצריך לחדד את הסכין. לעודד אותו לבל יתייאש. זה בפן הטכני, 

שתמיד שזור בכל מהלכי השיעורים והלימודים והוא מוגש דרך תרגילי פיתוח 
מיומנות טקטילית ודרך תרגילים גדולים של פיתוח וביצוע נעל אמיתית, 

"רגילה", עשויה לתפארת ובקפידה ־ בטכניקה מסורתית ]...[ 

כפי שאפשר לראות בציטוט לעיל, חוסר הוויתור והשאיפה להגיע לרמת היצירה 
הגבוהה ביותר אופיינית לא רק לעבודתה של אלי או לאופן ההוראה שלה, אלא 

גם בקשר הישיר שבין הפרויקט, הצורה והחומרים שהמוצר מורכב מהם. 
אחד הנושאים המרכזיים שעלו במהלך שנות ההוראה שלי ובכמה מחקרים 
שערכתי בנושאי עיצוב,8 היה הקושי לתמרן בין ה"בריף" )brief( הסכמטי, המתאר 
את דרישות הפרויקט, לבין החופש והדרישה ליצירתיות מצדו של המעצב כאמן. 
כדרך להתמודדות עם קושי זה, כמה מעצבים תיארו בפניי את דרך העבודה שלהם 
כ"חופש שבתוך המסגרת". כלומר, החופש ניתן דווקא כאשר ישנם גבולות ברורים 
המתארים את מטרות הפרויקט ומהותו. גם אלי, בתיאורה את הדרך שבה היא 

מלמדת פרקטיקה, התייחסה לגישה זו: 

: אגב, כמו שפעם מעצב אחד אמר לי, זה נכון שמעצבים צריכים גבולות  תן נ ו י
כדי להרגיש חופש? 

: דרך אגב, זו אחת הסיסמאות שלי. זאת אומרת, דווקא הגבול יוצר  י אל
אין–סוף אפשרויות שמתייחסות למשהו. ככל שאתה ]נמצא[ יותר בתוך גבול 

אתה חופשי יותר ליצור, אין שאלה בכלל. ]במקום של[ חופש מוחלט, שם 

8. יונתן ונטורה, חפצים בחפצים: עיצוב תעשייתי בישראל, תל אביב: רסלינג, 2014.
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סטודנטים רבים ]נמצאים[ במקום של "אני לא יודע מאיפה להתחיל לגעת". 
]...[ נוכחתי במקרים רבים שסטודנטים שאומרים להם "תעשה מה שאתה 

רוצה", מתחרפנים. היה לי פרויקט אחד, ]...[ הייתה סטודנטית בקורס מדרך, 
ובאמצע הסמסטר היא אומרת לי: "אבל אני פשוט לא יודעת מה לעשות'". 

הסתכלתי עליה ואמרתי לעצמי "וואלה, אני אשים לזה סוף, ל'לא יודעת מה 
לעשות". אמרתי לה: " לכי הביתה, תחלמי, ומחר תבואי, תספרי לי מה חלמת". 
בזה נגמר העניין ]...[ היא באה למחרת, עם ציור של עצמה חולמת, כמו שאנחנו 

מציירים את החלום כעיגולים שבתוכם יש שטויות עם כבשים. היא אמרה לי: 
"אז חלמתי על עיגולים", והיא עשתה נעל עיגולים ]...[ ]כאילו[ אתה חולם את 
הצורה שאתה מזריק לאצבעות. סוג של דבר כזה. יש לך איזה "ויז'ן" ]חזון[ של 
איך הצורה רוצה להיות. זה סוג של חלימה. ואם יש לך את החוויה של הצורה, 

לא בדיוק את הצורה, אלא את החוויה של הצורה: איך אתה רוצה להרגיש 
אותה; אתה עוד לא יודע בדיוק איך היא נראית, אבל אתה יודע מה אתה 

רוצה להרגיש; ואולי יש גם איזו מטרה מבנית כאן, משולבת במה שאתה רוצה 
להרגיש. השילוב של שני אלו יחד לוקח את האצבעות שלך למקום כזה ולא 

אחר, ולבחירת הצורות ]...[ כן, יש עבודות שאתה מסתכל עליהן, יש לך דמעות 
קטנות ככה בעיניים ואתה מנסה לעצור אותן, כי חבר'ה ־ זה רק נעליים. אבל 

זה לא רק נעליים. זה נעליים! ואז אתה אומר: זה פיוט. וזה כבר קרא לי המון 
פעמים, להשתמש במושגים כאלו בנוגע לצורה ]...[ צריך שהעבודה תהיה של 

הסטודנט במובן זה שהוא יהיה אחראי לבחירות, אחרי ששקל את כל תגליותיו, 
כולל הכוונה של המנחה ]...[ והשילוב של בחירה מזה ומזה ייצור משהו שהוא 

העבודה של הסטודנט.

התיאור של אלי את מעשה היצירה המשותפת או הפעולה המאגית של היצירה, 
כפי שתיאר זאת בודלר,9 מזכירה את אופן חשיבתו של ההוגה הצרפתי גאסטון 
באשלר.10 בתיאוריו השונים, הנעים בין פסיכואנליזה, פנומנולוגיה וכתיבה לירית, 
באשלר מתאר את מעשה החלימה בהקיץ כפעולה הכרחית שמובילה את היוצר 
למשא ומתן בין יצירותיו לעולמו המודע והבלתי מודע, וכן את האופן שבו אנו 

חווים מרחבים שונים. 
אלי ממשיכה בתיאור שמזכיר מאוד את תפיסותיו של באשלר. כאשר אני 

9. שארל בודלר, צייר החיים המודרניים, בני ברק: ספרית פועלים, 2003.

Gaston Bachelard, The Poetics of Space. Boston: Beacon Press, 1994 .10

שואל אותה על הרגשות שמתעוררים בה לנוכח עבודות הסטודנטים, היא עונה 
לי בתיאור הבא: 

: כל שנה יש כמה חבר'ה בולטים שפשוט מדהימים אותך? תן נ ו י
: כן. אתה יודע, לפעמים לאו דווקא המוצר הסופי. לפעמים זו הדרך או  י אל

איזה קו של סקיצה שסטודנט מראה לי, ולפעמים זה בכלל איך שאני מתרגמת 
את הקו שלו. לפעמים קורה שהקו תופס אזימוטים קצת שונים תוך כדי השיחה 
המשותפת. לפעמים יש איזו שיחה על משהו ואני אומרת לעצמי "בינגו! את זה 

אנחנו מפתחים". מנחה צריך לדעת לפגוש את הסטודנט בנקודה נכונה.
נכון. והיכן לא להתערב.  : תן נ ו י

היכן לא להתערב ־ בוודאי. אבל לפעמים אולי אנחנו רוצים יותר מדי   : י אל
להוציא דברים שמתקרבים להמצאת הגלגל. אז אנחנו מתעכבים כל כך ואז 

אנחנו מפסידים את ההנאה שבחופשיות ובזרימה של השיחה של הסטודנט עם 
עצמו. אני משתדלת מהר ככל האפשר לעצור בנקודה שבה אני רואה פתאום 

לאן אפשר לקחת את הפרויקט לכמה כיוונים. ]אני[ בודקת מה הסטודנט רוצה, 
מה יש לו בראש, היכן הוא צריך הכוונה, ואז להציע לו כמה כיוונים. ולפעמים 

פתאום הסטודנט יחזור עם מילים או רעיונות צורניים או חומריים. מובן שהם 
פיתוח של קונספט שהתפתח מאיזו שיחה או מאיזה רגע או מאיזו מילה. 

האבולוציה של התפתחות של פרויקט היא אחד הדברים היותר מדהימים. 

אחת הדילמות המאפיינות הנחיה בכלל, והנחיית פרויקט גמר בפרט, היא הקושי 
לנוע בין שני קצוות: מצד אחד, לאפשר לסטודנט לטעות, לתהות ולשהות במצב 
של שאלה, של חוסר ידיעה ובלבול, שבסופו של דבר יובילו אותו לגילוי שיגיע 
באופן אינטואיטיבי או מושכל מחשיבתו העצמאית. מצד אחר, לכל מנחה יש 
תפיסות עולם וקווים מנחים לצד מגבלות זמן של הגשות פרויקט הגמר, שדורשות 
ממנו לעצור את שלב התהייה ולכוון את הסטודנט במעבר משלב "סימן השאלה" 

לשלב "סימן הקריאה". 
לצד הדילמות והקושי בהכוונת סטודנט בפרויקט גמר, אלי מתארת את 
ההתרגשות שמלווה פרויקט מוצלח; הצלחה שנובעת, בין היתר, מכימיה טובה 
בין המנחה לסטודנט, יכולותיו של המנחה להכיל את עולמו האישי של הסטודנט 

לצד תפיסותיו של הסטודנט, שלעתים יכולות להתנגש עם עולמו של המנחה: 

: זו גם התרגשות. כמו בריאה, בכל פעם מחדש. אפילו הצורה שאתה  י אל
בורא את ההבנה של הסטודנט בתהליך הזה. זו בריאה מדהימה, קוראים לזה 

חינוך ]...[ האינטראקציה הזאת מחזירה לי הבנה של משהו בעניין הזהות שלי 
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עצמי. ]...[ אתה יודע מה המקום הכי מרגש במסלול של הוראה? כשאתה פוגש 
סטודנט כזה מולך, שאתה יכול לנהל אתו שיחת פינג–פונג שגורמת לאבולוציה 

של המחשבות, שמובילה בסוף לרבולוציה. אתה יודע מה, זה מה שקורה. 
רבולוציה בגישה. 

היכולת של אלי להוביל סטודנטים להתעלות ולהפיק את המרב מיכולותיהם 
מאפיינת מאוד את העולם האובססיבי של ה–Alta Moda, שנמצא במרדף אין–

סופי אחרי איכות בלא פגם, אך שונה עד מאוד מעולמנו המזרח–תיכוני, המאופיין 
בתרבות ה"יהיה בסדר". ואולם גם במקרה זה, עולמה האישי של אלי, השואף 
למוצר חף מפגמים, מועבר כתפיסת עולם לאופן העבודה של הסטודנטים בקורס: 

כן, בנוגע לאובססיביות. המוצר שאני אוהבת להוציא מסטודנט, קראת   : י אל
לו "התפיסה היפנית 3000%" ־ אז כן, ממש. ואני מוכנה לתת את הנדרש כדי 

שזה יקרה. אולי אפילו יותר מזה, אני מפנה את עצמי כצינור תמיכה כמה 
שצריך. אם זה אומר שאני צריכה לשבת עם זוג ידיים וללמד אותם יום שלם 

איך עושים משהו, אז אני עושה את זה. ואני מוצאת דרכים איך להפעיל כמה 
אנשים סימולטנית. לדוגמה, אני יכולה לנהל שיחות הנחיה עם סטודנטים בזה 

אחר זה כשבו בזמן יושב לידי סטודנט עם משטח עבודה, כלי עבודה וחומרים ־ 
עור, גבס, פלסטלינה, עץ, דופלקס, לא משנה מה ־ ועובד. ואני כל הזמן רואה 

מה הוא עושה, כל הזמן לתקן לו, להזיז לו את האצבע, להזכיר לו לאן הוא צריך 
ללכת איך זה צריך להיראות.

: תוך כדי כך את מדברת עם סטודנט אחר? תן נ ו י
כן. מה זאת אומרת? והאחר — מעניין לו מאוד לשמוע כל הערה שאני   : י אל

אעיר לסטודנט שהוא בתהליך עבודה, זה תמיד מעניין ומלמד לראות.

האובססיביות שבה אלי מדריכה את הסטודנטים בקורס הנעליים מהדהדת 
במישרין לחוויותיה האישיות במהלך שנות הלמידה הרבות שבילתה באיטליה 
במרדף אחר מהות עבודת העור האיטלקית. את הבסיס להכשרתה המקצועית 
רכשה אלי לאורך 12 שנים בפירנצה בשני מסלולים מקבילים: לצד חמש שנות 
לימודים פורמליים בתחום עיצוב ובניית תיקים ונעליים, בילתה עשור של לימודים 
בסגנון ימי הביניים בתור מתלמדת בסטודיו של אחד מגדולי אומני טוסקנה בתחום 
העור. לאחר שנים שבהן למדה ועבדה צמוד לעילית מעצבי העור בפירנצה, חזרה 
אלי לישראל והחלה ללמד בבצלאל ולעבוד בחברות נעליים שונות. בריאיון אלי 

מתארת מקרה מן השנים האחרונות ללימודיה, המסמל את העברת השרביט 
ממורה לתלמיד:

]...[ פתאום הופיע על אופניים בחצר בית הספר, בחצר הכנסייה של   : י אל
סנטה קרוצ'ה ]...[, איזה זקן על אופניים, מה זה זרוק, עם איזה מקל עץ על 

המכנסיים, שלא ייתקעו בשרשרת. פונה אליי: "סניורה!" אני לא מכירה אותו, 
הרי אני תיירת. הוא אומר לי: "בואי רגע". אני באה, והוא עוצר את האופניים, 

מוריד חבילה מצ'וקמקת מהסבל ואומר לי: "טייני" ־ קחי. מסתכל לי דקה 
אחת בעיניים אבל דקה קצרה כל כך כמו איזה ברק או משהו. "צ'או". עולה על 

האופניים ונעלם ]...[ אני פותחת את החבילה הזאת ]...[ אני מסתכלת: אדם 
הביא בעצמו ונתן לי את כלי העבודה שלו, של הדיסציפלינה הזאת שבגללה 

באתי באותה הפעם לפירנצה ־ לי, שאותי לא הכיר. וזה מפני שצלצל אליו 
המנחה שלי בקורס, אמר לו שיש לו עכשיו אורחת )הוא לא קרא לי תלמידה 

שלו אפילו(, איזו אורחת שהייתה תלמידה של המורה של ההוא עם האופניים, 
של זה עצמו ושלי; והיות שאני מחפשת כלי עבודה כאלה, והיות שהוא החליט 

להפסיק לעבוד, אם יש לו מיותר, אם הוא מוכן לתת לי, היות שהסתובבתי בכל 
פירנצה שבה לא ניתן יותר לקנות כלים כאלה ]...[ איזה בעל מקצוע נותן את 
הכלים שלו? מתי בעל מקצוע, אבל ברמה של מאסטרו, נותן את כלי העבודה 

שלו למישהו? ]...[ כשהוא מחליט שהוא גמר לעבוד. כשהוא מחליט שמוכרחים 
להעביר את זה הלאה. מוכרחים. זו לא שאלה, זה מצב. אין כאן התלבטות, 

הדרייב המרכזי הוא פשוט להעביר את זה הלאה.
זה ממש הפרס האולטימטיבי, לא? ההכרה האולטימטיבית שאת שם?  : תן נ ו י
: כן. אבל זו גם תזכורת לפן של האחריות. מי שנמצא בתוך זה ואוהב את  י אל

זה, זה חלק מאבני הבניין ]...[ במה מתובלת הדרך שלי עם סטודנטים? אני 
רוצה להעשיר את החינוך שלהם, רוצה שיכילו בתוכם את העתיק והמסורתי 
ואת זה שעוד לא נברא. ביחד. ואני מצליחה לעשות את האינטגרציה, למצוא 

את המקום הזה. כדי שזה יקרה אני מאפשרת להם באופן יזום ומתוכנן לגעת, 
לראות, להכיר, להתנסות ־ לדוגמה, ללמוד איך להשתמש בכלי עבודה שהם 

כלל לא בשפה כיום,. שהם לא בשימוש בכלל, אלא רק במקום שעדיין מייצרים 
דברים בסיסטמות המסורתיות העתיקות מאוד האלה ]...[ אז איך משתמשים 

בכלים? קודם כול, זה שיש כלים כאלה ומה הקטע שלהם? למה כדאי לעבוד 
ִאתם? איזה שינוי הם עושים בחומר כשעובדים ִאתם כמו שהם מתוכננים 
לעבוד? כל מיני דבקים עתיקים, מיני מרקחות התומכות בשיטות עבודה 

עתיקות או מסורתיות או מודרניות. הסדנה שלי בבית מחזיקה מגוון של כלי 
עבודה מיוחדים, חומרי גלם וחומרים מיוחדים מפירנצה ומהעולם. הסדנה שלי 
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פה היא בעצם כבר עשרים שנה גם התמיכה החומרית לסטודנטים. כל מיני 
פטנטים לדברים שאי אפשר להשיג פה בכלל ושאיש אינו יודע עליהם, ואצלי 

הם קיימים. כי לא יכול להיות שלא. אני חייבת להעביר את זה הלאה, או לפחות 
להשתדל עד כמה שאני יכולה או כמה שאני יודעת ]...[ מה אני אוהבת? את 

הדבר והיפוכו. אני אוהבת לשתף אותם בתוך העורק של המסורת, ממש, אבל 
מפני שזה לא הדם שלהם, הם לוקחים את הדברים כקוריוז. וזה הכי סבבה. 

מפרשים את זה איך שהם רוצים ויוצרים משהו חדש.

בתיאור זה ניתן לראות את אחד הרכיבים המרכזיים במוטיבציה של מורה, והיא 
השאיפה להעביר את הידע המקסימלי הרלוונטי לדור ההמשך של הדיסציפלינה. 
כגאווה מקצועית, על המורה להעביר את מכלול הידע שהוא רכש, ואם הידע אינו 
בנמצא בישראל, יש להביא אותו ממדינת המקור, כדי שהסטודנטים יבינו באופן 

המעמיק ביותר למה הכוונה להיות איש מקצוע ברמה הגבוהה ביותר. 
לצד שליטתו של המורה בידע, הוא גם נדרש להחליט מתי להוביל ולהנחות 
את הסטודנטים "יד ביד", ומתי להניח להם לתעות ולטעות בדרך להשגת התשובה 

בכוחות עצמם, כפי שאלי מתארת: 

תראה, אני יושבת ִאתם בארגז החול. לא משנה שאני גדולה מהם כרגע   : י אל
בשלושים שנה, פעם הייתי מבוגרת מהם בעשר שנים, או בשמונה שנים ]...[ 

אני מתיישבת ִאתם בארגז החול. שנינו משחקים יחד. השיחה היא לגמרי 
באותו המפלס. 

אבל הם מזהים איפה "את נגמרת והם מתחילים"?  : תן נ ו י
: ככל שאתה יודע יותר, אתה גם יודע להשתמש במה שאתה יודע, אבל  י אל

אתה גם יודע לבדוק עם מי שיודע יותר ממך, מה כדאי לך להביא בחשבון. אבל 
בסוף הסטודנט הוא שאחראי לבחירותיו.

: אבל לשם כך צריך ענווה. תן נ ו י
אני משקיעה המון בתלמידיי, לאורך כל שנות התואר. וכך, גם שנים   : י אל

אחרי שסיימו, כשהם מבקשים ליווי בבניית קולקציה או ייעוץ או עזרה בקשריי 
המקצועיים. ענווה ועוד תשע "דיברות" הן הבסיס לציפיותיי מהסטודנטים שלי 

ליצירת קבוצה של תלמידיי מכל השנים, המקיימים יחסי שיתוף ידע ותמיכה 
על פי העיקרון שהוותיקים תומכים בצעירים, עוזרים להם ומלמדים אותם. הא, 

מה נראה לך? מי שלא מבין את זה מקבל ממני שתי "כאפות" ואני לא אלמד 
אותו יותר! ]צוחקת[ אני לא אסכים להנחות אותו באמת.

בתור מרצה למקצועות שעל קו הגבול שבין תיאוריה לפרקטיקה, אני יכול להעיד 

מניסיוני שאחת מנקודת הדיון בין מרצים בדיסציפלינות העיצוב היא: כיצד, 
באיזה אופן, מנחים סטודיו מעשי? לאחר שביקשתי לשמוע את דעתה בנושא, 

אלי ממשיכה ומתארת את המבנה הכללי של קורס הנעליים בבצלאל: 

: את מתחילה בכמה שיעורים תאורטיים לגמרי או שאת מיד עושה,  תן נ ו י
מהשיעור הראשון?

אלי: מהשיעור הראשון אני תופסת אותם בכמה אינטראקציות ]...[ מצד אחד 
אני מכניסה אותם מיד לסדר של סיסטם, של מחויבות, אני נותנת להם ערימת 
ידע מאורגנת. אני מציגה את דרך העבודה, את סגנון העבודה שלי. הם יושבים 

קשובים ומתוחים. ובאותו השיעור, לדוגמה, אני אתן להם הרצאת פתיחה 
של דימויים ]...[ וזה תמיד משולב בעוד כל מיני אובייקטים ודרכי עבודה ]...[ 

ולפעמים, תלוי איך אני מתארגנת, בשיעור השני הם כבר יגעו בחומר. לפעמים 
גם בראשון. בחומר, באיזושהי טכניקה, במשהו. הם יצאו מהשיעור הראשון 
בהלם. ההלם כולל טעימה מאיך הקורס מתנהל בכל ההיבטים שלו. ]...[ זה 

עניין של גישה. 
: באיזה הקשר את מתכוונת? תן נ ו י

]...[ טריפ. קודם כול, טריפ. טריפ שאתה נכנס אליו בשיא הרצינות ]...[   : י אל
מה זו הגישה הזאת? זו הזמנה להתמכרות ]...[

לדעתי, בעקבות דבריה של אלי, "ההזמנה להתמכרות" היא אחד הסימנים המרכזיים 
למחויבותה של המורה, בייחוד בקורסים מעשיים, שבשל מחסור בזמן והצורך 
בעשייה אינסיבית, מן ההכרח לצלול בהם עם הסטודנטים לעולם חדש של דימויים, 

טכניקות, תפיסות תיאורטיות, חומרים, טקסטורות וצבעים. 

craft לתיעוש: עלייתו של דור מעצבי נעליים  ן  בי
במקור האטימולוגי של המילה "מעצב" טמונה מורכבותו של התפקיד. פלוסר 
טוען כי שורש המילה design נעוץ במילה הלטינית signum, ומכאן שעבודתו 
של המעצב נסמכת על סמלים ומשמעותם, מה שמוביל את פלוסר לכותרת 
האטימולוגית של התחום "de-sign". מילה נוספת הקשורה לעבודת המעצב 
techne היוונית, שמשמעותה  היא "טכנולוגיה", ששורשה האטימולוגי הוא 
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tektom, נגר.11 כלומר, בכל הנוגע  אומנות, ומתקשרת למילה יוונית נוספת ־ 
לאמנות העיצוב, אפשר לראות את הקישור בין אמנות לאומנות כבר בתקופות 
הקלאסיות של התרבות האנושית.12 בשנים האחרונות, הפיצול שנוצר בין עולם 
האמנות לעולם האומנות או הטכנולוגיה מתרחב ומצטמצם באופן דינמי, כאשר 
בנוגע לעיצוב, הפן האמנותי יצר קטגוריות נפרדות כדוגמת ")one-off)of" או 
"design-art".13 ואולם עבור אמנים ומעצבים מדובר במונחי כלאיים שמתארים 
מעצב הפונה לאפיקים שאינם מסחריים משיקולים שונים, או אמן המשתעשע 
בהיבטים פונקציונליים כלשהם במסגרת עולם האמנות. הדיאלוג והאינטראקציה 
בין העולמות מפתה את שני הצדדים: האמן מקווה להשיג תפוצה, מסחור ורווחים 
בקנה מידה גדול, ואילו המעצב נהנה משיוך תרבותי, יוקרה חברתית וחופש יצירה 
האופייניים לאמנים.14 בנוגע למקרה הבוחן שבמרכז מאמר זה, המעצב, כמו האמן, 
נשען על יכולות פרשנות שמציבה את יצירותיו בהקשר תרבותי–חברתי–היסטורי 
מסוים. יתרה מזאת, מסגרת עבודתה של אלי, הנעה בין התעשייתי לייצור בסדרות 

קטנות, נעה על קו התפר שבין עיצוב תעשייתי קלאסי, craft ואמנות. 
בריאיון תיארה אלי את תהליכי העיצוב שהיא מנהלת הן במישור התעשייתי 
הן במישור ה–craft, המגולם בייצור בסדרות קטנות. במהלך הריאיון שאלתי אותה 
על מידת הפתיחות שלה לשילוב של אופני היצירה המסורתיים עם טכניקות 

וטכנולוגיות מתקדמות לצד חומרים חדשים:

אמרת קודם על עבודה, שסטודנט אחד עשה של הזרקות. אז יש לך   : תן נ ו י
מקום עוד להכניס הדפסות וכל מיני חומרים נוספים?

: ]...[ לגמרי. אנחנו יכולים לא לבצע את הפרויקט בעור ולא "לחשוב" אותו  י אל
בעור. תמיד יהיו לימודי עור בתרגיל טכני בשיטה מסורתית כלשהי. לדוגמה, 
הנחיתי פעם קורס של מכלי עור שולחניים. קורס ניסיוני לגמרי. מכלי עור ־ 

הרי אני מתמחה בבנייה של תיקים ונעליים, ובשבילי יש הרבה מן המשותף בין 
נעל לתיק ולמכל.

: נכון, בדיוק, גם נעל היא סוג של מכל. תן נ ו י

 Martin Heidegger, "Building Dwelling Thinking", in: Poetry, Language, Thought. New York: Harper and Row, 1971, .11

pp. 145-161, esp. 160. היידגר מתייחס למונח זה כאל היכולת לברוא או ליצור, ומוסיף למשמעות המקורית בשפה היוונית את 

.)to dwell( פירושו למעשהו של הארכיטקט, שבו הבריאה של הבניין אינה אפשרית ללא היכולת האנושית של המגורים

Vilém Flusser, The Shape of Things: A Philosophy of Design, London: Reaktion Books, 1999. p. 17 .12

13. עיצוב של מוצרים יחידאיים שאינם מיועדים לייצור המוני.

Alex Coles, "On Art's Romance with Design", Design Issues 21)3(, 2005, pp. 17-24 .14

: ]...[ שאלת על נעליים שאינן מעור או ]אינן[ קשורות למסורת. בנעליים  י אל
שאנו מכינים, אני מזמינה את הסטודנטים להיות פתוחים ולדייק בבחירת 

הטכניקה והטכנולוגיה שיתאימו לאובייקט הייחודי. לעתים נשלב נעל שעשויה 
בקראפט מטורף עם חלקים )כמו עקב( מודפסים במדפסת תלת–ממדית. 

לפעמים נעשה נעליים ממתכת או עץ וניילון, או חומר חדש שנגלה ומתאים 
לנו, וגם נעליים בכרסום תלת–ממדי ממוחשב מכל חומר שיראה לנו מתאים. 

לפעמים ניצוק נעליים, נכין תבניות ־ או בכלל נמציא את חומר הגלם וגם את 
שיטת העבודה.

: ]...[ במקרה שאינך מעצבת עבור איזושהי חברה, אלא כשאת מעצבת  תן נ ו י
בסטודיו שלך, איך את בכלל ניגשת לזה? את כותבת לעצמך משהו? את 

מתחילה לנסות לרוץ על מודלים, סקיצות?
: ]...[ קודם כול אתה מוצא את עצמך בתוך זה. י אל

: זאת אומרת, את חושבת על זה כשאת הולכת לסופרמרקט וכו'? תן נ ו י
: לא רק. בתוך החיים יש לי מחשבות. המחשבות מפוזרות וגם ממוקדות.  י אל

כשכואב לי ברגל משהו. כשאני לא מרוצה מהנעליים המדהימות, אף על פי 
שהן מדהימות, אבל אני עדיין לא מרוצה מהן. הן איכותיות, הן בנויות נהדר, 

הן פה, הן שם ־ אבל מסיבה כלשהי, אני עדיין לא מרוצה. אז באה לי מחשבה: 
"'וואלה, הייתי בונה איזה נעל שתוכל להתמודד עם סוג הקושי הזה".

: זאת אומרת, שיש חוסר ואת מנסה לענות עליו? תן נ ו י
: חוסר או בעיה. או שעברה לי בראש מחשבה כלשהי.  י אל

: יכול להיות שראית ציור של מודליאני ואת אומרת "ואללה, בא לי"? תן נ ו י
: יכול להיות שעף פה איזה עלה והתנועה שלו מצאה חן בעיניי. יכול  י אל

להיות שהלכתי לטייל בלי נעליים וחוויתי את הגוף שלי באיזו תחושה שנתנה 
לי רעיון.

: ואיך את מעבירה את כל הערכים המופשטים האלה לאובייקט?  תן נ ו י
: אז אני לוקחת את קצות המחשבה האלה ומנהלת בתוכי שיחה בסגנון:  י אל

אם הייתה לי צורה כזאת וכזאת של מבנה, ועליו הייתי בונה את זה ואת זה ואת 
זה, אז הייתי מקבלת תוצאה כזאת, שהייתה אולי פותרת לי את הבעיה הזאת 
והזאת. יאללה, אני מתחילה לעבוד על זה. או.קיי., אז אני אבנה פרוטוטיפ ביד, 

ואז אני אדע בדיוק מה אני צריכה.
: ואז את מגיעה לצורה ולחומר? תן נ ו י

אז אני בונה את הפרוטוטיפ. ואני מבינה מה צריכה להיות הצורה, באיזה   : י אל
חומר, איך דבר נבנה על דבר, מה יהיה הצעד הבא בעצם ומה הפרויקט הזה 

צריך ]...[.



260261 בתנועה מאבולוציה לרבולוציה: על נעליים, הוראה ועיצוב, ריאיון עם אלי גינזבורגמחשבות על נעליים יונתן ונטורה

: יש חומר שהוא זול יותר בעינייך או שאת מיד בוחרת בעור? תן נ ו י
: אין חומר זול או חומר רע, יש חומר לא מתאים, מבחינת המילון שלי. לא  י אל

מתאים לעשות אתו מה שאני צריכה. לדוגמה, אם אני מחפשת חומר לבנות 
סקיצה, אני מגדירה לעצמי מה אני צריכה מהסקיצה הזאת: האם אני צריכה 

סתם ווליום, שאני אראה את ה"סילואט" החיצוני או שאני צריכה ווליום שאני 
יכולה להכניס את הגוף אליו, שאני יכולה להכניס אליו משהו? לפי זה אני אבחר 

את החומר שממנו אני אייצר את הסקיצה.
.mass production–אבל תהליך כזה מן הסתם לא אפשרי ב : תן נ ו י

: למה לא? ב–mass production הכול אפשרי. בפיתוח שעשיתי לנעלי  י אל
שורש רציתי להדגים למפעל האימומים מה בדיוק אני רוצה. מדובר במפעל 

אימומים ותיק ומוביל בגרמניה. לקראת נסיעתי אליו החלטתי להגיע אליהם 
עם מודל עובד.

: של הנעל? תן נ ו י
: של הנעל שכוללת אימום, עם הספידה המסוימת שצריכה להתחבר  י אל

אליו, מה הצורות שלה בדיוק, וגם דגם תלת–ממדי בקנה מידה 1:1 עם כל חלקי 
הגפה, שיראה מהו הדבר שאנחנו מפתחים עכשיו.

: תלת–ממדי בתוכנה או תלת–ממדי פיזי?  תן נ ו י
: פיזי. תלת–ממדי פיזי לגמרי, ממש. זה סוג המעצבים שאני רוצה לחנך,  י אל
שהם יודעים לבצע את המחשבות שלהם כדי להסביר למישהו אחר מה הם 

רוצים, כדי שהאחר ירתום את כל הטכנולוגיות הכי "תותחיות" כדי לבצע את 
זה בייצור תעשייתי או בכלל לייצר פרוטוטיפ לא ידני. 

כמה נקודות עולות מהתיאור לעיל: ראשית, שורש החדשנות נמצא בחיפוש אחר 
צורך, אחר חוסר או אחר נקודות בעייתיות בעיצוב קיים )במקרה זה, נעליים לא 
נוחות, לדוגמה(. לפי גישה זו, תפקידו של המעצב הוא לאתר את נקודות החיכוך 
או הכשל ולהציע עיצוב טוב יותר שיגשר על הפער. שנית, בנוגע לבחירה בחומרים 
כחלק אינהרנטי מתהליך העיצוב, אלי אומרת: "אין חומר זול או חומר רע, יש 
חומר לא מתאים". תיאור מעניין זה מזכיר את התפיסה הפילוסופית–אסתטית 
היפנית של הוואבי–סאבי, המדגישה את היעדר ההיררכיה הערכית–אסתטית בנוגע 
לחומרים שונים.15 בניגוד לגישות שיווקיות–צרכניות בכל הנוגע לבחירה בחומרים 
היוקרתיים ביותר או בחומרים המשדרים מאפיינים יוקרתיים כלשהם, מתיאוריה 

, רמת השרון: אסיה, 2003. 15. לאונרד קורן, ואבי סאבי

של אלי עולה הצורך לבחור את החומר המתאים ביותר לרצונותיו של המעצב. 
שלישית, אלי מגדירה את אופי החינוך שהיא מנחילה לסטודנטים, והוא: "מעצבים 

שיודעים לבצע את המחשבות שלהם", בלי להתפשר על הדרך ועל התוצאות. 

מעצבת הנעליים כאנתרופולוגית: הנעל כנקודת ממשק 
גוף המשתמש לחברה הסובבת אותו  ן  בי

The shoe is the fruit of progress, of the continual research 

applied to the human walk. It contains and brings together a 

series of small parts, synthesized in the procedure of assembly 

and concluded by the finishing touches of master shoemakers 

all over the world. The point of departure is the form of the foot 

for which the shoes are destined. The ideal, for the creation of 

each shoe, would be to have available the form or treads of the 

foot that is to wear it: to create the shoe, so to speak, made-

to-measure. Reasons of an economic type of course require a 

'standard' foot of reference, with the only difference being one of 

dimensions. Thus the form of the footwear comes about, made of 

wood or plastic, representing the embryo of future production.16 

 Industrial ergonomics is" :אחת ההגדרות לארגונומיה בהקשר התעשייתי היא
 the application of human factors data in the systems used by human
beings".17 במוצרי צריכה, ובייחוד במוצרים ה"נלבשים" על הגוף, המחקר הארגונומי 
בסטודיו הוא בעל חשיבות רבה. כדי לחוש ולהבין טוב יותר את עולמו על המשתמש, 
על המעצב לחוות על גופו שלו את שיחווה גוף המשתמש. נעליים הן דוגמה מצוינת 
לשיקולים ארגונומיים שעומדים במוקד תהליך העיצוב, שכן מדובר במוצר הנישא 

על הגוף שעות ארוכות ובמצבים משתנים. 
מוצר שאינו נוח לשימוש, שגורם להזעה, לחיכוך, לפצעים או אפילו לאחיזה 
לא טובה, יגרום למשתמש להפסיק להשתמש בו ולהפיץ ביקורות שליליות עליו, 
וכך יוביל לפגיעה במכירות. שיקולים ארגונומיים כוללים גם, לדוגמה, תכנון נכון 

Paola Burrato Caovilla, Shoes: Objects of Art and Seduction, Milan: Skira, 1990, p. 170 .16

 M. I. Khan, Industrial Ergonomics, New Delhi: PHI Learning Private Limited and Pearl Offset Press Private .17

limited, 2010, p. 1
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של הטקסטורה של החפץ ושל המשקל הנכון שלו, שיגרמו למשתמש לחפוץ במוצר 
ולהשתמש בו לאורך זמן.18 לעומת מוצר לא–ארגונומי, מוצר נוח, ידידותי ונגיש יוביל 
ל"התמכרות" לכל מוצר של אותה החברה או אותו המעצב. כלומר, הארגונומיה, 
הבנייה המותאמת לצרכיו של המשתמש, היא בעלת חשיבות מכרעת בכל עיצוב 
של חפצים לשימוש יום–יומי או תכוף. לאורך השנים, מעצבים תעשייתיים ראו 
שארגונומיה כוללת לא רק תכנון הנדסי, אלא הבנה מעמיקה של התפקוד הפיזי 

של גוף המשתמש במרחב הפרטי והציבורי. 
לצד צרכיו הגופניים–חברתיים–תרבותיים של המשתמש, אחד הכלים החשובים 
להבנת עולמו הוא האנתרופולוגיה. נוסף על החישובים הפיזיקליים והכימיים של 
הרכבי החומרים והדרכים להרכבת רכיבי המוצר, במרכז תהליך הפיתוח והחשיבה 
הארגונומית בעיצוב תעשייתי עומדים גופו של המשתמש, נוחות השימוש וקלות 

השימוש.19
כהמחשה לאופן שבו מעצבי–העל האיטלקים מתייחסים לרגל המשתמש 
 Alta–כנקודת הכובד בעיצוב נעליים, אלי מספרת על חוויותיה כמעצבת בעולם ה
Moda האיטלקי. בעולם זה, בתי האופנה היוקרתיים מעסיקים דוגמנית רגליים 
במשרה מלאה, שניתן לבחון עליה את מגוון סוגיות הארגונומיה )לדברי אלי, מכיוון 
שמדובר באופנה עילית ולא בנעלי ספורט, במקרה זה הארגונומיה מוגדרת כמינימום 

של חוסר נעימות, גם אם לא מדובר בנעל הנוחה ביותר בעולם(: 

: הם מדברים עם כף הרגל שלה, בעצם. הפה שלה הוא רק הרמקול  י אל
שמספר מה כף הרגל שלה מרגישה.

: זה תיאור איטלקי מאוד! תן נ ו י
: באמת?! אני אומרת לך אמת, אני מדייקת. המילים הן רק המכשיר  י אל

שמתקשר בין ההרגשה של הרגל בתוך הנעל, לבין הציבור שרוצה את 

 Beatrice Lerma and Claudia De Giorgi, "Perceptive Adjectives and Eco-Efficiency Indicators: A Methodology to .18

 Choose Good Materials for a Sustainable Project", Design Principles and Practices: An International Journal 4 )5(,

2010, pp. 188-197

 Alvar Diaz, Isabel Cristina Salazr and Sara Correal, "Ergonomic Analysis and CAD Tools in the Design Process", .19

 Design Principles & Practices: An International Journal 3)3(, 2009, pp. 239-252; Waldemar Karwowski, International

 Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors 2, Oxford: Taylor & Francis, 2001, pp. 875-876; Allen Wisner, "New

 Technologies and Old Thoughts: Relations between Ergonomics and Cognitive Anthropology", in Ergonomics,

 Health and Safety: Perspectives for the Nineties )eds. Tom Singleton and Jan Dirkx(, Leuven: Leuven University

 Press, 1991, pp. 41-56; Eiji Arai and Tetsuo Arai, Mechatronics for Safety, Security and Dependability in a New Era,

Oxford: Elsevier, 2007, pp. 67-70

התשובות. השאלות הנשאלות הן, קודם כול, איך ההרגשה הכללית של הנעל 
על הרגל. האם היא מרגישה נוחה, בתוך גבולות צרים מאוד, אני חייבת לומר. 
הכוונה אם אין תחושה שהנעל מעקמת את הרגל, אם היא לוחצת מדי, אולי 

היא בכלל לא מלווה את הרגל, אולי היא רחוקה מדי מהרגל, אולי חייבים לחזור 
לשלב האימום, להוסיף או להפחית ממנו חומר במקומות אחדים. זה נשמע כמו 

שיחה טריוויאלית, כל בנאי אימומים עושה את הדברים האלה, אבל לא ברמה של 
דוגמנית יפהפייה על במה בגובה מטר, בעלת רגליים מדברות, או.קיי.? שיש לה 

כפות ]רגליים[ מדברות ]...[ זה סוג הנעל שאני רוצה לנעול כדי להרגיש שאני גם 
מצליחה ללכת עם ה–fashion וגם סובלת פחות ככל האפשר.

מובן שהדיון על עולם הארגונומיה של הנעליים רחב מדי לדיון במאמר זה, אבל 
מתיאורה של אלי אפשר ללמוד על החשיבות שמעצבי הנעליים מקנים לאופן 
שבו הנעל "משוחחת" עם המשתמשת והסביבה הסוציו–תרבותית שלה דרך 

כפות רגליה וכמובן, גופה. 
כאשר רציתי להבין לעומקו את הקשר בין עולם סוציו–תרבותי כלשהו, גופה 
של המשתמשת ואובייקט מעוצב )במקרה הזה, נעל(, צירפתי לדיון עם אלי את אחת 
הסטודנטיות שלה, שרון גולן, שעומדת כיום בראש מחלקת העיצוב באחת מחברות 
האופנה הגדולות בישראל. במהלך הדיון שוחחו אלי ושרון על אחד הפרויקטים 
המוצלחים שעיצבה שרון בהנחיית אלי, במהלך קורסי הנעליים ופרויקט הגמר: 

: אז מה בעצם היה המניע ]הטריגר לפרויקט[?  תן נ ו י
: ]...[ אז התחלנו לדבר על מושג הנישואים, מה זה בעצם הקשר בין גבר  ן ו שר

לאישה, מה מצפים מאישה במעמד הנישואים ביהדות ]...[ 
: איך הטקס משנה או משקף את הקשר?  תן נ ו י

: בסופו של דבר זה נהיה, מה מצופה מהאישה במעמד הזה של הנישואים  ן ו שר
]...[ התחלנו לדבר על זה שבעצם ביהדות מצפים מהאישה, לדוגמה, להיות 

טהורה מאוד, שלא נגעו בה ]...[ אם אנחנו הולכים ל–after ]אחרי[ הטקס, ליל 
הכלולות ־ לא רק ביהדות, גם בנצרות וגם באסלאם ־ ]...[ מצפים מהאישה 
להיות בתולה ולהיות טהורה. ואז התחלנו לדבר ]...[ אולי ליצור נעל לאירוע 

הזה, האירוע הזה של המעמד של ליל הכלולות ]...[ טקס פיזי יותר, אפשר 
להגיד. טקס ייחוד, גם ביהדות, אחרי הטקס מצפים מהגבר והאישה להיכנס 

לחדר ו–בום טראח. 
: המצאנו מה צריך בשביל תהליך ההתייחדות ]...[  י אל

: על זה דיברנו, ליצור משהו לערב הייחודי הזה.  ן ו שר
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: נקרא לזה נעליים ייעודיות ]...[  י אל
: ומזה הגעת לחומר?  תן נ ו י

: מזה הגענו שאני רוצה לעשות משהו מפוסל. משהו מפוסל שאפשר  ן ו שר
ללכת אתו אפשר ]לעשות[ רק עם משהו שהוא חומר קל, אבל משהו שהוא 

חומר קל לאו דווקא סופג כובד של בן אדם. אבל סיבי זכוכית כן, אז ככה הגענו 
לחומר הזה ]...[ מה שקרה, וזה גם קשור ללחץ של הפרויקט ]...[ שמכל הלחץ 

חליתי בדלקת פרקים ]...[ הלכתי לאורתופד והוא אמר לי: "את צריכה סד 
ע את האזור". טוב, אז הלכתי למרפאה ואמרתי, טוב,  מותאם אישית, כדי שיַקּבֵ

בטח יסרקו לי את היד או משהו, ואז יזמינו לי משהו שמתלבש. לא. הלכתי 
למרפאה ואז האחות באה, לוקחת איזשהו חומר, חותכת ממנו צורה לפי גזרה, 

שמה אותו בתוך פיילה של מים חמים, מוציאה דבר כזה ]מדגימה עם היד 
חומר לח וגמיש[ ופשוט מניחה לי על היד. זה היה קצת חם, וכשזה התקרר זה 

פשוט תפס לי את היד. ולא כאב לי יותר, וידעתי מה החומר של פרויקט הגמר. 
אז כל השאר כבר לא היה משנה ]צוחקת[. אמרתי לה: "תקשיבי, כל השאריות 
שלך אני רוצה, מי הספק, מה זה החומר הזה". היא אמרה לי שזה חומר שהוא 

ממוחזר, עושים אותו בדנמרק ]...[, באיזה מקום כזה ירוק מאוד, הוא יקר 
מאוד. ]...[ ואז התחלתי לשחק עם זה וידעתי שזה מה שאני רוצה, פלסטיק 

שאפשר לעבד אותו, שגם יש לו את הרעיון שהוא כאילו ממוחזר ]...[ הוא מגיע 
בכל מיני טקסטורות ]...[ 

: אז בשלב הזה יש לך את החומר, אבל אין לך צורה?  תן נ ו י
: אין לי צורה, יש לי רק חומר שאני יודעת שאני רוצה לעבוד אתו. ואז  ן ו שר

כשהתחלנו לדבר על זה אמרתי לה, את יודעת מה, אלי? ]...[ לפחות בואי נעבוד 
עם החומר הזה גם בפרויקט הזה כדי שיהיה לי תרגול לקראת פרויקט הגמר. 

: היית צריכה לשכנע אותה?  תן נ ו י
: לא, היא אהבה אותו. נורא הגניב אותה שזה חומר שהוא לא מוּכר ]...[  ן ו שר

בקשר לצורה, אמרנו או.קיי., נעליים, מה זה אומר להיות טהורה לפני החתונה, 
ואז שהגבר בא ומשתמש בה? ואז אמרנו, או.קיי,. זה כאילו האישה אמורה 

להיות כמו איזה סרט מתנה והגבר אמור לפרום את סרט המתנה וזהו, כאילו, 
את שלו, זו המתנה שלך בשבילו ]...[ 

: רגע, עד שהגענו לצורה של הסרט היה סרט, אכלנו סרטים.  י אל
: מההתחלה ידענו על הסרט.  ן ו שר

: לא נכון, זה הלך ככה, נקודות הפתיחה שהובילו לסיפור הזה ]מקריאה  י אל
מהמצגת שהכינה שרון לפרויקט סוף הקורס שלה[: קודם כול, המחשבה שזה 
יכול להיות אביזר בכלל ולא דווקא נעל, כאילו, מה זו נעל? היא בהכרח משהו 

שאנחנו הולכים אתו לטיול למיטיבי לכת? מטפסי הרים? 
: נכון.  ן ו שר

: זה יכול להיות אביזר, כי יכולות להיות נעליים לכל מיני מטרות. אז אביזר  י אל
שנלבש על כף הרגל כדי להעצים רעיון כלשהו. ואז אמרנו: "יאללה, איזה רעיון 

זה הולך להעצים? אז מהו הרעיון?" זה סבב, כמובן, סביב מיניות במיוחד 
וחיבור בין פטיש נשי לגברי, ואיך לעשות את החיבור? בוהן ארוכה ופאלית מול 
קשת הרגל ]...[ אבל אז כמובן שיש את המקום המדהים בכף הרגל שזה הקשת 

הזאת, קשת הרגל. ואם אתה יוצר מתח בין העקב לקצה אתה עובר דרך 
המקום הזה ואתה לא רוצה להפסיד אותו, כי הוא מהותי כל כך במבנה הזה. 

אז או.קיי., בוהן ארוכה ופאלית מול קשת הרגל, צורניות. האם זה יהיה קונדום 
לרגל? אריזה חד–פעמית שמפעילה את האובייקט? בסופו של דבר, שילוב 

רעיוני וצורני בין הפטיש לכף הרגל הנשית והבוהן שלה כהעצמה של מיניות 
 .position–בין הגבר לאישה ]...[ ואז קראנו לזה: להעמיד את הרגל ב

: כאילו כשעולים על עקב, אז הכול. ן ו שר
: כל המנח משתנה ]...[ זה סוג של כוננות נשית, מינית לגמרי. בסופו של  י אל

דבר יש פה התגברות של הכוח הנשי על הגבר במובן זה שאישה סקסית נורא 
מובילה את הגבר איך שהיא רוצה ]...[ להעמיד את הרגל ב–position, מה זה 
הדבר הזה? לפסל את הנעל כך שהרגל שעומדת בתוכה תיכנס למצב מסוים, 

לדרך התנהגות, להתאמה לתבנית, לדימוי; להידמות, לחוות ]...[ דיברנו על 
זה שאולי האישה תוכל לחשוב על אובייקט הרגל כקשור לזה שהיא נותנת 

את עצמה כמתנה לגבר שלה באותו ערב, ואם זו מתנה, אז סרט שעוטף את 
המתנה. וואו! סרט! או.קיי.! החומר הזה ששרון מצאה קל לפיסול ורץ וכל 

כך עם סרט. ואז אמרתי לך: "תעזבי את החומר הזה לרגע, קחי סרט אמיתי 
ותבדקי את תנועתו הטבעית סביב הרגל". מובן שנדרשנו לכמה הגדרות 
חדשות ]...[ כי יש מרחק בין יכולות הסרט, יכולות החומר התרמו–פלסטי 

וצורכי המנעל, שקצת שונים מנתוני הסרט האמיתי. ואז קבענו כללים: גנום 
הזיוף של דימוי הסרט ]...[ אמרנו שמותרת התרחבות שחורגת במקומות 

אחדים מרוחב הסרט ומהגבולות של מה שהסרט "יודע" לעשות, וקבענו שזוג 
הנעליים אינו מיועד לדריכה, אלא לשימוש בזמן טקס ההתייחדות וההתאחדות 

של ליל הכלולות, ולכן הנעליים ננעלות רק במיטה. בפיתוח הצורני של נעל זו 
היה תהליך אבולוציוני מעניין מאוד בהבנת הצורה וביכולות הבעת הצורה. 

כשניסתה לייצר צורה ולהתחקות אחר "סרט סביב הרגל" מהחומר שמיועד 
לפרויקט, למעשה היא "נתקעה". זה לא היה זה. כל מיני צורות שלא מרגישות 

"זה". ברגע שעברה לעבוד עם סרט אמיתי ]...[ כבר הופיעו צורות וזרימת קווים 
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של הרבה יותר חופש. יכולת להרגיש שהיא התחברה ל"חווייה הִסרטית". ואז ־ 
התבוננות ומסקנות. 

התיאור הזה מאפשר לראות את דרך עבודתה של מעצבת הנעליים. ראשיתו של 
הפרויקט בניסיון להבין )או לפרש, בלשונה של האנתרופולוגיה המודרנית( מצב 
חברתי–תרבותי כלשהו, במקרה זה ־ טקס החתונה. לאחר מכן, המעצבת מנסה 
להמחיש את המילים המופשטות שמתארות את הטקס או את המצב החברתי 
דרך חומרים, צורות וצבעים. לאחר הגדרת המדדים הפיזיים–חומריים של הפרויקט 
)יצירת "בריף" עיצובי(, המעצבת ניגשת לבחירת צבעים, טקסטורות וצורות, 
שמובילים למוצר המוגמר. מבחינתי, בתור אנתרופולוג שאינו מעצב בהכשרתו, 
התהליך שמעניין אותי הוא יצירתה של הנעל שנשענת על "המצאת טקס", 
שמגולם בצורה חומרית במוצר מעוצב. כלומר, יכולתו של המעצב לתרגם מצבים 
חברתיים, ערכים, נורמות או אידיאולוגיות, היא שמאפיינת, לדעתי, את יתרונותיו 
של המעצב. יתרונות אלו, בין היתר, הם שצריכים להופכו לדמות מרכזית יותר 

בעולם הרוח, החברה והתרבות ולא רק בעולם התעשייה, המסחור והצרכנות. 

סיכום: על עיצוב, חינוך וחדשנות 
הנושא המרכזי שבעקבותיו פניתי לראיין את אלי גינזבורג הוא הוראת הפרקטיקה 
של עיצוב נעליים. כפי שראינו, אתוס העבודה של אלי, שלצערנו, אינו כה נפוץ 
במחוזותינו, נשען על חוסר התפשרות בנוגע לנפח הלמידה של הסטודנטים או 
לתוצאות שעליהם לספק במהלך הקורס. ואולם מעבר לכך, לדעתי, אחת החוזקות 
שעלו בריאיון היא היכולת לחשוב מחוץ לקופסה, לחדש ולהציג לסטודנטים מספר 
רב של נקודות מבט וכן לאפשר ולהכיל דעות שונות ומגוונות. ריבוי זוויות הראייה 
כולל פנייה לאפיקים משיקים, מעשיים )כמו אדריכלות, תקשורת חזותית ועיבוד 

עץ( ותיאורטיים )פילוסופיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה ועוד(. 
בשנים האחרונות, השינוי בעולם עיצוב הנעליים בישראל נשען במידה רבה 
על יכולותיה ואופייה של אלי גינזבורג. ואולם כמסקנה מרכזית מריאיון זה, כדאי 
להפנים את המאפיינים הקלאסיים של המורה הטוב: קבלת האחר, אימוץ מספר רב 
של נקודות מבט ומקורות השראה וחוסר התפשרות על דרך העבודה ועל תוצריה. 

אליאורה למר גינזבורג, 1992, פירנצה, איטליה
סקיצה לפרט מתוך קולקצית ביכורים לחורף 94-93
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