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אסתר יוהס )עורכת(, נעם ברעם בן־יוסף )עורכת שותפה(, ארון הבגדים היהודי: מאוסף מוזיאון ישראל 

)קטלוג תערוכה(, ירושלים: מוזיאון ישראל, תשע"ד, 368 עמ'

'ארון הבגדים היהודי' הוא ספר עשיר ועב כרס בעריכת אסתר יוהס ונעם ברעם בן־

ובה הוצג  זהה שהתקיימה לאחרונה במוזאון ישראל,  ליווה תערוכה בשם  יוסף. הוא 

מבחר של בגדי עדות ישראל מאוספי המוזאון. הספר כולל מספר מאמרי מפתח פרי 

ברעם  ֹנעם  שפירא,  אסף  אפרת  נוספים:  חוקרים  של  מאמרים  לצד  יוהס  של  עטה 

מגוונת  מאמרים  באסופת  מדובר  בן־עמי.  ועליה  מוצ׳בסקי־שנפר  אסתר  בן־יוסף, 

ומודפסת היטב, מלּווה בתצלומי הבגדים ובעוד דימויים רלוונטיים.

בסקירה זו אבקש לעסוק בספר עצמו ולא בתערוכה שהוא מלווה. הספר הוא חוליה   

חשובה בתערוכה עצמה, אשר על אף מגבלותיה )ולא כאן המקום לפרטן( הייתה ללא 

ספק אירוע חשוב, בהציגה את אחד האוספים העשירים ביותר, אם כי גם הבעייתיים 

ביותר, של לבוש היהודים.

'ארון הבגדים היהודי' מציג מבט מקיף על תפקיד הלבוש בחיי קהילות יהודיות   

שונות מסוף המאה התשע עשרה ועד אמצע המאה העשרים. תפקיד זה נדון דרך שלוש 

נקודות התייחסות מרכזיות: הלבוש בראי ההלכה והמנהגים היהודים; תפקידי הבגד 

במעגל החיים; שינוי חזות הבגדים כהשתקפות של המודרנה. שלוש נקודות התייחסות 

נושאים  של  ופירוט  הדגמה  מאפשרת  הנפרדת  הצגתן  ועדיין  ביניהן,  מקושרות  אלו 

קונקרטיים תוך שימת דגש על מערכת הקשרים האינטימית והמורכבת שבין התרבות 

החומרית, גוף האדם בכלל והגוף היהודי בפרט. הספר מתאפיין בגישה מקיפה לתרבות 

החומרית, שאותה הגדיר דניאל מילר ראי חומרי1.נוסף על כך, הוא מאפשר גם עיון 

בפן היום־יומי – הלא חגיגי והלא טקסי – של הבגדים, ועל ידי כך מניע מחשבה על 

מידת 'יהודיותם' בהקשר נזיל יותר ומהודק פחות מבחינת ההלכה והמנהג.

 D. Miller, ‘An Introduction’, idem (ed.), Materiality (Politics, History and Culture),  1

Durnham and London 2005, p. 8
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ובכל זאת, דוגמה להתנגשות בין הרצון להציג את 'החפץ היפה' לבין הצגתו של   

 אותו חפץ בהקשרו התרבותי – שהייתה לדעתי מאבני הנגף העיקריות של התערוכה – 

 ,)17–16 )עמ'  המרוקנית  אכניף  שכמיית  בסיפור  למשל  עצמו.  ניתן למצוא בספר 

יחד בערי האטלס.  גם  ומוסלמים  יהודים  וכבדה שלבשו גברים  שכמיית צמר ארוגה 

על פי צו המקום היו היהודים מחויבים לעטות את השכמייה על צדה ההפוך, כדי שלא 

תיראה צורת עין ארוגה על גבה. בקטלוג, על כפולת עמודים אחת, מופיע תצלום של 

השכמייה מתוך האוסף. היא מצולמת כנראה על בובה והיא מציגה את צדה היפה, לא 

את צדה ההפוך. בעמוד השני מופיע תצלום היסטורי של גבר הלובש את השכמייה 

'הנכונה' ליהודי, כלומר על צדה ההפוך, הצד המציג סבך של חוטים במקום  בצורה 

להציג?  ומה  לצלם  מה  השאלה:  ניצבה  והצלם  האוצרים  בפני  העין.  של  עילאי  דגם 

הרי מה שהופך את השכמייה לפריט יהודי הוא צורת לבישתו, אך צורה זאת מנוגדת 

ללוגיקה של 'החפץ היפה'.

המאמר הפותח של אסתר יוהס עוסק בזיקות שבין הזהות היהודית לבין חזותם של   

יהודים. זיקות אלו מפורשות דרך מגמות כלליות של השתלבות ובדלנות. מצטיירת 

את  להכריח  חיצוני  מאמץ  בין  יחסים  מערכת  מורכבת,  והתמודדויות  מצבים  סדרת 

היהודים לִהָּבדל מן החברה הסובבת לבין דרישה פנימית יהודית להיות שונים. דרגות 

שונות של אדיקות בשמירת הצו הדתי להימנע מחוקת הגוי מאפשרות קיומו של קשר 

מתמיד בין סגנונות לבוש היהודים לבין אלו של העמים סביבם גם כאשר הקשר מתקיים 

על דרך השלילה. נרקמת בעל כורחה מודעותם של היהודים לצורות לבוש המתחלפות 

'אופנה'. מאחר שצורות אלה  זווית ראיה אחרת על המושג  בסביבתם – ובכך נוצרת 

משתנות תדיר, לא נוצרות אמות מידה יהודיות חד־משמעיות לאופן שבו צריך להיות 

לבושם שונה מלבושם של העמים האחרים. במקום זאת ישנו תהליך מתמיד, אם כי 

ובמקום  בזמן  המקובלות  החזותיות  לנורמות  היהודים  לבוש  התאמת  של  אחיד,  לא 

הספציפיים. מלבד זאת, הפנמת הצו לִהָּבדל באופן חיצוני מתבטאת ביציקת משמעות 

יהודית סימבולית ואף בהפיכתם של סמלי זיהוי כפויים לסימנים של גאווה יהודית.

עם בוא המודרנה והפיצול הפנימי של הזהות היהודית – בדרגות שונות של שמירה   

על המסורת, עד התנתקות מוחלטת ממנה – מתחיל הלבוש היהודי לסמל )בעיקר בתוך 

השתייכות  רק  ולא  ספציפית  קבוצתית  דתית  השתייכות  עצמן(  היהודיות  הקהילות 

גאוגרפית. בעקבות הגירתם של המוני יהודים השתבש עוד יותר הזיהוי הגאוגרפי לפי 

תלבושת. מגמות מודרניות של איחוד לאומי ושל שילוב אוכלוסיות בארצות אירופה 

השונות באות לבטל סימני היכר המבדילים בין אוכלוסיות. מדיניות כמו 'גרמניזציה' 

או 'רוסיפיקציה' מולידה שאלה יהודית מודרנית מובהקת: האם לבושו של האדם הוא 

ברורים,  מנחים  קווים  שרטוט  לצד  הדתית?  היהודית  בזהותו  משמעותי  מרכיב  אכן 
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המאפשרים הבנה של מערכות היחסים בין יהודים לסביבתם ושל האופן שבו באו יחסים 

אלו לידי ביטוי בלבוש, לא נשכחת במאמר גם הפרקטיקה של החיים. קווים אלו לא 

בהכרח היו ידועים בה כהנחיה ברורה ללובשים עצמם, אלא נחוו אצלם כחוויית קיום 

משתנה.

הדיון על משמעות ההלכה והמנהג בלבוש היהודים פותח מקבץ מאמרים ראשון   

הן  וצניעות,  הגויים  מן  היבדלות  הדיון:  את  מנחים  מרכזיים  עקרונות  שני  בספר. 

כמידת כיסוי הולמת של הגוף והן כהגבלה על הידור יתר של הבגד. שלל המאמרים 

מידת  על  ועומד  רבגוניותם  את  מדגים  אלו,  לעקרונות  שונים  פרשנות  אופני  מציג 

ההתכתבות שלהם עם צורות לבוש מקובלות בסביבתם של היהודים, במקום ובנקודת 

יחיד  )פריט לבוש  והציצית  נתונים. פרטי הלבוש הנדונים במאמרים הם הטלית  זמן 

המוזכר באופן ישיר בתורה(; כיסויי ראש של גברים וכיסויי ֵׂשער של נשים נשואות 

)פרטי לבוש בעלי הקשר הלכתי מובהק(; חגורות ואבנטים, עטיפות ורעלות, סינרים 

ומכנסי נשים. עקרונות הצניעות וההיבדלות באים לידי ביטוי בכל פרטי הלבוש האלה 

לצד תפיסת פריט לבוש כחפץ בעל פוטנציאל סימבולי וְמֵנמוני. הציצית היא דוגמה 

בולטת, אך לא היחידה, של מיצוי הפוטנציאל הזה.

מתוך הדיונים עולה תמונה מורכבת ובלתי אחידה של תפקיד הבגד היהודי הנרקם   

השדה  ושידור של קודים הלכתיים וחברתיים פנימיים וחיצוניים.  כמנגנון קליטה 

השונים,  התדרים  'מקשור'  של  ספציפי  לבוש, תוצר  פריט  כל  של  הייחודי  האסתטי 

החומריות  של  החשיבות  את  פעם  אחר  פעם  המאשרר  ויטלי  פוליטי  כשדה  מצטייר 

בהיווצרות זהויות אנושיות תרבותיות וכן של הדיון האקדמי הבוחן זהויות אלו. דוגמה 

טובה לכך היא השיח על כיסוי ראש של אישה נשואה. אף שהנושא נדון לאחרונה לא 

 Eric K. Silverman, A Cultural( 2013 מעט, למשל בספרו של אריק סילברמן משנת

History of Jewish Dress(, אין הוא מאבד עניין אקדמי גם בקטלוג, ויתר על כן – 
בהתחשבות בפולמוס הציבורי הרחב שנושא כיסוי הֵׂשער זוכה לו בחוגים דתיים של 

ימינו. מגוון עצום של צורות כיסויי הֵׂשער והסיפורים ההיסטוריים הנלווים להן מגלים 

רגשות מעורבים של הנשים על אודות אבדן הרשות להראות את ֵׂשערן בפומבי לאחר 

ועד  ממטפחות   – ולכיסוייו  נשים  לֵׂשער  העכשוויות  הגישות הדתיות  גם  החתונה. 

פאות נוכריות וגילוח ראש – זוכות לסיקור. גישות אלו, והדיון הרבני העדכני בנושא, 

מגלים את מערכת העצבים החיה של היהדות בת ימינו. אותה מערכת עצבים עוברת 

לא רק דרך חדרי החדרים של הטקסט הרבני, אלא גם דרך גופן של הנשים היהודיות.

מכנסי נשים, חגורות וסינרים, רעלות ועטיפות הם אביזרי לבוש שאימצו היהודים   

מתוך שלל פרטי הלבוש שבסביבתם, ואין הם בעלי רובד הלכתי מפותח כמו הציצית 

הגוף  לחציית  כאמצעי  לבוש  פריט  כגון  חתך,  נושאי  בהם  מתגלים  הראש.  וכיסוי 
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טמא  של  והגבלה  הדגשה  כאמצעי  ובו־זמנית  ולגבוה,  לנמוך  או  ולעליון  לתחתון 

וטהור, של פוריות ושל נידה. עצם אימוצם של הפריטים )גם אם מתוך ציווי חיצוני(, 

כיום(,  גם  להם  )וזוכים  בעבר  להם  זכו  שהם  הספציפית  והפרשנות  השימוש  ואופן 

מאפשר בחינה של נקודות מגע ושל פערים בתפיסות הבגד והגוף בין היהודים לבין 

עמים אחרים. מקבץ המאמרים העוסק בפרטים 'מושאלים' אלו מהותי לצבירת תובנות 

אלו.

זה  יחס  של  והייחודיות  העקרונות  בקטלוג.  מרכזית  היא  סוגיית היחס בגד–גוף   

'הגוף  מסוימת.  תרבות  של  בהקשר  הבגד  תפקידי  של  ההבנה  לתחילת  הכרחיים 

הלבוש', מאמר המסכם את חלקו הראשון של הקטלוג, מציג סקירה מקיפה ועדכנית 

יהודי  של  הפרקטיקה  מוצגת  הסקירה  בהמשך  זו.  להבנה  רלוונטיות  תאוריות  של 

ולהלבישן  החתונה  לקראת  המשפחה  בנות  את  לפטם  עשרה  התשע  במאה  תוניסיה 

בלבוש יוצא דופן מבחינת הקונוונציה של החזות הראויה והמקובלת בתקופה האמורה. 

חזות זו שונה כמובן מחזות נשית אירופית בת זמנה, אך היא גם שונה מחזות מזרחית 

מקומית. מקרה מבחן זה מבוסס על אוסף ייחודי של תצלומים ושל פרטי לבוש הנמצא 

במוזאון ישראל. סיפורן של הכלות המפוטמות ושל מלבושן השונה הוא מרתק, ואוסיף 

דרך  אלו  נשים  נבחנות  שבו  לאופן  הצצה  מאפשר  המאמר  מעציב.   – אישית  בנימה 

מצומצמת  עדּות,  משמש  אף  והוא  אירופים,  מבקרים  של  מגחך  עד  המתפלא  מבטם 

אמנם, לאופן שבו הנשים עצמן ראו את גופן ואת האדרתו בעזרת הלבוש המוגזם.

מרחיקות  מסקנות  מהסקת  המאמר נזהרת  בהיעדר ממצאים מפורטים, מחברת   

לכת בנוגע לעמדת הנשים עצמן, אם כי נראה )ונשמע( על פי העדויות, ואף מעצם 

בחירתן של הנשים להצטלם, כי היהודיות בתוניסיה התגאו במלבושן. הרגשת הגאווה 

היא כמובן יחסית למה שנחשב לראוי בחברה מסוימת. על כן, הסיטואציה הקיצונית 

גזרה  של  מופת  יצירות  מהם  )כמה  עצמם  הלבוש  ופרטי  התצלומים  דרך  העוברת 

ורקמה, יצירות שיכולותיהן הפורמטיביות כלפי הגוף הנשי לא היו מביישות מעצבי 

ליחס  נואשת לתכיפותה  ואף  דופן  יוצאת  דוגמה  היא   – ימינו(  אוונגרדיים של  אפנה 

והן בבשרו – לעולם אינו נתון,  הן בדימויו   – יחס שבו הגוף עצמו  גוף–בגד–חברה, 

אלא נוצר מחדש, בין אם מרצון ובין אם לאו, בעבודת דמיון מודרך קבוצתית ואישית, 

ובתוך הסבך הזה –  וחברתיים.  ידי סבך של אינטרסים כלכליים  עבודה המּונעת על 

הכופה והנכפה, הקרבן, אינם בהכרח מובדלים כזוג הפכים פשוט.

מעגל החיים – בעיקר טקסי המעבר של הילדּות, החתונה והמוות – נדון בשלושה   

בהם  מוצג  אלו.  וטקסים  תקופות  עבור  במיוחד  שנוצרו  בבגדים  העוסקים  מאמרים 

יפהפה של פרטי לבוש, והמאמרים עצמם פורסים עושר של סיפורים טעונים  מבחר 

ומרתקים לא רק בייחודיות וביצר הגלומים בהם, אלא גם בקשר הנרקם בין שלושת 
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או  בד  בפיסת  מתגלם  זה  קשר  אנוש.  בן  של  בחייו  המכוננים  המסורתיים  המעמדים 

בבגד העובר הקשר שימושי ומתפקד כקמע. בשלושת המאמרים, ובייחוד בזה העוסק 

את  שהנחו  המסוימות  הנטיות  על  עצמו,  האוסף  בולטת  בצורה  משתקף  בחתונה, 

האוְספים – חלקו הגדול מוקדש לעדות המזרח וללבוש נשים. 'מינקות לנערּות', מאמר 

העוסק בבגדי ילדים, מעודד הבנה עד כמה צעיר למעשה, ולא בהכרח מבוסס, הוא 

היחס המודרני אל הילדּות כאל תקופת חיים מובחנת ואוטונומית. ההישרדות וההכנה 

)והאפקטיבית ככל האפשר( לחיי המבוגרים ניכרות בין המניעים הראשיים  המהירה 

העומדים מאחורי עיצובם של בגדי הילדים, הן ביום־יום והן בטקסים השונים. חפצים 

יוצאי דופן במעט על רקע זה הם אבנטי תורה גרמניים, שהוכנו בין השאר גם כחפצים 

דידקטיים ַלָּבנים, שלהם הם הוקדשו. המילים והאיורים עליהם הם אולי המקרה היחיד 

בפריט הקשור ללבוש שנעשה בו מאמץ מיוחד למצוא דרך אל לבו של הילד על ידי 

סגנון ייחודי של הפריט.

השינויים בחזות הבגד בקהילות יהודיות החל ממאה התשע עשרה באו בעקבות   

תהליכי מודרניזציה שונים. הם משמשים נושא חשוב לדיון, בפרט כאשר עומדות על 

הפרק שאלות על עצם קיומו או אי־קיומו של 'בגד יהודי'. בפרק הרלוונטי בקטלוג, 

של  כדיכוטומיה  מוצג  איננו  המודרני  שהשינוי  בכך  הוא  זה  דיון  של  ייחודו  עיקר 

מסורתי אל מול חדש, אלא נפרש כמגוון שבילי תגובה, הפריה והתכחשות – גלויים 

או  הלובש  זהות  של   – ובעקבותיהן  הבגד,  זהות  של  מחדש  הגדרה  דרכי   – וסמויים 

הלובשת בעצמם. מעניינים במיוחד מצבי הביניים או מצבי המעבר, מערכות לבוש או 

פרטי לבוש 'היברידיים' הממזגים אופי מערבי בעל יומרה אוניוורסלית עם תווי סגנון 

שמלה  אולי  היא  ביותר  והמיוחדת  במאמר,  מוצגות  מגוונות  דוגמאות  כמה  מקומי. 

בלבד  ברמזים  מאזכרת  היא  העשרים.  המאה  מתחילת  מאלג׳יריה  שרוולים  נטולת 

את החזות של השמלה המסורתית. הצורה המתקבלת איננה דומה באופן מפורש לאף 

צורה מערבית של הזמן ההוא, והיא מגלמת רגע נדיר של התהוות נוסח תרבותי לא 

צפוי, הקורא לבחון מחדש את עצם הרעיון של מסורת, לא כמנהג מאובן אלא כתהליך 

הצגת  משתנים.  וחברתיים  פיזיים  תנאים  עם  התמודדות  המאפשר  מתמיד  השתנות 

היחסים מודרני־מסורתי איננה שיפוטית כלפי היהדות השמרנית, אבל גם איננה נוטה 

עדכניות  שאלות  שאילת  מאפשרת  היא  ולכן  המסורתי,  של  ולרומנטיזציה  להאדרה 

בנוגע להמשך המחקר ולאיסוף מוזיאלי של לבוש יהודי.

והנה מקצת השאלות העולות: בעקבות המודרניזציה, ועם התגברות הגלובליזציה,   

חוקרי  ואת  במוזאון  האיסוף  מדיניות  קובעי  את  להנחות  צריכים  קריטריונים  ֵאילו 

׳מלבושים שקפאו על  יש לעסוק רק בבועות של  השדה השוקדים על האיסוף? האם 

מקומם׳, רק בפרטי הלבוש הריטואליים המרהיבים מבחינה חזותית המשמשים בחיי 
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הדת והטקס? האם המושג לבוש יהודי תקף גם כיום ורלוונטי בעידן הפוסט מודרני? 

האם הוא נוגע ליהודים דתיים בלבד? ושמא כדאי שנרענן את הגדרותינו?

הספר עצמו כבר נותן מענה לכמה מן השאלות הללו, מאחר שאין הוא ממהר לצייר   

תמונה הומוגנית של לבוש יהודי ואיננו מתמקד רק בפריטים החגיגיים 'היפים'. עניינו 

אותם  בוחן  הוא  הלבוש.  פרטי  משתתפים  שבהם  תהליכים  ושל  מצבים  של  בסדרה 

מנקודות ראות תאורטיות שונות, מתוך הקפדה על הצגה מפורטת של הבגדים ושל 

סיפוריהם, וכן בגיבוי מסיבי ועשיר של מקורות טקסטואליים יהודיים. הכתיבה היא 

 – הטקסט  מבנה  דרך  ומאפשרת  היטב  מנומקת  מקיפה,  תאורטית,  מבחינה   עדכנית 

של  המפורטים  בתיאורים  )בייחוד  למשנה  אחת  לבוש  ממערכת  באדיקות  הפוסע 

פריטים נבחרים בסוף הקטלוג( – להיווכח בכוחו ובחשיבותו של פריט הלבוש כנוכחות 

אורחות  קובעת(  אף  )ולעתים  מגדירה  היא  הטקסט  בהיעדר  אילמת, שגם  חומרית, 

חיים. התוצר הוא ספר חובה לחוקרים ולסטודנטים של תרבות חומרית יהודית.

הדיון  את  המסכמות  לשאלות  בחלקו  לפחות  משמעותי  והוא  הפן החסר בספר,   

כאובייקט  מתהווה הבגד  שדרכן  ייצור  במערכות  דיון  הוא  ומסורת,  מודרניזציה  על 

שימושי מוגדר. מערך שלם של החלטות ושל יחסים, הדרך מחומר הגלם אל המוצר, 

הנוגעות  שאלות  הייצור,  וטכניקות  החומרים  הרכב  של  וההלכתית  הטכנית  הבחינה 

למקום הייצור ולתנאים בו )סדנה חיצונית? ייצור ביתי?(, שימוש בחומרים מקומיים 

היעד  לקוח  של  אי־השתתפות  או  השתתפות  מלאכה,  מזמין–בעל  יחסי  מיובאים,  או 

של  חלק  הם  האלה  הנושאים  – כל  הקישוטיים  והאלמנטים  הִגזרות  הבדים,  בבחירת 

השימוש  של  החברתיים  התולדות  מאשר  פחות  לא  עשוי  הבגד  ממנו  הטלאים  מעשה 

מענה.  ללא  נותרות  אלו  שאלות  ניכר  בחלק  הסימבוליות.  המשמעויות  והקניית  בו 

בהתחשב בפרק הזמן שמכסה הקטלוג, ושמערכי הייצור בו עוברים את אחד השינויים 

המוני של  לייצור  התייחסות  האנושות, חסרה  ביותר בתולדות  ההיסטוריים החשובים 

היהודים  לבוש  ושל  בכלל  הלבוש  תפיסות  שינוי  של  מעצב  כגורם  בגדים  ושל  בדים 

בפרט. שינוי מוסכמות חזותיות על ידי שיטות ייצור המוניות, וכן הוזלת מוצרי טקסטיל 

ערוצי  היו  אלה  שני   – ההמונית  התקשורת  אמצעי  דרך  החדשים  האפנה  צווי  והבאת 

ימינו.  של  החומריות  לתפיסות  ומבוא  המודרנה  של  נפרד  בלתי  חלק  חשובים,  שינוי 

יהיה צורך במחקר נוסף בכיוון זה, וכן בשיקוף של הבנות אלו בתערוכות ובפרסומים.

ואסיים בהערה חומרית: 'ארון הבגדים היהודי' הובא אל הקורא כספר מתנה מהודר,   

רוח  אך מסורבל להפליא לשימוש.  יפה,  זה  פורמט  מוזאון.  ספרי  בפורמט קלסי של 

ומבנהו אינם תואמים את הפורמט המיושן. למעשה טמון בהם מבנה לאתר  הקטלוג 

אינטרנט מרהיב, או לפחות לספר מקוון שיוכל לאפשר גישה חופשית יותר ולינארית 

פחות לתוכן משמעותי ולחוויה חזותית עשירה.


