
ART  לוח שנה תשפ"א 

 מה שהוא גורם 

 אמנות
 היא לא מה שהאמן רואה,

לאחרים לראות היא
* אנו עוקבים אחר כל ההנחיות בעקבות מגיפת הקורונה אדגר דגה

ומתנהלים לצידן . כל ההכנות הינן אך ורק באם המצב 
וההחלטות יאפשרו את קיום הארועים.



סרט + במאית - פנטסטאיש
מועדון מצפה ערוגות

עין גדי | 20:00

עין גדי
סדנת אומן עם גבע אלון

רחבת מועדון מצפה ערוגות
20:00

כיכר סדום
שירי יוסי בנאי - שיכורים ולא 

מיין
אולם עין תמר)מועדון בראשית(

20:00

הר עמשא
הצגת ילדים

"עכבר העיר ועכבר הכפר"
17:00



עבודותיו מבטאות כוח חיים עז וחום אנושי,
שדות הפרחים בציוריו משדרים אופטימיות מתפרצת, בצבעוניות עזה 

המנוגדת לנוף המדברי שבו האמן יוצר.

מושב עין תמרג׳וג׳ו אוחיון 



כיכר סדום
הצגת ילדים

המשאלה הגדולה
אולם עין תמר

17:00

1.10
כיכר סדום

דן שפירא בשירים מכל 
הזמנים

רחבת דשא בעין תמר
20:30

1.10
עין גדי

טניה וינוקור
כנרת בשירה ונגינה

מועדון עגול
20:00

הר עמשא
שעשועי פנטומימה | רותי תמיר

לכל המשפחה
משולב בפסטיבל הר עמשא ביער 

18:00 

הר עמשא
פסטיבל הר עמשא
הפקת אגף תיירות

הר עמשא
פסטיבל הר עמשא
הפקת אגף תיירות

עין גדי
שעשועי פנטומימה

רותי תמיר
לכל המשפחה

ליד עץ הבאובב
17:00

כיכר סדום
סדנת אומן עם קובי אפללו

בדשא )ליד בן עיון( בעין תמר
20:30

כיכר סדום
שעשועי פנטומימה

רותי תמיר
לכל המשפחה

בדשא )ליד בן עיון( בעין תמר
17:00

עין גדי
בלדי אולייר

הרצאה + רקדנית
מועדוו עגול

20:00

כיכר סדום
טניה וינוקור
כינור ושירה

רחבת דשא בעין תמר
20:00

עין גדי
ערב זמר עם קולית עין גדי 

שירי נחום הימן  
ברחבת עץ הבאובב

21:00

כיכר סדום
סדנת אומן עם יהלי סובול

רחבת דשא בעין תמר
20:00

פסטיבל התמר

פארק התמרים 

נווה זוהר עין גדי 
כיכר סדום

פסטיבל התמר

פארק התמרים 

נווה זוהר עין גדי 
כיכר סדום

פסטיבל התמר

פארק התמרים 

נווה זוהר עין גדי 
כיכר סדום

פסטיבל התמר

פארק התמרים 

נווה זוהר עין גדי 
כיכר סדום

פסטיבל התמר

פארק התמרים 

נווה זוהר עין גדי 
כיכר סדום

פסטיבל התמר

פארק התמרים 

נווה זוהר עין גדי 

כיכר סדום

עין גדי
רון בוחניק – רחבת מועדון 

מצפה ערוגות



נחמה גנור. "הללויה" 100X70 .2017 ס"מ. עטים צבעוניים על 
נייר כרומו מודפס. הציור הוצג בתערוכה של נחמה בלובי 

אולם מופעים בעין גדי. נוב'-דצמ' 2017.

קיבוץ עין גדינחמה גנור



 כיכר סדום
קולות מדבר בערב שירי 

יגאל בשן
אולם עין תמר

20:00

12-13.11
עיו גדי

פסטיבל הגרוב
רחבי הקיבוץ

בהפקת אגף תיירות

כיכר סדום
קומדיה - זוגיות על 

ארבע
אולם עין תמר

20:00

הר עמשא
נשים יוצרות בגליל

מועדון
20:00

כיכר סדום
גידי גוב

פארק אקולוגי
20:30

כיכר סדום
פסטיבל סדום ואהבה

פארק אקולוגי
24:00 - 14:00

הפקת אגף תיירות

כיכר סדום
פסטיבל סדום ואהבה

פארק אקולוגי
24:00 - 14:00

הפקת אגף תיירות

מועצה אזורית תמר
ארוע נשים אזורי - הדר לוי

גן נחשון במועצה
17:00



קיבוץ עין גדיגדעון קדם

בוגר המדרשה לאמנות ומתמחה באמנות שיקומית.
ציוריו מבטאים מטען פנימי מהתת מודע, הצבעוניות 

מציוריו מהדהדת ונותנת עוצמה ומסר.



הר עמשא
קומדיה - טיפול בצחוק

מועדון
20:00

כיכר סדום
טורניר טויטו

מגרש כדורסל 
עין תמר

10:00

מתחם תיירות
סובב ים המלח

אירוע רכיבה בעין 
בוקק

מתחם תיירות
סובב ים המלח

אירוע רכיבה בעין 
בוקק

עין גדי
יום הילד אזורי

עין גדי
10:00

 כיכר סדום -טקס ציון 
50 שנה לאסון הסלע ליד 

האנדרטה בנאות הכיכר

אקסטרים במסגרת אירועי הספורט בהפקת אגף תיירות

אקסטרים במסגרת אירועי הספורט בהפקת אגף תיירות

שבועיים קרוס פיט בהפקת אגף תיירות

שבועיים קרוס פיט בהפקת אגף תיירות



הציור מהסדרה ו"אנחנו כאן" – ציור שמן,
סדרת ציורים המדגישים את המקום וההוויה בכיכר סדום.

נאות הכיכראתי מלול



עין גדי
ההרצלים - מבית 

היוצר של הווקה פיפל
אולם "אבני"

20:30

שבועיים קרוס פיט בהפקת אגף תיירות

שבועיים מיינדפולנס – גוף ונפש בהפקת אגף תיירות

שבועיים Fitnessa  - מתחמי ספינינג, זומבה ועוד .שיתוף פעולה עם הולמס פלייס ו-Space. מביאים מאמנים שמביאים איתם אנשים בהפקת אגף תיירות

שבועיים Fitnessa  - מתחמי ספינינג, זומבה ועוד .שיתוף פעולה עם הולמס פלייס ו-Space. מביאים מאמנים שמביאים איתם אנשים בהפקת אגף תיירות

שבועיים מיינדפולנס – גוף ונפש בהפקת אגף תיירות

מיינדפולנס – גוף ונפש

שבועיים קרוס פיט



עלים משולבים
הציורים מצוירים בצבעי אקריליק וצבעי עפרון על נייר,

הר עמשאסוזט רזון



מתחם תיירות ים 
המלח

מרתון ארץ ים המלח
מתחם בתי המלון

הפקת אגף התיירות

מתחם תיירות ים 
המלח

מרתון ארץ ים המלח
מתחם בתי המלון

הפקת אגף התיירות

עין גדי "מחוברים 
לחיים" הקאמרי – אולם 

"אבני"
20:30

שבועיים Fitnessa  - מתחמי ספינינג, זומבה ועוד .שיתוף פעולה עם הולמס פלייס ו-Space. מביאים מאמנים שמביאים איתם אנשים בהפקת אגף תיירות



הציור: בנחל ערוגות. 
צבע שמן על דיקט. מידות: 90X70 ס"מ. 

אמן, צייר: קליף-בנימין יערן. – תושב עין גדי

קיבוץ עין גדיקליף בנימין יערן





 2013, אקריליק על בד, 100X140 ס"מ
יליד 1974, בוגר המדרשה והתכנית לתואר שני בבצלאל וזוכה פרס 

רפפורט לאמן צעיר בשנת 1012.

קיבוץ עין גדיאלעד קופלר



כיכר סדום - הצגה "אירנה 
סנדלר" אולם עין תמר

20:30



אלישבע רוזנבוים, חברת עין גדי. ציור בדיו ספיה על קליפת עץ קוקוס. 
הכתמים וקווי האריג הטבעי הכתיבו את האובייקט. כמובן גם מה שבא 

מבפנים בעת ההתבוננות בקליפה.

קיבוץ עין גדיאלישבע רוזנבוים



עין גדי – משחה שרון.



הגן הבוטאני - עין גדי

קיבוץ עין גדירונן ארליך

ציור בטכניקה של איור ידני באמצעות רפידו גרף המעובד במחשב.



עין גדי - ערב סיום 
פעילות נוער

20:30



 "האדמה תצהיב בלהט שמש"
וכל הר פה יתנשא גאה ורם, אך עין גדי היא נווה מדבר" (איתן פרץ).
ציירתי נוף שצפיתי בו מחדר עבודתי במשך שלושים שנה. ואהבתי.

קיבוץ עין גדיחניתה חורש





עין תמרג'וג'ו אוחיון
יצירותיו מאופינות בגיוון הרחב שלהן, בקווין נקיים ואציליים לצד 

צבעוניות נועזת ומלאה בחיוניות.
ממזגת בין תפיסות עיצוב אתניות לתפיסות עיצוב מערביות ועכשוויות.

משלב טכניקות עשייה וייחודיות. 





הדקל הורוד
אל הציור הגעתי לפני כחמש עשרה שנים.

מרבית ציורי עוסקים בנופים המלווים את חיי, חולות ילדותי בנחלת יהודה, 
הדרכים במדבר בדרך לים המלח, נופי עין גדי והצמחיה העשירה בה.

קיבוץ עין גדישושו ברק



פסטיבל התמר

פארק התמרים 

נווה זוהר עין גדי 

כיכר סדום

פסטיבל התמר

פארק התמרים 

נווה זוהר עין גדי 

כיכר סדום

פסטיבל התמר

פארק התמרים 

נווה זוהר עין גדי 

כיכר סדום


