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י ל ִ ֶׁ ,ְיָלִדים ִויָלדֹות ְיָקִרים ִויָקרֹות ש 
ָרה עַ  ת ָעבְׁ לֶּ ּבֶּ ֻבלְׁ ַנת ִלּמוִּדים מְׁ ְׁ ל ַסכָּ ש  ֶּ ש  נוּ ּבְׁ ּלָ ַנת ל ּכֻ

ַמֲחַלת ַהּקֹורֹוָנה קוּת ּבְׁ בְׁ כֶּ וֲַאנִ , ַהִהּדָ ה ּבָ ֵגאֶּ ֵמַח וְׁ ם י ש ָ
ם כֶּ מְׁ ם ַעל ַעצְׁ ּתֶּ ַמרְׁ ְׁ ּ ש  ֶּ ש ִ . ש  ם ַהּמְׁ כֶּ ּלָ ֶּ ויָמה ש  ָ ש  יא  ִה ַעכְׁ

ש  ֵלָהנֹות  דֹולֵמַהחֹפֶּ . ַהּגָ
יר ִה  ֲאִני ַמּכִ ֶּ דֹוָלה ש  ִר ַהֲהָנָאה ֲהִכי ּגְׁ ר ָאנוּ יֹוצְׁ ֶּ ֲאש  ים  יא ּכַ

הוּ ָחָדש   ֶּ ּ ּ , ַמש  נו ֲאַנחְׁ ֶּ הוּ ש  ֶּ ּ ִניםַמש  יְׁ ַדמְׁ יםמְׁ ִ יש  ּגִ אֹו ַמרְׁ
ִליִחים ָלֵתת לֹו  תֹוךְׁ ּתֹוֵכנוּ וַּמצְׁ ּט ּבְׁ ִסּפוּר. וּיּבִ ִ , ּבְׁ ש  ,  ירּבְׁ

ִפּסוּל ִציּוּר, ּבְׁ ִרּקוּד וְׁהֹוָפעָ , ּבְׁ ָמהּבְׁ ִאים ָלזֶּה . ה ַעל ּבָ קֹורְׁ
. ֲאָמנֹות

ם לִ  רוּ ָלכֶּ ַַּעזְׁ י ֶּ וּ ֵמַההֹוִרים ש  ש  ּקְׁ וּ ֵמַההֹוִרים. יצֹרּבַ ש  ּקְׁ ּבַ
 ּ חו ּקְׁ ִּ י ֶּ ם ש  כֶּ תְׁ ִבּקוּר אֶּ כָּ לְׁ רְׁ ּמֶּ נוּת ּבַ ָאּמָ ִויתז לְׁ ָ ש  ַעכְׁ
כֶּ . ס"במתנ ּלָ ֶּ ִצירֹות ש  ְּׁ ת ַהי ם אֶּ ם יֹום  אוַּלי ּגַ ָ יגוּ ש  ם יַּצִ
ָחד .אֶּ

 ּ ִציָרִתית ו ה יְׁ ָ ש  ם ֻחפְׁ ַאֵחל ָלכֶּ ַהּנָהֲאִני מְׁ .מְׁ

ם כֶׁ ל ָ ֶׁ ,ש 
וֹ "עו ן חמ  ד ִניָסן ב ֶׁ

רֹאש  ִעיִרי ַּת ֲעָרד

ְלִמיִדים ְיָקִרים ַּ ,ת 
ת ַ ש  ה ּתִ ֻחפְׁ ֻחּבָ נֶּת ּבַ ִיץ טֹומֶּ ִטיּוֵּלי ַהּקַ נוִּנים לְׁ כְׁ

חֹות ּפָ ְׁ ים, ִמש  י ֲחֵבִרים ַרּבִ ֵ ש  ּגְׁ ,ִמפְׁ
נֹוַע וְׁעֹוד ֵטי קֹולְׁ ִסרְׁ ִציאֹות לְׁ .יְׁ

קוָּפה אַ  נוּ ִלתְׁ ַלעְׁ ִיץ ַהזֶּּה ִנקְׁ ּקַ תּבַ רֶּ ִעּתִ , חֶּ יָלה וּלְׁ ּבִ ים ַמגְׁ
ִחיָדה ַעט ַמפְׁ .מְׁ

י  מַֹע ּכִ ְׁ ֵמָחה ִלש  ָטנָ ֲאִני ש ְׁ יְׁ ל הַהּקַ ֶּ ש  ש  דֹול ַהחֹפֶּ  ַהּגָ
ם ת ָלכֶּ רֶּ ֶּ ש  ַאפְׁ ָקִרים, מְׁ ִמיִדים יְׁ לְׁ ָרִת , ּתַ בְׁ ים חֶּ ִ ש  ּגָ יםִמפְׁ ִּ , י

 ָ ש  ִדים וֵמֵקַלה ַעל קְׁ ַלּמְׁ ים וּמְׁ ַהּנִ קוָּפהמְׁ .יֵי ַהּתְׁ
ָּהֲאִני  ַקו ת ַהּצְׁ מְׁ רֶּ ָהנוּ ֵמחֹובֶּ ּתֵ ֶּ ִציָרָתּה ש  ִרי יְׁ ל ִביָעה ּפְׁ ֶּ ש 

יָרה  ִ ש  ש  .חֹורֶּ

ִעיָמה ה נְׁ ָ ש  ךְׁ ֻחפְׁ ֵ ש  מְׁ ת הֶּ לֶּ ַאחֶּ מְׁ

נר'לנצָרֵחל 
ו ךְ  ִחנ  ת הַּ קֶׁ ְחלֶׁ ת מַּ לֶׁ הֶׁ ְמנַּ

ִעיִרי ַּת ֲעָרד

ָקִרים י ְ יְַּלֵדי ֲעָרד הַּ
ּבֹעַ  ַמן ִלצְׁ !זְׁ

יָעה  ָנה ִהּגִ ָ ש  ָפַני ּכְׁ יַתלְׁ רְׁ ָגלֶּ כָּ לְׁ רְׁ נוּת במתנַהּמֶּ ָאּמָ חוָּר "ז לְׁ ה ס ּבַ
ִעיָרה נוָּמה , צְׁ תצְׁ רֶּ ֶּ ש  ֵּ , וֻּמכְׁ ַצי ה לְׁ ֵהֵחּלָ ְׁ וְׁ ַהש  ִביָעה ּבְׁ י צְׁ ּפֵ ָרַאת  ר ּדַ

נוּת  ִצירֹות ָהָאּמָ ּ יְׁ גו ֻהּצְׁ ֶּ ֲערוָּכהש  ּתַ ּ הָ .  ּבַ סו ּפְׁ ת  וֵּמאוֹ , ִאיּוִּרים ֻהדְׁ
ת הַ  ֲערוָּכה אֶּ ּתַ ש  ּבַ ַחּפֵ ָלִדים נֱֶּהנוּ לְׁ ּבֹ יְׁ ִלצְׁ ים וְׁ ּפִ ִצירֹות ֵמַהּדַ ְּׁ ַע י

.  אֹוָתן ֵמָחָדש  

יָרה  ִׁ ּפַ חֹוֶרש  ש  ְׁ ש  ק ִמּמִ יֹות ֵחלֶּ ָכה ִלהְׁ ז ָלֲאָמנותָהפְׁ ּכָ רְׁ , ַחת ַהּמֶּ
ָכךְׁ  ֲערוָּכה ֵמָאז, וְׁ ָכל ּתַ ָּ , ּבְׁ ִאי יָעה לְׁ ִהיִביִהּגִ ִביָעה ַמרְׁ י צְׁ ּפֵ , םר ּדַ

 ִ רֹות ֲאָנש  ש ְׁ ש  ֲעָנק וְׁעֶּ ם ָהיָה ַמּמָ ָחד ֵמהֶּ צְׁ אֶּ פוּ ּבִ ּתְׁ ּתַ ְׁ .  ִביָעתוֹ ים ִהש 
תֹוכָ  ת ּבְׁ דֶּ ַאּגֶּ ם מְׁ ּתֶּ לְׁ ת אֹוָתּה ִקּבַ רֶּ ִביָעה ֵמרֹב ַהחֹובֶּ י צְׁ ּפֵ ּה ּדַ

נוּת ָאּמָ ז לְׁ ּכָ רְׁ ֲערוּכֹות ַהּמֶּ .  ּתַ
ָמִנים לצבוע את האיורים בחוברת להנאתכם ם ֻמזְׁ ר לְׁ , ַאּתֶּ ַבּקֵ

נֶּ  רְׁ טֶּ ל ֲאַתר ָהִאינְׁ ֶּ ֲערוּכֹות ש  י ַהּתַ ַדּפֵ ּ ּבְׁ נו ָאּמָ ז לְׁ ּכָ רְׁ ל ַהּמֶּ ֶּ ת ט ש 
ִוית ָ ש  ֲעָרד ַעכְׁ ְִּׁציר acacarad.orgּבַ ת ַהי ש  אֶּ ַחּפֵ ן  וּלְׁ ֹות ֵמהֶּ

ָרָאה ְׁ יָרה ַהש  ִ ָלה ש  . ִקּבְׁ

ֵעָרן  הֹודֹות לְׁ נוּת זֹו ָאנוּ רֹוִצים לְׁ ּמְׁ ּדַ ִהזְׁ ִחיַדת , ורברוּבְׁ ַנֵהל יְׁ מְׁ
ַראי ַעל  ָטנֹותַהּנַֹער וְָׁהַאחְׁ יְׁ ָרה, ָהִעירֹוִניֹּותַהּקַ ְׁ ש  ִמיָכתוֹ ִאפְׁ ּתְׁ ֶּ ש 

אֹור  ת זֹו לְׁ רֶּ יָרה חֹוֵרש  -הֹוָצַאת חֹובֶּ ִ ש  כִּ , וּלְׁ ֶּ ּ ש  יר וְׁרו רֹוָנּה ָהַאּדִ ְׁ ַח ש 
ַד  ף וְׁ ָכל ּדַ ים ּבְׁ רוּש ִ ּה ּפְׁ ּלָ ֶּ ִתיָנה ש  ִהצִּ . ףַהּנְׁ ֶּ ִרים ש  ם ַליֹּוצְׁ ה ּגַ יגוּ נֹודֶּ

ֲערוּכֹות ּתַ ים, ּבַ ִּ קֹוִמי דֹול מְׁ ָקם ַהּגָ לְׁ ֶּ , חֶּ ת ִקירֹות  ש  ִאים אֶּ ַמּלְׁ ּמְׁ
ָרָאה ְׁ ַהש  רוַּח וּבְׁ ז ּבְׁ ּכָ רְׁ . ַהּמֶּ

ש  ָנִעים ְוִצְבעֹוִני !חֹפֶׁ
ֵהל מתנ, שו ְשֵטִרידו ִדי  ס ֲעָרד"ְמנַּ
נו ת , אֹוֵרן ָעִמית ָ ז ְלָאמ  ְרכ ָ ֶׁ מ  ֵהל הַּ ִויתעַּ ְמנַּ ָ ֲעָרדְכש  ב ַּ

ודפנה גזית  אורגילדורון , מנוחיןאלדד , קובי עמיאל: צילומים| סברדלובלינה :  סייעה בהכנת החוברת



הדס קידר: אוצרת| 2017| בולענים
|  סנטיאגו סיירה | הדס סט | דנה לוי | כראלשרי | הנסשיגבריאל & ורשינגיוליה | הרדליץרוני | ניר הראל | מיכל גלבוע דוד 

דן אלון| שירי שלמי | רטמןגלעד | יאיר פרץ | ( שוובהואלון פסקואלפרננדסדניאל )סקשנזקוקינג

 ָ ַרֲחש  ִהתְׁ ֶּ ה ש  ָ ש  ִעיַדת ָהֲאָדָמה ַהּקָ ָנה ַאֲחֵרי רְׁ ָ ִעים ש  ְׁ ש  ְָּׁמה ּתִ ַקי ֲערוָּכה ִהתְׁ ַלחַהּתַ ֵאזֹור יַם ַהּמֶּ י ַהּנָמוּךְׁ ּבְׁ , ה ּבְׁ ּתִ ְׁ ש  ַּּבַ קֹום ַהי עֹוָלםַהּמָ . יֹוֵתר ּבָ
חֹוִפי  ִכיָחה ּבְׁ ְׁ תֹוָפָעה ש  ָדה ּבְׁ ַמּקְׁ ֲערוָּכה ִהתְׁ וֶּתיַם 'ַהּתַ ת' ַהּמָ ֶּּמֶּ ַקי תְׁ ּמִ ֶּ תֹוָצָאהש  ַבתּכְׁ כְׁ ִ ת ש  ל ֲהַמּסַ ֶּ ךְׁ ש  ֵ ּ ַמש  ֲהִליךְׁ ִמתְׁ לַ -ִמּתַ צוּיָה ַהּמֶּ ח ַהּמְׁ

ַקע רְׁ ַחת ַהּקַ ֵעת: ּתַ יָה ֵמֵעת לְׁ ת ּפִ ת אֶּ רֶּ ים, ֲחָפִצים, וּבֹוַלַעת ֲאָבִנים, ָהֲאָדָמה ּפֹועֶּ ִ ִביש  יםּכְׁ ִ ךְׁ . וְַׁאף ֲאָנש  ַחד, ּכָ ּפַ ֲערוָּכה ּבַ ָקה ַהּתַ ָעסְׁ
י  ִ ַלעָהֱאנֹוש  ִהּבָ י ָהֲאָדָמהלְׁ ַמֲעַמּקֵ ַתע ּבְׁ פֶּ .  לְׁ
ּלוּם ּצִ ל : ּבַ ֶּ ִציָרה ש  ע , "סקשנזקוקינג"יְׁ ֻבּקָ ב ַהּמְׁ רֶּ ַחן ֲארוַּחת עֶּ לְׁ ֻ ַמתש  ֻדגְׁ ר ַהּס ּבְׁ בֶּ ֶּ ּ ִריָקִאיַהש  . וִּרי ַאפְׁ





הדס קידר: אוצרת| 2017| ים 'סטודיו ג
לו מוריה| נעמה בר אור | לאונוברות | שטדלרטל | אורי כרמלי 

ש   ַמֲהַלךְׁ חֹדֶּ ב, ּבְׁ פוּת קְׁ ּתְׁ ּתַ ְׁ ִהש  ה ּבְׁ ֻעּלָ ָקר וּפְׁ חְׁ ל מֶּ ֶּ יוֹ ש  טוּדְׁ יָה ַלּסְׁ רְׁ לֶּ ָכה ַהּגָ ִריָכִליםָהפְׁ ַאדְׁ ִנים וְׁ ָ , וַּצת ָאּמָ ש  פְׁ ת אֶּ חֹן אֶּ וּ ִלבְׁ ש  ּקְׁ ּבִ ֶּ ֻריֹּות  ש 
ים ִ ּמוּש  ִ ּ כוַּנת ַהש  ְׁ ש  טֹון ּבִ ּנֹות ַהּבֶּ ל ּגִ ֶּ ֲעָרדאבישורש  .ּבַ

ש   ַמֲהַלךְׁ ַהחֹדֶּ ּ , ּבְׁ ְּׁמו וַן ִקי ִפים ִמגְׁ ּתְׁ ּתַ ְׁ ש  ֻעּלֹות ַהּמִ ָלִדים וּמְׁ ּפְׁ פוּת יְׁ ּתְׁ ּתַ ְׁ ִהש  ִריםּבְׁ ף: ֻבּגָ ּתָ ֻ ש  ָגִמים, ִציּוּר מְׁ ַּת ּדְׁ ִני ּ , ּבְׁ ּפו ְׁ ש  ֵכאֹולֹוִגי  וְַׁאף ּפִ ש  ַארְׁ
ָחן  לְׁ ֻ ָאה ֵמַאַחת ֲהִגינוּת וְׁש  הוּבְׁ ֶּ ֲעֵרַמת חֹול ש  ָצִאים"ּבַ יר" ִממְׁ ִ ָאר. ָעש  ְׁ ּ ין ַהש  ּ , ּבֵ נוּ ַהי ּנָה ֵמָחָדש  ֵמעוּגֹותּבָ ת ַהּגִ ִרים אֶּ בָּ , ֹוצְׁ מְׁ ִלים וּּבַ ,  הוָפְׁ

ָהל ָהָרָחב  ת ַהּקָ ִמינוּ אֶּ לֹלוְִׁהזְׁ ּנָה ִלזְׁ ת ַהּגִ ֲאוָהאֶּ ּתַ .  ּבַ
ּלוּם ּצִ ֲערוָּכה: ּבַ ּתַ יָה ּבַ ֵכאֹולֹוגְׁ ַחם ָהַארְׁ .ִמתְׁ





הדס קידר: אוצרת| 2017| יובל למצפור ערד 
ריסקיןגוני | חן צרפתי |ניסנהויזגיא ' |רועי מנחם מרקוביץ|אלונה וייס |ירדן ועומר הלפרין |אלפרשטייןטל 

יגאל תומרקין| לורה קירשנבאום 

ל 50 סֶּ ת ַהּפֶּ ָאל תומרקין אֶּ ן ִיגְׁ רוּ ֵמָאז ֵהִקים ָהָאּמָ ָנה ָעבְׁ ָ ּפֹור"ש  ֵצה ָהִעיר ֲעָרד" ִמצְׁ קְׁ טָ בַּ . ּבִ רְׁ ּדַ ַאנְׁ ר ּבָ ֻדּבָ ּלֹא מְׁ ֶּ נוּ ש  ֲערוָּכה ָלַמדְׁ א -ה ּתַ ּלָ אֶּ
ר ּבָ דְׁ ּמִ ִים ּבַ ֵאי ַהּמַ נֹוש ְׁ ּכוִּרים לְׁ יֵּש  ּבֹו ִאזְׁ ֶּ ל ש  סֶּ פֶּ ִני. ּבְׁ יגוּ ָאּמָ ֲערוָּכה ִהּצִ ּתַ ִּיםם ּבַ ִוי ָ ש  ת ַעכְׁ ִעיִרים אֶּ יֲַחסוָּתםצְׁ ּסוּל ִהתְׁ ּבוִּר ַלּפִ ֵבד"הַ יַהּצִ ל  " ּכָ ֶּ ש 

נֹות הַ  ְׁ .  70-ש 
ּלוּם ּצִ ל : ּבַ סֶּ יְׁא " ֵעיַנִיםֲאִחיַזת "ַהּפֶּ ל ּגַ ֶּ ס ָעָליו, ניסנהויזש  ַטּפֵ ן לְׁ ּלֹא ִנּתֵ ֶּ צֹות, ש  ּבָ ֻ ש  הֵעיַנִיםּבֹו וּמְׁ יטֹות ֲחָזָרה ַעל ַהּצֹופֶּ ּבִ ִעירֹות ַהּמַ ִצדּ . זְׁ , וֹ לְׁ

ט" קֹוִביץ" ִמיִניֵמנְׁ ַנֵחם ַמרְׁ יַָּצר רֹוִעי מְׁ ֶּ בּ -' ש  רְׁ ל ַהּתַ ֶּ ַחת ָלאִֹפי ַהּלֹוֲחָמִני ש  ֻבּדַ גוָּבה מְׁ ֵאִליתּתְׁ רְׁ ִּש ְׁ ל ּתֹוָתח ֻמּנָח, וּת ַהי ֶּ ִמיל ש  רְׁ ּה ּתַ ִניָסה ּבָ ּכְׁ ּבַ
ִריֹּות לֹות וִּמטְׁ סוּן ַמּקְׁ ִאחְׁ ש  ָמקֹום לְׁ ּמֵ ַ ש  ִית וּמְׁ .ַלּבַ





הדס קידר: אוצרת| 2018| דה זון 
-לוגיאןואוליביואמנדיגראדהרלוקה| ( פולין)וולבלוסטניסלבלוי -וישניצקייעל | ( ישראל)לוסקידעואלחיים 

(ישראל)ברק רובין | ( קנדה)קוזינואלכסיס| ( ישראל)פערלקי 'ג| ( בריטניה)יו'גנצ

תֹוַפַעת הפאטה  ָקה ּבְׁ ֲערוָּכה זֹו ָעסְׁ ָנהּתַ ּגָ ִנים ֵמָהאָ מֹורְׁ ל ָאּמָ ֶּ ם ש  ךְׁ ֵעיֵניהֶּ רֶּ ר ּדֶּ ּבָ דְׁ ּמִ ץ וֵּמָהעֹוָלםּבַ אֹות  . רֶּ ת ָלנוּ ִלרְׁ רֶּ ֶּ ש  ַאפְׁ ּתֹוָפָעה זֹו מְׁ
ּלֹא  ֶּ ָבִרים ש  ר ּדְׁ ּבַ ִמדְׁ ת ַקיִָּמיםּבְׁ ֱאמֶּ מֹו ַמִים אֹו -ּבֹו ּבֶּ וֵהּכְׁ רנְׁ ּבָ ֲערוָּכה ִהצִּ . ִמדְׁ רַהּתַ ּבָ דְׁ ת ֵאזֹור ַהּמִ ָהִבין אֶּ רֹא וּלְׁ יַם ַהּמֶּ , יָעה ִלקְׁ ב וְׁ ַלח ַהּנֶּגֶּ

ָליֹות ְׁ ִחים ַאש  ַטּפְׁ ִמיִחים וּמְׁ צְׁ ֲאזֹוִרים ַהּמַ מוּנֹות, ּכַ ּתְׁ נוּת ּבַ ּבֹונְׁ ִהתְׁ ָמקֹור ֲחלוִּפי לְׁ .  וְַׁאף ּכְׁ
ֲערוָּכה  ת ַהּתַ רֶּ ּגֶּ ִמסְׁ ּלוּם)ּבְׁ ּצִ ִלים ( ּבַ ּגְׁ ִריָכִלים ַאנְׁ ֵני ַאדְׁ ְׁ נֹו ש  יַתּבְׁ ִליַקצְׁ ִציאַאּפְׁ בוָּדה מְׁ ַחב ַהגָּ , ִיעוִּדיתוּת רְׁ רְׁ ת מֶּ אֹות אֶּ ַמן ִלרְׁ ָהל ֻהזְׁ ַהּקָ יָה  וְׁ רְׁ לֶּ

ַרךְׁ  ִּיםאייפדּדָ ּה רֹוּבֹוִטים ֲעָנִקי צֹא ּבָ .וְִׁלמְׁ





הדס קידר: אוצרת| 2018| אמני ערד ומבואותיה 
אלירן דהן |גריס ויויאן|משה גרנט |גנורנטע |באינובאלכסנדר |יפתח אלרן |אלעמורעידה| אלעמוראמנה 
יצחק כדיה |חנה יונג |אמיר חן |חמידובליאוניד|כפיר וייצמן |אפרת וולף |מירי הררי סלע ' |דרקץרבקה |דוארטהדניאל 

ספקטורדימיטרי |ציפורה סגל |סברדלובלינה |נסאסרהסלמן |אביבה נבון |צופיה מלמד |דליה מטמון |מרים לוין 
תמר רודד שבתאי |רדליךעמוס |שמוליק קלדרון |קוריטנייוליה |צנטנרגבי |שרה פרידמן |גדעון פרידמן |אלי פוקס 

שיףאריה |ענת רסקין |ריפטיןטל |אבשלום ריכטר לוין |ני רייס 'ג|רחל ינאי |רוזנבליוםאירינה

ִצירֹות  ְּׁ ּ ַהי גו ֻהּצְׁ ֶּ קֹוִמיש  ּפוּר ַהּמְׁ ת ַהּסִ נוּ ֵמָחָדש  אֶּ ּגְׁ ֲערוָּכה ִארְׁ ּתַ ִציָרה ֵהן ֵהִציפוּ ֵמַעל:  ּבַ יטֹות יְׁ ִ ַטח ש  ֶּ ּ ֵני ַהש  יֹּותּפְׁ ּתִ ֵהִביאוּ ִעּמָ ָמָסרְׁ ֶּ ם עֹוִלים  ש 
ים ָלֵאזֹור ִ דוִּאים; ֲחָדש  ל ּבֶּ ֶּ עָ , ֲעבֹודֹות יָד ש  ֲעָבר לֶּ ב ַהּמַ ת ֵעקֶּ מֶּ נֱֶּעלֶּ ת וְׁ כֶּ ּבוָּתם הֹולֶּ רְׁ ּתַ ֶּ ִעיר; ִריםש  ל ַהּדֹור ַהּצָ ֶּ ִצירֹות ש  ַצד יְׁ ב, לְׁ ֵ ּ יַש  ִהתְׁ ֶּ ש 

ַבע ַהּסֹוֵבב ַהּטֶּ ִלים וְׁ יָה ִעם ָהַאקְׁ מֹונְׁ ַהרְׁ ִרית ּבַ ּבָ ים ִמדְׁ ִּ ַקיֵּם צוַּרת ַחי ֵדי לְׁ ֵאזֹור ּכְׁ .ּבָ





גילי זיידמן: אוצרת| 2018| את תהיי החול שלי 
אתי שוורץ| י'סרוגנרדין| דובקאמיר יציב ויהונתן | עלמה יצחקי | הוכשטט-שלווה הדר| מקאיסופי ברזון 

ִניָמה וְׁ  ש  ּפְׁ ל ּתֹוךְׁ ַהּנֶּפֶּ ט אֶּ ָבה ַמּבָ ּלְׁ ִ יִלי זיידמן ש  ת ּגִ רֶּ ל ָהאֹוצֶּ ֶּ ֹוָנה ש  ֲערוָּכה ָהִראש  ָחב ַהּמִ ַהּתַ רְׁ ל ַהּמֶּ חוּץאֶּ ּבַ ֶּ ִרי ש  ּבָ ר ִפיִזיָקה מְׁ . דְׁ ָּר ֵספֶּ ֻצי
ּלוֹ  ר, ּכֻ ַדּבֵ ָחָלל ַהּמְׁ ָקר לֶּ חְׁ ַלַחת מֶּ ְׁ ל ִמש  ֶּ ט ש  רֶּ ָכה, סֶּ ָהפְׁ ֶּ ים ש  ִּ ְּׁסֹודֹות ַהִכיִמי ַלת ַהי בוַּצת ַטבְׁ ּתְׁ ִצּלוִּמיםִלקְׁ ִזיֵקי ַמפְׁ ּתֹוִרים וַּמחְׁ פְׁ ל ּכַ ֶּ -חֹות ש 

מוָּנה ּתְׁ ּבַ ֶּ ַמִים ָלָארֶּ , וְָׁהַעּמוּד ש  ָ ּ ִלי ֵמַהש  ּבֹו נֹוֵפל ּדְׁ ֶּ ַגע ש  ת ָהרֶּ ּכֹד אֶּ ה ִללְׁ ַנּסֶּ ָפר עֲ , ץַהּמְׁ ֵלב ּכְׁ זֹוִטי ּבְׁ קְׁ ל אֶּ קֶּ ֵעץ ּדֶּ מֹו לְׁ ַעצְׁ .ָרִביוְׁאוַּלי הֹוֵפךְׁ ּבְׁ





גילי זיידמן: אוצרת| 2019| עקרון החפיפה 
ובר'פינצאבנר |מירסקירונית |טסלרדוד | מושקוביץ גפשטייןשירה |גוטרמןיאיר |אורנה אוריין |אדוארדובנהאירה 

ָקע ְׁ ֵעי ִמש  ַסלְׁ ָקה ּבְׁ ֲערוָּכה ָעסְׁ ָלִעים: ַהּתַ רֹות ַלּסְׁ ַטּבְׁ צְׁ ל ֲאָדָמה ַהּמִ ֶּ ָכבֹות ש  ְׁ ּכְׁ , ש  ֶּ ת ש  ִרים אֶּ רֹונֹותמֹו אֹוגְׁ כְׁ ל ָהֲאָדָמהַהזִּ ֶּ ם ַהּתֹוָד . ש  ךְׁ ּגַ ָעה  ּכָ
ית ִ ָכבֹות , ָהֱאנֹוש  ְׁ נוּיָה ש  ּבְׁ ֶּ ָכבֹותש  ְׁ ל ש  ֶּ רֹונֹותש  ֹוָנה ּדָ . וֲַחוָיֹותִזכְׁ יג ָלִראש  ֲערוָּכה ִהּצִ ּתַ ן , טסלרִוד ּבַ ת , ֵמֲעָרד82ּבֵ רֹונֹוָתיואֶּ וֲַחוָיֹוָתיוִזכְׁ

ָחָמה לְׁ ַאֲחֵרי ַהּמִ ֶּ ם ש  ּדָ רְׁ טֶּ סְׁ ַאמְׁ ָּיו ּבְׁ קוַּפת ַחי יֹּום , ִמּתְׁ ֲעָרד ּכַ ָּיו ּבַ ַחי מוּנָ )וְׁ ּתְׁ (.הּבַ





סברדלובלינה : אוצרת| 2019| הקופסה 
שירה חורש |מירי הררי סלע |הדס היימן |דוארטהדניאל |אינה ואלכס גוטמן |אביתר בן נר | אלזבידיתחריר

קוריטנייולה|יפה פרבר |מרים פחימה |סלונימסקירומן |מרים לוין |ל "רות דורית יעקובי ז|סהר ירושלמי 
רדליךעמוס |אסף ראובן |קסיופאהקבוצת | קורנילובנטשה 

ֲערוָּכה ְָּׁמה, ַהּתַ ַקי ִהתְׁ ֶּ ַמֲהָלךְׁ יְֵׁמי ַחג ֻסּכֹות ָהַאֲחרֹוןש  ִנים ֵמהָ , ּבְׁ ָאּמָ ִרים וְׁ ָדה יֹוצְׁ קֹוִמיתִאּגְׁ ִציָרה מְׁ ל יְׁ ֶּ נ. ִעיר ֲעָרד ַלֲחִגיָגה ש  פְׁ ש ַ אן נֶּחְׁ וּ  ּכָ
ל  ֶּ ֹוָנה ִליִציָרָתּה ש  יגָ אלזביידיתחרירָלִראש  ַכיֹּום ַמּצִ ָצָרה וְׁ קוָּפה קְׁ ֲעָרד ִלתְׁ ָרה ּבַ ּגֹורְׁ ִהתְׁ ֶּ מוֵּזאֹון גש  ל  ; ו ַאּלֹון'ה ּבְׁ ֶּ ִהיִבים ש  רְׁ ָסִלים ַהּמַ ַלּפְׁ

ִניֵּאל  ִמיהאינסטגרםִליִצירֹות ; דוארטהּדָ לְׁ ַ ל ַסַהר יְׁרוּש  ֶּ ִהיבֹות ש  רְׁ ֶּ ; ַהּמַ ִביָעה ֲעָנק ש  ִטיַח צְׁ ְׁ ש  וְִׁלש  יָרה חֹרֶּ ִ ָרה ש  ִחי-יָּצְׁ ָלל ָהאֹורְׁ עוּ ּכְׁ ם  וְָׁצבְׁ
ֲערוָּכה ּתַ ָהל ָהָרָחב . ּבַ ל ַהּקָ ֶּ ִּים ש  ָטִני ּפֹונְׁ ִציּוֵּרי ִקיר סְׁ ֵלם ֻיַחד לְׁ ָ זֹר לְׁ (. בתמונה)ִקיר ש  ל ַנחְׁ ֶּ ִני ש  ֵ ָסה"ִסיבוּב ש  פְׁ רֹוב" ַהּקֻ ר ַהּקָ ּבֶּ מְׁ נֹובֶּ .ּבְׁ





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

רדליךעמוס קוריטנייולהדוארטהדניאל 

סהר ירושלמי אלזביידיתחריר

אסף ראובןקורנילובנטשה 





מיכל תאומי סלע  : אוצרת| 2019| אדריכלות פוגשת אנשים : ערד קו מרחב
קובלסקירבקה | פניכלחיימי| סשה פליט | מרים לוין | זילברשטיין רוזי| גבע ציבי| גלעד בר שלו | אולג ברגמן | אורגילדורון 

יהושע שמש| ענת רסקין | תמר רודד שבתאי | מרב קמל | קוריטנייולה
ר הדס שדר"ד: ייעוץ אקדמי| גלית גאון : אוצרותיליווי 

נוּן ָהִעיר ֲעָרד כְׁ ת ִסּפוּר ּתִ ָרה אֶּ ֲערוָּכה ִסּפְׁ ֵד : ַהּתַ קֹום ּכְׁ רוּ ַלּמָ ָעבְׁ ֶּ ִנים ש  נְׁ ַתכְׁ רֹובֵמַהּמְׁ ת ָהִעיר ִמּקָ ֵנן אֶּ ַתכְׁ ִ ; י לְׁ ש  ּגָ יָבה ַעל ֵצל וִּמפְׁ ִ ין ַהֲחש  ים ּבֵ
ים ִ עֹון, ֲאָנש  מְׁ ִ חֹוִבים ֵחן וְׁש  רְׁ דְׁ הֹוִבילוּ ַלּמִ ֶּ קֹומֹות , ש  מְׁ יֹו ּכִ טְׁ י ַהּפַ ּתֵ נוּן ּבָ ִתכְׁ ִּ וּלְׁ ִתי ִהּלָ נוָּעה; יםקְׁ ָרַדת ַהּתְׁ ּנָח ; ַהפְׁ ַהּמֻ ִנּגוּד ּבְׁ , "ִעיר ִליֵנָאִרית"וְׁ

ז ּכָ רְׁ ִביב מֶּ נוּיֹות סְׁ ָעִרים ַהּבְׁ ַּת ָהִעיר . לֶּ ִני ָרָאה ִלבְׁ ְׁ ת ַהַהש  ינוּ אֶּ ּלִ ֲערוָּכה ּגִ ּתַ ִליָּהָהעִ -ּבַ ּגְׁ ַאנְׁ רֹוט, יר הוק ּבְׁ רֹוטְׁ פְׁ ָנה ּבִ נְׁ כְׁ ּתֻ ֶּ ם לֹא ַאךְׁ ֵמעֹולָ , ש 
ָמה ל ָהִעיר. הוּקְׁ ֶּ ֲערוּכָ , ִצּלוּם ָהֲאִויר ש  ךְׁ ַהּתַ אֹרֶּ ִרים לְׁ ַבּקְׁ ֵלי ַהּמְׁ ַרגְׁ רוּש  לְׁ ָהיָה ּפָ ֶּ ז, הש  ּכָ רְׁ בֹוַאת ַהּמֶּ מְׁ ַבע ּבִ צוַּגת קֶּ ּקֹוָמה , ָעַבר ִלתְׁ ִניָּההַ ּבַ ְׁ ּ ש 

ל מתנ ֶּ ם. ס ֲעָרד"ש  כֶּ ּלָ ֶּ ִית ש  ת ַהּבַ ש  אֶּ ַחּפֵ ָמִנים ָלבֹוא לְׁ ם ֻמזְׁ .ַאּתֶּ
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ר ַהּקֹורֹוָנה גֶּ קוַּפת סֶּ ֲעָרד ַאֲחֵרי ּתְׁ ָגה ַעל לוּחֹות ַהּמֹוָדעֹות ּבַ ֲערוָּכה ֻהּצְׁ הֶּ , ַהּתַ יִָמים ּבָ יָהּבְׁ רְׁ לֶּ ּגָ ר ּבַ ַבּקֵ ן ָהיָה לְׁ ִצירֹות. ם ֲעַדִין לֹא ִנּתָ ְּׁ -ַהי
יָרה ִ ֵסיָפס וְׁעֹוד', קֹוָלז, ִציּוִּרים, ִצּלוִּמים, ִויֵדאוֹ , ש  ִנים הַ , ּפְׁ בוּ ָאּמָ ּלְׁ ִ ר וְׁש  ּגֵ סְׁ יֵמי הֶּ רוּ ּבִ ֲעָרדנֹוצְׁ יֹּום ּבַ ִרים ּכַ ּגֹורְׁ תְׁ ח, ּמִ ָארְׁ ִהתְׁ ֶּ ִנים ש  ּה  ָאּמָ וּ ּבָ

הּ  לוּ ּבָ דְׁ ּגָ ֶּ ה ש  ָכֵאּלֶּ ר וְׁ ּגֵ סְׁ ַמן הֶּ זְׁ .  ּבִ
ג ַעל לוּחֹות ַהּמֹוָדעֹות ִצירֹות ֻהּצַ ְּׁ דֹול ֵמַהי ק ּגָ ת גוגל, ֵחלֶּ י ַמּפַ ּבֵ ָקן ָהַאֵחר ַעל ּגַ לְׁ ת ַהּתַ . חֶּ הּ , ֲערוָּכהַמּפַ ִגים ּבָ ּצָ ּמוִּיים ַהּמֻ ל ַהּדִ ִמיָנה זְׁ , ִעם ּכָ

נוּת  ָאּמָ ז לְׁ ּכָ רְׁ ֲאַתר ַהּמֶּ ִויתַעד ַהיֹּום ּבַ ָ ש  ֲעָרדַעכְׁ טוָּאִלי. ּבַ ע ִוירְׁ ַמּסָ ָמִנים לְׁ .ֻמזְׁ
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ֲערוָּכה יָה, ַהּתַ רְׁ לֶּ ּגָ ה ּבַ יִָמים ֵאּלֶּ ת ּבְׁ גֶּ ּצֶּ ת ָהִעיר עֲ , ַהּמֻ ָחב ַהּסֹוֵבב אֶּ רְׁ ּמֶּ ת ּבַ קֶּ ִהּלֹותָרד עֹוסֶּ ַהּקְׁ יג ַמִים. ַהַחיֹּות ּבוֹ וְׁ ִ ַהש ּ ה לְׁ ֶּ ה ָקש  ּמָ ר  , ּכַ ּמֵ ַ ש  לְׁ
ר, ַמִים ּבָ דְׁ ּמִ לֹא ַמִים ּבַ יֹות לְׁ ִאים? ִלחְׁ ַעת ַקּנָ קְׁ ל ּבִ ֶּ ִים ש  ל ּבֹורֹות ַהּמַ ֶּ יבוָּתם ש  ִ ֵרי וְׁ , ָמה ֲחש  ים ּבָ ִּ ר ַחי ֵ ש  ּמוָּרם יְַׁאפְׁ ִ יָָמאַהִאם ש  ּמֶּ קְׁ ָחב ּבַ רְׁ

ִביב ָלִעיר ּסָ ּמִ ֶּ ֵלם? ש  ָ ל יֹום ש  ֶּ ע ש  ּסָ ּמַ ז ָהִעיר ּבַ ּכַ רְׁ מֶּ ה ַעל ָחמוּר וְׁדֹוֵהר ָעָליו לְׁ ִוד עֹולֶּ א גֶּ ּדָ . ּדָ ַמּלֵ ת 'ן מְׁ א אֶּ ַמּלֵ ִריַקן ִמּבֹור ַמִים וְׁהֹוֵלךְׁ לְׁ
ֵרָכה ָהִעירֹוִנית ֵבי . ַהּבְׁ ָ ֻביֹּותּתֹוש  ְׁ ּ יַש  נֵ ַהִהתְׁ ְׁ ין ש  הוּד ּבֵ ִהדְׁ ָמִעים ּכְׁ ְׁ רֹות ִנש  ִדים ַהּלֹא ֻמּכָ ים ָהעֹומְׁ ִּ י ּלִ ִחים ּגַ ֲאִוירי ּפַ . ּבָ
יִעים  ָדן ַמּצִ ִוד וְׁ ָחב "ּדָ רְׁ ִרימֶּ פֶּ יֹוסְׁ ִביָבָתהּ -" ּבִ י ָהִעיר וּסְׁ ַגּבֵ ה לְׁ ָ ִפיָסה ֲחָדש  אַ , ּתְׁ ָכִס ַהּמְׁ ּנְׁ ָרה ּבַ ךְׁ ַהּכָ רֶּ ִפים ּדֶּ ּתָ ֻ ש  ִּים מְׁ ת ַחי רֶּ ֶּ ש  ים  פְׁ ִּ ּבוִּתי רְׁ ים ַהּתַ

ָחב רְׁ ֵבי ַהּמֶּ ָ ל ּתֹוש  ל ּכָ ֶּ . ש 
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