
 "יצירה בימי קורונה"
 תערוכה וירטואלית  של אמני " 

 תנועת המושבים
  

וחלקינו אף מצוי  , "ריחוק חברתי"כשאנו עדיין שומרים על מוגשת לכם בימים אלה , תערוכה וירטואלית וייחודית זו

 .וספון בביתו, "בידוד"ב

שהמשיכו , הישובים בארץ תושבי אמנים עבודות של מציגה , "תנועת המושבים"שקמה ביוזמתה של התערוכה 

 .  ליצור גם בימי הקורונה

.  השונים שנולדו עקב המצב החדש שנגזר עלינולהיבטים  פלאסטיהגיבו ונתנו ביטוי , היוצרים שמציגים בתערוכה

,  משפחתיים, חלקן מתייחסות להיבטים אישיים, ברחבי המושבמתייחסות למראות , מהעבודות בתערוכה זוחלק 

בדידות , מצבים של תסכול, חששות, למחשבה ולהווייה כמו פחדים שחילחלושונות לרגשות ותחושות או , מדיניים

 ...לאנקדוטות עם נקודת אור באופקולעיתים 

 

 .ולקיים תערוכות של ממש, כולנו  תיקווה שבעתיד הקרוב נוכל להיפגש

 ,ובריאות, ימים טוביםבבריכת 

 , יהודה אלטון  

 מנהל יחידה לתרבות

 קובי שמואל

 מנהל אגף חברה וקהילה

 התערוכהאוצרת , אורית לוטרינגר

 
 במקלדת 5Fיש ללחוץ על מקש , המצגת מלווה בפס קול החל מהשקופית השנייה**
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 ,  כפר מעש, בתיה מגל

 צילום וצבע אקריליק



 כפר מעש, בתיה מגל

 מילימטריפסטל על נייר הכפפות״ גירי עם  מתידדת״



 כפר מעש, בתיה מגל

 מעורבת טכיקה, "מסכה"



 ,  צופית, גלי גליקמן

 צילום, "אביב בימי קורונה"



 ורבורגשדה , יעל סגל

 צילום 



 ,  ורבורגשדה , יעל סגל

 צילום



 ורבורגשדה , יעל סגל

 צילום 



 צילום, ורבורגשדה , יעל סגל

 



 צופית, גלי גליקמן

 צילום, "בבידוד" 



 גת, הראל אוחיון

 צילום 



 כפר הריף, דורית דרורי

 צילום, "קורונה עד לאן"



 ,כפר סירקין, אירית עוז

 עיפרון וצבע על בד, "פותחת חלון" 



 כפר סירקין, אירית עוז

 על בד, רישום בעיפרון וצבע, "צופה בחלון" 



 כפר ויתקין  , טויטונועה 

 צילום וכיתוב, "כיוון לאושר"



 כפר סירקין, טויטונועה 

 צילום, "דוממים חיים בטבע"



 עין יהב, מעיין קליין

 צילום 



 גאולים, יריב יוסף

 צילום, "אביב חסר"



 גאולים, יריב יוסף

 צילום, "ימי קורונה במושב גאולים" 



 מושב גאולים, יריב יוסף

 צילום, "2020ערב יום הזיכרון , סיפורי לוחמים בימי קורונה" 



 צילום, "אסתטיקה של סופרמרקטים", יעל פינק

 



 צילום, "עד אפס מקום", יעל פינק



 באר טוביה, עודד כחילה

 פלדת אלחלד אלומניוםיציקת , "לוחם האור" -יצירה בימי קורונה



 באר טוביה, עודד כחילה

 צביעה ממוחשבת, רישום עיפרון , "הוירוס"



 חבל  אשכול, שלומית,  זולדןשרה 

 

 ציורי פנים עם צבעי מים לגוף" לנופים וסביבה מעבר למסכהגעגועים "

 



 חבל  אשכול, שלומית,  זולדןשרה 

 

 ציורי פנים עם צבעי מים לגוף" שדה נוריות"



 חבל  אשכול, שלומית, שרה זולדן 

 

 ציורי פנים עם צבעי מים לגוף" שדה חיטה"



 כפר נטר, מעיין תדמור

 אקריליק על בד, "בארץ הצבר"



 כפר נטר, מעיין תדמור

 שמן על בד, "מזהרתבדידות "



 נווה ירק, ארונסוןלינדה 

 טכניקה מעורבת, "מרום בקורונה"



 נווה ירק, ארונסוןלינדה 

 טכניקה מעורבת



 צופית, כרמלה זק

 טכניקת טקסטיל מעורבת  , טלאים, ידנית ריקמה, "מפגש חברות אחרי הקורונה"

 



 שדה משה, לאה מהלר

 חוטי צמר וסיבים  , לבד" נוף"

 



 שדה משה, לאה מהלר

 צריבה על עץ ודיו" ממשיכים לצייץ גם בקורונה, תוכים" 



 רמות השבים,גונן ישר 

 רישום, "אם ובת"



 מושב בני דרור, רפאל דרור גרינקל

 שמן על בד, "אהבה וכמיה בימי קורונה"



 דרורמושב בני , רפאל דרור גרינקל

 שמן על בד, "הקורונהבהסגר  רקבון"



 ,  נהורה, יעקב דותן

 אקריליק על בד" הקורונהבצל בדידות "



 נהורה, יעקב דותן

 אקריליק על בד" הקורונהיום קודר מבשר את בוא , 35על כביש נסיעה " 



 בצרה, ליאורה בנקל

 אקריליק וטכניקה מעורבת, "נופים ריקים מאדם"

 



 בצרה, ליאורה בנקל

 טכניקה מעורבת, "מבודד"



 נווה, נחמה ברוך

 צילום, "מניין חצרות"



 ,  נווה, נחמה ברוך

 צילום, "כסאות מחכים למניין"

 



 ,  סתריה, דבורה רוזן

 שמן על בד, "בימי קורונה צוייר"



 שמן על בד, "מטר מהבית 500", סתריה, דבורה רוזן



 בית אריה, החרמוניבת שבע 

 טכניקה מעורבת, צבעי שמן, עץ" ווהותוהו "



 בית אריה, החרמוניבת שבע 

 טכניקה מעורבת, רשת דייגים, צבעי שמן , "ווהותוהו " 



 ירק נוה, אורית ענתבי

 שמן על בד, "?מה יהיה"



 רמות השבים, כלנית קין

 צילום" כף ידי השמאלית" 



 רמות השבים, כלנית קין

 צילום, "ביצי זהב"



 רמות השבים, כלנית קין

 צילום, "שחיה צורנית"



 ירקונהמושב  וולפוביץסיון 

 צילום, "יום בחיי משפחתי בימי קורונה"

 



 יושיביה, עדנה זמיר

 צילום, "והחיטה צומחת שוב"



 עולש, טובי בן הרצל

 איור האמצעות עט דיגיטלי



 עולש, טובי בן הרצל

 איור האמצעות עט דיגיטלי

 



 עולש, טובי בן הרצל

 איור האמצעות עט דיגיטלי



 כפר מעש, רויטל סקס

 שמן על בד, "אימה"



 ן "גבעת ח', אתי חיימוביץ

 על בדאקריליק " אופטימיותלבד על הצוק עם ורוד של  -קורונה ימי "

 



 ן"גבעת ח', אתי חיימוביץ

 אקריליק על בד, "אופטימיות"



 ביתן אהרון, יעל אפרתי

 צילום, "המסכה"



 ,  כרמי יוסף, אורי שרון

 אבן ומתכת, "יצירה בימי קורונה, אבן ברזל ונשמה"



 גן חיים, מרים חן

 קרמיקה וצביעה" ללא מקהלה"



 תלמי יחיאל, חיימזוןשרי 

 צילום, "בקורונה זימזום"



 תלמי יחיאל, חיימזוןשרי 

 צילום, "כהרגלו... והטבע"



 ניר אליהו, יונה פלג

 צילום, "לא נעים לראות גן סגור"



 מושב לכיש, קלגרדאורנה 

 עפרונות צבעוניים, "קולורונה"



 מושב לכיש, קלגרדאורנה 

 עפרונות צבעוניים, "קולורונה"



 גן חיים, ציפי יפעת

 שמן על בד" מראות מימי קורונה"



 ברור חייל, אורנה אוריין

 טכניקה מעורבת  



 ,  ברור חייל, אורנה אוריין

 צילום  ,  חול, "נזדקק למסכה"



 שפיים,איציק אקיאן 

 טכניקה מעורבת



 שפיים,איציק אקיאן 

 טכניקה מעורבת



 ירחיב, יעל שריג

 צילום, שער סגור  



 ירחיב, יעל שריג

 צילום, שתיים מוותיקות ירחיב על קולנועית עם מסכות



 צילום, ירחיב, יעל שריג



 תלמי אליעזר, לביא דוידה

 (שירבוט, ציור', קולאז),טכניקה מעורבת, ..."מחר יפציע יום חדש, הכלאחרי "



 תלמי אליעזר, לביא דוידה

 (שירבוט, ציור', קולאז)מעורבת טכניקה ..." שלא תעצבי עוד"



 רמות מטר, קוראיןמייקל 

 שמן על בד, "שקד בימי קורונה" 



 כפר מימון, ויניטראהרון 

 פרחי זכוכית, יצירה בימי קורונה



 עין הבשור, רעות רסלר

 צילום, (טהרלביהורם ), "עוד מזהיב השדה שעזבנו אז"



 ,  עין הבשור, רעות רסלר

 צילום, "ירוקה וסגולה, כן על חסה לבדה"



 ,יזרעאל, מאביס קפלן

 שמן על בד, "תחושות בימי קורונה" 



 עין הבשור, יונה לוי גרוסמן

 שמן על בד, "2020סוף שבוע בנגב המערבי  " 



 בני דרור, לוי  - לוביששושי 

 שמן על בד, "השתקפות"



 מושב חירות, ענבר ישראלי

 קולאז, גזירה והדבקה, בימי קורונה



 ענבל ישראלי מושב חרות

 קולאז, גזירה והדבקה, "בימי קורונה"



 מושב מגשימים, ולנשטייןרות 

 צילום, שדה פרגים ליד המושב, 2020אביב 



 שמן על עץ, "מציצים", מושב מגשימים, רות וולנשטיין



 עין יהב, אמנון  נבון

 גרוטאות מתכת, "אדם בזמן קורונה"



 מועצת שדות נגב, דורית חנייה

 צבעי אקריליק, "פריחה בימי קורונה"



 חירות, הילה גד הוט טל

 אקריליק על בד, "לשמחההפיכת עצב -שחרור פחדים -396תדר "

 



 בני דרו, ניצה נווה

 שמן על בד, "כלניות הקורונה שלי"

 



 בני דרור, ניצה נווה

 שמן על בד, "העבודה במשק ממשיכה" 



 רמות מאיר, סונינויעל 

 תחריט והדפס רשת, "יוגה לתת ולקחת"



 רמות מאיר, לוי – סונינויעל 

 הדפס רשת וחיוך לינוליאום, "לילה –עול גלובלי "



 כרמי יוסף, מרתה וולף

 אקריליק על בד, " מנוחה"



 ,  יושיביהמושב  , שימחה אבן חיים

 שמן על בד, ..."והמדבר לא משתנה"



 בית הלוי, עמוס בר אילן

בחוף   ברלינרחנן וליש ומאיר  -שני דייגים מכינים רשת ליציאה לים, "קורונהבימי נוסטלגיה "

   אופנהייםציור בהשראת צילום של הצלם נפתלי  -מושבת כינרת בסוף שנות השלושים



 בית הלוי, עמוס בר אילן

 ,הקודמתהמאה של  40 -הסוף שנות השלושים תחילת  -, "קורונהבימי נוסטלגיה " 

 דייגים מעין גב יצאו בחתירה לדייג   



 כפר ויתקין, שביטאורית ברתיני 

 מיידצילום ורדי ' קולאז, "נעמה ואני, חיבורים", יצירה בימי קורונה 



 כפר ויתקין, שביטאורית ברתיני 

 צילום' קולאז, "ואנירונית , חיבורים", יצירה בימי קורונה



 גבע,רז לילך 
"Mi alma”  על בדגואש 

 



 חרב לאת, שמעון ביטון

 שאריות נירוסטה, פסל קינטי, "קורונה בודדת"



 לאתחרב , שמעון ביטון

 שאריות נירוסטה, פסל קינטי, "ציפורים ברוח"



 נתיב העשרה, שמעיה שרעבי

 טכניקה מעורבת, "ואין רוכב על האופנוע, ימי קורונה"



 נתיב העשרה, שמעיה שרעבי

 טכניקה מעורבת, "גלגל המזלות שלי"



 עולש, נעמי יסעור

 עיסת נייר, "?לומדים בזום"



 עולש, נעמי יסעור

 עיסת נייר, !"קורונה, אוי"



 בני דרור  , קוריאטשמריה 

 "נכדיםוהנדנדה מחכים לכם העץ "

 צבעי אקריליק  , עיסת נייר ועץ, קונסטרוקציית ברזל



 גנות הדר, שמש רוזי

 גלילי נייר טואלט וצבעי אקריליק, "העולם שאחרי"



 מושב אודים, אריה כהן
“Corona Metallica 2020”   נפחות ברזל 



 ,  מושב עולש, שולי שוחט

 זיגוג ולוחות נחושת, צבעוני אנדרגלייז, חומר לבן, קרמיקה



 ,  מושב עולש, שולי שוחט

 זיגוג ולוח פליז, צבעוני אנדרגלייז, חומר לבן, קרמיקה



 
 עולש', וולביץדרה 

 שמן על בד, "השדות" 



 מושב עולש', וולביץדרה 

 אקריליק על בד, "מים השלווים בימים סוערים"



 נורדיה, רותם דותן

 נגרות וטכניקה מעורבת, "גולות", יצירת משחקים בימי קורונה



 נורדיה, רותם דותן

 וטכניקה מעורבתנגרות , "איזון", יצירת משחקים בימי קורונה



 בורגתה, פנינה אפיק

 טכניקה מעורבת על בד, "שלום עולם חדש"



 בורגתה, פנינה אפיק

 על עץ, טכניקה מעורבת, "בראשית"



 צופית, כרמלה זק

 טכניקת טקסטיל מעורבת, טלאים,ידנית ריקמה" ימים טובים יגיעו, עוד תיראה"



 תודה מקרב לב
 .לכל האמנים שנטלו חלק בתערוכה מגוונת זו

 
 

 פוריהברכות להמשך יצירה 
 איתנהובריאות 

 
 ,   בשם תנועת המושבים

 , מנהל היחידה לתרבות, יהודה אלטון
 מנהל אגף חברה וקהילה, קובי שמואל

 התערוכהאוצרת , לוטרינגראורית 

 
 
 
 


