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ּבֹלֶת ּבַּשָׂדֶה , ּכֹורְעָה ּבָרּוחַ, מֵעֹמֶס ּגַרְעִינִים ּכִי רַב. ִ "שׁ

ֶמֶשׁ ּכֶתֶם וְזָהָב. ּובְמֶרְחַב הָרִים, יֹום ּכְבָר יָפּוחַ, הַּשׁ

ְלָה ּכְבָר, עַל ּפְנֵי הַּכָרִים ּורּו ּבְנֵי ּכְפָרִים, קָמָה הֵן ּבָשׁ עּורּו הֹוי עּורּו, שׁ

ִית הַּקָצִיר..." - )מילים ולחן: מתתיהו שלם(  ִלְחּו מַּגָל, עֵת רֵאשׁ קִצְרּו שׁ
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אנו נרגשים להציג בפניכם את קטלוג תערוכת "אמני עמק יזרעאל".

התערוכה מהווה מוקד עליה לרגל למבקרים מרחבי הארץ, 

המבקשים לחוות את רחשי לב המקום באמצעות מפגש אמנות חזותי, מגוון, 

עכשווי ובן דורי המייצג את פועלם של אמני העמק ממחוזותיה וממגזריה השונים,

ביניהם: אמנים בינלאומיים לצד נציגי בוגרי המכון לאמנות מ"מכללת אורנים"

וכן אמני כפר תקווה. 
האמנים בפועלם היצירתי הינם חלק בלתי נפרד מאופיו ויופיו הייחודי של העמק.

זו השנה השביעית לקיום התערוכה המתקיימת בתמרת, 

כחלק מחגיגות שבועות במסגרת אירועי פסטיבל "חלב ודבש", 

בתמיכת המועצה האזורית עמק יזרעאל.

נורית טל-טנא – אוצרת התערוכה    דוד הירש – יוזם ומפיק התערוכה
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השנה אנו מארחים את חברי כפר תקווה, מקום מיוחד לאנשים מיוחדים
"כפר תקווה" הוקם בשנת 1964 על גבעות זייד שבעמק יזרעאל,

אמני כפר תקווה, הינם בעלי נכות וקשיי ההסתגלות ברמות שונות. 

ביניהם יוצרים שניתן לכנותם: אמני "ארט ברוט"- יצירתם הייחודית הינה ציור אינטואיטיבי, 

כזה היוצא מכלל שליטה ותכנון. ציור סוער, נאיבי וצבעוני, חופשי, "טהור" ומחוספס, 

המהווה שחרור רגשי. יצירותיהם עשויות לאזכר את ציירי "אמנות האאוטסיידר", 

אליו השתייכו אמנים שונים ביניהם: פול קליי, ג'וליאן שנאבל. 

ז'אן דובופה כתב ב 1959: "ארט ברוט מצוי בקוטב ההפוך למחנה הידע, 

העבודות הן בבחינת קולו של האיש הפשוט ולא של התיאורטיקן המומחה. 

פעולת היצירה נובעת מתוכן בצורתה הטהורה ביותר, והיא מבטאת כושר המצאה בלתי מרוסן, 

אקסטאזה של שיכרון, חירות מוחלטת". 

בתערוכה מוצג מקבץ של ציורים נבחרים של אמני הכפר.
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אבי יעקבי )ג'ק(, )תמרת(  
ריאליסטית  בגישה  חלוף  בר  רגע  ללכוד  מבקש  הוא  כאשר  ודמויות  נוף  מצייר 
לו מוענק טיפול מרבי.  זניח לכאורה,  מוקפדת. הפעם הצייר מנציח רגע שגרתי 

אשת האמן – סלעית לצד חלון רחוב. 
אבי, מרבית שנותיו בעמק שירת כטייס קרב בבסיס רמת דוד עליו גם פיקד. בשנת 

2010 פרש משירותו הצבאי ופנה להקדיש את זמנו לציור.

אברהם סדרינס, )קיבוץ גזית( 
זיכרונות  וסצנות משפחתיות ממחוזות  ואורבני  נוף פתוח  צייר  לאחר שנים בהן 
מופיעה  המוצג  בציור  נכדיו האהובים.  לצייר את  ילדותו. כעת אברהם מתפנה 
נכדתו על שפת הים. הציור מצויר בראליזם באמצעות אקריליק תעשייתי על בד.                                                                                                                              
הציג   ,1970 בשנת  גזית  לקיבוץ  ארצה  עלה   ,1948 ארגנטינה,  יליד  אברהם, 

לאורך השנים בעשרות תערוכות יחיד וקבוצתיות.
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איציק מור, )תמרת(
ביניהם:  תזמורת,  נגני  נוצרים  רגיש,  גילוף  פיסול  באמצעות  בעץ,  נשמה  מפיח 
דה  סיראנו  בדמות  ללב  נוגע  דיוקן  וכן  הסקסופוניסט  הגיטריסט,  המתופף, 
ידי  על  שנכתב  במחזה  הונצחה  דמותו   ,)1655—1619( ומחזאי  סופר  ברז'ראק, 
אדמון רוסטאן בשנת 1897. המחזה עוסק בסיראנו, חייל בצבא צרפת בעל נפש 
אצילית, המאוהב ברוקסן היפה, דודניתו. כיוון שהוא בוש בחוטמו הארוך, מעולם 

לא גילה לה את אשר בליבו....
איציק, אמן אוטודידקט, הציג בתערוכות שונות ברחבי הארץ. לדבריו: יופיו הגולמי 

של העץ הוא המוליך אותו בתהליך היצירה.  

איציק מיכאלי, )גבעת אלה( 
הייחודית,  ציורו  שפת  באמצעות  מסביבתו  התרשמויותיו  בהעברת  מתמקד 
קו  גרפי,  וביצוע  מכאניים  אלמנטים  שילוב  בהומור,  המתובלת  הסוריאליסטית 
תיעוד,  באמצעות  היצירה  בתהליך  משתף  איציק  צבע.  ומשטחי  מודגש  קונטור 
מושא  בצילום  התהליך  ראשית  יצירתו,  התפתחות  אחר  העוקב  סרטון  יצירת 

האובייקט אותו הוא מבקש לצייר. 
בתערוכה מוצגים שני דיוקנאות המבטאים יחסי מבט – מביט, צד - ניצוד. באחד 
מהם מוצג דיוקנו של הפסל רמי גואז, איציק צילם אותו בעת עבודתו הפיסולית 

בחצר ביתו ומשם התפתחה היצירה. ובציורו השני מוצג דיוקן עצמי.
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אילנה גבאי, )מרחביה( 
הפיגורטיביים.  פסליה  באמצעות  לצופה  שמחה  להביא  מבקשת  אילנה  כתמיד 

בתערוכה הנוכחית היא מציגה מקבץ פסלוני דמויות נאיביות מחויכות, 
שנוצרו בפיסול קרמי ובטכניקת חוליות ומשטחים. 

לדבריה: "העיסוק באומנות מעניק תרפיה לנשמה, אנרגיה וכוח ליצירה ומאפשר 
לבטא רגשות וחוויות אישיות". אילנה עוסקת בפיסול כ- 30 שנה, מנהלת סדנאות 

לפיסול קרמי בסטודיו במקום מגוריה. 

אלה צימבליסטה ננצל, )בית לחם הגלילית(
מביאה מפרי בטנה, דיוקן עדן-בתה, בשיר ובציור בטכניקת אקוורל על עץ.  

"עדן 
את שיר הרוח בשדות, בין עשבי הבר 

למנגינתך אדמה עייפה צוחקת
פרפר רוקד על קשת
חגבים מכוונים מיתר

חללי ילדה יפה
אמא צביה את עופרה מלקקת

ברווזה נוחתת קרוב לאהובה על פני מי המאגר
נחזור בשביל הביתה כשיעלה הערב. אז אלחש בשקט,

כמה נעים שתהיי פה גם מחר." - )אלה(
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אלי שמיר, )כפר יהושע( 
פיגורטיביים  פסלים  הינם  הבצל",  אוספת  "ונוס  של  בדמותה  הברונזה  יציקות 
שונוס  העמק,  חלוצות  של  לכבודן  נוצרו  אשר  האמן.   של  יצירתו  פרי  ראשונים 

הנוכחית הכורעת בשדה העמק, הינה תאילנדית.
ונוס זו כדימוי חוזר בעבודותיו המבטא את תפיסתו הרעיונית והאמנותית המורכבת 
והמשתנה. בשנות ה-80 במסגרת עיסוקו בחוויה הבראשיתית הקדם תרבותית של 
)1984( ביטא הלימה מוחלטת של סמיכות  האדם והאדמה, ציורו "אוספי בצל", 
"אדם-אדמה" בדמויות מופשטות, יצירי טוטמים אשר בטאו את התשוקה לעבוד, 
הפיסולי  האובייקט  את  שמיר  יצר  עת  באותה  עמה.  ולהתאחד  לאדמה  לחבור 
ונוס דאז דומה  ודבק, פסלה של  )1985( מבוץ שעורבב עם שאריות קש  "ונוס", 
דמות  גם את  הלובש  ארכיאולוגית  בחפירה  פולחני שהתגלה  או  שימושי  לחפץ 

"אדם-אדמה". 

אמציה אשכנזי, )תמרת( 
מחזיר אותנו במסע בזמן, בציורו: "תל שמרון תקופת הברונזה". 

עמק  על  שחלשו  מבוצרות  כנעניות  ערים  מכמה  אחת  הייתה  שמרון  תל 
יזרעאל, המשותף לכולן היה הימצאותן בשולי העמק בסמוך לדרכים מרכזיות 
כי בתקופת הברונזה הקדומה, תל שמרון היתה  יש המשערים  שהובילו אליו. 
יזרעאל. תקופת הברונזה הקדומה נמשכה למן המחצית  הגדולה בערי עמק 
השנייה של האלף הרביעי ועד לשלהי האלף השלישי לפני הספירה. תקופה 

זו נחלקת לשלושה שלבים כרונולוגיים, תרבותיים.
אמציה נולד וגדל בקיבוץ ניר דוד, עסק כל חייו באמנות, ציור וריהוט בשילוב 

ברזל, שיש וזכוכית.



9

בועז לניר, )שער העמקים(
מציג מקבץ תצלומים מסדרה המתעדת את חברי קיבוץ שער העמקים ותושבים זמניים. בסדרה זו 

בועז עוסק מזה ארבעים שנה. לדבריו: "הקיבוץ עבר שינויים רבים בחברה ובכלכלה, בחיי השיתוף 

והשוויון, ואנו עוברים לצורת חיים אחרת. יתכן וצילומים אלה יהיו נקודת ציון-תיעוד דוקומנטרי היסטורי 

יראו כך בעתיד, בלבוש,  ישראל. האם האנשים  גם במדינת  ואולי  של האנשים בתנועה הקיבוצית 

ממקם  אני  לבחון.  מנסה  אני  שאותו  עבורי,  גדול  שאלה  סימן  זה  בהתנהגות?  החיצונית,  בהופעה 

את המצולמים בסביבתם הטבעית ומביים את תנוחתם והאביזרים המקיפים אותם, שהינם כסמלים 

וויזואליים בעלי משמעות, תוך התכתבות עם השדה האמנותי". באחד התצלומים, מופיעות נערות 

ניצבות  ותום  רוך  מביעות  פניהן  לבנה,  בשמלה  לבושות  ל"נימפות"  הנדמות  ועופרי,  כרמל  המקום 

ליד הכלבים. אלא שהנערות עתידות להתמודד עם מציאות אחרת, הפסטורליה של ראשית העמק 

חלפה, וכעת הקיבוץ וסביבתו ניצבים לקראת איימת שינויים משמעותיים המערערים על שלוות בני 

מקום.

בלה ארליך, )כפר תקווה( 
בצבעוניות  בהיעדר פרספקטיבה,  ילדי,  בסגנון  ציוריה מתאפיינים  הכפר,  מוותיקי 

עזה ונאיביות קסומה.
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גדי אלסר, )אלון הגליל(
לציור  ההשראה  לדבריו,  בציורו.  מופיעים  בצלו,  חוסה  ודמות  הבודד  הזית  עץ 
הקיץ  ובימי  המערבי,  בעמק  בבדידותם  הניצבים  הענקיים  האלון  עצי  בעקבות 
הלוהטים חוסים בצלם רועי הצאן והבקר. הבחירה בעץ הזית, בהתייחסות לעצי 

הזית הוותיקים המקיפים את עמק יזרעאל בגבעות הגליל התחתון.
25 שנה, הטבע והצומח משמש כמקור השראה  גדי חקלאי במהותו, מצייר מזה 

עיקרי ליצירותיו.

גור ברקאי, )מזרע( 
ברגעים  המתגלה  המיוחד  באור  להתמקד  גור  מבקש  הראליסטי  בציורו 
טריוויאליים.   בתערוכה מוצג ציור דיפטיך, בשמן על בד, המכונה: "השקדיה לבית 
החדש", לדבריו: "הציור נולד בטיול שקדיות בסביבת העמק ובהשראת תצלום של 

אשתי עמית. הציור חוגג התחדשות וצמיחה משותפת". 
גור מלמד רישום וציור בסטודיו במזרע, מקום מגוריו.
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דבורה כץ, )אחוזת ברק(
מציירת במסגרת קבוצת נשים המכונה "שותפות לדרך" - ציירות ערביות ויהודיות 
מעדות  נשים  בין  קשר  מייצרת  הקבוצה  לדבריה,  לביא.  נגה  בהנחיית  המציירות 
שונות המתחברות דרך הציור. כהמשך לאמירה זו, דבורה מציגה עבודת קולאז' 

העוסקת בדמות הנשית. 

דורון וולף, )בוגר מכללת אורנים(
בציורו "שומרת הסף", ניצבת כלבת זאב על סף דלת סגורה. דמותה משתקפת 
 .)Las Meninas, 1656( ולאסקז,  דייגו  של  מציורו  הכלב  דמות  את  ומהדהדת 
הקומפוזיציה הבלתי אפשרית של ספר האמנות הפרוש אל מול הצירים האנכיים 
האובייקטים  בין  המשוטט  הצופה,  מבט  דרך  מתאפשרת  והמראה,  הדלת  של 

המתוארים.       
ביצירותיו, דורון משתמש בפרגמנטים מתולדות האמנות בשילוב סביבה בנאלית 
מהווה  האור  הדימוי.  את  המעוותים  לאור  חשיפה  מאפייני  המשלבת  ויומיומית 
בו  לייצר סביבה אסתטית אשר  אלמנט משמעותי בעבודותיו. כאשר הוא שואף 
זמנית מרמזת על חולי ומעוררת תחושה של ריקנות. תוך עיסוק בשאלות ראייה 

ועיוורון, השתקפות ושקיפות, סנוור, ריצוד, מקור והעתק.
דורון, יליד 1976 נהלל, מרצה לציור ורישום במכללת צפת, מכללת אורנים ומוזיאון 

חיפה לאומנות, מציג בתערוכות ברחבי הארץ ובחו"ל.
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דלית פרוטר, )קיבוץ הסוללים(
ודמויות  חברים  משפחתה,  בני  ודיוקנאות  עצמיים  בדיוקנאות  בציוריה  עוסקת 
מסביבתה הקרובה. בטכניקה של ריאליזם מוקפד, תוך שהיא מיישמת משא ומתן 

עם תחושותיה לעניין הנושא אותו היא מעלה על הבד. 
בדיוקן 'חנה ואלכס', מופיעים בני הזוג קומן בתפאורת סלון ביתם. הדמויות נינוחות, 
זוגית,  באינטימיות  אותנו  ומשתפות  מבט  הצופים  בנו  מישירות  לציירת,  מודעות 
משפחתית ובחיבתם לאמנות המקיפה אותם. בין העבודות המופיעות סביבן ניתן 
לזהות את ציורו של רוברט בנקין )שצויר לפני מספר עשורים בו מוצגים בני הזוג 

חובקים את בתם התינוקת(, ציורה של מירי נשרי, יונתן הירשפלד ועוד. 

דרורה בר, )כפר יהושע( 
מציגה בשמן על בד, רגע בר חלוף בטבע, "סביון". 

לאורך  הירש.  יוסף  'בצלאל', שם למדה אצל  בוגרת האקדמיה לאמנות  דרורה 
השנים ציירה בצבעי פסטל ומים ובהמשך בשמן, בהנחייתו של זוהר ישראל. בשנת 
1986 פתחה סדנא למלאכת יד בכפר יהושע, ומלמדת בסדנא גם כיום מבוגרים 

וילדים. דרורה הציגה בתערוכות קבוצתיות שונות בארץ ובחו"ל.
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הלל לוטקין, )קיבוץ הסוללים(
קולאז'  סדרת  של  שמה  הינה  האתמול"  "חדשות   /  "Yesterday's news"
אירועים  אודות  עיתון(  קרעי  תצלומים,  )גלויות,  ארכיוני  מידע  פיסות  המכילה 

היסטוריים, בארץ ובעולם. 
הרכבת  מסילת  להקמת  והתייחסות  העצמאות.  מגילת  הכרזת  האירועים:  בין 
החיג'אזית שהוקמה בראשית המאה ה-20 הכוללת את שלוחת המסילה שחיברה 
וחלקה  ישראל  ארץ  בתחומי  גם  עברה  אשר  דרעא,  הסורית  לעיירה  חיפה  את 

המערבי נקרא ״רכבת העמק״ 
הלל עוסק באומנות הקולאז׳ ובצילומי לומוגרף באופן פעיל, בתקופה זו של חייו.

משתתף בתערוכות בארץ ובחו״ל.                 
.

הדס לוי, )אלוני אבא(
וזמנים  משפחה  סיפורי  של  פרגמנטים  חשופים,  בנימים  נוגעים  כתמיד  ציוריה, 
בחצר  עירומים  משתובבים  ואיתמר,  עידו  בניה  מוצגים  הנוכחי  בציורה  משתנים. 
הבית מלקקים גלידה. דמויותיהם מייצגות בו זמנית את הדס כילדה בימות הקיץ 
בנה  בדמות  תחושתה  פי  על  המגולם  אביה  את  וכן  ממש,  חצר  באותה  החמים 

איתמר. זמן מסונכרן נטמע על הבד, מספר סיפור ישן-חדש.  
             

.
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הלל עידן, )קיבוץ גבת(
מפסל פיסול מופשט בברזל בשילוב אסמבלז' יצירותיו מבטאות מחאה. 

ביצירתו: "המחרשה תנצח" מופיע כנף מטוס חצוי באמצעות גלגל שיניי מחרשה, 
הלל ביקש לבטא ביצירה זו מחאה כנגד הקמת שדה תעופה ברמת דוד. 

וביצירה השנייה: "הפקק של העמק" מתייחס  הפסל למחאה כלפי גודש כבישי 
העמק, באמצעות פיסול המדמה לצומת פקוק וחולץ. 

זמי ריכל, )תמרת(
"ָים ַהִשּׁיּבֹוִלים ֶשִׁמָּסִּביב ַעל ַגָּלּיו ָלׁשּוט ָיָצא ָהרּוַח..." – )מילים: יצחק קינן(. 

זמי מספר: "רכיבת אופניים בשדות העמק היא אחד הדברים המהנים שאני חווה 
מזה שנים. הדרכים אותן דרכים, אך הנופים והגוונים משתנים מדי מספר חודשים, 
הנופים  את  מנציח  אני  ברכיבות  להן.  האופייניים  והגידולים  השנה  עונות  פי  על 
לשריד,  יפעת  שבין  חיטה  שדה  בפאתי  ברכיבה  צולם  זה  תצלום  המתחלפים. 

כשהרוח הנושבת מכופפת ומערבלת את השיבולים".
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טובה בירן, )תמרת(
"ִכּי ֵיׁש ָלֵעץ ִתְּקָוה ִאם ִיָכֵּרת ְועֹוד ַיֲחִליף, ְוֹיַנְקּתֹו - ֹלא ֶתְחָדּל." - )איוב פרק י"ד(. 

העץ נאחז באדמה ושולח שורשיו הארוכים. גם לאחר גזימתו, ממשיך לחיות 
ומעניק רבות מטובו על כל חלקיו, החיים והמתים. 

טובה מציגה את "העץ התפור" העשוי חומר קרמי המנוגד לחומר האורגני של 
העץ. הפסלת "תפרה" חלקי חבלים קרמיים וקשרה אותם בחבל מאגד, התפרים 

הקרמיים שהינם שבירים מסמלים את איחוי הפצעים.

יגאל צבן, )רמת ישי(
הציור מהווה עבורו חיפוש אחר השמעת קולו האישי הנבנה מזיכרונות ילדותו כילד 
דתי בקריית האמנים בצפת. בציורו "חלוצות מתימן במושבה כנרת", )ציור שצויר 
קבוצות החלוצות הראשונה  זו  היתה  תימן.  מופיעות החלוצות מעליית  מתצלום(. 
שעלתה ליישב את המושבה, אך נשים אלו הודרו בעקבות חלוצי העלייה השנייה 
)1904-1914( שהגיעה ברובה ממזרח אירופה. גירוש התימנים מכנרת הינה פרשה 

מושתקת בהיסטוריית ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. 
הנרטיב ההיסטורי מתחבר אצל יגאל לנרטיב האישי. בתחושתו, מראה החלוצות 
ממחוז  צפת,  מסמטאות  בשביס  העטופות  הדתיות  הנשים  מראה  עם  מתכתב 
ילדותו.  החסרת הפרטים בציור משקפת את התייחסותו האמביוולנטית כלפי חייו 
הקודמים, אי הוודאות המוחלטת, ועמעום הסיפור משתייך הן לסיפור ההיסטורי והן 

לסיפורו האישי.
יגאל תלמידה של האמנית חיה גרץ רן, השפעתה נוכחת בציורו.
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יובל קראוס, )בוגר מכללת אורנים(
מציג יצירה פיסולית בברזל מתוך סדרת יצירות אבסטרקטיות המתקיימות 

לדבריו תוך כדי תנועה, ברצף השנים. יובל יוצר חיבורים בין חלקי ברזל שסיימו 
את תפקידם במסגרת ייעודם המקורי ומפיח בהם חיים חדשים באמצעות 

חיבורים חדשים. ההשראה לעבודותיו מפסלים שונים, ביניהם: יעקב דורצ'ין 
והפסל הבאסקי-ספרדי אדוארדו צ'ילידה. 

יונתן טל, )קיבוץ רמת דוד(
מביא מרוח האידאה החלוצית. ציורו "חמשת החלוצים", עמוס בסמלי ההתיישבות 
ועולל  חרוש  קונצרטינה, שדה  והחקלאי:  הסוציולוגי  התרבותי,  מההווי  הראשונית 
החלוצים  לראשוני  אנדרטה  הוא  "הציור  הצייר:  לדברי  האם.  מלאכת  בעת  יונק 
העלייה  של  ציון  שיבת   - השלישית"  ישראל  "מלכות  בתקופת  שבאו  בעמק. 
החמישית. חלוצים שראו בכיבוש הקרקע משימה לאומית, בהמירם דת ופרקמטיא 
הדרך  תיפתח  שמכאן  והאמונה  החזון  שפעו  מהם  מעורבת.  חקלאות  בפיתוח 
החדשה להפרחת הארץ. זו הייתה תקופה בה כוח שנבע מהתנהלותם של יחידים 

טבל את הארץ כולה באוויר הפסגות של ראשית קיומיותנו".
וציורו הנוסף, "שלושת החלוצים", מתייחס לתקופת המאורעות וההתיישבות הלא-

משפחת  מידי  רמת-דוד,  גבעת  את  חנקין  יהושע  האדמות  גואל  רכש  לגאלית, 
סורסוק מביירות. שבאמצעות עשרות אריסים מהכפר מהלול הסמוך עיבד עליה 

עשרות חלקות ובה בשעה ראשוני עיינות והשרון ניסו להיאחז בה. 
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ד"ר יוסי שנטל, )גבעת אלה(
נובע  באדמה  העיסוק  לדבריו,  בציוריו.  ראשי  תפקיד  מהווים  ורגביה  האדמה 
אדמה  ובפרט  אדמה  לצייר  בתלמידיו  המפציר  שמיר  אלי  המורה  מהשפעת 
תהליך  מראשית  החל  שנים,  שלוש  במהלך  צויר  חרוש"  "שדה  הציור  חרושה. 
הפיכת צומת ישי למחלף. והרי זהו ציור פרידה לנוף ומקום העומד בפני הכחדה. 

20 שנה כמנהל  42 שנה עבד ד"ר שנטל כרופא במרכז רפואי "העמק", מתוכם 
לעבוד  ממשיך  עודנו  זאת  ועם  לגמלאות  פרש   2012 בשנת  אורולוגית.  מחלקה 

כרופא ומנתח במשרה חלקית. 
.

יסמין גרשוני-גאיר, )נהלל(
מציגה את "כלבת" עבודה בטכניקה מעורבת )אקוורל, דיו, קולאז'(.   

יצירתה מעורבת אינה רק בהיבט הטכני אלא גם בהיבטם נוספים, בציור 
מתקיימת הכלאה בין דימויים מתקופות שונות.     

בציור מוצג זוג חלוצים בהשראת תצלום מארכיון נהלל, הזוג ניצב לצד חורשת 
בית העם ותן מתהלך בסביבתם. יסמין הפקיעה את הזוג מהמקום, הזמן 

והסיטואציה ומיקמה אותם בנרטיב עכשווי. דמות התן אפשרית כמרמזת על 
תקיפה עתידית וכן כמטאפורה לרגשות מגוונים וחרדות, הפרשנות נתונה לעיניי 

המתבונן.  
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יעקב דורצ'ין, )כפר החורש(
יצירתו הפיסולית של  דורצ'ין מפיחה נשמה ברזל. הפסל המוצג המכונה בשם 

״מלאך״ – הינו מתוך סדרת המלאכים המתמשכת. מאסה כבדה של ברזל רתוך, 
חלודה, רדי-מייד של חומר תעשייתי בשילוב כותרת לירית רכה. והנה עוד רגע 

גוש החומר הכבד בקלילות ירחף לו.
דורצ'ין - פסל, צייר, מדען, מהאמנים החשובים והבולטים בישראל בעשורים 

האחרונים ומבכירי הפסלים בארץ המזוהה עם פיסול בברזל. עבודותיו נטועות 
עמוק בנוף הישראלי ובטבע ועוסקות בנושאים מקומיים ואוניברסליים כאחד. 

יצירותיו הוצגו בתערוכות יחיד וקבוצתיות רבות בארץ ובעולם. על עבודתו 
ויצירותיו זכה בפרסים רבים וחשובים, בהם פרס ישראל בתחום האמנות 

הפלסטית לשנת תשע"א ופרס א.מ.ת לתרבות ואמנות.

ליאורה קוריס, )בלפוריה(
היבשים  התירס  "עלי  לדבריה:  התירס",  "שדה  את  מעורבת  בטכניקה  מציגה 

הניבטים אל מול הר תבור והרי נצרת, אוצרים בתוכם אניגמה של סוד אפל". 
מקום מגוריה והתמורות החלות בו מהוות השראה ליצירתה כמקרה מקום 

המאפשר התייחסות גם למקום אוניברסלי.
ויצ"ו  ליאורה, אמנית רב תחומית, מלמדת ציור ורישום באקדמיה לעיצוב ולחינוך 

צרפת חיפה, ובתיכון לאמנויות.
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מאיר קבלי, )כפר תקווה(
יצירתו  תהליך  צבעוניים.  בעפרונות  ברישום  מרבה  והוא  ומדויקים  עדינים  ציוריו 
פרטים.  לפרטי  והקומפוזיציה  הצבעים  בחירת  על  הקפדה  תוך  רב   זמן  נמשך 
סגנונו ריאליסטי, פיגורטיבי ולעיתים גם סוריאליסטי, כאשר מאיר מייצר חיבורים 

סוראליסטים הלקוחים מן המציאות הפנימית ומדמיונו העשיר.

מיכאל רנסקי, )כפר תקווה(
מגבלותיו  בשל  אביב.  בתל  מילדותו  עוד  אמנות  ונושם  דעות  הוגה  כותב,  מצייר, 
הפיזיות, במהלך השנים, יצר מיכאל שפה ציורית אישית, המתבטאת ב"קו רועד" 
החומרים  סוגי  בכל  כמעט  מתנסה  מיכאל  לציוריו.  ייחודי  ומראה  עומק  המקנה 

והטכניקות, מרבה לצייר נופים ופרטים המותירים בו רושם אסתטי.
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מיכל אלעזר צור, )אלון הגליל(
אמדאו  האמן  עם  לעיתים  המתכתב  רך,  פיגורטיבי  פיסול  בברונזה  מפסלת 
מודליאני והפסלת חנה אורלוב. בתערוכה מוצג מקבץ מפסליה, ביניהם: "אמהות 

- הסוסה והסייח". 
הפסלת, כבת דור רביעי למשפחת מגדלי סוסים, עוסקת בדמות הסוס כמוטיב 
מרכזי בעבודותיה לצד התמקדותה בדמויות נשיות ברגעיהן האינטימיים, ובקשר 

שבין האדם ובעל החי – קשר המהווה מטאפורה ליחסים בין בני האדם.
והבנת  הידע באנטומיה  ניצול  תוך  הגוף בתנועתו,  יופיו של  פסליה מדגישים את 
ורוך בחומר  רגש  חיים,  רוח  היא מצליחה להפיח  והחי. כאשר  גוף האדם  תנועת 

הנוקשה, בדמות המפוסלת.

מיכל דורון, )קיבוץ יפעת(
ורגשות  נייר  מרובדת  עבודה  הופרה"  "שתיקתי  המכונה  נייר  תבליט  מציגה 
מורכבים, אודותיה כתבה: "אימא, למה אנחנו לא מצטלמים כל המשפחה 

ביחד? 
התמונות  באלבום  עצמה!  את  שתגשים  מהנבואה,  פחדתי  שתקתי! 
המשפחתי, דפדפתי והתענגתי, כמה טוב לי.  אני עטופה במשפחה אוהבת-

אבא, אימא ושני אחים! לימים, האח נהרג ואימא נפטרה ואני הקטנטונת בת 
12, כל-כך רציתי שהכל ימשך כמו שהיה...

60. דווקא התמונות, שכל כך "פחדתי מהן"  שתיקתי – הופרה – בהיותי בת 
חיבור  והתענגות,  מגע  של  פלטפורמה  היום,  עבורי  מהוות  בגללן,  ושתקתי 

ומכאוב, ערגה והחלמה!"
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מיכל ויטלס, )בית שערים(
הדימוי האנושי על רקע ניטראלי היווה עד לא מזמן נושא מרכזי ביצירתה. בשנים 
האחרונות הדמות פינתה את מקומה לטובת נוכחות הטבע, עד כי לעיתים הטבע 

דחק לגמרי את הדמות, ובמקומה נוכחים עצים פורחים ומשטחי עלים.  
בטבע  נשית  דמות  זה:  תהליך  המדגימים  ציורים  להציג  "בחרתי  משתפת:  מיכל 
ולהתפתחויות  לשינויים  שגורם  התהליך  את  להסביר  יכולה  אינני  פורח.  ועציץ 
שהתרגלתי  מוסכמות  ולשבור  להפתיע  היכולת  היא  שבכך  ההנאה  בעבודתי. 
לחשוב לגבי עצמי. דרך הציורים הנובעים ממקור לא מודע, אני מנסה להבין טוב 

יותר גם את השינויים שחלים בחיי. כשההשפעה הדדית".

מרב גרינצוויג, )גבעת אלה(
חיי  גוש סרטני קטן, לא עצרתי את  "לפני מספר שנים התגלה בחזי  משתפת: 
לעבוד  בידיים,  ליצור  חזרתי  חסר.  מהותי  הרגשתי שמשהו  האינטנסיביים, אבל 

בגינה, לעסוק בחומר, ומשם התחלתי ליצור בבטון".  
מרב מציגה צמד תבליטי בטון: חיטה ושעורה. 

"ֶאֶרץ ִחָטּה ּוְשׂעָֹרה, ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון; ֶאֶרץ-ֵזית ֶשֶׁמן, ּוְדָבׁש ."- )דברים ח', ז-ח'(



22

מרינה פורמן לוי, )נהלל(
נעמי  הרוכבים,  )שיירת  לבדם..."  רוכבים  הם  ההרים  לרגלי  ושרים  רוכבים  "הם 

שמר(. 
הרוכבים של מרינה הינם קבוצת רוכבי נהלל )עין שיח׳ה( סוסיהם ניצבים בשדה 

חיטה צהוב. 
מרינה משתפת: "יש משהו מאוד מרגש בחקלאות. האדמה, הטרקטורים, הריחות, 
כל אלה מעוררים בי זיכרונות ילדות. מבחינתי הצילום זה דרך חיים והוא מתקיים 

בכל מזג אויר ובכל זמן, תמיד מאתגר ומרגש."
מרינה, נשואה ואם לשלושה, צלמת חקלאות מזה שמונה שנים, מציגה בתערוכות 

קבוצתיות ויחיד ומלמדת צילום בשדות העמק. 

משה שוחט, )תמרת(
מפסל בהשפעת נופי העמק, התבוננותו בטבע, בחומר ובצורות האין סופיות של 
את  יוצק  ולתוכם  מעניינים  עצמים  הפסל  מלקט  רגלי  שיטוט  תוך  והדומם.  החי 
באזור תל שמרון  טיול  "שני הראשים". בעקבות  כך למשל בפסל הכפול  חלקו. 
דיוקן  ליצור  רעיון  בו  עלה  כך  בעקבות  חלקי,  באופן  שנשרף  בגזע  הבחין  משה 
עצמי מחמר באמצעות שיטת שריפה יפנית עתיקה )רקו( הנעשית בשריפת נסורת 
עצים. השילוב בין שני החומרים השרופים - החמר והעץ שולבו ביצירת הדיוקן תוך 

שימוש בגזע. וכהמשך לפסל זה יצר דיוקן נוסף, הפעם ביציקת ברונזה. 
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נירוואנה אסדי דאבח, )דיר אל-אסד(
לגרעין  לגעגוע  ביטוי  העבר,  זיכרונות  אל  לחיבור  עבורה כאמצעי  הציור משמש 
המשפחתי, לאדמה, ולתקופת המסיק בכפר דיר אל-אסד, זיכרונות מבית אבא.   

בציור מופיעה דמותו של יוסוף, מורה ערבי מהכפר, שבמקביל לעבודתו בהוראה 
לא ויתר על היותו "פלאח" ובסופי שבוע היה שב לטרקטור אל עבודת האדמה. 

חיי  כלפי  נוסטלגי  בביטוי  עוסקת  נירוואנה  בהן  ציורים  לסדרת  מצטרף  זה  ציור 
העבר הצנועים והחיבור השורשי למקום ולאדמה.

.

נוי עינב, )קיבוץ גבת(
"הצילום נסתר, כי העין צרה והדמיון רחב". כך מצטטת הצלמת נוי מדברי הסופר 

עופר אלוני.         
שכבות,  והדבקת  חשיפות  ריבוי  בטכניקת  שנוצרו  תצלומים,  צמד  מציגה  נוי 

המאפשרת לה להציג את מרחב האובייקט תוך שמירה על מרכזיותו. 
נוי, סטודנטית שנה ג' בחוג לתקשורת צילומית, במכללת הדסה, ירושלים.

.
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נילי רמות, )קיבוץ שריד( 
"התרנגולת היושבת בתוך העשב הנעים, דוגרת? או אולי סתם נחה על המצע הרך ומתבוננת 
המנצנץ  והאור  האופטימיות  האווריריות,  בתוך  והנינוחות,  חופש  בתחושת  מלווה  בעולם, 
זו שמשרה את התחושות האלה על הסביבה? אלו שאלות פתוחות  סביב. או אולי היא 
להגדיר.                                                                                                                                           מצורך  ושחרור  חופש  תחושת  לי  גם  ומעניקות  העבודה  בתהליך  אותי  שמלוות 
מלאכת הציור דורשת אומץ, אמת, חופש ותשוקה לתת ביטוי לכל מה שהתרחש שנים 
 – מהפחד  להיפרד  עבורי  מאליו  מובן  זה  אין  השטח.  פני  אל  נתיב  לו  מצא  ולא  בתוכי 
הפחד להיתקע, לטעות, לנסות ולא להצליח, להיחשף. לומדת מתוך אמונה ביכולתה של 
לעלות,   – גלים  כמו  האופטימית.  הראות  נקודת  ולהצמיח את  להרגיע  האמנות לשחרר, 
לרדת, לאזן - ובקו ובכתם לתאר את העולם הפנימי והחיצוני דרך האור שבציור. אני ניגשת 
לבד בצניעות גדולה ומניחה שכבות של צבע שמן זו על זו ובדיאלוג מתמשך מגלה את מה 

שלצבעים, לצללים ולאור יש להגיד לי". – )נילי(.

נמרוד שנטל, )גבעת האלה(
מציג את דיוקנאותיהם של סבתו, אחיו ובנו. הציורים הינם מתוך מסדרת עבודות בה 
נמרוד עוסק במשפחתיות ודורות. נמרוד מצייר בטכניקה של ריאליזם פיגורטיבי 
מטופלים,  שאינם  נרחבים  חלקים  לצד  מסוימים  בפרטים  טיפול  על  מתעקב 

הנותרים "פתוחים" כמבקשים מהצופה להשלים את התמונה על פי דמיונו.  
.
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סיגל שמיר, )גבעת אלה(
מגוריה,  מקום  ממראה  נובעת  ביתי"  נוף  "מסגור  הפיסולית:  ליצירתה  ההשראה 
עדר עיזים הנוהג לחצות לאיטו את כביש הגישה לישוב בו היא מתגוררת. היצירה 
געגוע לפשטות,  החיים מתוך  הרגע, להאט את קצב  כמו מבקשת להקפיא את 

לסובלנות ולצניעות שהיו נהוגים בזמנים אחרים.

סילביה מילגיר, )בוגרת מכללת אורנים( 
סילביה  שונים.  ללאומים  הפרטי  הנרטיב  ובין  זמנים  בין  וכיסוי,  בגילוי  ביצירתה  עוסקת 
מבקשת לחשוף ובו זמנית לכסות את סיפור ילדותה בארוגוואי, תקופה בה חוותה תוקפנות 
מסוימת, ובמקביל מתייחסת למצבה כיום כמחנכת בישראל המתקשה להשלים עם תכנים 
בעלי מסרים מיליטריסטים המועברים במסגרת הגיל הרך. לטענתה, תכנים הדומים לאלו 
גם  קיימים  חיובית,  חינוכיות  פעילויות  ומועברים במסווה של  הישראלית  הקיימים בחברה 
בתרבויות העבר, דוגמת אלה שתרמו לעיצוב זהותה. בעבודה היא מתבוננת בציביליזציה 
רבות  מלחמות  קיום  דרש  אשר  קורבנות  הקרבת  בפולחן  עסקו  האצטקים  האצטקית, 

ומיותרות שהובילו, בסופו של דבר להכחדתם. 
"היצירה, נטוותה בצורה איטית ומדיטטיבית, באמצעות מחטים, הטעונים בדו משמעות ככלי 
ומלחמה, לצד  גבורה  וככלי דמיוני תוקפני, דרכן, אני חורטת מיתוסים של  תפירה תמים 
משחקי ילדות לכאורה תמימים. המחטים, שרידים ממפעל הטקסטיל של הורי,  חושפים 
את הדימויים המרכיבים את הסיפור באמצעות חריטה על המצע שכוסה בדיו שחור. אני 
בוחנת המתח הקיים בין גילוי וכיסוי של שני הנרטיבים: הפרטי והיהודי –ישראלי". – )סילביה(.
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סמדר כץ, )נהלל( 
בטכניקות  עכשוויים  נושאים  לצייר  ראוי  כי  מאמינה  ראליסטית-קלאסית.  ציירת 
מוענקת  וכך  האמן,  של  עמוקים  ברבדים  ונגיעה  אישי  ביטוי  בשילוב  הקלאסיות, 

לצופה חוויה רגשית.
מופיעים  הותיקים(,  העמק  ואנשי  )חקלאים  ותושביו  שדותיו  כפריו,  העמק,  נופי 

לאורך יצירתה. 
לדבריה: "דרך הצבע אני מנסה לגעת בשלווה וברוגע, בריח החיטה הצומחת, בהרי 

הכרמל התכולים שבאופק." 
בארץ  הותיק  פרטי  ביה"ס  לציור"-  סמדר  "מרכז  את  שנה  כ-30  מנהלת  סמדר 

לציור ראליסטי. 

סתיו פאולמן, )בוגרת מכללת אורנים( 
מציגה מראות משדות החקלאות שבעמק. תצלום  "שדה חיטה" זהוב תחת תאורה 
חמה בכפר ברוך. ותצלום נוסף ממושב היוגב, בו מופיע עץ שיזף עקור הנגרר על 

ידי הטרקטור מפנה את מקומו לחדש. 
"אני  פרנק:  רוברט  האמריקאי  הצלם  דברי  מצטטת  סתיו  לתצלומיה  בהקשר 

מתעד את הנופים האלו מתוך המסע הפרטי שלי".
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עומרי אילת, )רמת ישי(
38 שנה  התצלום בתערוכה צולם על ידי עומרי ביום האחרון לעבודתו של אביו. 
יהושע. בתצלום  עבד האב, אמנון אילת כמנהל אחזקה ב"מכון תערובת" בכפר 
מופיע הוא בחולצתו הכחולה בחלל עבודתו. אמנון, כונה בפי חבריו לעבודה "איש 
לאורך  לעבודתו,  המסור  וכפיים  עמל  איש  פעם",  של  יהושע  כפר  את  המייצג 
השנים צבר ידע רב לשימוש המכון ומכונים נוספים שבהם נרתם לסייע. תצלום 
זה מבטא עבור עומרי פרידה מתקופה גם בעבורו, מקום עבודתו של האב עמוס 

בזיכרונות ילדות.
תיעוד דמויות מהווה נדבך עיקרי ביצירתו הצילומית של הצלם.

עודד הירש, )מנהל המכון לאמנות במכללת אורנים(
חולץ  במסגרתה   ,)2014( "הטרקטור'"  הוידאו  עבודת  הפקת  במהלך  צולמו  בתערוכה  העבודות 

טרקטור ישן מתוך בור עמוק על ידי קבוצת חברי קיבוץ. 

נסיון  עיקריות:  תימות  שתי  סביב  נעים  "סרטיו  תמיר:  טלי  האוצרת  כתבה  זו  וידאו  עבודת  אודות 

אבסורדי לאתגר את היכולת האנושית, והתייחסות מרומזת לפרויקטים חלוציים אוטופיים, תוך בחינה 

על  הירש  מטיל  מזוהה,  בלתי  באתר  המתרחש  הנוכחי  בסרטו  הקבוצה  מושג  של  ונשנית  חוזרת 

קבוצת חקלאים קשישים לחפור באדמה באמצעות כלי חפירה פשוטים... הטרקטור הישן הוא סוג 

של מאובן, הקבור באדמה ומחולץ ממנה כאייקון תרבות. חרף העדרם של סימני זיהוי גיאוגרפיים 

של  השוקעת  למיתולוגיה  מתקשרים  וגיבוריה  הזו  המצומצמת  הדרמה  עצמו,  בסרט  לאומיים  או 

החקלאות הציונית ולדור הענקים שבנה אותה". - )קטלוג "התערוכה החקלאית - חקלאות מקומית 

באמנות עכשווית", מוזיאון פ"ת לאמנות, 2015(

וידאו, הציג תערוכות יחיד בארץ ובעולם, זכה במלגות ופרסים בינלאומיים.  עודד הירש צלם ואמן 

ומדיה  לצילום  במחלקה  מרצה  אורנים,  במכללת  לאמנות  המכון  לראש  מונה  כשנתיים  לפני 

במכללה האקדמית ויצ״ו חיפה.
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עופר שפריר, )קיבוץ יפעת(
מציג תצלום שחור לבן משנת 1995, מטע אבוקדו ביפעת. העצים הותיקים נגזמו, 
הכנות נצבעו לבן ועליהם יורכב זן חדש של אבוקדו. בעומק התצלום נראה בית 

הקברות המשותף של יפעת, גבת ורמת דויד. דור הולך ודור בא.
הישגי  להכרת  המתייחסת  המטאפורה  היא  ענקים"  כתפי  על  "עומדים  לדבריו:" 
גם  בדומה לעצים  בהווה.  העבר החשובים כבסיס להתקדמות האינטלקטואלית 

אנו מורכבים על הכנות שהורישו לנו אבותינו". 
גן  רמת  מוזיאון  דאדא",  "ינקו  מוזיאון  חיפה,  מוזיאון  שונות:  בתערוכת  הציג  עופר 

לאמנות וב"בית האמנים" בירושלים. 

ענאן נג'מי, )כפר אעבלין(
כלפי  תגר  לקרוא  מבקשת  ענאן  ביצירתה.  נכבד  מקום  תופסת  האישה  דמות 
את  מחנכים  וקיפוח,  עוול  קיים  זו  במערכת  לטענתה,  המגדרי.  השמרני  החינוך 
למהותה  קשובה  להיות  לא  אותה  המאלץ  חברתי  ג'נדר  פי  על  לפעול  הילדה 
הפנימית. בציוריה, היא מבקשת להעצים את דמות האישה ולתרגם ויזואלית את 
נוואל  ד"ר  הפמיניסטית  המצרית  הסופרת  המצויר.  למושא  ורגשותיה  תפיסותיה 

א-סעדאווי מהווה בעבורה מקור להשראה. 
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רוני פקלר, )כפר תקווה(
משתמש בצבעוניות ייחודית וטכניקה מעורבת. מרבה לצייר קולאז'ים המורכבים 
כלי  מבנים,  הקרובה:  בסביבתו  מתמקדים  ציורו  נושאי  וצבע.  קרטון  משכבות 

תחבורה ונוף מקומי. רוני מצייר שנים רבות, הציג במספר תערוכות.

ענת אלון, )כפר יהושע(
"משק עגלים" מוצג משק הולדתה  עבודותיה מהוות מראה לתחושותיה. בציורה 
ומגוריה, בן למעלה מ-90 שנה. לדבריה: "תיעוד הנוף, חיי הכפר משקף את תנודות 
התודעה. תהליך הציור בשמן של שכבות ורבדים חופפים לטבע. החקלאות היא 
תהליכי  עם  שלי  ״ההזדהות  היומיום.  הוא  היומיום,  לתוך  פורץ  הטבע  חיים.  דרך 
של  המשותף  המכנה  הוא  לאדמה  החיבור  ועוצמתי.  טבעי  מהלך  הם  הטבע 

יצירותיי״.
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רז מאיר, )כפר תקווה(
צעיר בעל כשרון נפלא בתחומים יצירתיים רבים. רז בוחר בתיאור סצנות יומיומיות 
לציור מפורט בסגנון נאיבי ותמים כזה המצליח להכניס את הצופה לחוויה ללא 
צורך בהסבר. לרוב משתמש בעפרונות רישום ומכסה בלחיצות את משטח הציור 

באופן זה מתקבל ציור חם, עז וצבעוני מאד. 

רחל נמש ישראלביץ, )תמרת( 
מתייחסת  רחל  בה  עבודות  סדרת  מתוך  הינה  "הארה/התחייה"  העבודה 
הציירת  של  מרצונה  החלה  הסדרה  אמה.  עם  האינטימיים  ליחסיה 
ניצולת   ,9384A האם  של  זרועה  על  החקוק  המספר  השפעת  את  לבטא 
השנים.                                                                                                   לאורך  ביניהן  היחסים  ומערכת  חייהן  על  המספר  השפעת  השואה. 

הציור מעלה על הדעת את היצירה הנודעת "הפייטה", )בפרשנות אחרת(. 
המת,  הבוגר  ישו  גופת  את  בחיקה  מערסלת  המדונה  מופיעה  הפייטה  בתיאורי 
לאחר שהורד מהצלב. ואילו כאן, האם המבוגרת מערסלת ברוך ובאהבה את בתה 
והארה  השלמה  עת  לבן,  בסדין  מכוסה  עירומה  היוולדה,  ביום  כתינוקת  הבוגרת 

במערכת היחסים ביניהן.  
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שחר מנס–רותם, )בוגרת מכללת אורנים(
העמק  נופי  אחר  מתחקה  הציירת  בהם  ציורים  סדרת  מתוך  "המרפסת"  ציורה 
חלון  הינה  "האמנות  חייה.  כל  ביקרה  בהם  במקומות  האישית,  מבטה  מנקודת 
לנפש, מעבר, פתח. לעתים היא מה שעובר בצוהר ולעתים היא מהווה מקום, מצע 
פורה לחיבור עמוק בין הגוף לנפש. בחיי אני עוסקת גם במוסיקה ומוצאת בשתי 
ההתבטאויות האמנותיות האלו עקרונות משותפים המתמזגים זה בזה ומפרים זה 

את זה". – )שחר(.                                 .

רינה בובראוגלו, )כפר יהושע(
עוסקת בחקירת חומר, טקסטורה, קולאז', מקצב וחוויות גופניות באמצעות הכתם.

המופשט שלה הממלא את הנייר, אפשרי שיקרא כנוף פנימי, או כחוויה מטאפיזית 
המוליכה אותנו הצופים אל מובלעות המסתורין. בציורה מבצבצות חלקי דמויות 

שמקורן מגזרי עיתון ילדים תורכי וממגזינים אחרים.
רינה ילדת איזמיר, תורכיה. מטפלת בכירה באמנויות, מנחת קבוצות,M.A  בתרפיה 
בהבעה וביצירה. מרצה בסמינר הקיבוצים.מטפלת במסגרת הצוות הקהילתי של 
נט"ל ובמסגרות טיפול נוספות. למדה אמנות אצל האמנית מאיה כהן-לוי. במהלך 

לימודיה כחמש שנים, התגבשה אצלה שפת הציור והקולאז'. 
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שמואל רוכין, )תמרת(
לוכד רגע ממעופו של הפלמינגו, המדמה למטוס בודד בשמי מדבר.  

הפלמינגו בעלי צוואר ורגליים ארוכות ודקות יוצרים קו אופקי במעופם. 

שרה אבנין גנישר, )קיבוץ יפעת(
ניחוח  המעלה  רקמה  עבודת  לשבת"  "פרחים  את  מציגה  טקסטיל,  אמנית 
תבשילים ונוסטלגיה משפחתית. העבודה משלבת מלאכת רקמה חופשית ומפת 

שולחן חגיגית אותנטית מבית הוריה.
"על שולחן השבת בימי שישי אחר הצהריים הוגשו על מפה זו מאזטים אשר היוו 

את הפרוזדור לארוחת השבת." - )שרה(.
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תמרה אלוני, )רמת ישי( 
ניצולו  מאפשר  "הקרטון  לדבריה:  בנייר.  לשימוש  דגש  בשימת  ביצירתה  עוסקת 
כחומר קשיח, מצע המאפשר יציאה מהפורמט השכיח המלבני לצורות אורגניות 

שונות, וכחומר שניתן לעבדו בדרכים מגוונות החושפות שכבות ורבדים". 
באווירה  חיים  בהשראת  נוצרה  תיל"  חוט  על  וציפורים  חיטה  "שדה  העבודה 
לגבי  וודאות  ואי  גבולות  גדרות,  של  מציאות  לצד  העמק  בשדות  הפסטורלית 

העתיד. 
תמרה בוגרת ״המדרשה לאמנות״ הציגה בתערוכות בארץ ובחו"ל.

שרי צור, )כפר תקווה(
צבע  מלאי  הנאיבי  בסגנון  ציוריה  ותיאטרון.  ציור  שירה,  תחומית:  רב  אומנית 
ומתארים סצנות מחיי היום יום. שרי מתחילה ברישום דו-ממדי, ממשיכה בשכבת 

צבע אקריליק ולסיום מחזקת את כתמי הצבע בגירי שמן וקו מתאר.
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תרצה אשכנזי, )תמרת(
ממשיכה לעסוק ב"תיעוד משפחתי" אפיזודות סוראליסטיות  מנרטיבים משפחתיים 
המעוגנות בריאליזם בשילוב סוראליזם. זאת באמצעות שפה ציורית הייחודית לה, 

בטכניקה מעורבת. 
בציור מוצג מפגש דורות, נכדה וסבתה ישובות על ספסל מול הציירת )בדמותה 
של תרצה(. הנוף הפסטורלי המקיף את הסצנה מתערער בשל הופעת עורבים 
שחורים החגים סביב כזורעים איימה ומבשרי רעה, ודמות נשית שקופה עולה באוב. 
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