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מילים

מונולוג / אורנה אורן יזרעאלי 

 בראשית היה קיץ וחם ברמת אביב. בבית הגבוה של ממה וסבא
 אני מקשיבה מלמטה מאצל רגליו הלבנבנות של סבא ניומה,

 משחקת עם חפצים קטנים בקופסה. הם מדברים על חמרים.
 מתי החומר יגיע לדפוס? מי מוסר? החומר הגיע כבר? מה עוד לא?

 מה אתה אומר?י
 אי אפשר לראות אותם או לגעת בהם. הם עשויים ממילים,

 מוצבים בשורות ובטורים וביניהם, בין השיטין, ניירות וספרים.
 “מיידעלה” אומר לי סבא  “את כל הספרים שעל המדף הארוך

הזה ערכתי אני. אלה שכתבו אותם כבר לא בין החיים“. י
 

 אני רואה אותם זרוקים בערמות בחוצות, לפעמים ממש ליד
 פחים של אשפה. בירושלים בערב הלכנו לטייל ופתאום ברחוב.
 בהתחלה יש לזה צורה מסודרת, אחד על השני, מגדלים גבוהים.

 עם הדפדוף והחיפוש והנבירה זה מתפרק ואז הם מתגוללים,
 זרוקים, שוכבים, פתוחים.  אפשר למצוא הקדשות בפנים,

 מישהו כתב למישהו, מישהו נתן פעם, הרגיש, אהב. בגבעתיים
 ראיתי ערימה על ספסל אבן, גם חומשי תורה, לא ידעתי מה

 לעשות, גם אני לא רוצה שיצברו אצלי אבק ואין יותר מקום על
 המדפים. חיפשתי, אולי אמצא אחד שאשתוקק אליו ולא מצאתי.

 אחר כך שכחתי. אנציקלופדיות בדרכן האחרונה אני פוגשת על
 ימין ועל שמאל: אביב, עברית, מכלל, תרבות. הכי קשה זה עם
 התרבות. כל הילדות שלי נסעתי בין העולמות המצוירים בתוך
 הכרכים העבים, ציורים איטיים מלאים בפרטים, במיוחד בתי

 הכלונסאות וכלי העבודה של האדם הקדמון ומלאכות עתיקות.
היום היו קוראים לזה רב תרבותיות. י

 דלפק גבוה מפריד ביני ובין הספרנית בספרייה הציבורית בבית
 התרבות ברמת אביב. לפעמים היא מרשה להיכנס אל בין

 השורות והמדפים. ריח מצבורי התאית, מדפי הברזל והפח,
 שלושה ספרים בשבוע, אן מאבונלי, האסופית, נשים קטנות.

 צריך לעשות צדק עם זוגות הגרביים שבמגירה. אם גרבתי את
 אלה היום מחר אגרוב את הזוג השני וביום שלישי את הזוג
 השלישי שלא ירגישו מקופחים. תאים של שכחה מצטברים

 הופכים לממשות מתעתעת. ניסיון לפסל את הזמן, לצבור ולהפוך
אותו לחומר שמאפשר קרבה ומגע, למצוא פיסה של משמעות. י

 סבא ואני פוסעים אנגז’ה בין השורות שבבית הקברות, מלווים
 מישהו שאני כבר לא זוכרת. זה מכבר התחלפנו. אני גבוהה והוא

 נמוך. בחיוך ממזרי הוא לוחש לי סוד קטן: “כאן נמצאים כל
האנשים שלא היה להם תחליף”. י

 אני יורדת לחדר האמנות שבמכללת הכנרת. זרמים עמוקים
 מתחלפים, גוונים של כחול, חמימות הופכת קרירות, כמו כשאת

 עוזבת את החבל של הסירה באמצע הסקי בכנרת כשאת בת
 עשר ומחכה שיקלטו ויסתובבו ויבואו לאסוף אותך. רגע אחד
 בזמן בכל התכלת העזה, שהות מאושרת. אני נוסעת לתל חי.

 אחרי הירידה ממכמנים העיניים כבר מתחילות לחפש אותו
 בשולי הדרך. עוד מעט אחלוף על פניו. הוא פוסע בכבדות ומהר,
 חריג, מחייך מאוזן לאוזן, מנפנף בידו אל כל הנוהגים בכביש. הוא

 שייך לאוסף המנפנפים האנונימיים שלי, יחד עם האיש המנפנף
 מעין הוד והאיש המנפנף מרגאנוחורה שביוון, כל אחד מהם

 סיפור, שלושתם יחד סדרה. בליבי כרוכים זה בזה דברים לא
 מובנים, הדברים שבשוליים, אני רוצה ללקט אותם, לאסוף

ולבנות מחדש.י

על החוף ליד ראש הנקרה משטחים רטובים, חורף ואין אדם. הים
 מדבר בשפת הקרשים החבוטים, אניות טרופות וסיפורים. אולי

 הם באו לכאן דרך כל המים הגדולים מאירופה או שנסחפו
 מהלבנון, או שמעומק הארץ נעזבו נשארו על החוף אחרי

 המדורה. עקבות על החול, משקעים וסחף. הבאגאז’ כבר עמוס
בעצים מתפוררים בדרך לסטודיו.  י

 אני מקלפת את הכריכות עם הסכין, בוצעת את הדפים לפרוסות,
 בונה את השכבות, מאלתרת, מפתלת, מנסה לספר את הסיפור

 כמו שצריך. שכבות של נוף מקומי שמצוי בתהליך מתמיד של
 העלמות וסכנת הכחדה. אני מנסה ללכוד תחושות של פולחן

 ושגב יחד עם תחושות של עזובה וחרדה, ליצור מעגלים של הרס
 ובניה, מרחבי מחיה שבהם המרחק בין האדם והסביבה מצומצם.

 משקעים של נייר ממקורות של קודש ושל חול מתערבבים זה
 בזה, סוחפים איתם את כל הנקרא על דרכם. כל מה שקרה,

 מילון אנגלי ישן חום מתפרק, עמיחי כל השירים, תעודות,
 מכתבים, פתקים של קניות, מה צריך, מה חסר, קבלות, תוויות
 קרטון של בגדים חדשים, סקיצות, טיוטות, שכבות, חומר חדש

 על חומר ישן מתפורר, דו”חות ופרסומות, רשימות, הגיגים,
 כוונות, מסמכים, מעטפות, אריזות, תלושי שכר עם חלון צלופן
 שקוף, שמות, ביאליק לא שלם, כל נכסי הצאן, כל הברזל, רק

רגע, פתיחת מכתב ובכי אדם קצר, צריחת הנייר, כל נדרי.י

ספרים הם כמו אנשים.יי
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 מה שכרוך בזיכרון/ ענת גטניו

 פעולות של איסוף, עירום, מילוי, דחיסה וארגון מחדש הן
 הפעולות המוליכות את המיצב “מה שכרוך” שהעמידה אורנה

אורן יזרעאלי בחלל הגלריה. י
 האובייקטים המפוזרים בחלל, נעים בין ריהוט לפיסול והם בעלי

 מבנה בעל קוד צורני דומה: מסגרת המכילה צורות מלבניות
 דחוסות הבנויות שכבות-שכבות של חומר דחוס, שכבות הנראות

  מרחוק כחתך גיאולוגי, כמשקעים של נוף שמד הזמן ניכר עליו.
 אלא שהשכבות עשויות ממצבורים של ספרים, מסמכים, כריכות,
 בדים, וערימות נייר ממקורות שונים אשר נאספו על ידי האמנית
 במשך זמן רב. אלה הם חומרי גלם טעוני עבר, נושאי היסטוריה,

 נטועים בזמן אחר. אליהם היא מצרפת פריטים נוספים כמו עצים
 ישנים, חלקי ריהוט שסיים את תפקידו, ופריטים אחרים אשר

 נפלטו מן החיים ונכלאו בתוך פסלים בעלי מבניות של ספריה או
ארכיון.י

 גוף עבודות נוסף, מינורי יותר, המוצג בתערוכה היא הסדרה
 “קוראים”: ציורים המרפרפים על גבי כרטיסיות השאלה, מאלה

 שהיו מודבקות בכל ספר ספריה טרום עידן המחשוב. על גבי כל
 כרטיסיה מצויירת במרומז, בצבעי אקוורל שקופים, דמות אחת

 אנונימית, מכסה לא-מכסה פרטים הרשומים בכתב יד. המצע
 הנושא עמו מטען של היסטוריה תרבותית ואנושית, מאפשר

מפגשים אקראיים מרתקים בינו לבין הדימוי המצוייר.י

 העיסוק בספרים וספריות הולך אחורה בזמן אל דמות סבה של
 האמנית, נחמן תמיר. דמות פוליטית ואיש התנועה הקיבוצית,

 עיתונאי בעיתון “דבר”, סופר ועורך ביוגרפיות, “תרבותניק”
 בקיבוצו. המפגש עם הספר ועם הנייר כחומר, וריח בית הדפוס

בערמות הנייר, נספגו בה עוד בביתו כילדה. י
 מאז החלה את דרכה כיוצרת, היתה לאורן יזרעאלי חולשה

 למילה הכתובה ולספר כאובייקט. היא עבדה בתוך ספרים ישנים
 ויצרה ספרי אמן, למדה כריכת ספרים אמנותית, והמשיכה
 לאסוף ספרים ואנציקלופדיות מערמות עזובות של ספרים

 שהושלכו לבלי צורך. היא רואה את עצמה כ”משמרת תרבות”,
 ונדמה כי היא מנסה לדחוס כמה שניתן ממנה אל תוך המבנים

 ההדוקים, באופן המאזכר כמעט פעולת חניטה אשר מנסה
 לאפשר לחלוף קיום נצחי. באובייקטים שהיא יוצרת, אין אוויר

 ואין מקום להכניס בהם דבר עוד. הכל כרוך זה בזה. אין חלל
 פנוי, אין שטח ריק. הדחיסה ההרמטית אינה מאפשרת לחומרים

להתפרק או להתפזר, להיעלם, או ללכת שוב לאיבוד. י

 נדודים ומעברים עוברים כחוט השני בכרונולוגיה המשפחתית של
 אורן יזרעאלי, הן במשפחת המקור והן במשפחה הגרעינית שלה.
 ספריה עמוסת ספרים היא רהיט של קבע. יצירת מרחב תרבותי
 בתוך בית. מקום לשהות בו. יתכן ופעולתה הסיזיפית כמעט של

 אורן יזרעאלי להציל את החומרים הכתובים, להחזיק את הכל
 שלא יתפזר ויעלם, הוא גם ניסיון להתביית, להעמיק שורשים.
 ניסיון לחבר בין הצורך בזיכרון תרבות בהקשר החברתי, לבין

הצורך בבניית מקום של קבע בהקשר האישי.י

 אורנה אורן יזרעאלי החלה את לימודי העיצוב והאמנות שלה
 באקדמיה לאמנות ועיצוב - בצלאל, ובמדרשה לאמנות ברמת

 השרון, ולאחר הפסקה ארוכה בה ניהלה אכסניות נוער במקומות
 שונים ברחבי הארץ, חזרה ולמדה עיצוב אופנה במרכז האקדמי
 ויצו חיפה. היא הפעילה במשך מספר שנים את הגלריה לאמנות

 במכמנים - מקום מגוריה, ועוסקת עד היום בעיצוב תערוכות
 אמנות במלון ארט גלרי בחיפה.  אורנה אורן יזרעאלי עוסקת אף
בהוראת אמנות במרכזי מדע ודעת לילדים מחוננים ומצטיינים.י
הציגה תערוכות יחיד והשתתפה בתערוכות קבוצתיות רבות. י

מתגוררת ויוצרת בישוב מכמנים שבגליל.י



Bound to be remembered / Anat Gatenio

Acts of gathering, amassing, filling, compressing and 
reorganization are the actions that guide the exhibit 
”Bound to Be“ that Orna Oren Izraeli has installed in the 
gallery’s space.
                           
The objects scattered around the space range between 
furniture and sculpture and they have a similar formal 
code of construction: a frame containing dense 
rectangular shapes constructed from layers of 
compressed material, layers that look from afar like a 
geological section, like the residue of a landscape that 
shows the passing of time; except that the layers are 
made from heaps of books, documents, book bindings, 
fabrics, and piles of paper from various sources that have 
been collected by the artist over a long period.
These are the raw materials with a loaded past, matters 
of history, rooted in another era.  To these she adds other 
articles, such as old pieces of wood, obsolete pieces of 
furniture, and other artifacts that have been jettisoned by 
life and incarcerated inside statues that have the form of 
a library or an archive.

Another body of work, on a smaller scale, presented in 
the exhibition is the series ”Readers“: Aquarelle  paintings  
fluttering on top of lending cards, like those that were 
glued into every library book before the computerized era.  
On all the cards, in transparent water colors, one 
anonymous figure is painted, covering not covering the 
handwritten details. The surface that bears a load of 
cultural and human history enables fascinating chance 
encounters between it and the painted image.

The occupation with books and libraries goes back in 
time to the image of the artist’s grandfather, Nachman 
Tamir - political figure from the kibbutz movement, 
journalist on the ”Davar“ newspaper, writer and 

biographical editor, the ”culturist“ in his kibbutz.  The 
encounter with book and paper as material, the smell of 
the printing press in the heaps of paper were absorbed 
by her while still a young girl at his home.

Since she began her journey as an artist, Oren Izraeli has 
had a weakness for the written word and the book as an 
object. She worked with old books and created altered 
books, learned artistic bookbinding and continued to 
collect books and encyclopedias from abandoned piles 
from books that had been needlessly thrown away. She 
regards herself as a ”culture guardian“ and it seems as 
though she is trying to compress as much culture as she 
can into the tight structures, in a manner reminiscent of 
mummification that attempts to perpetuate the 
ephemeral. In the objects she creates, there is no air and 
no space to squeeze in anything more. Everything is 
bound one to another. There is spare cavity, no empty 
space. The hermetic compression does not let the 
materials disintegrate or dissipate, disappear, or get lost 
again.

Wanderings and transitions are the leitmotif in the family 
chronology of Oren Izraeli, both in her original and 
nuclear family. A library stacked with books is a 
permanent fixture – the creation of a cultural space 
within her home, somewhere to spend time. It is possible 
that the almost Sisyphean acts of Oren Izraeli to rescue 
the written materials, to hold everything close so it won’t 
be scattered and disappear, is also an attempt to become 
domesticated, to put down roots. An attempt to join the 
need for cultural memory in the social context to the 
need to build a permanent abode in the personal context.

Orna Oren Izraeli began her design and art studies at the 
Bezalel Academy of Art and Design, and at the Ramat 
Hasharon Arts Seminary ”Hamidrasha“, and after a long 
interval in which she ran youth hostels in various place 
throughout Israel she returned to study fashion design at 
the Wizo Academic Center, Haifa. For years she ran the 
art gallery in Michmanim – where she lives, and till today 
she is in charge of the design of art exhibitions in the Art 
Gallery Hotel in Haifa. Orna Oren Izraeli also teaches art 
at science and knowledge centers for gifted children. She 
has presented solo exhibitions and has also participated 
in many group exhibitions. She lives and works in 
Michmanim in the Galilee. 

Books are like people.
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Monologue \ Orna Oren Izraeli

In the beginning it was summer and hot in Ramat Aviv. 
In the tall house of Grandma and Grandpa I listen from 
down below between the pale legs of Grandpa Nyoma, 
playing with small objects in a box. They are talking 
about materials. When will the material reach the 
printers? Who will deliver it? Has the material already 
arrived? What, not yet? You don’t say!

It’s impossible to see them or touch them. They are made 
of words, fixed in rows and lines, and between them, 
between the lines - papers and books. ”Maideleh“, 
Grandpa says to me, ”All the books on this long shelf 
have been edited by me. The people who wrote them are 
no longer alive“. 

I see them scattered in heaps in the streets, sometimes 
right next to garbage cans. In Jerusalem in the evening 
we went for a stroll and suddenly there it was. At first it 
has an orderly shape, one on top of the other, tall towers. 
With all the browsing, searching and burrowing it all 
collapses and then they are strewn, scattered, lying 
about, open. Dedications can be found within, someone 
wrote to someone else, someone once bestowed, felt, 
loved. In Givatayim I saw a heap on a stone bench, even 
Torah books, I didn’t know what to do, I too don’t want 
them to collect dust at my place and there is no more 
space on the shelves. I searched, perhaps I’ll find one I 
crave but I didn’t. Afterwards I forgot about it. Everywhere 
I encounter encyclopedias on their final journey: ”Aviv“, 
”Ivrit“,“ Michlal“, ”Tarbut“ The hardest thing is with 
”Tarbut“. Throughout my childhood I wandered through 
the illustrated worlds within the thick volumes of ”Tarbut“, 
painstaking illustrations full of details, especially the 
houses on poles and tools of the prehistoric man and 
ancient crafts. Today this would be called 
multiculturalism.  

A high counter separates me from the librarian in the 
public library at the cultural center in Ramat Aviv.  
Sometimes she allows entering between the rows and the 
shelves. The smell of mounds of cellulose, iron and tin 
shelves, three books a week, Anne of Avonlea, Anne of 
Green Gables, Little Women. I need to do justice to the 
pairs of socks in the draw. If I wore these today, tomorrow 
I will wear the second pair and on Tuesday the third pair 
so they won’t feel left out. Cells of mounting oblivion turn 

into sweeping reality. An attempt to sculpt time, to 
amass and turn it into material that enables closeness 
and touch, to find a shred of significance.

Grandpa and I walk arm in arm between the rows in the 
cemetery, accompanying someone I don’t remember 
anymore. We have long ago exchanged places.  I am tall 
and he is short. With a wicked smile he whispers a small 
secret to me: ”Here are all the people who were 
indispensable“.

In my heart incomprehensible things are bound together, 
the things on the margins, I want to collect them, gather 
them and rebuild them.
Wet expanses on the beach near Rosh Hanikra. It is 
winter and no one is around. The sea speaks in the 
language of beaten driftwood, shipwrecks and stories. 
Perhaps they came here via the Great Sea from Europe or 
were swept here from Lebanon or were abandoned from 
the heart of the country, remaining on the beach after 
the bonfire. Footprints in the sand; sludge and silt. The 
trunk is already full of crumbling trees on the way to the 
studio.

I am peeling the book bindings with a knife, cutting the 
pages into slices, building up the layers, improvising, 
twisting, trying to tell the story as it should be told; layers 
of a local landscape which exists in a relentless process 
of vanishing and in danger of extinction. I am trying to 
capture feelings of ritual and greatness together with 
feelings of desolation and anxiety, to create circles of 
destruction and rebuilding, living spaces where the 
distance between humans and their environment is 
reduced.  Mounds of paper from sacred and secular 
sources intermingle with one another, dragging with 
them everything that has been read on the way. 
Everything that has happened, an old brown crumbling 
English dictionary, Amichai’s anthology of poems, 
certificates, letters, sales slips, what is necessary, what is 
missing, receipts, cardboard labels of new clothes, 
sketches, drafts, layers, new stuff over old crumbling 
material, reports and adverts, lists, thoughts, intentions, 
documents, envelopes, packaging, salary slips with 
transparent cellophane window, names, an incomplete 
Bialik, all the priceless cultural assets, just a minute, the 
opening of a letter and an individual’s brief sobbing, the 
scream of the sheet of paper, Kol Nidrei.WORDS
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