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תערוכת אמנות קהילתית - מיזם של קבוצת "קול אשה" מגוונים להעצמה נשית
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Community Art Exhibition - a project of Migvanim "Kol Isha" group for women empowerment

B e i t  Y a d  L a ’ B a n i m  G a l l e r y ,  R a m a t  H a s h a r o n
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מיזם של קבוצת "קול אשה" מגוונים להעצמה נשית
גלרית בית יד לבנים, רמת השרון

אוצרת: רונית צור
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JCC Global, רשת מגוונים  ״קול אשה" - הינו מיזם משותף, במסגרת תכנית העמיתים של 
ברמת השרון, המרכז הקהילתי היהודי בקרקוב, פולין והמרכז הקהילתי היהודי בפאלו אלטו, 
קליפורניה. מטרת הפרויקט הינה ליצור חיבור, דיאלוג והעצמה של נשים משפיעות ומעורבות 
״קול  כל קבוצת  מקהילות שונות בעולם, כחלק מקידום של שינוי חברתי. במסגרת המיזם 
שונים  מעולמות  לנשים  מקום  הנותן  השראה,  בעל  קהילתי  פרויקט  ומפיקה  יוזמת  אשה״ 

ובתחומים שונים.

קבוצת "קול אשה", מגוונים רמת השרון, בהובלתה של סגנית ראש העיר דוברת וייזר שהייתה 
מיוזמות הפרויקט בכלל והתערוכה בפרט, בחרה בפרויקט קהילתי התנדבותי, בו משתתפות 
כ-40 נשים מהקהילה. הפרויקט עוסק בסיפור חיים קשה וייחודי שעברו 15 נשים מהקהילה 
שמעוניינות להשמיע את קולן, לעודד חברות לצרה על ידי שיתוף בסיפורי המשברים הקשים 

שעברו ובכך להוות השראה לנשים אחרות ובכלל.

שהוזמנו  מהקהילה,  אמניות   15 לבין  הנשים  בין  חיבור  יצרה  צור,  רונית  התערוכה,  אוצרת 
יצירה שתביע את הסיפור והמסר של אותה  וליצור  והביעו את רצונן לקחת חלק בפרויקט 

אשה אשר מולה הן עבדו. 

תהליך העבודה התנהל כך, שלכל צמד של אשה מספרת ואמנית, התלוותה נציגה מקבוצת 
"קול אשה", שהייתה אוזן קשבת ותומכת עבור שתיהן. הרוח החיה שדאגה לגיבוש ולהובלת 
המשיכה  לפנסיה  וכשיצאה  עת,  באותה  מגוונים  סמנכ"לית  ערמון  ניצה  הייתה  הפרויקט 
במלאכתה בהתנדבות. היא בנתה אמון ומחויבות הדדיים, והמפגשים היו משמעותיים עבור 
כל אחת מארבעים המשתתפות. שיתוף פעולה זה בא לידי ביטוי בתערוכה קול אשה, בה מוצג 

הסיפור והמסר של כל אשה לצד  יצירות האמנות והקול שהנשים רצו להשמיע.

אנו נשיק את התערוכה ביום האשה הבינלאומי בחסות סגנית ראש העיר דוברת וייזר ובהמשך 
תיפתח לקהל הרחב ולתלמידי החטיבות והתיכונים. 

הנלווים  והסיפורים  התערוכה  תוצג  שבו   JCC Global בחסות  בינלאומי  זום  יערך  במקביל 
וקרקוב שהן חלק מפרויקט עמיתים. משתתפות  גם קהילות פאלו אלטו  ישתתפו  לה שבו 

ן ו ר ש ה ת  מ ר ב  " ה ש א ל  ו ק " ם  ז י מ
ת  ו נ מ א ו ם  י ש נ - ה  א ר ש ה י  ר ו פ י ס         

סגנית ראש העיר
מחזיקת תיק חינוך ונשים

קול אשה 
תערוכת אמנות קהילתית 

 JCC Global Kol Isha כחלק מפרויקט עולמי
מגוונים רמת השרון

מרץ 2021
בית יד לבנים, רמת השרון 

אוצרת: רונית צור
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קרקוב תצגנה הגדה נשית אותה כתבו ומשתתפות פאלו אלטו תצגנה את עבודתן המקומית 
והתובנות שלהן ליום האשה הבינלאומי.

ברצוננו להודות לכל אותן נשים מיוחדות ולמלוות "קול אשה" שיזמו וליוו את התהליך המרגש 
והדיאלוג הנשי, לדוברת וייזר סגנית ראש העיר, לעידן למדן יו"ר מגוונים, לצוות מגוונים ולניצה
ערמון. תודה מיוחדת לרונית צור, האוצרת שרקמה את החיבורים והפיקה את התערוכה

במקצועיות, רגישות ויצירתיות.

ומוסיפה דוברת וייזר: אני מאמינה שבדרך למהפך בחיים עוצרים לקבל זריקת עידוד ואומץ. 
אני מאמינה גדולה בכוח הנשי. אני מאמינה בכוח שלנו כקבוצה. יש בכל אחת מאתנו איכויות, 
מאיתנו  אחת  כל  כמעט  שבנו.  לכוחות  עיוורות  אנו  שלעיתים  רק   - ואומץ  נועזות  עוצמות, 
בסיטואציה כזו או אחרת חוותה קושי, כאב, אובדן דרך וויתרה על עצמה, על נפשה ולעיתים 

על גופה.
דרכים,  מיני  בכל  השנייה  את  האחת  ולהרים  לבוא   – כקבוצה  שלנו  הכוח  הנשי,  הכוח  פה 
בלהקשיב, להחזיק את היד, בלהסיח את הדעת, לכוון כדי להראות את הדרך חזרה ועל כך 
ולהראות את  סיפורה  ומראה את הסיפור של האשה שבחרה לספר את  התערוכה מדברת 

היצירה של האמנית שהושיטה את ידה.

תמר בן שאול, געגוע, פרט
Tamar Ben Shaul, Yearning, detail

עידן למדן
יו״ר מגוונים

וחבר מועצת העיר

ניצה ערמון
רכזת פרוייקט ״קול אשה״

דוברת וייזר
סגנית ראש העיר 

ומחזיקת תיק חינוך ונשים
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התערוכה קול אשה היא תוצר של פרויקט ארוך ימים בו לוקחות חלק ארבעים נשים תושבות 
רמת-השרון. הקבוצה המיוחדת הזאת מורכבת מהנשים המתנדבות ב"קול אשה מגוונים" שהגו 

את רעיון התערוכה, מהנשים המספרות, מהאמניות שחברו להן ומהאוצרת.
מוצגים בתערוכה ביטויים אמנותיים שונים לסיפורי התמודדותן של נשים בנות המקום, שחוו 
להעביר  מבקשות  שהן  המסר  על  דגש  ומתן  סיפורן  פירוט  תוך  בחייהן,  משמעותיים  קשיים 

בהחלטתן להיחשף. 

חמש עשרה נשים נענו לקול קורא שפורסם בעיר. הן החליטו לצאת אל האור ולשתף  אחרים 
ובהתגברותן עליהן. בשלב הראשון "שודכה" לכל אחת מהן  במצוקות הקשות שעברו בחייהן 
אמנית שתקשיב, תפנים, ותיצור יצירה בשפתה היא. האמניות שחברו והותאמו אליהן, עוסקות 
ואיך  יובילו אותן הסיפורים,  - כך שמראש ציפתה הפתעה מרגשת לאן  יצירה שונים  בתחומי 

תיבנה לה תערוכה מגובשת. 

בסדרות  עובדים  רבים  אמנים  לליבו.  הקרובים  הנושאים  מתוך  הפנימי,  עולמו  מתוך  יוצר  אמן 
שבונות אמירה מגובשת, כך שבנוסף ליכולת טכנית מרשימה - חשובה האמת שביצירה. פרויקט 
זה הינו ייחודי, בהיותו חיצוני למסלול חייהן של האמניות. רובן מציינות שלא סביר שהיו נתקלות 
ביום-יום באותו סיפור אליו הן מתייחסות כאן ביצירתן. נוצר פה מפגש נדיר, אשר בו נדרשות 
האמניות לצאת מתוך עולמן הסגור והמוכר, ולהיפתח לאשה המפקידה בידן את סיפורה. מרגש 
עד כמה כנים ופוריים היו החוטים המקשרים שנוצרו בדיאלוגים המוצגים כאן לפנינו בתערוכה. 

המספרות והאמניות יצאו למסען המשותף בתחילת ימי הקורונה, עטויות מסכות, אך וירטואלית 
הסירו אותן לחלוטין, והקשרים נוצרו. זהו תהליך מפותל המסתמך על אומץ ליבה של המספרת 
ועל מחויבותה של האמנית להיות שם עבורה, לתת לסיפור במה הולמת, תוך שמירת אמונים 
"קול אשה"  נציגה מקבוצת  - התלוותה  ואמנית  לערכיה האמנותיים. לכל צמד אשה מספרת 

לתמיכה ולעזרה. 

שלב ההיכרות - הבחירה מתוך אפשרויות רבות כיצד לגשת לסיפור, כיצד נותנים ביטוי אמנותי 
בעיקר  האמניות.  רוב  של  חלקן  מנת  היה   - המספרות  הנשים  את  שליוו  ולכאב  לעצב  לפחד, 

ריחפה תחושת אחריות, לצד סימני שאלה רבים שהועלו בנוגע לבחירות השונות של כל אחת 
ואחת. העובדה שקבוצת נשים נושאת יחדיו לפיד שמטרתו להציף באור כל אשה אמיצה כזו, 
מעלה תחושה של טקס צנוע של הדלקת משואות אינטימית, טקס המשתף את קהל המבקרים 

בתערוכה בהתמודדויות יומיומיות לא פשוטות. 

המפגשים המרגשים של אותן נשים מספרות עם היצירה שנעשתה בהשראתן, ההבנה שהן אלה 
של  לחשיבותו  ההוכחה  הם   - ראויות  הן  לו  הכבוד  את  ומקבלות  הפרויקט  במרכז  שעומדות 

המיזם מבחינה אישית, חברתית וקהילתית.

ולסיום, כשפניתי אל האמניות הלוקחות חלק בפרויקט, נעניתי בחיוב ובתודה על ידי כולן. אף 
אחת מהן - וכך גם אני - לא התנסינו בחוויה דומה. החששות היו רבים ולצידם עמד הרצון לקחת 
חלק במיזם חברתי משמעותי שכזה. האמניות עבדו שעות ארוכות במשך חודשים, צללו פנימה 

לתוך הסיפורים ששמעו והביאו לידי מימוש את קיום התערוכה קול אשה.

רונית צור, אוצרת התערוכה 

ר ו ב י ח ת  מ ק ר  - ת  ו י נ מ א  , ת ו ר פ ס מ ם  י ש נ
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המשתתפות בתערוכה
האשה המספרת - האמנית

ליאי זילברמן - ניצה הופמן 

חגית מנשה - ענת בר אל

שרה גינות - ענת סימונס

גאולה -  טלי ורטהיים עפרון

טלי סטוף - אוסי ילון

מיכל שחר - טל לוין

הילה אליאב - אפרת זיו בן ארויה

עמיתה קדימה - עפרה ברנשטיין

כנרת בזק - חן פייפר

ניצה ערמון - תמר בן שאול

מרגלית מוקטדר - חגית קזיניץ 

עדי נורי טייבר - סיגל יער

אילנה חנן - שרה פלד

מיטל מחבובי - דליה גפן

אורלי דוד - לאה פריזנט אדלר

Tali wertheim Efron,  Cabinet of curiosity, detail    טלי ורטהיים עפרון, קופסת פלאות, פרט 
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ניצה הופמן, בטח בה לבה, עבודת טלאים, 96/100 
Niza Hoffman, Rising from the depth, quilt work, 100/96

ן מ פ ו ה ה  צ י נ  - ן  מ ר ב ל י ז י  א י ל
Liey Zilberman - Niza Hoffman

ליווי: דוברת וייזר

ליאי זילברמן שורדת גילוי עריות בנערותה, אשר עברה מסכת של פגיעות ומניפולציות מצד 
מי שהיו אמורים להגן עליה. אחרי שנים של ניסיונות לתקשר את המצוקה שלה ועמידה מול 

גורמים אדישים מבית ובמסגרות החינוך, עזבה את ביתה טרם מלאו לה 18.
כדי לשקם את עצמה, החליטה לנתק את הקשר עם משפחתה ועל רקע זה אף הוכרה בצבא 
כחיילת בודדה. במהלך השנים, המשיכה ליאי לחוות חוויות לא פשוטות, כולל הפיכתה לאם 
חד הורית, אבל בכל שלב ידעה להזכיר לעצמה שיש בידיה את הכוחות להצליח. למרות הקושי 
 - "מאהתחלה"  שהקימה  לעסק  השראה  שהיוותה  תשתית  השנים  עם  ליאי  בנתה  העצום, 
לתלמידים  בשילוב מתן תמיכה  להצלחה,  ומוביל  ופדגוגי  רגשי  מצוינות שנותן מענה  מרכז 
ולהורים. הנחת המוצא שלה בעבודתה היא שבכל שלב אפשר להתחיל מההתחלה ולהצליח, 

ללא קשר לנקודת הפתיחה שלך. 
כיום, ליאי נמצאת בזוגיות חמה והיא אם לשני בנים. היא ממשיכה להוביל את פרויקט חייה 

בכל דרך, כדי להעביר השראה ולחזק את מי שעדיין בתהום.

דמות  ומוקפדת.  נאה  לחייה,  הארבעים  בשנות  אשה  נכנסת  ביתי  "אל  הופמן:  ניצה  כותבת 
שאינה מתחברת לי עם טראומה. ליאי אינה מסתירה את שמה ואת סיפורה. אני מתרשמת 

מדבריה שהיא החליטה למנף את המשברים שעברה לצמיחה ולאופטימיות.
אותה:  שראיתי  וכמו  שסיפרה  כפי  חייה  לקורות  רמזים  ישנם  בהשראתה  שיצרתי  בעבודה 
הדמות המרכזית בעבודה מושפעת מהצייר האוסטרי גוסטב קלימט, צייר של נשים הישגיות 
ומרשימות, אשר ציוריו היוו עבור ליאי מקור לתעצומות נפש. תנוחתה של הדמות הזקופה 
משכבות  מורכבת  היצירה  יחד.  גם  וחוזקם  החיים  שבריריות  את  מדמה  מעט,  רכונה  אך   –
בדים, כפי שליאי נהגה לעטות על עצמה, כדי להסתיר את נשיותה ואולי כדי לברוח מעצמה. 
הוא  יוצרת  אני  בו  המדיום  חרדה.  של  ברגעים  להסתתר,  נהגה  בתוכה  ציפה,  בה  משולבת 
קווילט )טלאים(. בחרתי בדים בגוונים שונים, רכים ונעימים, רובם בצביעה עצמית, המעבירים 

במרקמם וצבעוניותם את סיפורה הקשה מחד - ואת האור בו היא מתבוננת בעולם מאידך".
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L i e y  Z i l b e r m a n  -  N i z a  H o f f m a n
ליאי זילברמן - ניצה הופמן

Accompanied by: Dovrat Weizer

Liey Zilberman is a survivor of incest during her teenage 
years. After years of dealing with indifference at home 
and in the education system, she left home before she 
turned 18. To rehabilitate herself, Liey decided to break 
off relations with her family, and on this background, she 
was even recognized as a lone-soldier in the IDF. Over the 
years, Liey continued to have difficult experiences, but 
despite the enormous difficulty, she managed to establish 
her own business - a center of excellence that provides 
an emotional and pedagogical response for students and 
parents and leads to success.
Today, Liey is in a warm relationship and is the mother of 
two sons. She continues to lead the project of her Life in 
every way - to inspire and strengthen those who are still 
in the abyss.

Nitza Hoffman writes: ״A woman in her forties enters 
my house, beautiful and meticulous. I am impressed by 
her story, telling that she decided to leverage the crises 
she went through for growth and optimism. In the work 
inspired by her, there are hints of her resume as she told 
it and as I perceived her. The main character in the work is 
influenced by the Austrian painter Gustav KLieymt, whose 
paintings were for Liey a source of mental strength. The 
posture of the upright figure - but slightly bent, mimics 
the fragility of Life and their strength at the same time. 
The piece consists of layers of fabric, as Liey used to put 
on herself, to hide her femininity and perhaps to escape 
from herself.

ל א ר  ב ת  נ ע  - ה  ש נ מ ת  י ג ח
Hagit Menashe - Anat Bar El

ליווי: אורלי יצחקוב

רב לאחר הלידה  לא  זמן  ילדה תאומות.  הגן, כאשר  בגיל  הייתה אם צעירה לבת  חגית מנשה 
לגיל  בהגיעה  רק  נוספת.  בריאות  מבעיית  וסובלת  שומעת,  אינה  מהתינוקות  שאחת  התברר 
חמש, ניתן היה לנתח את הילדה ולהשתיל בראשה שתל לשמיעה. כך נוצר פער משמעותי 
בינה לבין הילדים האחרים בגילה, שהקשה עליה להדביק את קצב התפתחותם. ניסיונותיה 
של הילדה להשתלב בבתי ספר שונים לא היו פשוטים. חגית, אמה, הייתה שם - קשובה לעזור 
לה בכל בעיה: היא ליוותה אותה לטיפולים הנחוצים, לחוגי העשרה, ואף בניסיונותיה ללמוד 
במוסדות אלטרנטיביים. הבעיה המרכזית המציקה לחגית היא בדידותה החברתית של בתה, 

כיום נערה בת 14, גיל כה משמעותי וכואב בהיעדר חברי נפש. 

כותבת האמנית ענת בראל: "סיפור החיים המורכב של חגית, שאותו אני מלווה, העלה בי את 
המחשבה שכאשר נולדה התינוקת המיוחדת - יחד איתה צמחה לה אמא/אשה מיוחדת. אמא 

מכילה, המסגלת לעצמה יכולת לקבל ולהטמיע את הרגשות ואת המצבים המורכבים. 
אני רושמת לעצמי אסוציאציות שעלו בי בעקבות סיפורה של חגית – קן..., קונכייה..., צעקה 
שקטה..., מעטפת שברירית..., פה..., רכות וחוזק. מכאן צמחו הגופים המכילים שיצרתי: גופים 
גיאומטריים קטנים המדברים זה עם זה, עשויים מחומר, שבריריים ויחד עם זאת חזקים במבניות 
שלהם. גופים האוצרים בתוכם אנרגיה. הפתח ממקד את המבט אל פנימיותם הנעלמה חלקית, 

בה ניתן להניח את התסכולים והקושי.

לחגית חשוב להעביר כמה מסרים שהנחו את התנהלותה כאם וכאשה: היא מאמינה שקיימת 
עבורה הכוונה מנחה מלמעלה, ושהיקום מתגייס אף הוא לעזור. חשוב לאמץ גישה אופטימית 

ואמונה בניצחון הטוב, לשנות את אופן ההתבוננות בדברים - כי בדרך זו - אף הם משתנים. 
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H a g i t  M e n a s h e  -  A n a t  B a r  E l
חגית מנשה - ענת בר אל

Accompanied by: Orly Itzhakov

Hagit Menashe was a young mother to a preschooler daughter when she gave birth 
to twins. Not long after the birth, it became clear that one of the babies was not 
hearing, and was suffering from another health problem. Only at the age of five 
could the girl be operated and a hearing implant was implanted in her head. This 
created a significant gap between her and the other children her age, which made 
it difficult for her to keep up with their pace of development. The girl's attempts to 
integrate into different schools were not simple. Hagit, was there - attentive to help 
her daughter with any problem: she accompanied her to the necessary treatments, to 
enrichment classes, and supported her attempts to study in alternative institutions.
The main problem that bothers Hagit is the social loneliness of her daughter, now a 
14-year-old girl; in the absence of soulmates, it becomes a painful age.

Artist Anat Bar El writes: “Hagit's complex life story, which I accompanied, made 
me think that when the special baby was born, at the same time, a special mother/
woman grew up. A containing mother, who adapts herself to accept and assimilate 
the complex emotions and situations.
I write down associations - a nest, ... a conch, ... a quiet shout .... softness and strength. 
This is the starting point of the containing bodies I created: small geometric bodies 
made of material, fragile and yet strong in their structures. The opening focuses the 
gaze on their inwardness in which the frustrations and difficulty can be placed.”

It is important for Hagit to convey a message that guided her conduct as a mother 
and a woman: she believes that there is a guiding intention for her from above, that 
it is important to adopt an optimistic attitude and belief that the good will overcome 
the bad, and this way to change the way things are viewed.

ענת בר אל, הדברים עצמם, מיצב קרמי, 60/90
Anat Bar El, The things themselves, ceramic installation, 90/60
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ס  נ ו מ י ס ת  נ ע  - ת  ו נ י ג ה  ר ש
Sara Ginot - Anat Simons

ליווי: ניצה ערמון

שרה גינות גדלה בבית דתי בגוש קטיף, ים, חולות, טבע קסום. כל אלה לא שמרו עליה כילדה 
ילדה בת תשע שלמדה להסתיר כלפי חוץ את ההרס והחושך  מפני אחיה הגדול שחשק בה. 
לפנימיה  מהבית  להוציאה  שבחרה  משפחתה  של  תמיכה  בלי  לבדה,  גדלה  שרה  שבפנים. 
מרוחקת. בתקופה זו הכירה גבר חרדי נשוי שפיתה אותה וניצל אותה מינית. בעלה הראשון, אבי 
שני ילדיה, התייחס אליה בזלזול ודיכא אותה נפשית. אחיותיה, שראו את מצוקתה, עודדו אותה 
להיפרד ממנו, לצאת לדרך חדשה. עם כל זאת הדגישה שרה שבכל הרע והטוב שעברה, חיזקה 
אותה אמונתה שאלוהים רואה אותה. היא עברה לגור ברמת השרון, חזרה בשאלה ושיקמה את 

חייה. כיום היא נשואה בשנית, אם לחמישה ילדים ומורה לחינוך גופני. 

כותבת ענת סימונס: ״כאשר פגשתי את שרה ראיתי אשה יפה, גאה, חזקה. מסיפורים כמו שלה 
עושים סרטים. לקח לי זמן לעכל את הסיפור הקשה שסיפרה. החלטתי שהיצירה תהיה מורכבת 
ממספר אובייקטים מעודנים – כך שכל שלב בחייה ייוצג בספל פורצלן. הפורצלן שהוא חומר 
אצילי ובעל חוזק פנימי – כמוה. כל ספל נבחר בקפידה וטופל באופנים שונים כך שיצופו במרומז 

התקופות בחייה, התקופות השחורות והפריחה המאוחרת״. 

שרה מבקשת להדגיש שהיא מדברת כיום על הקושי ממקום של חוזק, של תיקון, של הבחירה 
להשתקם.

ענת סימונס, ללא כותרת, מיצב ספלי פורצלן מטופלים, 25/100
Anat Simons, Untitled, porcelain cups installation, 100/25
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 S a r a  G i n o t  -  A n a t  S i m o n s
שרה גינות - ענת סימונס

Accompanied by: Nitza Armon

Sara Ginot grew up in a religious home in Gush Katif with sea, sands, and magical 
nature. But all this did not keep her safe as a child from her older brother who 
desired her. A nine-year-old girl who learned to hide the destruction and darkness 
within her from the world. Her first husband, the father of her two children, treated 
her with contempt and mentally oppressed her. Her sisters, who saw her distress, 
encouraged her to say goodbye to him and to start a new chapter. Despite all the 
evil, Sara emphasizes, she was always strengthened by her belief that God sees her. 
She moved to Ramat Hasharon, adopted a secular lifestyle and rebuilt her life. Today, 
Sara is remarried, a mother of five children and a physical education teacher.

Artist Anat Simons writes: ״When I met Sara I saw a beautiful, proud, strong woman.
I decided that my work would consist of a number of refined objects - so that every 
stage of Sarah's life would be characterized by a porcelain cup. Porcelain, which is a 
noble material with inner strength – just like her. Each cup is carefully selected and 
treated in different ways, so that the periods in its life will be reflected: the black 
years of the past, and in contrast - the late blooming״.

Sara wants to emphasize that she is currently talking about the difficulty from a 
place of strength, of correction, of the choice to recover.

ן  ו ר פ ע ם  י י ה ט ר ו י  ל ט  - ה  ל ו א ג
Geula - Tali Wertheim Ephron

ליווי: אופירה אליאב

בעלה של גאולה נפצע קשה במלחמת ששת  הימים. הייתה זו פגיעת ראש חמורה, מלווה בהלם 
קרב. חייהם השתנו מן הקצה אל הקצה. בחלוף השנים, החמירו תופעות הלוואי של הפציעה, 
שהתבטאו בעיקר בכעסים בלתי נשלטים ובאלימות מילולית, שהידרדרה לאלימות פיזית. בעלה 
הפצוע  של גאולה התקבל על ידי החברה כנושא הילה של לוחם מוערך, אשר כלפיו יש לגלות 
הבנה וסבלנות. לעומתו, האשה שלצידו, אמורה הייתה על פי המוסכמות להיות קשובה ומכילה, 
ולספוג את ה"ריקושטים" שסביבה, מבלי שתעז להתלונן. כך נותרה גאולה לבדה במערכה הקשה 
שנפלה עליה. בשנים האחרונות לחיי בעלה נאלצה להיפרד ממנו, עקב הסכנה שבה הייתה נתונה.

מידי  נפגשנו  ומאז   2020 גאולה בספטמבר  ״נפגשתי עם  ורטהיים עפרון:  טלי  כותבת האמנית 
שבוע, שבועיים. בהדרגה נוצר בינינו קשר חברי; גאולה פתחה בפני את סגור ליבה ואת ביתה 
חשיבות  יחד.  גם  ואומץ  פנימית  עוצמה  בעלת  חזקה,  אשה  הכרתי  לב.  ובכנות  פנים  במאור 
המשפחה, אהבתה לבעלה והמסורת לפיה חונכה, הביאו אותה להישאר לצידו, למרות תופעות 
האלימות שהחמירו. חייה נשזרו בכאב עמוק, והציור הפך עבורה למפלט למכאובי נפשה וגופה.

יומנה,  מתוך  ה'צונאמי'  צילום  של  הרעיון  ביומנה.  ולקרוא  בחייה  להתבונן  לי  אפשרה  גאולה 
הצמדת התמונה שלה ושל בעלה לפני הפציעה, ותמונת החלום שנגוז - הבהירו לה שהבנתי את 
הטלטול שעברה בחייה. הצילום של גאולה יושבת זקופה בכורסא,  מסתכלת על 'הכנועה', הציור 

שציירה - מבהיר במדויק את הדרך המשמעותית שהיא עברה.
 -  Cabinet of curiosity  - פלאות״  ״קופסת  המקצועית  בעגה  שמכונה  מה  היא  הוויטרינה, 
בתוכה אני מציגה פינות בחייה של גאולה, כמו החלון הצופה החוצה עם העציצים, ציוריה ופינות 

שונות המייצגות אבני דרך בשיקומה ובחייה. 
זכיתי להכיר אשה מיוחדת. קשרינו יימשכו גם הלאה, בזכות הפרויקט ״קול אשה״ - פרויקט של 

אחריות חברתית כלפי נשים שעברו משבר ולמדו לחיות אתו״.
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G e u l a  -  Ta l i  W e r t h e i m  E p h r o n
גאולה - טלי ורטהיים עפרון 

Accompanied by: Ofira Eliav

During the Six-Day War, Geula's husband was severely wounded, and had a serious 
head injury. Over the years, the side effects of the injury have worsened, manifested 
in uncontrollable anger and verbal violence that degenerated into physical violence. 
Her wounded husband was accepted by society as a valued warrior, and expected 
her to be supportive, and thus she felt she was left alone in this difficult battle that 
fell upon her.

Tali Wertheim Efron writes: ״Since September 2020, I have been meeting with Geula 
every two weeks. Gradually a friendly bond was formed between us. Geula opened 
her heart and home to me with a bright face and sincerity of the heart. I got to know 
a strong woman, with both inner strength and courage. Her life was intertwined 

with deep pain and painting became her refuge from the pains of her body and 
soul. Geula allowed me to read in her diary and to present the photograph of the 
'tsunami' from it and attach it to a picture of her and her husband before the injury, 
representing the dream that had vanished. Geula's photograph of her sitting upright 
in an armchair looking at the 'submissive', the painting she drew, clearly clarifies the 
meaningful way she went through.
In the showcase, or “Cabinet of curiosities” - I present corners in Geula's life, such as 
the window that looks out with the flower pots, her paintings and various corners 
that represent milestones in her rehabilitation and life.
I got to know a special woman thanks to “Kol Isha” project, a project of social 
responsibility towards women who went through a crisis and learned to live with it״.

 טלי ורטהיים עפרון, גאולה והכנועה, צילום, 78/100
Tali wertheim Efron, Geula looking at the ״submissive״ , photograph, 100/78

 בעמוד משמאל: טלי ורטהיים עפרון, צונאמי, צילום, 100/78
On the Left Page: Tali wertheim Efron, Tsunami, photograph, 78/100
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ן  ו ל י י  ס ו א  - ף  ו ט ס י  ל ט
Tali Stoff - Ossi Yalon

ליווי: נאוה משולם

לבצע  מיהרה  באוקראינה,  המדינה  מטעם  משליחות   ,2019 שנת  בסוף  סטוף  טלי  כשחזרה 
בדיקת ממוגרפיה, עקב חששות שהתעוררו בה עוד לפני שובה לארץ. בבדיקה אובחן גידול 
סרטני במצב מתקדם, שחייב ניתוח וטיפולים דחופים. טלי, מעצבת פנים בעלת חוש אסטטי 
מפותח, קיבלה במהרה מספר החלטות נחרצות: היא  תתיידד עם הגידול – היא תשמור על 

רוחה האופטימית ותקפיד על המראה החיצוני שלה...
טלי גילחה את שיער ראשה, המשיכה להופיע בלבושה הייחודי ונפגשה עם נשים במצבה, כדי 
לטפח את  להן  עוזרת   - "סטיילינג"  והמלצות  בעצות  אותן  רוחן, כשהיא  מדריכה  לעודד את 
הופעתן דווקא בתקופה בה תחושת הנשיות שלהן נמצאת בשפל,  בתקווה להדביק אותן ברוחה 
תומכת  משפחה  לי  יש  יפה,  אני  פה,  "אני   - אומר  שלה  המופע  בה,  כשפוגשים  האופטימית. 
ומחזקת – אני אעבור את התקופה ואבריא..." את הגישה החיובית הזו, אשר לדעתה משפיעה 

על מהלך ההחלמה, היא מעוניינת להעביר לנשים שנמצאות במצבי משבר מהסוג שלה. 

שבעבר  עץ,  משטחי  משני  מורכבת  ״העבודה  האמנותי:  למסע  שותפתה  ילון,  אוסי  כותבת 
ניתן עדיין לראות את החותמות שהוטבעו עליו בארץ  היו חלק מארגז מסעות. על דפנותיו 
הראשון  המשטח  על  טלי.  עם  שלי  מהמסע  חותמות  צירפתי  הללו  החותמות  אל  המוצא. 
ציירתי את הפורטרט של טלי פעמיים, בזמנים שונים: האחד - חודשים מספר לפני שהתגלה 
בכתבת  שנעשה  צילום  מתוך  לקוחה  השנייה  דמותה  נוכחות.  ובעלת  צעירה  אשה  הסרטן, 
אופנה, בעיצומם של הטיפולים, כשהיא לבושה בגלימה כתומה-אדומה, ראשה מגולח, כמו 
נזיר בודהיסטי, מישירה מבט למצלמה. משטח העץ השני מוקדש לצמחי מרפא מצויים, כמו 
ועוד. שני המשטחים מחולקים לריבועים, מעין פיקסלים, כאשר כל  בזיליקום, לואיזה, שום 
החיבור  בשיבוש.  מבחינים  כשמתקרבים  אך  אחידה  היצירה  לכאורה  בנפרד.  ציירתי  מקטע 

מחדש אינו מדויק, אך מייצר יופי מרובד״.

אוסי ילון, "טלי", דיפטיך, אקריליק על עץ, 80/110 כל אחד
Ossi Yalon, “Tali”, diptych, acrylic on wood, 110/80 each
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ן י ו ל ל  ט  - ר  ח ש ל  כ י מ
Michal Shahar - Tal Levine

ליווי: שרון מלמד

מספר  לפני  השרון.  ברמת  ומוערכת  מוכרת  גננת  היא  שחר  מיכל 
שנים חלתה מיכל ואושפזה בבידוד לתקופה ממושכת. היא אובחנה  
כחולה במחלה אוטואימונית קשה, crps, המתבטאת בכאבים עזים. 
מאז עליה להיעזר בקביים באופן קבוע. משרד הבריאות לא אישר 
לעבוד   ממנה  מונעת  זו  שמגבלה  בטענה  העסקתה,  המשך  את 
ולהיות אחראית על גן ילדים. אבל בזכות הורי הגן ותמיכתם, יצאה 
מיכל למאבק מתוקשר ברשויות, והצליחה להסיר את רוע הגזירה. 
יום שאמנם קיימים קשיים, אך  הילדים בגן של מיכל רואים מידי 
ניתן להתמודד איתם. הם לומדים לקבל בהבנה את מי שמתקשה, 
ויודעים שיש בכוחם לעזור לו. הם גאים בגננת שלהם שמתנהלת 

עם קביים ורודים.

בפגישה בין מיכל שחר וטל לוין, בליווי שרון מלמד, התברר שמיכל 
נועלת נעל "קרוקס" על כף רגלה הכואבת, והתלות שלה בה היא 
טל  אליה.  הצמוד  השלישי"  הקב  היא  "הנעל  לדבריה  בסיסית; 
הפנימה את סיפורה של מיכל, את חשיבות העבודה עם ילדי הגן 
עבורה, ואת היותם מקור הכוח והעוצמות שלה לשאת את הכאבים 

הקשים, שהם מנת חלקה היומיומית.
שלה  בסטודיו  "חפצולוגית".  חפצים,  של  אמנית  היא  לוין  טל 
היא  אותם  חפצים,  אלפי  עשרות  לה  ייחודי  הגיון  לפי  מאורגנים 
פנימיים  והקשרים  פי אלתורים  ומארגנת בסדר חדש, על  שולפת 
שלה, כדי ליצור אמירה מקורית. יכולות אלה הפכו אותה ליד ימינו 
של חנוך פיבן ביצירותיו ובסדנאות אותם מעבירים השניים בשנים 

האחרונות.
המיצב שבנתה מתאר את דמותה של הגננת מיכל, כמעין מלאכית 
על קביים, אשר ברוחה האופטימית מנצחת על הגן באהבה ובנתינה. 
מקביים.  כקונסטרוקציה  שבנוי  כיסא  נמצא  הדמות  של  לצידה 
המשבר"  את  לקחת  "לאן  שהבחירה  מיכל  הדגישה  עמה  בשיחה 
היא בידיה, ומציינת בנוסף, שכאשר יש מגבלות חשוב מאוד ללמוד 
לבקש עזרה ולהאציל סמכויות לאחרים. כך יוצאים כולם נשכרים: 
הסביבה התומכת - הכוללת את צוות עובדי הגן, ילדי הגן וכמובן 

הוריהם  - השותפים לבחירה להמשיך להתמודד כל יום מחדש.

Ta l i  S t o f f  -  O s s i  Ya l o n
טלי סטוף - אוסי ילון 

Accompanied by: Nava Meshulam

When Tali Stoff returned at the end of 2019 from a mission in 
Ukraine, she hurried to perform a mammogram. The test diagnosed 
a cancerous growth in an advanced condition, which required 
surgery and urgent treatment. Tali, an interior designer with a 
well-developed aesthetic sense, soon made a number of decisive 
decisions: she will make friends with the tumor - she will keep her 
optimistic spirit and take care of her appearance. Tali shaved her head 
hair, continued to appear in her unique attire and met with women in 
her situation. To cheer them up, she guided them through “styling” 
tips and recommendations; Helping them cultivate their appearance 
precisely at a time when their sense of femininity is at a low ebb, 
hoping to catch up with their optimistic spirit. When you meet her, 
her appearance says - ״I am here, I am beautiful, I have a supportive 
and strengthening family - I will go through the period and I will heal.״ 
This positive attitude, in her opinion, affects the course of recovery. 
She is interested in conveying this message to women who are in 
crisis situations of this kind.

Writes Ossi Yalon, her partner in the artistic journey: ״The work consists 
of two wooden pallets, which were formerly part of a travel box. On 
the first surface, I painted Tali's portrait twice, at different times: one 
- several months before the cancer was discovered, a young woman 
with strong presence. Her second character is taken from a photo 
published in a fashion article, in the middle of the treatments, her 
head is shaved, looking straight at the camera. The second wood 
surface is dedicated to common herbs, such as basil, Aloysia, garlic 
and more. Seemingly the work is uniform but as you get closer you 
notice a disturbance. The connection is not accurate, but produces a 
layered beauty״.
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M i c h a l  S h a h a r  -  Ta l  L e v i n e
מיכל שחר - טל לוין

Accompanied by: Sharone Melamed

Michal Shahar is a well-known and respected kindergarten 
teacher in Ramat Hasharon. Several years ago, Michal 
became ill and was hospitalized in isolation for a long time. 
She was diagnosed with severe autoimmune disease-
crps-manifested by severe pain. Since then, she has to use 
crutches regularly. The Ministry of Health did not approve 
the continuation of her employment, claiming that this 
restriction prevents her from working and being in charge of 
a kindergarten. But thanks to the kindergarten parents and 
their support, Michal decided to fight the decision and got 
the media to cover her story. She managed to get a permit 
to continue working as a kindergarten teacher. The children 
in Michal's kindergarten see every day that although there 
are difficulties, they can be dealt with. They learn to accept 
those who are having difficulties, and know that they have 
the power to help them. They are proud of their teacher who 
moves around with pink crutches.

In a meeting between Michal Shahar and Tal Levine it became 
clear that Michal is wearing a ״Crocs״ shoe on her sore foot, 
and she depends on it. She says ״the shoe is my third crutch״. 
Tal Levine is an artist of objects, ״object ologist״. In her studio, 
tens of thousands of objects are organized according to her 
unique logic, which she pulls out and organizes in a new order, 
according to her improvisations and internal connections, in 
order to create an original statement. 
The installation she built describes the character of Michal as 
a kind of angel on crutches. Next to the figure is a chair built 
as a crutch construction. In a conversation with her, Michal 
emphasized that the choice ״where to take the crisis״ is in her 
hands, and further notes that when there are limitations, it is 
very important to learn to ask for help and delegate to others.

טל לוין, גננת נשמה, מיצב, 250/250
Tal Levine, “Nesham

a”, Crutches installation, 250/250
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ה י ו ר א ן  ב ו  י ז ת  ר פ א  - ב  א י ל א ה  ל י ה
Hila Eliav - Efrat Ziv Benaroya

ליווי: אופירה אליאב

ענייני  מרבית  סביב  תמיד  נוצרו  חששותיה  "דאגנית".  מאוד  אם  עם  בבית  גדלה  אליאב  הילה 
שגרת החיים, כמו יציאתה של הילה לבדה מן הבית לטיולים. אף כלבים נכנסו תחת ההגדרה 
של איום וסכנה... הילה, כילדה ממושמעת, התחשבה באמה, השתדלה לא להדאיגה ולמלא את 
מאוכזבת  הייתה  אך  שנים  מספר  במקצוע  עסקה  משפטים,  למדה  בבגרותה  ממנה.  הציפיות 
לא   - מקצועית  הסבה  לערוך  החליטה  היא  נפשה.  את  כבלו  הצדק  כבלי  זו:  מבחירה  קשות 
מתוך קושי בלתי נסבל, אלא מתוך ראיית החיים של כאן ועכשיו... היא נרשמה ללימודי אילוף 
כלבים וטיפול באוכלוסיות מיוחדות בעזרת בעלי חיים. כעבור מספר שנים למדה שיטות טיפול 

קוגניטיביות התנהגותיות מתקדמות, ובשנים האחרונות אף סגרה מעגל טיפולי מול אמה. 

כותבת האמנית אפרת זיו על תהליך היצירה שלה, המחשבות, ההתפתחות וההבשלה - על פי 
סיפורה המעצים של הילה.

"בסיס העבודה  נוצר בקערת אוכל צבעונית של כלבים; הילה מצאה את ייעודה ואת קווי הדמיון, 
הנתינה, השקט והעוצמה דרך ידידו הטוב של האדם, שם החלו הצבע והטבע לפעפע ולגוון את 

חייה. המזון בקערה הוא ספלולי עץ אלון שאחזו בעברם בלוטים המכילים זרעים. 
אותו  המציפים  המשפט,  מעולם  תכנים  מלא  והוא  עצומות,  עיניו  כבוי,  ראש  נטוע  זו  בקערה 
בכאוס ובחרדה. חלק זה מבטא את האני הישן של הילה, השחוק, המותש. המפגש של האני 
והרמונית.  טבעית  מחודשת,  לצמיחה  אותה  הביא  זה(  במקרה  )כלבים  החיים  עולם  עם  הישן 
צמיחה זו מתבטאת בחלקה העליון של העבודה, המורכב מחומרים טבעיים בלבד, כולם נושאי 
תקופה,  לאורך  נאספו  הטבעיים  החומרים  בהם.  הגלום  הפוטנציאל  את  הממחישים   - זרעים 
במקביל להיכרותי עם סיפורה של הילה ומדגישים את השביל הזורם והנכון עבורה. נשל החגב, 
המשולב בעבודה, הוא אמיתי ומסמל את פשיטת האני הישן לטובת החדש. ההיפרדות מהעולם 

הישן, על כל הישגיו הקודמים: עולם שלם ומלא, אך כבר לא רלבנטי ואינו מעניק חיות."

אפרת זיו בן ארויה, הילה, טכניקה מעורבת, צילום , 45/45 
Efrat Ziv Benaroya, Halo, mixed media, photography, 45/45
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ן י י ט ש נ ר ב ה  ר פ ע  - ה  מ י ד ק ה  ת י מ ע
Amita Kadima - Ofra Berenstein

ליווי: טל הדרי מנגן

העולם  מלחמת  כשפרצה  בוורשה.  הוריה  עם  ילדותה  בשחר  וחייתה  נולדה  קדימה  עמיתה 
מזרחה  ברחו   משפחתן  קרובי  עם  והיא  אמה  ולכן  העיר.  להגנת  כנראה  יצא  אביה  השנייה, 
לביאליסטוק. בשנת  1941, כשפלשו  הגרמנים לבריה"מ הן נדדו לעיר הצפונית קירוב שברוסיה 
הסובייטית. שם התגוררו בשנות המלחמה. מנת חלקן היו גם מחלות ורעב. אבל עמיתה אסירת 
תודה לברית המועצות על הצלת חייהן. בסיום המלחמה חזרו השתיים לוורשה. גם אביה ניצל, 
היהודית  לסביבה  שהחזרה  מספרת  עמיתה  התאחדה.  והמשפחה  בוורשה  אותן  מצא  הוא 
חדוות  את  לה  השיבו  בוורשה  הג'וינט  שהקים  יהודי  ספר  בבית  ללמוד  והאפשרות  המחבקת 
הצעיר,  השומר  לתנועת  הצטרפה  בלימודים,  הצטיינה  היא   ההשתייכות.  תחושת  את  החיים, 
דבקה בה אהבת ארץ ישראל אותה העבירה אף להוריה ובשנת 1949 עלתה המשפחה לארץ עם 
תקוות לחיים חדשים ובטוחים. בתחילת שנת הלימודים עמיתה הצטרפה לכיתה של בני גילה 

בהתרגשות רבה, אך כאן חוותה משבר. 

כותבת עפרה ברנשטיין: "בפגישה אינטימית עם עמיתה התוודעתי לסיפורה האישי. היה זה 
מסע מרתק של דיאלוג בין שתיים. כבצל החושף שכבה אחר שכבה, מתגלה סיפור של קושי 
התלמידה  עמיתה  הרגישה  העברית,  השפה  ידיעת  ובהעדר  חדשה  כעולה  עליו.  והתגברות 
יכולת לתקשר  לחוסר  בכיתה. המעבר מתלמידה מצטיינת בארץ המוצא,  כ׳בול עץ׳ המונח 
עם הסביבה, להבין את הנלמד, הביאה לבדידות ולתסכול. המשבר הזה היה עבורה טראומה. 
אולם בשקדנותה רכשה את השפה העברית. בהמשך נרשמה עמיתה לסמינר למורים ואחר 
כך לאוניברסיטה, הייתה מורה – מחנכת במשך שנים רבות. כמו כן יצאה בשליחות חינוכית 
לרוסיה ולאוקראינה. בארצות אלה הקימה אולפנים, לימדה עברית והפגישה את הלומדים 
עם תרבות ישראל. תמונת הכיתה שעמיתה תיארה בפני ואותו דימוי של בול עץ הביאו אותי 
לבנות אלמנטים פשוטים, עשויים חומר קרמי, הם מייצגים ומסודרים כתלמידים בכתה - עמיתה 

ביניהם, תחושותיה עמה." 

H i l a  E l i a v  -  E f r a t  Z i v  B e n a r o y a
הילה אליאב - אפרת זיו בן ארויה

Accompanied by: Ofira Eliav

Hila Eliav grew up in a home with a very worried mother.
Hila, as a disciplined child, was considerate of her mother, trying not to worry her 
and fulfill her expectations. In her adulthood, she studied law and practiced the 
profession for several years but was severely disappointed by this choice. She 
decided to switch a profession - not out of unbearable difficulty, but out of a vision 
of the life of the here and now. She enrolled in dog training and animal-assisted 
special populations studies. A few years later, she studied the treatment of people 
using the CBT method, went deeper into the field of NLP and in recent years even 
had a therapeutic closure with her mother.

The artist Efrat Ziv Benaroya writes about her creative process: “The base of the work 
was created in a colorful dog food bowl; Hila found her destiny, similarities, giving, 
quiet and power through man's best friend, where color and nature began to drip 
and diversify her life. In this bowl is head is planted with eyes closed, and full of 
content from the world of law that fills it with chaos and anxiety. The encounter of the 
old self with the world of life has brought renewed, natural and harmonious growth. 
This growth is expressed in the upper part of the work, which consists of only natural 
materials, all bearing seeds and illustrating their potential. The grasshopper’s skin, 
combined in the work, is real and symbolizes undressing the old self in favor of the 
new. Separation from the old world, for all its previous achievements: a whole and 
complete world, but no longer relevant and no longer providing vitalit״.

אפרת זיו בן ארויה, בטיפול, טכניקה מעורבת, צילום, 45/28
Efrat Ziv Benaroya, In treatm

ent, m
ixed m

edia, photograph, 28/45
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A m i t a  K a d i m a  -  O f r a  B e r e n s t e i n
עמיתה קדימה - עפרה ברנשטיין

Accompanied by: Tal Hadari Menagen

Amita Kadima was born in Warsaw where she spent her early childhood with her 
parents. When World War II broke out, her father apparently went out to defend 
the city. Her mother and Amita fled east to Bialystok and later migrated to Kirov in 
the former Soviet Union. They lived there during the war years. They had their share 
of disease and hunger. At the end of the war, the two returned to Warsaw and met 
her father. Amita says that returning to the embracing Jewish environment and the 
opportunity to study at a Jewish school founded by JDC in Warsaw restored her joy 
of life and her sense of belonging. She excelled in her studies, joined the Hashomer 
Hatzair movement, adhered to the love of Israel and in 1949 the family immigrated 
to Israel with hopes for a new and safe life. At the beginning of the school year, Amita 
joined a class of her age with great excitement, but here she experienced a crisis.
 
Ofra Bernstein writes: “As an onion that reveals layer after layer, a story of difficulty 
and overcoming it is revealed.
As a new immigrant, and in the absence of knowledge of the Hebrew language, 
Amita felt like a ״log״ in the classroom. The transition from an outstanding student 
in the country of origin, to an inability to communicate with the environment and to 
understand what is being learned, has led to loneliness and frustration. She severely 
disappointed herself.
However, with effort and diligence, she acquired the Hebrew language. She later 
enrolled in a seminar for teachers and later for university. She was an educational 
consultant and also went on nine educational missions to Russia and Ukraine. In 
these countries, she established ‘ulpanim’, taught Hebrew and introduced learners 
to Israeli culture.
The picture of the class that Amita described to me and the image of a log led me to 
build simple elements, made of ceramic material, they represent and are arranged as 
students in a class - Amita among them, and her feelings within her״.

שטיין, בול עץ, פיסול קרמי, 120/100
עפרה ברנ

O
fra Berenstein, Log of w

ood, ceram
ic sculpturing, 100/120
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ר פ י י פ ן  ח  - ק  ז ב ת  ר נ כ
Kineret Bazak - Chen Peiper

ליווי: ניצה ערמון

כנרת בזק היא ילידת רמת השרון. בהיותה בת תשע עברה תקיפה 
לא  היא  בביתם.  שהתארח  משפחתה,  קרוב  נער,  ידי  על  מינית 
שיתפה איש בכל אשר אירע. כשהגיעו אורחים ללינת לילה, דאגה 
חלונה.  נעצים בקרבת  פיזרה  ואף  נעול תמיד  יהיה  כנרת שחדרה 
של  החברתי  האונס  נגד  העירייה  בכיכר  ההפגנה  בעת  לאחרונה, 
הנערה באילת, ביקשה כנרת את רשות הדיבור - וחשפה באומץ 
וביקשנו  כך הגענו אליה, על מנת לשתפה בפרויקט  את סיפורה. 

מחן פייפר לעבוד אתה. 

כותבת חן פייפר: ״כיום כנרת היא אשה בוגרת. הזמן האינסופי של 
פחד תמידי שחוותה, קשה לביטוי אמנותי. התלבטתי רבות כיצד 

אוכל להביע את רגשותיי מול כאבה, באיזה מדיום אשתמש... 
סקיצות רבות הביאו אותי לבחירה בחומר פשוט - חבל, בו ביצעתי 
הראשון  הקשר  בהדרגה.  ונפרמים  נפתחים  אשר  כפולים  קשרים 
שננעצות  לסיכות  בדומה  אדום,  ראש  בעלות  סיכות  עם  נעוץ 
בבובות וודו כדי להרחיק את הרוע. בחרתי ליצור 18 )ח"י( אלמנטים, 
כשהאלמנט האחרון בסדרה פרום ופתוח. הסדרה השנייה, המוצגת 
לבן,  בגבס  טבולים  זהים,  אלמנטים  מאותם  מורכבת  במקביל, 
ומעבירים תחושת קיפאון. מאוד חשוב עבורי בעבודה משחק האור 
כוחה  את  ומביע  השטח  פני  על  הריחוף  את  מדגיש  האור  והצל; 
של כנרת להתרומם ולחיות חיים מלאים עם שני ילדיה ובעיסוקה 

כמורה לאמנות וכיוצרת בעצמה״. 

חן פייפר, קשרים כפולים, טכניקה מעורבת )עבודת חבלים(, 50/200
Chen Peiper, Double knots, mixed media, 200/ 50
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ל ו א ש ן  ב ר  מ ת  - ן  ו מ ר ע ה  צ י נ
Nitza Armon - Tamar Ben Shaul

בשנת 2018, איבדה ניצה ערמון  את בתה גלית שהייתה בת 44, בגלל מחלת הסרטן.
וחוקרת  מרצה  ארגונית,  לפסיכולוגיה  דוקטור  הייתה  יעקב,  בן  ערמון  גלית  הבת, 
באוניברסיטת חיפה, רעיה ליואב ואמא לתאומים. גלית נלחמה באומץ רב ובנחישות 
במחלתה וזאת בטיפולים חדשניים ושבירת גבולות בעולם הרפואה  כשהיא ממשיכה 
ומתוך  ביודעה שאין מרפא למחלתה,  לחייה  ולרוץ במרתון. בשנה האחרונה  להתאמן 
רצונה להשאיר תרומה משמעותית אחרי לכתה, בחרה גלית להקדיש את גופה למדע 
ובכך  אחרים,  חולים  של  חיים  להצלת  כפלטפורמה  לשמש  רצון  מתוך  בחיים,  בעודה 

היוותה מקור השראה לרבים. 

האמנית תמר בן שאול מציירת בהשראת סיפורן של ניצה וגלית – את אהבת האם 
נושאים  ששני  לגלות  היה  מפתיע  לתמר  ניצה  בין  במפגשים  עוד.  שאיננה  לביתה 
שמרבים להופיע בציוריה של תמר - הכלבים שלה והצבי, בגרסאות שונות, ליוו  את 

גלית  בחייה, והיו משמעותיים גם עבורה. 
כותבת ניצה: 

״אמא ובת
חיים ומוות

הביחד והדמיון
האהבה והקשר העמוק

החלל שנשאר אחרי המוות
והקרניים התלויות.. ולצידם הכלבים, הדגים  ואחים.  ילדים  נותרים הורים, בעל,  ועדיין 
גלית ביקשה ממני לשמור על שמחת החיים שלי, ולהמשיך בעשייתי המבורכת למען כל 

בני המשפחה והקהילה. אני משתדלת מאוד לקיים את הבטחתי לה״.

K i n e r e t  B a z a k  -  C h e n  P e i p e r
כנרת בזק  -  חן פייפר

Accompanied by:  Nitza Armon

Kineret Bazak was born in Ramat Hasharon. At the 
age of nine, she was sexually assaulted by a teenager, 
a relative of hers, who was staying at their home. She 
did not share this with anyone. Every time guests came 
to stay for the night at her family house, Kineret was 
making sure that her room would always be locked, 
and even scattered pins around her window. Only 
recently has she bravely revealed her story.

Chen Peiper writes: ״ Today, Kineret is a mature woman. 
The endless time of perpetual fear she experienced, 
is hard for artistic expression. I have been debating a 
lot about how I can express my feelings in the face of 
pain, what medium I will use ... Many sketches led me 
to choose a simple material, a rope, in which I made 
double knots which open and untied gradually. The 
first knot - sticks with pins with a red head, similar 
to the pins that are stuck in voodoo dolls to ward off 
evil. I chose to create 18 (CHAI) elements, with the 
last element in the series open. The second series, 
shown in parallel, consists of the same identical 
elements, dipped in white plaster, and convey a 
sense of stagnation. Another important element for 
me in this work is the play of light and shadow; The 
light emphasizes the levitation on the surface, and 
expresses Kineret strength to rise and live a full life 
with her two children, and in her occupation as an art 
teacher and as an artist.



39 38

Nitza Armon -  Tamar Ben Shaul
ניצה ערמון - תמר בן שאול

In 2018, Nitza Armon lost her daughter Galit, who 
was 44, due to cancer. Her daughter, Galit Armon Ben 
Yaakov, was a doctor of organizational psychology, 
a lecturer and researcher at the University of Haifa, a 
wife to Yoav and a mother of twins. Galit fought with 
great courage and determination her illness, with 
innovative treatments and breaking boundaries in the 
world of medicine, while continuing to train and run 
marathons. In the last year of her life, knowing that 
there was no cure for her illness, and out of a desire to 
make a significant contribution after her passing, Galit 
chose to dedicate her body to science while she was 
alive, and by doing that inspiring many.

The artist Tamar Ben Shaul, inspired by the story of 
Nitza and Galit – draws the mother's love for her 
daughter that is no more. In the encounters between 
Nitza and Tamar, it was surprising to discover that two 
subjects that often appear in Tamar's paintings - her 
dogs and the deer, in different versions, accompanied 
Galit in her life, and were significant for her as well.

Nitza adds: ״Galit asked me to keep my joy of life, and 
to continue my blessed work for the whole family and 
the community. I try very hard to keep my promise 
to her״.

תמר בן שאול, געגוע, דיפטיך, שמן על קנבס, 200/160
Tamar Ben Shaul, Yearning, diptych, oil on canvas, 160/200
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ץ י נ י ז ק ת  י ג ח  - ר  ד ט ק ו מ ת  י ל ג ר מ
Margalit Muktader - Hagit Kazinitz

ליווי: נאוה משולם

בגיל 16 נשלחה מרגלית, על ידי משפחתה באירן לישראל, כדי להינשא 
עם קרוב משפחתה. עבור מרגלית, נערה תמימה ויפה, הייתה זו מעין 

הבטחה לחיים טובים יותר מאלה הצפויים לה בארץ מולדתה. 
נפשית,  אליה  התאכזר  בעלה  לחלוטין;  כשונה  התבררה  המציאות 
ללמוד  מרגלית  על  היה  בארץ,  לחלוטין  בודדה  וכלכלית.  פיסית, 
כדי  תוך  למחייתה,  עבדה  היא  נקלעה.  שאליו  המצב  עם  להתמודד 
גידול שלושת ילדיהם, וכך יכלה לממן לעצמה לימודי נהיגה ולהעמיק 

את שליטתה בשפה העברית. 
עם השנים, הצטרפה מרגלית לסדנאות לימוד טכניקות של העצמה 
ראשה,  ולזקיפת  להתרוממות  מדיכוי  שעברה  התהליך  את  אישית. 
אם  התלבטה  מרגלית  בתערוכה.  המבקרים  עם  לשתף  רוצה  היא 
ישבה  פעמיים  גורלה.  מר  על  באירן  שנשארה  למשפחתה  לספר 
וכתבה להוריה מכתב ארוך ומפורט אך קרעה את המכתב לגזרים, ולא 

שלחה.

הניעה  מסופר,  ולא  בנפש  עמוק  שמהדהד  כאב  של  הזו  הפעולה 
לרשום  ממרגלית  ביקשה  היא  ביצירתה.  קזיניץ  חגית  האמנית  את 
מילים משמעותיות עבורה הקשורות לדרך שעברה בכדי ליצור מהן 
מיצב של מילים, קרועות ומחוקות בתוך סבך שורשים עקורים. כמו 
גדולי ממדים, שיר אהבה מרגש  נייר  גיליונות  כן, הדפיסה חגית על 
ביטוי  לידי  באים  המטופלים,  בדפים  לאמה.  מרגלית  שהקדישה 
בחייה  שינוי  ולחולל  מעשה  לעשות  מרגלית  החליטה  בהם  הרגעים 

והם תלויים כמרחפים מעל מיצב השורשים.

חגית קזיניץ, אבן על ליבי, מיצב, טכניקה מעורבת, 300/200 
Hagit Kazinitz, A stone on my heart, installation, mixed media 200/300
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ר ע י ל  ג י ס  - ר  ב י י ט י  ר ו נ י  ד ע
Adi Nuri Taiber - Sigal Yaar

ליווי: אורלי יצחקוב

והרגישה  הנפשי,  במצבה  תקין  לא  שמשהו  חשה  טייבר  נורי  עדי  השנייה,  בתה  לידת  לקראת 
שהיא זקוקה לעזרה מקצועית. חמותה, פסיכולוגית קלינית, חשבה שעדי חשה דכדוך שהוא 
נורמלי לנשים אחרי לידה, והציעה לחכות מעט, בתקווה שהזמן יעשה את שלו. לאחר מספר 
התחילה  וחמותה  בעלה  ובתמיכת  סיוע,  לקבל  שצריכה  התעקשה  עדי  פשוטים,  לא  שבועות 
טיפול פסיכיאטרי ותוך כשלושה שבועות של נטילת כדורים התחילה לחזור לתפקד. ברור היה 
לעדי שהיא מתכוונת להתנדב בכל מסגרת אפשרית כדי לעזור לנשים במצבה, לספר על ניסיונה, 
על רגשות האשם, על התקף החרדה שהופיע משום מקום אצל אשה כמוה, עם שמחה ואהבת 
החיים. היא התגייסה מיד לתמוך בנשים הללו, להעביר את המנטרה "זה יעבור" ולהראות שיש 

דרך החוצה. 

מספרת האמנית סיגל יער: "עדי נכנסה לליבי מהרגע הראשון. היא סיפרה בפתיחות את סיפורה 
ללא ניסיון ליפות או להסתיר. סיפור אודות דיכאון לאחר לידה שאובחן כחרדה בנימה דיכאונית.

כמי שעברה בעצמה דיכאון לאחר לידה, ידעתי עד כמה לא קל לשתף את הסביבה עם שלל 
אסוציאציות  בי  התעוררו  לסיפור,  הקשבה  כדי  תוך  לנושא.  הלגיטימציה  וחוסר  הסטיגמות 
ויזואליות וכתבתי לעצמי מילים כמו רכבת הרים רגשית, מנהרה/נפילה – אשר בהמשך הזכירה 
לי ויזואלית את 'אליס בארץ הפלאות'. בציור מופיעים ציטוטים של השיקוי )"שתי אותי"( ועליו 
המנטרה 'זה יעבור'. באמצעו ניבטת העין הגדולה, שצוירה כפי שעדי תיארה עין של אדם בדיכאון 

ובה, בחלק התחתון, הוספתי גם מעין לחלוחית תלויה". 

עדי חובקת כעת את ילדתה הרביעית, הלידות עברו בשלום והיא ממשיכה בעשייתה המבורכת.

Margalit  Muk tader -  Hagit  Kazinitz
מרגלית מוקטדר - חגית קזיניץ

Accompanied by: Nava Meshulam

At the age of 16, Margalit was sent to Israel by her family in Iran 
to marry a relative. For Margalit, an innocent and beautiful girl, 
it was a kind of promise of a better life than the one expected 
in her homeland. But the reality turned out to be completely 
different; Her husband was cruel to her mentally, physically, 
and financially.
Completely lonely in the country, Margalit had to learn to deal 
with the situation she found herself in. She worked for a living, 
while raising their three children, so she could finance driving 
lessons, and deepen her knowledge of the Hebrew language.
Over the years, Margalit has joined various workshops and 
learned personal empowerment techniques. She wants to 
share with visitors to the exhibition the process she went 
through- from oppression to empowerment. Margalit was 
debating whether to tell her family who remained in Iran 
about her fate. Twice she sat and wrote her parents a long and 
detailed letter but tore the letter to shreds, and did not send it.
 
This act of pain that resonates deep in the soul and is untold, 
motivated the artist Hagit Kazinitz in her work. She asked 
Margalit to write down meaningful words that are related to the 
course of her life in order to create from them an installation of 
words, torn and erased within a tangle of uprooted roots. Also, 
Hagit printed on oversized sheets of paper, an exciting love 
song that Margalit dedicated to her mother. In the processed 
papers, the moments in which Margalit decided to take action 
and bring a change in her life are reflected and they hover 
over the installation of the roots.

חגית קזיניץ, אבן על ליבי, מיצב, פרט
Hagit Kazinitz, A stone on my heart, installation, detail
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A d i  N u r i  Ta i b e r  -  S i g a l  Ya a r
עדי נורי טייבר - סיגל יער

Accompanied by: Orly Itzhakov

Towards the birth of her second daughter, Adi Nuri Taiber experienced a severe crisis 
and felt she needed professional help. After several difficult weeks, she turned to 
her husband and mother-in-law for support and began psychiatric treatment. It was 
clear to Adi that she intended to volunteer in every possible setting to help women 
in similar situations, to talk about her experience, about the feelings of guilt, about 
the anxiety attack that seemed to appear out of nowhere for a woman like her, with 
joy and love of life. She immediately volunteered via various frameworks to support 
women in similar situations and convey the mantra ״it will pass״ - to show them that 
there is a way out.

Artist Sigal Yaar tells: ״Adi entered my heart from the first moment. She openly told 
her story with no attempt to beautify or hide. A story about postpartum depression 
that was diagnosed as anxiety in a depressive tone.
As someone who went through postpartum depression, I know how hard it is to share 
these feelings with an environment full of stigmas and illegitimacy to the subject. 
While listening to the story, visual associations arose in me and I wrote words for 
myself such as:  an emotional roller coaster, a tunnel / fall – words which later visually 
reminded me of 'Alice in Wonderland'. The painting features quotes from this story, 
through which the big eye is seen, drawn as Adi described a depressed person's eye״.

Adi is now embracing her fourth child; the births went well and she continues her 
blessed work. 

סיגל יער, Down the rabbit hole, שמן על קנבס, 50/70
Sigal Yaar, Down the rabbit hole, oil on canvas, 70 /50
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ד ל פ ה  ר ש  - ן  נ ח ה  נ ל י א
Sara Peled - Ilana Hanan

ליווי: נורית אניב בר

לאחר  מיד  חנן.  אילנה  של  סיפורה  את  רבה  ובהערכה  בחיוך  מציפה  פלד  שרה  של  יצירתה 
תמך  לא  הוא  אחרת.  אשה  למען  הבית  את  לעזוב  בעלה  בחר  אילנה,  של  השלישי  בנה  לידת 
בעלת  אופטימית,  אשה  אילנה,  ילדיה.  שלושת  את  לגדל  לבדה,  נותרה  והיא  כלכלית  בה 
ילדיה,  את  ולגדל  לשרוד  כדי  הכול  לעשות  מוכנה  הייתה  נפשי,  וחוזק  חיובית  חשיבה 
הביאה  ילדים  בגן  מוסמכת  כמטפלת  עבודתה  שקטים.  וחיים  גבוה  חינוך  להם  ולהעניק 
צרכי  כל  את  לממן  הספיק  לא  הכספי  הגמול  אבל  בגן,  רגע  מכל  והנאה  רב  סיפוק  אמנם  לה 
מביתה יוצאת  הייתה  נרדמו,  כשילדיה  ערב,  ובכל  ויתרה  לא  אילנה  שלה.  הקטנה   המשפחה 

לעבודות ניקיון בארבעה מקומות נוספים, לצורך השלמת הכנסה. 

אורח החיים הזה בא לידי ביטוי בארבע הגבעות הכהות שבתחתית הציור, אשר ביניהן אילנה 
"מג'נגלת" עד שעות לפנות בוקר, ישנה כשעתיים, וחוזר חלילה, ללא הקדשת רגע של מחשבה 
הכלכלית.  בהתנהלותה  בעיקר  קשיים  התגלו  מאמציה  כל  למרות  בריאותה.  ועל  עצמה  על 
את  שהעריכו  טובים,  אנשים  ילדיה.  ועל  עליה  שאיימו  נושים  כבדים,  חובות  כללו  אלו  קשיים 
והדריכו  עליה  ששמרו  הם  צרה.  בשעת  תמיכה  לה  לתת  והתנדבו  לעזרתה  באו  התמודדותה, 

אותה בהתנהלותה הכספית והמשפטית לאורך כמה שנים עד שהצליחה להתאושש.
על  השומרים  הגן  ילדי  מצטופפים  בו  פורח  לכדור  המחובר  לולייני  במוט  אוחזת  היא  בציור 
חדוות החיים שלה ומדגישים את בחירתה התמידית לראות את חצי הכוס המלאה, למרות 

הקשיים שבהם נתקלה.

אילנה חיה כיום בזוגיות טובה ותומכת, מנהלת גן ילדים פרטי בהצלחה ונהנית מהמשפחה 
הנפלאה שלה, הכוללת גם נכד ראשון.

שרה פלד, כעוף החול, אקריליק על קנבס, 60/100
Sara Peled, Like the phoenix, acrylic on canvas, 100/60
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ן פ ג ה  י ל ד  - י  ב ו ב ח מ ל  ט י מ
Meital Machbubi - Dalia Gefen

ליווי: טלי ורטהיים עפרון

מיטל מחבובי נולדה באילת. בת זקונים במשפחתה. בהיותה בגיל 
צעיר מאוד התגרשו הוריה. אמה עבדה שעות ארוכות, אחיה יצאו 
מהבית והיא נאלצה להסתדר ולגדל את עצמה. היא נישאה ועברה 

לגור ברמת השרון, ליד הורי בעלה. 
כבעלת  אובחנה  היא  הגן,  בגיל  מיטל  של  הקטנה  בתה  כשהייתה 
מיטל  הרצף.  על  כנמצאת  הוגדרה  ובהמשך  התנהגות,  הפרעות 
עזרה  ולחפש  לחשוף  להסתיר,  לא   – אמיצה  החלטה  מייד  קבלה 
מקצועית עבור בתה ועבור המשפחה כולה, סוג של יציאה מהארון. 
בהמשך התרחשו אירועים קשים של אשפוז פסיכיאטרי וניסיונות 

אובדניים.

כן,  לפני  הכרנו  לא  חודשים.  כמה  לפני  ”נפגשנו  גפן:  דליה  כותבת 
וספק אם היינו נפגשות. זה היופי והכוח שיש לאמנות. מיטל היא 
אשה בעלת עוצמה, חכמה, ורבלית, שקולה ועם לב ענק. המשפחה 
עבורה היא ערך עליון והיא יודעת לדאוג להם לביטחון ויציבות. את 

הנאמר לעיל אני מנסה להעביר בעבודה שלי. 
לסביבתו  המאיר  מגדלור   – מיטל  עבור  דימויים  מספר  בעיני  עלו 
היא  הסירה  בו  מפרש,  סירת  של  דימוי  ואף  הבטוחה,  הדרך  את 
המשפחה, ומיטל, שהיא התורן והמפרש - מנווטת את מסע חייהם. 
גוף האור נמצא במצבים שונים; פונה למעלה כמו בתפילה לעזרה, 

מרכין ראש ומשדר זקיפות איתנה. 
העבודה עשויה בעיקר מחומרי גלם טבעיים – חומרים של החיים 
שתואמים לדעתי את דמותה של מיטל: בטון, משקולת ברזל גולמי, 

מגנט צבוע אדום.
זכיתי לראות את תגובתה המרגשת של מיטל לפסל, אשר חיזקה 

את התחושה שאני לוקחת חלק בפרויקט חברתי חשוב ביותר".

S a r a  P e l e d  -  I l a n a  H a n a n
אילנה חנן - שרה פלד

Accompanied by: Nurit Aniv Bar

Immediately after the birth of Ilana's third son, her 
husband left her for another woman. He did not support 
her financially and she was left to raise her three children 
alone. Ilana, with her positive thinking and mental 
strength, was willing to do everything to survive and give 
her children a higher education and a quiet life. Her work 
as a certified kindergarten teacher did not allow her to 
support all her family's needs. Ilana did not give up, and 
every evening, after her children went to sleep, she went 
working a second shift in house cleaning in four different 
places, to supplement her income. 

This lifestyle is reflected in the four dark hills at the bottom 
of the painting, between which Ilana ״juggles״ until the 
wee hours of the morning, and only catches two hours of 
sleep every night. Despite all her efforts, she encountered 
difficulties in her financial conduct that included heavy 
debts, and creditors who threatened her and her children. 
Good people, who knew her and appreciated her, came to 
her aid and volunteered to give her support in a time of 
need until she was able to recover.
In the painting Ilana is holding a pole attached to a balloon 
in which the kindergarten children are huddled, guarding 
her joy of life despite the difficulties she has encountered.

Ilana currently lives in a good and supportive relationship 
and successfully runs a private kindergarten.
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M e i t a l  M a c h b u b i  -  D a l i a  G e f e n
מיטל מחבובי - דליה גפן

Accompanied by: Tali Wertheim Ephron

Meital Machbubi went through a difficult time as a child. At a very young age her 
parents got divorced, her mother worked long hours, her brothers left home and she 
had to take care of herself. She later married and moved to Ramat Hasharon. When 
Meital's little daughter was in kindergarten, she was diagnosed with a behavioral 
disorder, and was later defined as being on the spectrum. Meital immediately 
made a brave decision - not to hide, but to expose and seek professional help for 
her daughter and for the whole family.  In a way, “coming out of the closet”. Her 
daughter later went through difficult periods of psychiatric hospitalization and 
suicide attempts.

Dalia Gefen writes: ״Meital is a woman who is powerful, smart and with a huge heart. 
Family is a top priority for her and she knows how to take care of their security and 
stability. I tried to convey all of the above in my work. I came across a number of 
images for Meital - a lighthouse that illuminates the safe way to its surroundings, and 
even an image of a sailboat, in which the boat is the family, and Meital, is the mast 
and sail, navigating their life journey. The body of light is shown in different states; 
turns up as in a prayer for help, or bows its head down or in an upright position.  
The work is made mainly of natural raw materials - materials of life that in my 
opinion match Meital's image: concrete, a raw iron weight, a red painted magnet״.

דליה גפן, מגדלור, מיצב, טכניקה מעורבת, 90/170
Dalia Gefen, Lighthouse, mixed media installation, 170/90
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ר ל ד א ט  נ ז י ר פ ה  א ל  - ד  ו ד י  ל ר ו  א
Orly David - Leah Prizant Adler

ליווי: טל הדרי מנגן

נישואיה של אורלי דוד קבלו תפנית כבר בהריונה עם בתה הראשונה. לאהבה ולחום התלוו 
עלבונות, מכות, השפלות. היא, שגדלה בבית תומך, חם ומכבד, בחרה להסתיר מפני משפחתה 
והאנרגיה  ומחבריה  מיקיריה  אותה  לבודד  דאג  בעלה  לחייה.  שנלווית  הבושה"  "גודל  את 

והשמחה שאפיינו אותה נעלמו כלא היו.
כותבת אורלי דוד: "... רציתי לנטוע את שורשיי. לצמוח, לאהוב, לחבק והייתי שם, ממסמרת 

כל חבטה, נשלטת, סופגת ומוותרת".
נולדו לה ארבעה ילדים וכשגדלו יצאה לעבוד. כשבעלה החליט לנדות את בתו הבכורה ואסר 
על אורלי כל מפגש אתה הגיעה גם ההבנה שהיא חייבת לעשות מעשה. לדבריה "אספתי את 
השברים, העזתי ויצאתי. הרשיתי לעצמי להפליג אל מסע המשך חיי אשר בו אני רב החובל 

וילדי לצידי." 

לאה פריזנט אדלר עובדת שנים רבות בעמותת "עלם" )עמותה הנותנת מענה לצעירים ולנוער 
מחפשת  שהיא  קרשים  על  לצייר  להעדפתה  השורשים  טמונים  שם  גבוהים(.  סיכון  במצבי 
ומוצאת ברחוב. היא מטפלת בהם בצבעי אקריליק מונוכרומטיים ובגרפיט, תוך שמירה על 
ראשוניותם. על משטחי הצבע היא רושמת בקווים עדינים ויוצרת חיבורים נוספים באמצעות 
הדרי  וטל  אורלי  עם  השיחות  בעקבות  שעשתה  העבודה  מסמרים.  שפגט,  חוט  קולאז'ים, 
מורכבת ממספר קבוצות של משטחי עץ הבונים מיצב עדין ומרומז. המפגש של אורלי עם 
עבודת האמנות שעשתה לאה בהשראתה היה מיוחד במינו. אורלי, נרגשת, מצאה את עצמה 
במיצב הציורים, מזדהה עד הפרטים הקטנים: החבל שנכרך סביבה, הצבע הוורוד והמסמרים 
סירה,  של  רישום  התחלה,  ניצני  מוצאת  היא  שנשארו,  הצלקות  את  לה  מזכירים  העץ  על 

מתחברת לפרח האדום – זו היא. 

אורלי לומדת במכללת בית ברל למודי קרימינולוגיה, עובדת פרקליטות מרכז בתחום הפלילי, 
חיה עם בן זוג תומך, ומפיצה סביבה חוכמת חיים עמוקה.

לאה פריזנט אדלר, פרק זמן, פרט, 180/90
 Leah Prizant Adler, Life time, detail, 90/180
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O r l y  D a v i d  -  L e a h  P r i z a n t  A d l e r
 אורלי דוד - לאה פריזנט אדלר

Accompanied by: Tal Hadari Menagen

Orly David's marriage took a turn already in her pregnancy with her first daughter. 
Love and warmth were accompanied by insults, beatings, humiliations. She, who 
grew up in a supportive home, chose to hide from her family the shame that 
accompanies her life. Her husband succeeded to isolate her from her loved ones and 
friends and the energy and joy that characterized her disappeared.
Orly gave birth to four children, but her husband's attitude did not change, hugging 
and hurting. When she felt enough is enough she collected the pieces and set out 
with her children to generate a new life independently.

Leah Prizant Adler has worked for many years for ״Elem״ (an organization that 
provides a solution for young people and youth at high risk). Therein lie the roots of 
her preference to paint on planks she finds on the street.

The work she did consists of several groups of wooden surfaces that build a delicate 
and implicit installation. Orly's encounter with the artwork inspired by her that Leah 
made was most exciting. Orly, saw herself in a rope wrapped around her, the pink 
color and the nails on the wood reminding her of the scars left on her, the red flower 
- is her. 
Orly studies Criminology at Beit Berl College, works in the Central Prosecutor's Office 
in the criminal department, lives with a supportive spouse, and spreads a deep 
wisdom into her environment.

לאה פריזנט אדלר, פרק זמן, מקבץ ציורים על קרשים, פרט ממיצב, 180/90
 Leah Prizant Adler, Life time, installation, detail, 90/180
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Participants in the exhibition
W o m a n  S t o r y t e l l e r  -  A r t i s t

Orly David - Leah Prizant Adler

Meital Machbubi - Dalia Gefen

Ilana Hanan - Sara Peled

Adi Nuri Taiber - Sigal Yaar

Margalit Muktader - Hagit Kazinitz

Nitza Armon - Tamar Ben Shaul 

Kineret Bazak - Chen Peiper

Amita Kadima - Ofra Berenstei

Hila Eliav - Efrat Ziv Benaroya

Michal Shahar - Tal Levine

Tali Stoff - Ossi Yalon

Geula - Tali Wertheim Ephron

Sara Ginot - Anat Simons

Hagit Menashe - Anat Bar El

Liey Zilberman - Niza Hoffman
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ענת סימונס, ללא כותרת, פרט
Anat Simons, Untitled, detail
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The exhibition Kol Isha is the product of a long-term project in which forty women, 
residents of Ramat Hasharon, took part. This special group consists of women who 
volunteer at ״Migvanim Community Centers Kol Isha״, women who narrate their life 
stories, the artists that joined them, and the curator.
The exhibition presents various artistic expressions of the struggling stories of local 
women, who have experienced significant difficulties in their lives. The artworks 
portrait their stories and emphasize the message these women seek to convey in 
their decision to be exposed.

Fifteen women responded to an open-call published in the city. They decided to 
share with others the difficult hardships they went through in their lives, and how 
they overcame them. During the first stage, we paired each woman to an artist who 
listened to her, and then interpreted and embodied the story into art. 

The artists who joined the project come from different backgrounds and fields of 
creation - so that a kind of exciting surprise was expected, where the stories would 
lead each artist in a different direction and then a cohesive exhibition would be 
built. Artists create from their inner world; their art reflects the issues close to their 
hearts. Many of the artists create a series that builds a cohesive statement. Thus, in 
addition to the impressive technical ability, the inner truth of the work is important 
as well. 

This project is unique in that it is external to the path of the artists. Most pointed 
out that it is unlikely that they would have encountered on a daily basis the story 
to which they refer in their work. A rare encounter is created in which the artists are 
required to step out of their closed and familiar world, and open up to women who 
entrust their story to them. It is exciting how sincere and fruitful the connection 
developed. The narrators and artists set out on a joint journey in the early days 

of the Corona, wearing masks, but virtually removing them completely, and the 
connections were made.

It is a convoluted process that relies on the courage of the narrator and the artist's 
commitment to be there for her, to give her story a proper stage, while being 
consistent with her artistic values. Each pair has a narrator and an artist - accompanied 
by a representative from the ״Kol Isha״ group for support and help.

During the introductory phase, the artists had to encounter many issues: the 
decision of how to approach the story, how to give artistic expression to the fear, 
sadness and pain that accompanied the narrators. The sense of responsibility 
hovered, along with many question marks raised regarding the different choices 
each and every one of the artists faced.

The fact that a group of women carry together a torch aimed to spotlight brave 
women evokes a sense of a modest ritual of lighting beacons intimately. A ritual 
that engages the audience with the difficult daily struggles of the narrators.
The exciting encounters of the women narrators with the creations that were 
inspired by them, led them to understand that they are the ones who are at the 
center of the project and gave them the respect they deserve. This is the proof 
of the importance of this venture personally, socially and for the community as a 
whole.

And finally, when I approached the artists taking part in the project I was received 
with open arms and was thanked by all of them. Neither of them nor I have had a 
similar experience. The fears were many and alongside them stood the desire to 
take part in such a significant social enterprise. The artists worked long hours for 
months, diving into the stories they heard and bringing about the realization of the 
exhibition Kol Isha.

Ronit Zor, Curator of the exhibition

W o m e n  S t o r y t e l l e r s  a n d  A r t i s t s  -  Ta p e s t r y
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trust and mutual commitment among the 40 women so that the meetings turned 
out to be very significant for each one of them. This collaboration is reflected in 
the Kol Isha exhibition, which presents the story and message of every woman 
alongside the artwork and in this way resonates  their voice.

We will launch the exhibition on International Women's Day, under the auspices of 
Deputy Mayor Dovrat Weiser.  After the opening, we will continue to present it to 
the general public and high school students. The main event will be an international 
zoom event sponsored by JCC Global where the exhibition and the accompanying 
stories will be presented. During this event the women from Krakow JCC will present 
their Women Haggadah and the women from Palo Alto will share their insights from 
their local work.

We would like to thank all the special women who participated in the project and 
 women who initiated and accompanied this moving process of female ״Kol Isha״
dialogue.

Special thanks to Ronit Zor, the curator who orchestrated the pairings and produced 
the exhibition with professionalism, sensitivity and creativity.

Additional end notes from Dovrat Weiser: ״I believe that on the way to a pivotal 
change in life, one stops to receive a “shot” of encouragement and courage. I am 
a big believer in female power. I believe in our strength as a team. Each of us has 
qualities, strengths, boldness and courage - only sometimes we are blind to the 
forces within us. Almost every one of us in one situation or another has experienced 
difficulty, pain, loss through giving up on herself, her soul and sometimes her body.
Here is the female power, our power as a group - to come and pick each other up in 
all sorts of ways, by listening, holding the hand, by distracting, directing - to show 
the way back.
And this is what the exhibition talks about and shows - the story of each woman 
who chose to tell her story and show the work of the artist who held out her hand״.
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Nitza Armon
Project Manager

Idan Lamdan
 Chairman of Migvanim and Member 
of Ramat Hasharon City Council

Dovrat Weiser
Deputy Mayor
Ramat Hasharon City
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 is a joint venture, as part of the JCC Global Fellows-Amitim Program - ״Kol Isha״
whereby three Jewish Community Centers have joined hands: ‘Migvanim’ 
Ramat Hasharon, JCC Krakow in Poland and the Oshman Family JCC in Palo Alto, 
California. It is a three-year program in which women from the three communities 
connect and meet, in order to create a dialogue and empower influential women 
from different communities around the world. As part of the project, each ״Kol 
Isha״ group selected an inspiring community project that gives women space in 
various fields.

The ״Kol Isha״ group, in Migvanim Ramat Hasharon, led by Deputy Mayor Dovrat 
Weiser, has chosen a voluntary community project, in which about 40 women 
participated. The group has chosen to focus on 15 women who have gone through 
severe crises in their lives in different aspects. They overcame trauma and now 
are interested in making their voices heard, and by sharing the story of their lives, 
influence and inspire other women.

The curator of the exhibition, Ronit Zor, connected between the women and 15 
artists from the community who expressed their desire to take part in the project 
and create a work that will express the stories and convey the message of each 
woman they worked with.

The work process was conducted in such a way that each pair of a woman narrator 
and an artist was accompanied by a representative from the ״Kol Isha״ group, who 
was a listening and supportive ear for both of them. The living spirit that led to the 
formation and leadership of the group was Nitza Armon, Vice President of Migvanim 
at the time, and when she retired, she continued her work voluntarily. Nitza built 
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Community Art Exhibition - a project of Migvanim "Kol Isha" group for women empowerment
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