
תערוכת אמני הערבה



האמנים המשתתפים ג'ודית אברהם, נטע אור, פנינה )פגי( אושרוביץ, מיה ואבי 
אושרוביץ, אסתי אסא, אביעד בר, ציפי דובר, דני הדס, יהודית הדס, 
אורנה טל ואלכס ליבק, גילה מרדיקס טל, אנטולי יוסל, סיליה יצחק,

ארזה כהן, דליה מטמון, אמנון נבון, שים ניב, סמדר סיגלר, מטולה עובדיה, 
מירל'ה עמירן, מרים צביאלי, נעמי רותם, נועה ותמר שנאן.

התערוכה תהיה פתוחה למבקרים במשך חודש ימים
ניתן לתאם הגעה במזכירות מרכז קהילה ערבה 08-6592260

הכניסה חופשית.

תודה לאמני הערבה שהתגייסו להקמת התערוכה.

דצמבר 2018
"האדם הוא יצור מורכב. לא פעם הוא מוצא עצמו בסכסוך אמיתי או מדומה עם 
זולתו. ברבים מהמקרים ניתן לפתור את הסכסוך בהסכמה. הפתרון אינו מבוסס 

על תפיסה של "אדם לאדם - מלאך". הפתרון גם אינו מבוסס על כניעה של 
האחד לרצונות של השני, בבחינת "אדם לאדם -זאב". הפתרון המוסכם מבוסס על 

התנהגות אנושית בבחינת "אדם לאדם - אדם".... אכן, גישור אינו רק טכניקה.
זו תרבות של חיים משותפים"... 

- אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר.

בניית גשר משותף באמצעות כבוד הדדי, סובלנות, זניחה של כעס ונקמה ורצון 
להגיע לפתרון מוסכם על שני הצדדים – באים לידי ביטוי ביצירתיות רבה 

בעבודותיהם של אומני הערבה, דרך ציור, פיסול וצילום. 

תהנו.

אילת להב ביגר
מנהלת מרכז קהילה ערבה

תערוכת אמני הערבה

המועצה האזורית הערבה התיכונה

המועצה האזורית
הערבה התיכונה



גישור המדבר
ג'ודית אברהם

מדיה מעורבת על דיקט 95×45 ס״מ
התפר הטבעי מחבר ומגשר בין שכבות אדמת המדבר.

The Harmony of the Desert
Judith Avraham
Mixed media on plywood 45×95 cm
The natural harmony of the desert
stitches it together.

A Bridge into the 20th Century
Netta Orr
Photograph 44×60 cm
From the days of the Ottoman Empire through 
the British Mandate - to Israel Railways.

גישור על-פני המאה העשרים
נטע אור

צילום 44×60 ס״מ
מהשלטון העותומני דרך המנדט הבריטי

לרכבת ישראל.



קשרי הנישואים
פנינה פגי אושרוביץ

צילום 36×60 ס״מ
הסוד בנישואים, שמאחדים את הדומה והשונה 

בגבר ואישה,הוא להפוך את השוני להרחבה של 
היכולות ולא לקושי.

מציאות ודימיון נפגשים
מיה ואבי אושרוביץ

 צילום 40×60 ס״מ 
אקריליק על בד 40×60 ס״מ

בין המציאות לדמיון יש גשר של הפתעות.

Wedding Ties
Pnina Peggy Usherovitz
Photograph 36×60 cm
The secret to marriage is in uniting the similar and 
dissimilar in men and women, turning differences 
into shared skills rather than obstacles.

Reality and Imagination Unite
Maya and Avi Oshrovitz
Photograph 40×60 cm 
Acrylic on canvas 40x60 cm
The unexpected discoveries when reality
and imagination connect.



סלעים נשואים
אסתי אסא

צילום 70×100 ס״מ
החבל מסמל את ברית הנשואים בין אלים ביפן.

כל סלע הוא אל מסוים.

מכאן ומשם
אביעד בר

אייפון 10, צילום פורטריט
עריכה בלייטרום 50×65 ס״מ

פעילות במסגרת פרויקט חוצה גבולות של 
משתתפים ישראלים, ירדנים ופלסטינים.

Marriage of Rocks
Estie Assa
Photograph 70x100 cm
The rope that symbolizes the marriage covenant 
between gods in Japan, each rock is a different god.

From Here and from There
Aviad Bar
I-phone 10, Portrait photo
Edited in Lightroom 50x65 cm
Activities in the framework of a cross border project of 
Israeli, Jordanian and Palestinian participants.



המקום שבו אנו צודקים
ציפי דובר

חימר 50×50 ס״מ

סולם
דני הדס

צילום 60×90 ס״מ
פער גדול,
הבדל קטן,
סולם נכון,
ויש פתרון.

Here Everyone is Right
Zippy Dover
Clay 50x50 cm

Ladder
Danny Hadas
Photograph 60x90 cm
A large gap,
A small difference,
The right ladder,
And we have a solution.



השחר
יהודית הדס

שמן על קנבס 47×38 ס״מ
ציפורים מגשרות בין השמיים והארץ.

גישור בחולות
גילה מרדיקס טל
צילום 75×50 ס״מ

האם יצליחו לגשר על הפער? 

Dawn
Yehudit Hadas
Oil on canvas 38x47 cm
Bridging heaven and earth.

Bridging the Sands
Gila Mardix Tal
Photograph 50x75 cm
Bridging the sands, will they be able to bridge the gap?



נעפיל אל ההר
אורנה טל ואלכס ליבק

צילום וכתיבה 50×70 ס״מ

אור
סיליה יצחק

פחם על נייר 35×50 ס״מ
האור מאפשר לנו להיפגש גם במקומות חשוכים.

We Climb the Mountain
Orna Tal and Alex Levak
Photograph and poem 50x70 cm

In the Light
Celia Yitzhak
Charcoal on paper 35x50 cm
Light brings us together even in times
of the most impenetrable darkness.



שקיעה
אנטולי יוסל

שמן על קנבס 40×50 ס״מ
גשר בין שמים ומים, בין יום ובין לילה.

דרך הגב
ארזה כהן

ברונזה 18×35×127 ס״מ
רגע לפני הגישור...

Sunset
Anatol Yossel
Oil on canvas 40x50 cm
The bridge between heaven and earth,
between day and night.

Backing Down
Arza Cohen
Bronze 18x35x127 cm
Before the reconciliation…



מלחמה ושלום
דליה מטמון

צילום של אסמבלא'ז יונים מקרמיקה בעבודת יד, 
כלי נשק, על גבי עץ 70×92 ס״מ

עבודה מקורית 160×120 ס״מ

שקיעה
אמנון נבון

גרוטאות 60×60×100 ס״מ
השקיעה היא המגשרת בין היום והלילה.

War and Peace
Dalia Matmon
Photo of an assemblage of weapons 
and handmade ceramic doves
on wood/Photograph 70x92 cm 
Original work 120x160 cm

Sunset
Amnon Navon
Recycled material 60x60x100 cm
Sunset is the bridge between day and night.



עם עלה של זית
סמדר סיגלר

חוטי ברזל 20×20×100 ס״מ
והשלום בביתנו על העץ בוא יבוא...

העץ הנדיב - גשרים אופטימיים
על מציאות פסימית

שים ניב
 עץ - ונדליזם + ליטוש וצביעה 
בלכה ובדונג 18×23×80 ס״מ

 היונה חיפשה לה ענף אבל עץ הזית 
 כבר נשרף, נותרו לו גשר פה וגשר שם 

עוד יש סיכוי פה לניצן.

The Giving Tree -  Optimistic bridging
over  a pessimistic reality 
Shim Niv
Wood - Vandalism + polishing and painting 
with varnish and wax 18x23x80 cm
The dove looked for a perch, But the olive tree has already 
burned down. Yet there were still bridges to be found; 
And there is still a chance here for new beginnings.

With an Olive Leaf
Smadar Sigler
Metal wire 20x20x100 cm
And peace in our house, whatever comes… 



בולענים ובלהות -
אל תביטי לאחור

מטולה עובדיה
חימר צרוף סטונוור 1200 מעלות עבודת אבניים 

ובניית יד 100×20×38 ס״מ
צילום: אילן עמיחי

העבודה מושפעת מסיפורה של אשת לוט.
המבט כמגשר בין עבר לעתיד.

גישור בשחקים עליונים
מירהל'ה עמירן

אקריליק, דיו וצבעי מים על עץ
100×100 ס״מ

הרים לבנים מושלגים רחוקים...
נוגעים בשמים. קווים ומשיחות שחורים מחברים 

ומגשרים אותם למציאות חמימה יותר.

Sinkholes and Nightmares –
Don’t Look Back
Metulla Ovadia
Clay, stoneware. Potter’s wheel 
and handcrafted 38x20x100 cm 
Photography: Ilan Amihai
Inspired by the story of Lot's wife; the look in 
their eyes links the past and the future.

Heavenly Bridges
Miraleh Amiran
Acrylic, ink and watercolor on wood 
100x100 cm
Distant snowy mountains reach the heavens; 
brush strokes connect them to a warmer reality.



על המדרגות
מרים צביאלי

שמן על קנבס 80×90 ס״מ
בין הדורות.

ארץ מחפשת מגשרת
נעמי רותם

נייר ורשת לולים 30×100×150 ס״מ
ארץ קטנה וקדושה במזרח התיכון נמצאת

בסכסוך מתמשך.
כל צד, יהודי וערבי, תובע את השייכות אליו. 

הפתרון השפוי - גישור!

On the Steps
Miriam Tzvieli 
Oil on canvas 80x90 cm
Bridging the generations.

A Country in Search of a Mediator
Naomi Rotem
Paper and chicken wire 30x100x150 cm
A small, holy country in the Middle East is in constant 
conflict with its neighbors.
Both sides, Jews and Arabs, claim the right to the 
country. The only sane solution is mediation!



אמפטיה
נועה ותמר שנאן
צילום 50×60 ס״מ

אמון, הקשבה לצרכי האחר, שיתוף פעולה, 
אמפתיה ואהבה הם בעיני יסודות הגישור.

Empathy
Noa and Tamar Sheenan
Photograph 50x60 cm
I believe that when those who are dissimilar come 
together, when they begin to trust each other and listen 
to each other’s needs, when cooperation, empathy and 
love begin, all differences can be bridged. 

Participating artists Judith Avraham, Neta Orr, Pnina (Peggy) Usherovitz,

Maya and Avi Oshrovitz, Esti Assa, Aviad Bar, Zipi Dover, Danny Hadas,

Yehudit Hadas, Orna Tal and Alex Livak, Gila Mardix Tal, Anatol Yossel,

Celia Yitzhak, Arza Cohen, Dalia Matmon, Amnon Navon, Shim Niv, Smadar Sigler, 

Metulla Ovadia, Mirale Amiran, Miriam Zvieli, Naomi Rotem, Noa and Tamar Sheenan.

The exhibit will be open to the public for one month
Visits should be coordinated through the Arava Community 
Center office 08-6592260 
Entrance to the exhibit is free.

Many thanks to the artists of the Arava who contributed their 
work to the exhibit.
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