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יַּלְ ֵדי עֲ ָרד הַּ י ְָק ִרים
זְׁמַ ן לִ צְׁ בּ ֹעַ !
לְׁ פָ נַי ְׁ ּכ ָשנָה ִה ִּגיעָ ה לְׁ ָגל ְֶּׁריַת הַ ּ ֶּמ ְׁר ָּכז לְׁ אָ ּ ָמנו ּת במתנ"ס ּבַחו ָּרה
צְׁ עִ ָירה ,צְׁ נו ּמָ ה ו ֻּמכְׁ ֶּש ֶּרת ,וְׁהֵ חֵ ּלָה לְׁ צַ יֵ ּר דַּ ּ ֵפי צְׁ בִ יעָ ה ְּׁבהַ ְׁש ָראַ ת
יְׁצִ יר ֹות הָ אָ ּ ָמנו ּת ֶּשהֻ ְׁ ּצגו ּ ַּב ּ ַתעֲרוּכָה .הָ ִאיּו ִּרים הֻ ְׁד ְּׁפסו ּ ,ו ּמֵ א ֹות
ְׁיל ִָדים נֶּהֱ נו ּ לְׁ חַ ּ ֵפש ַּב ּ ַתעֲרוּכָה אֶּ ת הַ יְּׁצִ יר ֹות מֵ הַ דַּ ִּפים וְׁלִ צְׁ בּ ֹעַ
א ֹו ָתן מֵ חָ ָדש.

יְלָ ִדים וִילָ ד ֹות י ְָק ִרים ו ָ
ִיקר ֹות ֶׁש ִלי,
ְׁשנַת לִ ּמו ִּדים ְׁמבֻ לְׁ ּ ֶּבלֶּת עָ בְׁ ָרה עַ ל ֻּכ ּלָנו ּ ְּׁב ֶּשל סַ ָּכנַת
הַ ִהדָּ בְׁ קו ּת ְּׁבמַ ֲחלַת הַ ּק ֹור ֹונָה ,וַאֲ ִני ָשמֵ חַ ְׁוגֵאֶּ ה ּ ָב ֶּכם
ֶּש ּ ְׁשמַ ְׁר ּ ֶּתם עַ ל עַ צְׁ ְׁמכֶּם .הַ ְּׁמ ִשימָ ה ֶּש ָּלכֶּם עַ כְׁ ָשו ִהיא
לֵהָ נ ֹות מֵ הַ חֹפֶּ ש הַ ּגָד ֹול.
הַ הֲ נָאָ ה הֲ כִ י ְּׁגד ֹולָה ֶּשאֲ ִני מַ ִּכיר ִהיא ּכ ֶּ
ַאֲשר אָ נו ּ י ֹוצְׁ ִרים
מַ ּ ֶּשהו ּ חָ ָדש ,מַ ּ ֶּשהו ּ ֶּשאֲ נַחְׁ נו ּ ְׁמ ַד ְׁמ ְׁינִים א ֹו מַ ְׁר ִּג ִ
ישים
ְּׁבת ֹו ְׁך ּת ֹוכֵנו ּ ו ּמַ צְׁ לִ יחִ ים ל ֵָתת ל ֹו ִּב ּטו ּיְּׁ .ב ִס ּפו ּרְּׁ ,ב ִשיר,
ְּׁב ִפ ּסו ּלְּׁ ,בצִ יּו ּרְּׁ ,ב ִר ּקו ּד וְׁה ֹופָ עָ ה עַ ל ּבָמָ ה .ק ֹו ְׁר ִאים ָלזֶּה
אֲ מָ נ ֹות.
ּב ְַּׁקשו ּ מֵ הַ ה ֹו ִרים ֶּשיַּעַ זְׁ רו ּ ָלכֶּם לִ יצֹרּ .ב ְַּׁקשו ּ מֵ הַ ה ֹו ִרים
ֶּשי ּ ְִּׁקחו ּ אֶּ ְׁתכֶּם לְׁ בִ ּקו ּר ּב ּ ֶּ
ַמ ְׁר ָּכז לְׁ אָ ּ ָמנו ּת עַ כְׁ ָשוִית
במתנ"ס .אוּלַי ּגַם אֶּ ת הַ יְּׁצִ יר ֹות ֶּש ָּל ֶּכם יַ ִ ּציגו ּ ָשם י ֹום
אֶּ חָ ד.
אֲ ִני ְׁמאַ חֵ ל ָלכֶּם חֻ ְׁפ ָשה יְׁצִ ָיר ִתית ו ּ ְׁמהַ ּנָה.
ֶׁש ָל ֶׁכם,
עו"ד נִ יסָ ן ֶׁבן חמ ֹו
רֹאש ִע ִיריַּת עֲ ָרד

ירה ח ֹ ֶ
ִׁש ָ
ורש הָ ְׁפכָה לִ ְׁהי ֹות חֵ לֶּק ִמ ִּמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ ּ ֶּמ ְׁר ּכָז לָאֲ מָ נות,
ְׁוכ ְָׁךְּׁ ,בכָל ּ ַתעֲרוּכָה מֵ אָ זִ ,ה ִּגיעָ ה לְׁ ִא ָי ּר דַּ ּ ֵפי צְׁ בִ יעָ ה מַ ְׁר ִהיבִ ים,
אֶּ חָ ד מֵ הֶּ ם הָ יָה מַ ּ ָמש ֲענָק וְׁעֶּ ְׁשר ֹות אֲ נ ִָשים ִה ְׁש ּ ַת ְּׁתפו ּ ִּבצְׁ בִ יעָ ת ֹו.
הַ ח ֹוב ֶֶּּרת א ֹו ָתהּ ִק ּבַלְׁ ּ ֶּתם ְׁמאַ ּג ֶֶּּדת ְּׁבת ֹו ָכהּ דַּ ּ ֵפי צְׁ בִ יעָ ה מֵ רֹב
ּ ַתעֲרו ּכ ֹות הַ ּ ֶּמ ְׁר ָּכז לְׁ אָ ּ ָמנו ּת.
אַ ּ ֶּתם ֻמזְׁמָ נִים לצבוע את האיורים בחוברת להנאתכם ,לְׁ ב ּ ֵַקר
ְּׁב ַד ּ ֵפי הַ ּ ַתעֲרו ּכ ֹות ֶּשל אֲ ַתר הָ ִאינְׁטֶּ ְׁר ֶּנט ֶּשל הַ ּ ֶּמ ְׁר ָּכז לְׁ אָ ּ ָמנו ּת
עַ כְׁ ָשוִית ַּבע ֲָרד  acacarad.orgו ּלְׁ חַ ּ ֵפש אֶּ ת הַ יְּׁצִ יר ֹות מֵ הֶּ ן
ִק ְּׁבלָה ִש ָירה הַ ְׁש ָראָ ה.
ְּׁב ִהזְׁדַּ ְּׁמנו ּת ז ֹו אָ נו ּ ר ֹוצִ ים לְׁ ה ֹוד ֹות לְׁ עֵ ָרן ברוורְׁ ,מנַהֵ ל יְׁחִ ַ
ידת
הַ ּנֹעַ ר וְׁהָ אַ חְׁ ַראי עַ ל הַ ּ ַקיְׁטָ נ ֹות הָ עִ יר ֹו ִני ּ ֹותֶּ ,ש ְּׁת ִמי ָכת ֹו ִא ְׁפ ְׁש ָרה
ה ֹוצָ אַ ת ח ֹוב ֶֶּּרת ז ֹו לְׁ א ֹור  -ו ּלְׁ ִש ָירה ח ֹו ֵרשֶּ ,ש ִ ּכ ְׁשר ֹונָהּ הָ אַ דִּ יר וְׁרו ּחַ
הַ ּנ ְִׁתינָה ֶּש ּלָהּ ְּׁפרו ִּשים ְּׁבכָל דַּ ף ו ְַׁדף .נ ֹו ֶּדה ּגַם ַלי ּ ֹוצְׁ ִרים ֶּש ִה ִ ּציגו ּ
ַּב ּ ַתעֲרו ּכ ֹות ,חֶּ לְׁ קָ ם הַ ּגָד ֹול ְׁמק ֹו ִמיִּיםֶּ ,ש ְּׁממַ ְׁ ּל ִאים אֶּ ת ִקיר ֹות
הַ ּ ֶּמ ְׁר ּכָז ְּׁברו ּחַ ו ּבְׁ הַ ְׁש ָראָ ה.
חֹפֶׁ ש נ ִָעים וְצִ בְ ע ֹונִ י!
ָ
עֲ
דו ִדי שו ְשטֵ ִריְ ,מנַּהֵ ל מתנ"ס רד
א ֹו ֵרן עָ ִמיתְ ,מנַּהֵ ל הַּ ֶׁמ ְר ָכז לְ אָ ָמנות עַּ כְ ָשוִית ַּבעֲ ָרד

סייעה בהכנת החוברת :לינה סברדלוב | צילומים :קובי עמיאל ,אלדד מנוחין ,דורון אורגיל ודפנה גזית

ַּתלְ ִמ ִ
ידים י ְָק ִרים,
חֻ ְׁפ ַשת הַ ּ ַקיִץ ט ֹומֶּ נֶּת ּבַחֻ ּ ָבה ִּתכְׁ נו ּ ִנים לְׁ ִטיּוּלֵי
ִמ ְׁש ּ ָפח ֹותִ ,מ ְׁפ ְּׁג ֵשי ֲחב ִֵרים ַר ִּבים,
יְׁצִ יא ֹות לְׁ ִס ְׁרטֵ י ק ֹולְׁ נ ֹועַ וְׁע ֹוד.
ּב ּ ַַקיִץ הַ זֶּּה נ ְִׁקלַעְׁ נו ּ לִ ְׁתקו ּפָ ה אַ חֶּ ֶּרת ,מַ גְׁ ִּבילָה ו ּלְׁ עִ ִּתים
ְׁמעַ ט מַ ְׁפחִ ָ
ידה.
אֲ נִי ְׁשמֵ חָ ה לִ ְׁשמֹעַ ִּכי הַ ּ ַקיְׁטָ ָנה ֶּשל הַ חֹפֶּ ש הַ ּגָד ֹול
ְׁמאַ ְׁפ ֶּש ֶּרת ָלכֶּםַ ּ ,תלְׁ ִמ ִידים יְׁקָ ִריםִ ,מ ְׁפ ּג ִָשים חֶּ בְׁ ָר ִתיִּים,
ְׁמהַ ִ ּנים ו ְּׁמל ְַּׁמ ִדים ומֵ קֵ לַה עַ ל ְׁק ָשיֵי הַ ְּׁתקו ּפָ ה.
אֲ ִני ְׁמקַ וָּה ֶּש ּ ֵתהָ נו ּ מֵ ח ֹוב ֶֶּּרת הַ ְׁ ּצבִ יעָ ה ְּׁפ ִרי יְׁצִ ָיר ָת ּה ֶּשל
ִש ָירה ח ֹ ֶּורש.
ְׁמאַ חֶּ לֶּת הֶּ ְׁמ ֵש ְׁך חֻ ְׁפ ָשה נְׁעִ ימָ ה

ָרחֵ ל לנצ'נר
ְמנַּהֶׁ לֶׁת ַּמ ְחל ֶֶׁׁקת הַּ ִחנו ְך
ִע ִיריַּת עֲ ָרד

בולענים |  | 2017אוצרת :הדס קידר
מיכל גלבוע דוד | ניר הראל | רוני הרדליץ | יוליה ורשינג & גבריאל הנסשי | שרי כראל | דנה לוי | הדס סט | סנטיאגו סיירה |
קוקינג סקשנז (דניאל פרננדס פסקואל ואלון שוובה) | יאיר פרץ | גלעד רטמן | שירי שלמי | דן אלון
ידת הָ אֲ ָדמָ ה הַ ּ ָק ָשה ֶּש ִה ְׁת ַרח ָ
הַ ּ ַתעֲרוּכָה ִה ְׁתקַ יְּׁמָ ה ִּת ְׁשעִ ים ָשנָה אַ ח ֲֵרי ְׁרעִ ַ
ֲשה ְּׁבאֵ ז ֹור יַם הַ ּ ֶּמלַח ,הַ ּ ָמק ֹום הַ י ּ ַּב ְַׁש ִּתי הַ ּנָמו ְּׁך ְּׁבי ֹו ֵתר ּבָע ֹולָם.
ְׁ
ְׁ
ֹ
ּ
הַ ּ ַתעֲרוּכָה ִה ְׁתמַ ְּׁק ָדה ְּׁבת ֹופָ עָ ה ְׁשכִ יחָ ה ְּׁבח ֹו ִפי 'יַם הַ ּ ָמוֶּת' ֶּש ִּמ ְׁתקַ יֶּמֶּ ת ְׁ ּכתוצָ אָ ה ִמ ּ ַתהֲ לִ יך ִמ ְׁתמַ ּ ֵשך ֶּשל הֲ מַ ּ ַסת ִשכְׁ ַבת-הַ ּ ֶּמ ַלח הַ ְּׁמצוּיָה
ּ ַתחַ ת הַ ּ ַק ְׁרקַ ע :הָ אֲ ָדמָ ה ּפ ֹועֶּ ֶּרת אֶּ ת ִּפיהָ מֵ עֵ ת לְׁ עֵ ת ,ו ּב ֹולַעַ ת אֲ ָבנִים ,חֲפָ צִ יםּ ְׁ ,כבִ ִ
ישים וְׁאַ ף אֲ נ ִָשיםּ .כ ְָׁך ,עָ ְׁסקָ ה הַ ּ ַתעֲרוּכָה ּב ּ ַַפחַ ד
הָ אֱ נ ֹו ִשי לְׁ ִה ָּבלַע לְׁ פֶּ ַתע ְּׁבמַ עֲמַ ּ ֵקי הָ אֲ ָדמָ ה.
ַּב ִ ּצ ּלו ּם :יְׁצִ ָירה ֶּשל "קוקינג סקשנז"ֻ ,שלְׁ חַ ן אֲ רו ּחַ ת עֶּ ֶּרב הַ ְּׁמבֻ ּ ָקע ְּׁב ֻדגְׁ מַ ת הַ ּ ֶּשבֶּר הַ ּסו ִּרי אַ ְׁפ ִריקָ ִאי.

סטודיו ג'ים |  | 2017אוצרת :הדס קידר
אורי כרמלי | טל שטדלר | רות לאונוב | נעמה בר אור | לו מוריה
ְּׁבמַ הֲ ל ְַׁך ח ֹ ֶּדש ,הָ ְׁפכָה הַ ָ ּגל ְֶּׁריָה ל ְַּׁסטו ְּׁדי ֹו ֶּשל מֶּ חְׁ קָ ר ו ְּׁפעֻ ּלָה ְּׁב ִה ְׁש ּ ַת ְּׁתפו ּת ְׁקבו ּצַ ת אָ ּ ָמנִים וְׁאַ ְׁד ִריכָלִ יםֶּ ,ש ִּב ְּׁקשו ּ לִ בְׁ חֹן אֶּ ת אֶּ ְׁפ ָש ֻרי ּ ֹות
הַ ּ ִש ּמו ִּשים ֶּשל ִּג ּנ ֹות הַ ּבֶּט ֹון ִּב ְׁשכוּנַת אבישור ַּבע ֲָרד.
ֹ
ֹ
ּ
ּ
ְּׁבמַ הֲ ל ְַׁך הַ ח ֹ ֶּדשִ ,קיְּׁמו ּ הַ ִּמ ְׁש ּ ַת ְּׁת ִפים ִמגְׁ וַן ְּׁפעֻ ּל ֹות ְּׁב ִה ְׁש ּ ַת ְּׁתפו ּת ְׁיל ִָדים ו ְּׁמבֻ ּג ִָרים :צִ יו ּר ְׁמ ֻש ּ ָתףְּׁ ,ב ִניַת דְּׁ ג ִָמים ,וְׁאַ ף ִּפ ְׁש ּפו ּש אַ ְׁרכֵאולוגִ י
ַּבע ֲֵרמַ ת ח ֹול ֶּשהו ּבְׁ אָ ה מֵ אַ חַ ת הֲ גִ ינו ּת ו ְֻׁשלְׁ חָ ן " ִמ ְׁמצָ ִאים" עָ ִשירּ .בֵין הַ ּ ְׁשאָ רּ ,בָנו ּ הַ י ּ ֹוצְׁ ִרים אֶּ ת הַ ִּג ּנָה מֵ חָ ָדש מֵ עו ּג ֹות ,ו ְָׁפלִ ים ו ּּב ְַׁמ ָּבה,
ו ְִׁהז ְִׁמינו ּ אֶּ ת הַ ּ ָקהָ ל הָ ָרחָ ב לִ ְׁזלֹל אֶּ ת הַ ִּג ּנָה ּב ּ ַַתאֲ וָה.
ַּב ִ ּצ ּלו ּםִ :מ ְׁתחַ ם הָ אַ ְׁרכֵא ֹול ֹוגְׁ יָה ַּב ּ ַתעֲרוּכָה.

יובל למצפור ערד |  | 2017אוצרת :הדס קידר
טל אלפרשטיין | ירדן ועומר הלפרין | אלונה וייס | רועי מנחם מרקוביץ' | גיא ניסנהויז | חן צרפתי | גוני ריסקין
לורה קירשנבאום | יגאל תומרקין
ָ 50שנָה עָ בְׁ רו ּ מֵ אָ ז הֵ ִקים הָ אָ ּ ָמן יִגְׁ אָ ל תומרקין אֶּ ת הַ ּ ֶּפסֶּ ל " ִמצְׁ ּפ ֹור" ִּב ְׁקצֵ ה הָ עִ יר ע ֲָרדַּ .ב ּ ַתעֲרוּכָה לָמַ ְׁדנו ּ ֶּש ּלֹא ְׁמ ֻד ּבָר ָּבאַ נְׁדַּ ְׁרטָ ה  -אֶּ ּלָא
ְּׁבפֶּ סֶּ ל ֶּשיֵּש בּ ֹו ִאזְׁכּ ו ִּרים לְׁ נ ֹו ְׁשאֵ י הַ ּ ַמיִם ּב ִַּמ ְׁד ּבָרַּ .ב ּ ַתעֲרוּכָה ִה ִ ּציגו ּ אָ ּ ָמנִים עַ כְׁ ָש ִויִּים צְׁ עִ ִירים אֶּ ת ִה ְׁתיַ ֲחסו ָּתם ל ִַּפ ּסו ּל הַ ִ ּצבּ ו ִּרי הַ " ָּכבֵד" ֶּשל
ְׁשנ ֹות הַ .70-
ַּב ִ ּצ ּלו ּם :הַ ּ ֶּפסֶּ ל "אֲ חִ יזַת עֵ י ַניִם" ֶּשל ַ ּגיְׁא ניסנהויזֶּ ,ש ּלֹא נ ּ ִֵתן לְׁ טַ ּ ֵפס עָ לָיו ,ו ְּׁמ ֻש ּבָצ ֹות בּ ֹו עֵ י ַניִם זְׁעִ יר ֹות הַ ּ ַמ ִּביט ֹות ֲחז ָָרה עַ ל הַ ּצ ֹופֶּ ה .לְׁ צִ דּ ֹו,
" ִמינִימֵ נְׁט" ֶּשיָּצַ ר ר ֹועִ י ְׁמנַחֵ ם מַ ְׁרק ֹובִ יץ' ְּׁ -תגוּבָה ְׁמבֻ דַּ חַ ת ָלא ֹ ִפי הַ ּל ֹוחֲמָ נִי ֶּשל הַ ּ ַת ְׁרבּ ו ּת הַ י ּ ְִׁש ְׁראֵ לִ יתּ ,בָהּ ּ ַת ְׁר ִמיל ֶּשל ּת ֹו ָתח ֻמ ּנָח ּב ְׁ ַּכנִיסָ ה
ל ַּ
ַביִת ו ְּׁמ ַש ּ ֵמש מָ ק ֹום לְׁ ִאחְׁ סו ּן מַ ְּׁקל ֹות ו ִּמ ְׁט ִרי ּ ֹות.

דה זון |  | 2018אוצרת :הדס קידר
חיים דעואל לוסקי (ישראל) | יעל וישניצקי-לוי וסטניסלב וולבל (פולין) | רלוקה גראדה אמנדי ואוליביו לוגיאן-
גנצ'יו (בריטניה) | ג'קי פערל (ישראל) | אלכסיס קוזינו (קנדה) | ברק רובין (ישראל)
ּ ַתעֲרוּכָה ז ֹו עָ ְׁסקָ ה ְּׁבת ֹופַ עַ ת הפאטה מ ֹו ְׁר ָ ּגנָה ּב ִַּמ ְׁד ּבָר דֶּּ ֶּר ְׁך עֵ ינֵיהֶּ ם ֶּשל אָ ּ ָמנִים מֵ הָ אָ ֶּרץ ו ּמֵ הָ ע ֹולָםּ .ת ֹופָ עָ ה ז ֹו ְׁמאַ ְׁפ ֶּש ֶּרת לָנו ּ לִ ְׁרא ֹות
ְּׁב ִמ ְׁד ּבַר דְּׁ ב ִָרים ֶּש ּלֹא קַ י ּ ִָמים בּ ֹו ּבֶּאֱ מֶּ ת ּ ְׁ -כמ ֹו מַ יִם א ֹו ְׁנוֵה ִמ ְׁד ּבָר .הַ ּ ַתעֲרוּכָה ִה ִ ּציעָ ה לִ ְׁקרֹא ו ּלְׁ הָ בִ ין אֶּ ת אֵ ז ֹור הַ ִּמ ְׁד ּבָר ,הַ ֶּּנגֶּב ְׁויַם הַ ּ ֶּמלַח
ַּכאֲ ז ֹו ִרים הַ ּ ַמצְׁ ִמיחִ ים ו ְּׁמטַ ְּׁפחִ ים אַ ְׁשלָי ֹות ,וְׁאַ ף ְׁ ּכמָ ק ֹור חֲלו ִּפי לְׁ ִה ְׁתבּ ֹונְׁנו ּת ַּב ְּׁתמו ּנ ֹות.
ְּׁב ִמ ְׁס ּג ֶֶּּרת הַ ּ ַתעֲרוּכָה ( ַּב ִ ּצ ּלו ּם) ְּׁבנ ֹו ְׁשנֵי אַ ְׁד ִריכָלִ ים אַ ְׁנ ְּׁגלִ ים אַ ְּׁפלִ יקַ צְׁ יַת ְׁמצִ יאו ּת ְׁרבו ָּדה יִעו ִּדית ,וְׁהַ ּ ָקהָ ל הֻ זְׁמַ ן לִ ְׁרא ֹות אֶּ ת מֶּ ְׁרחַ ב הַ ָ ּגל ְֶּׁריָה
דָּ ַר ְׁך אייפד וְׁלִ ְׁמצֹא ּבָהּ ר ֹובּ ֹו ִטים ֲענ ִָקיִּים.

אמני ערד ומבואותיה |  | 2018אוצרת :הדס קידר
אמנה אלעמור | עידה אלעמור | יפתח אלרן | אלכסנדר באינוב | נטע גנור | משה גרנט | ויויאן גריס | אלירן דהן
דניאל דוארטה | רבקה דרקץ' | מירי הררי סלע | אפרת וולף | כפיר וייצמן | ליאוניד חמידוב | אמיר חן | חנה יונג | יצחק כדיה
מרים לוין | דליה מטמון | צופיה מלמד | אביבה נבון | סלמן נסאסרה | לינה סברדלוב | ציפורה סגל | דימיטרי ספקטור
אלי פוקס | גדעון פרידמן | שרה פרידמן | גבי צנטנר | יוליה קוריטני | שמוליק קלדרון | עמוס רדליך | תמר רודד שבתאי
אירינה רוזנבליום | רחל ינאי | ג'ני רייס | אבשלום ריכטר לוין | טל ריפטין | ענת רסקין | אריה שיף
הַ יְּׁצִ יר ֹות ֶּשהֻ ְׁ ּצגו ּ ַּב ּ ַתעֲרוּכָה ִא ְׁר ְּׁגנו ּ מֵ חָ ָדש אֶּ ת הַ ִּס ּפו ּר הַ ְּׁמק ֹו ִמי :הֵ ן הֵ צִ יפו ּ מֵ עַ ל ְּׁפנֵי הַ ּ ֶּשטַ ח ִשיט ֹות יְׁצִ ָירה מָ סָ ְׁר ִּתי ּ ֹות ֶּשהֵ בִ יאו ּ עִ ּ ָמם ע ֹולִ ים
ח ֲָד ִשים לָאֵ ז ֹור; עֲב ֹוד ֹות יָד ֶּשל ּבֶּדו ִּאיםֶּ ,ש ּ ַת ְׁרבּ ו ָּתם ה ֹו ֶּלכֶּת ְׁו ֶּנ ֱעלֶּמֶּ ת עֵ קֶּ ב הַ ּ ַמ ֲעבָר לֶּעָ ִרים; לְׁ צַ ד יְׁצִ יר ֹות ֶּשל הַ דּ ֹור הַ ָ ּצעִ ירֶּ ,ש ִה ְׁתי ּ ֵַשב
ָּבאֵ ז ֹור ְׁ ּכ ֵדי לְׁ קַ יֵּם צו ַּרת חַ יִּים ִמ ְׁד ּב ִָרית ּבַהַ ְׁרמ ֹו ְׁניָה עִ ם הָ אַ ְׁקלִ ים וְׁהַ ּ ֶּטבַע הַ ּס ֹובֵב.

את תהיי החול שלי |  | 2018אוצרת :גילי זיידמן
סופי ברזון מקאי | שלווה הדר-הוכשטט | עלמה יצחקי | אמיר יציב ויהונתן דובק | נרדין סרוג'י | אתי שוורץ
הַ ּ ַתעֲרוּכָה הָ ִראש ֹונָה ֶּשל הָ א ֹוצֶּ ֶּרת ִּגילִ י זיידמן ִש ְׁ ּלבָה מַ ָּבט אֶּ ל ּת ֹו ְׁך הַ ּנֶּפֶּ ש ְּׁפנִימָ ה ְׁואֶּ ל הַ ּ ֶּמ ְׁרחָ ב הַ ִּמ ְׁד ּב ִָרי ֶּש ּבַחו ּץ .סֵ פֶּ ר ִפי ִזיקָ ה ְׁמצֻ יָּר
ֻּכ ּל ֹו ,סֶּ ֶּרט ֶּשל ִמ ְׁשלַחַ ת מֶּ חְׁ קָ ר לֶּחָ לָל הַ ְּׁמ ַד ּבֵר ,טַ בְׁ לַת הַ יְּׁס ֹוד ֹות הַ כִ ִ
ימיִּים ֶּשהָ ְׁפכָה לִ ְׁקבו ּצַ ת צִ ּלו ִּמים ֶּשל ּכ ְַׁפ ּת ֹו ִרים ו ּמַ חְׁ ִזיקֵ י מַ ְׁפ ְּׁתח ֹות -
ְׁ
ֹ
ֹ
ֹ
וְׁהָ עַ ּמו ּד ֶּש ַּב ְּׁתמוּנָה ,הַ ְּׁמנ ּ ֶַּסה לִ לְׁ כּ ֹד אֶּ ת הָ ֶּרגַע ֶּשבּ ֹו נ ֹופֵ ל דְּׁ לִ י מֵ הַ ּ ָשמַ יִם לָאָ ֶּרץ ,וְׁאוּלַי הופֵ ך ְּׁבעַ צְׁ מו לְׁ עֵ ץ דֶּּ קֶּ ל אֶּ ְׁקזו ִטי ְּׁבלֵב ְׁ ּכפָ ר ֲע ָרבִ י.

עקרון החפיפה |  | 2019אוצרת :גילי זיידמן
אירה אדוארדובנה | אורנה אוריין | יאיר גוטרמן | שירה גפשטיין מושקוביץ | דוד טסלר | רונית מירסקי | אבנר פינצ'ובר
הַ ּ ַתעֲרוּכָה עָ ְׁסקָ ה ְּׁבסַ לְׁ עֵ י ִמ ְׁשקָ עְׁ :שכָב ֹות ֶּשל אֲ ָדמָ ה הַ ִּמצְׁ טַ ְּׁבר ֹות ל ְַּׁסלָעִ יםֶּ ,ש ְׁ ּכמ ֹו א ֹוגְׁ ִרים אֶּ ת הַ זִּכְׁ ר ֹונ ֹות ֶּשל הָ אֲ ָדמָ הּ .כ ְָׁך ּגַם הַ ּת ֹו ָדעָ ה
הָ אֱ נ ֹו ִשיתֶּ ,ש ְּׁבנוּיָה ְׁשכָב ֹות ְׁשכָב ֹות ֶּשל זִכְׁ ר ֹונ ֹות וַ ֲחוָי ֹותּ .ב ּ ַַתעֲרוּכָה ִה ִ ּציג ל ִָראש ֹונָה דָּ וִד טסלרּ ,בֵן  82מֵ ע ֲָרד ,אֶּ ת זִכְׁ ר ֹונ ֹו ָתיו וַ ֲחוָי ֹו ָתיו
ִמ ְּׁתקו ּפַ ת חַ יָּיו ְּׁבאַ ְׁמ ְׁסטֶּ ְׁרדָּ ם ֶּשאַ ח ֲֵרי הַ ִּמלְׁ חָ מָ ה ,וְׁחַ יָּיו ַּבע ֲָרד ַּכי ּ ֹום ( ַּב ְּׁתמו ּ ָנה).

הקופסה |  | 2019אוצרת :לינה סברדלוב
תחריר אלזבידי | אביתר בן נר | אינה ואלכס גוטמן | דניאל דוארטה | הדס היימן | מירי הררי סלע | שירה חורש
סהר ירושלמי | רות דורית יעקובי ז"ל | מרים לוין | רומן סלונימסקי | מרים פחימה | יפה פרבר | יולה קוריטני
נטשה קורנילוב | קבוצת קסיופאה | אסף ראובן | עמוס רדליך
הַ ּ ַתעֲרוּכָהֶּ ,ש ִה ְׁתקַ יְּׁמָ ה ְּׁבמַ הֲ ל ְָׁך יְׁמֵ י חַ ג סֻ כּ ֹות הָ אַ חֲר ֹוןִ ,א ְּׁג ָדה י ֹוצְׁ ִרים וְׁאָ ּ ָמנִים מֵ הָ עִ יר ע ֲָרד ַל ֲחגִ יגָה ֶּשל יְׁצִ ָירה ְׁמק ֹו ִמיתָּ .כאן נֶּחְׁ ַש ְׁפנו ּ
ל ִָראש ֹונָה לִ יצִ ָיר ָתהּ ֶּשל תחריר אלזביידי ֶּש ִה ְׁת ּג ֹו ְׁר ָרה ַּבע ֲָרד לִ ְׁתקו ּפָ ה ְׁקצָ ָרה ְׁו ַכי ּ ֹום מַ ִ ּצי ָגה ְּׁבמוּזֵא ֹון ג'ו אַ ּל ֹון; ל ְַּׁפסָ לִ ים הַ ּ ַמ ְׁר ִהיבִ ים ֶּשל
דָּ ִניֵּאל דוארטה; לִ יצִ יר ֹות האינסטגרם הַ ּ ַמ ְׁר ִהיב ֹות ֶּשל סַ הַ ר יְׁרו ַּשלְׁ ִמי; וְׁלִ ְׁש ִטיחַ צְׁ בִ יעָ ה ֲענָק ֶּשיָּצְׁ ָרה ִש ָירה ח ֹ ֶּרש  -וְׁצָ בְׁ עו ּ ְׁ ּכלָל הָ א ֹו ְׁרחִ ים
ּב ּ ַַתעֲרוּכָהִ .קיר ָשלֵם יֻחַ ד לְׁ צִ יּו ֵּרי ִקיר ְׁס ּפ ֹונְׁטָ ִניִּים ֶּשל הַ ּ ָקהָ ל הָ ָרחָ ב (בתמונה) .נַחְׁ זֹר לְׁ ִסיבו ּב ֵשנִי ֶּשל "הַ ֻּק ְׁפסָ ה" ְּׁבנ ֹוב ְֶּׁמ ּבֶּר הַ ּ ָקר ֹוב.

נטשה קורנילוב

אסף ראובן
תחריר אלזביידי

דניאל דוארטה

יולה קוריטני

סהר ירושלמי

עמוס רדליך

דף צביעה נוסף ל"קופסה" מזמן לנו משחק :האם אתם מוצאים את היצירות האלה בדפי הצביעה?

ערד קו מרחב :אדריכלות פוגשת אנשים |  | 2019אוצרת :מיכל תאומי סלע
דורון אורגיל | אולג ברגמן | גלעד בר שלו | ציבי גבע | רוזי זילברשטיין | מרים לוין | סשה פליט | חיימי פניכל | רבקה קובלסקי
יולה קוריטני | מרב קמל | תמר רודד שבתאי | ענת רסקין | יהושע שמש
ליווי אוצרותי :גלית גאון | ייעוץ אקדמי :ד"ר הדס שדר
הַ ּ ַתעֲרוּכָה ִס ְּׁפ ָרה אֶּ ת ִס ּפו ּר ִּתכְׁ נו ּן הָ עִ יר ע ֲָרד :מֵ הַ ְּׁמ ַתכְׁ ְׁננִים ֶּשעָ בְׁ רו ּ ל ּ ַָמק ֹום ְׁ ּכ ֵדי לְׁ ַתכְׁ נֵן אֶּ ת הָ עִ יר ִמ ּ ָקר ֹוב; הַ ח ֲִשיבָה עַ ל צֵ ל ו ִּמ ְׁפ ּג ִָשים ּבֵין
אֲ נ ִָשיםֶּ ,שה ֹובִ ילו ּ ל ִַּמ ְׁד ְׁרח ֹובִ ים חֵ ן ו ְִׁש ְׁמע ֹון ,ו ּלְׁ ִתכְׁ נו ּן ָּב ּ ֵתי הַ ּ ַפ ְׁטי ֹו ִ ּכ ְׁמק ֹומ ֹות ְׁק ִה ּל ִָת ִי ּים; הַ ְׁפ ָר ַדת הַ ְּׁתנו ּעָ ה; וְׁהַ ּ ֻמ ּנָח "עִ יר לִ ינֵאָ ִרית"ְּׁ ,ב ִנ ּגו ּד
לֶּעָ ִרים הַ ְּׁבנו ּי ֹות ְׁסבִ יב מֶּ ְׁר ָּכזַּ .ב ּ ַתעֲרוּכָה ִּג ִ ּלינו ּ אֶּ ת הַ הַ ְׁש ָראָ ה לִ בְׁ ִניַּת הָ עִ יר  -הָ עִ יר הוק ְּׁבאַ ְׁנ ְּׁגלִ יָּהֶּ ,ש ֻּתכְׁ ְׁננָה ִּב ְׁפר ֹו ְׁטר ֹוט ,אַ ְׁך מֵ ע ֹו ָלם לֹא
הו ְּׁקמָ ה .צִ ּלו ּם הָ אֲ וִיר ֶּשל הָ עִ ירֶּ ,שהָ יָה ּ ָפרו ּש לְׁ ַרגְׁ לֵי הַ ְּׁמב ְַּׁק ִרים לְׁ א ֹ ֶּר ְׁך הַ ּ ַתעֲרו ּ ָכה ,עָ בַר לִ ְׁתצו ּ ַגת קֶּ בַע ִּב ְׁמב ֹואַ ת הַ ּ ֶּמ ְׁר ָּכזּ ,ב ַּק ֹומָ ה הַ ּ ְׁש ִניָּה
ֶּשל מתנ"ס ע ֲָרד .אַ ּ ֶּתם ֻמזְׁמָ נִים לָב ֹוא לְׁ חַ ּ ֵפש אֶּ ת הַ ַּביִת ֶּש ָּלכֶּם.

מדבר בצל וירוס |  | 2020צוות התערוכה :גיא כהונאי ,לינה סברדלוב ,עופר סלע ,אורן עמית
מרים אהרון | דורון אורגיל | יפתח אלרן | איגור ואנה | עליזה בן נר | אריה גורן | עמוס דגני | רותי הס | שירה חורש | עינת חייט
סהר ירושלמי | חלי כהן | מרים לוין | שי מנדלוביץ | מרב מרודי | האחים מוסלין | אביבה נבון | לינה סברדלוב | מירי סלע
עופר סלע | אסתר סספורטס | אורן עמית | דורי קוטאי | יולה קוריטני | ענת רסקין | צביאלה שמש | ולדה שפרגה
הַ ּ ַתעֲרוּכָה הֻ ְׁ ּצגָה עַ ל לו ּח ֹות הַ ּמ ֹו ָדע ֹות ַּבע ֲָרד אַ ח ֲֵרי ְּׁתקו ּפַ ת סֶּ גֶּר הַ ּק ֹור ֹונָהְּׁ ,בי ִָמים ּבָהֶּ ם ע ֲַדיִן לֹא נ ּ ִָתן הָ יָה לְׁ ב ּ ֵַקר ַּב ָ ּגל ְֶּׁריָה .הַ יְּׁצִ יר ֹות -
ִידא ֹו ,צִ ּלו ִּמים ,צִ יּו ִּרים ,ק ֹולָז'ְּׁ ,פסֵ יפָ ס וְׁע ֹוד ,נ ֹוצְׁ רו ּ ִּבימֵ י הֶּ ְׁס ּגֵר ו ְִׁש ְׁ ּלבו ּ אָ ּ ָמנִים הַ ִּמ ְׁת ּג ֹו ְׁר ִרים ַּכי ּ ֹום ַּבע ֲָרד ,אָ ּ ָמנִים ֶּש ִה ְׁתאָ ְׁרחו ּ ּבָהּ
ִש ָירה ,ו ֵ
ִּבזְׁמַ ן הֶּ ְׁס ּגֵר ְׁו ָכאֵ ּלֶּה ֶּש ּג ְָׁדלו ּ ּבָהּ .
חֵ לֶּק ּגָד ֹול מֵ הַ יְּׁצִ יר ֹות הֻ ַ ּצג עַ ל לו ּח ֹות הַ ּמ ֹו ָדע ֹות ,חֶּ לְׁ קָ ן הָ אַ חֵ ר עַ ל ּג ּ
ַבֵי מַ ּ ַפת גוגל .מַ ּ ַפת הַ ּ ַתעֲרוּכָה ,עִ ם ּכָל הַ דִּ ּמוּיִים הַ ּ ֻמ ָ ּצגִ ים ּבָהּ ְׁ ,ז ִמינָה
עַ ד הַ י ּ ֹום ַּבאֲ ַתר הַ ּ ֶּמ ְׁר ָּכז לְׁ אָ ּ ָמנו ּת עַ כְׁ ָשוִית ַּבע ֲָרדֻ .מזְׁמָ נִים לְׁ מַ ּ ָסע ו ְִׁירטו ּאָ לִ י.

נוף משותף :בין מים למים |  | 2020אוצרת :ד"ר עירית כרמון פופר
דוד בהר פרחיה | דן פרברוף | ובהשתתפות תושבי ערד ובקעת קנאים
הַ ּ ַתעֲרוּכָה ,הַ ּ ֻמ ֶּ ּצגֶּת ְּׁבי ִָמים אֵ ּלֶּה ַּב ָ ּגל ְֶּׁריָה ,ע ֹוסֶּ קֶּ ת ּב ּ ֶּ
ַמ ְׁרחָ ב הַ ּס ֹובֵב אֶּ ת הָ עִ יר ֲע ָרד וְׁהַ ְּׁק ִה ּל ֹות הַ חַ י ּ ֹות בּ ֹוּ .כ ּ ַָמה קָ ֶּשה לְׁ הַ ּ ִשיג מַ יִם ,לְׁ ַש ּ ֵמר
מַ יִם ,לִ חְׁ י ֹות לְׁ לֹא מַ יִם ּב ִַּמ ְׁד ּבָר? מָ ה ח ֲִשיבו ָּתם ֶּשל בּ ֹור ֹות הַ ּ ַמיִם ֶּשל ִּב ְׁקעַ ת קַ ּנ ִָאיםְׁ ,והַ ִאם ִש ּמו ָּרם יְׁאַ ְׁפ ֵשר חַ יִּים ּב ֵָרי ְׁקיָמָ א ּב ּ ֶַּמ ְׁרחָ ב
ֶּש ִּמ ּ ָסבִ יב לָעִ יר? דָּ וִד ע ֹולֶּה עַ ל חָ מו ּר וְׁד ֹוהֵ ר עָ לָיו לְׁ מֶּ ְׁר ַּכז הָ עִ יר ּב ּ ַַמ ּ ָסע ֶּשל י ֹום ָשלֵם .דָּ ן ְׁממַ ּלֵא ֶּג' ִריקַ ן ִמבּ ֹור מַ יִם וְׁה ֹול ְֵׁך לְׁ מַ ּלֵא אֶּ ת
הַ ְּׁב ֵרכָה הָ עִ יר ֹונִיתּ .ת ֹו ָשבֵי הַ ִה ְׁתי ּ ְַׁשבֻ י ּ ֹות הַ ּלֹא ֻמ ּכָר ֹות נ ְִׁשמָ עִ ים ְׁ ּכ ִה ְׁדהו ּד ּבֵין ְׁש ֵני ּ ַפחִ ים ַ ּג ִ ּליִּים הָ ע ֹו ְׁמ ִדים ָּבאֲ וִיר.
דָּ וִד ו ְָׁדן מַ ִ ּציעִ ים "מֶּ ְׁרחָ ב ִּבי ֹו ְׁספֶּ ִרי" ְּׁ -ת ִפיסָ ה ח ֲָד ָשה לְׁ ג ַּבֵי הָ עִ יר ו ְּׁסבִ י ָב ָתהּ  ,הַ ְּׁמאַ ְׁפ ֶּש ֶּרת חַ יִּים ְׁמ ֻש ּ ָת ִפים דֶּּ ֶּר ְׁך הַ ּכ ָָרה ַּב ְׁ ּנ ָכ ִסים הַ ּ ַת ְׁרבּ ו ִּתיִּים
ֶּשל ּכָל ּת ֹו ָשבֵי הַ ּ ֶּמ ְׁרחָ ב.
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