
1  Wardi Muwasi / ווארדי מואסי / وردة مواسي

2  Elkana Levy / אלקנה לוי / إلكاناه ليفي

3  Kinneret Levy / כנרת לוי / كنريت ليفي

4  Eden Tal / עדן טל / عيدن طال

5   Tamar Janiaz / תמר כץ ג'ניאז / تمار جنياز

6   Alison Rahinsky / אליסון רחינסקי / أليسون راحينسكي

7  Rula Watad / רולא ותד / رلى وتد

8  Ofek Heffner/ אופק הפנר / أوفيك هفرن

9  Tali Landsberger / טלי לנדסברגר / طالي لندسرغر

10  Rakefet Levitin / רקפת לויטין / ركيفيت ليتفني

11  Aya Abd al-Qader / איה עבד אלקאדר / آية عبد القادر

12  Rua Tawil / רואה טוויל / رؤى طوي�ل

 13  Atalya Shtuden / עתליה שטודן / عتلياه شتودن

14  Shira Shamian / שירה שמיאן / شريا شميان

15  Vladislaw Genrich / ולדיסלב גנריך / فالدسالف غرني�خ

16  Noa Tamir / נועה תמיר / نوعاه تمري

 17  Dana Rosenfeld / דנה רוזנפלד / دانا روزنفيلد

18  Brit Sagi / ברית שגיא / بريت سيغيف

19  Aya Mar’i / איה מרעי / آية مرعي

20  Noa Shalev / נועה שלו / نوعاه شاليف

21  Gadir Abu Ras / גאדיר אבו ראס / غدير أبو راس

22  Stav Ben Hayun / סתיו בן חיון / ستاف بن حيون

23  Shahaf Ida / שחף אידה / شاحف ايدا

24  Inbal Afriat / ענבל אפריאט / عنبال أفريات

25  Daniel Alfasi / דניאל אלפסי / دانيئيل إلفاسي

26  Sasha Rosansky / סשה רוזנסקי / ساشا روزنسكي

27  Gal Poleg Shalev / גל פולג / غال بوليغ

28  Sajida Hasakiya / סאג'דה חאסקיה / ساجدة خاسكية

29  Baraa Abu Hamda / בראא אבו חמדה / براء أبو حمدة

30  Saja Mawasi / סג'א מואסי / سجى مواسي

31  Hadil Salah / הדיל סאלח / هديل صالح

32  Raz Shueibi / רז שעיבי / راز شعيبي

33  Luaa Jabara / לואא ג'בארה / لؤى جبارة

34  Shir Shtelberg / שיר שטולברג / شري شطلربغ

35  Tiltan Arollo / תילתן ארויו / تلتن أروي�و

36  Shaked Leckser / שקד לקסר / شاكيد لكسر

37  Iris Gitik / איריס גיטיק / إي�ريس غيطيك

38  Yael Dasberg / יעל דסברג / ياعيل دسربغ

שעות פתיחת התערוכה:  ימים א' - ה' 20:00-12:00 | יום ו׳ 14:00-10:00 

,Neighborhood ,7  רולא ותד
6  אליסון רחינסקי, ללא שם, דיו על דף 29.7*21ציור דיגיטלי ושמן, 60*100 ס''מ

1  ווארדי מואסי, תקווה, טכניקה מעורבת על בד,
100*70 ס"מ

2  אלקנה לוי, ְמאָרה ב', שמן על בד, 170*170

5  תמר כץ ג'ניאז, חלון ראווה נחלת בנימין,
צילום מצלמה אנלוגית 4*5 שקופית שחור לבן.

4  עדן טל, spine, סרטון gif, הקרנה
3  כנרת לוי, ללא כותרת, 2020. ציור טושים על נייר, 68*49 ס"מ



A3 ,הדפסת כסף עם קילוף אמולסיה ,Yes ,26  סשה רוזנסקי 

 30  סג'א מואסי, ללא כותרת,
ציור שמן על בד, 70*100 ס"מ

 34  שיר שטולברג, טבע-דומם, צילום אנלוגי.

 35  תילתן ארויו, קולאז' ידני, רישום בעט ופחם
על נייר חול ונייר פרגמנט, 32*26 ס"מ

 36  שקד לקסר, ציור צבעי שמן על בד 30*30 ס"מ

 14  שירה שמיאן, זכר לחורבן, יציקת גבס, 56*56 ס"מ 15  ולדיסלב גנריך, הדפסות דיו פיגמנטי, הדפסות כסף ווידיאו בגדלים שונים.

 18   ברית שגיא, ללא כותרת, קולאז' דיגיטלי, הקרנה

 23  שחף אידה, Dead End, קולאז' דיגיטלי מודפס, 39*70 ס"מ

 22  סתיו בן חיון, ללא כותרת, צילום ופוטושופ, הקרנה

 37  איריס גיטיק, "המגדל )אהוב לבי הבנייני 2.0("
 38  יעל דסברג, הדפסה דיגיטלית 120*80צילום סטילס, מידות: 30*20 ס"מ

 33  לואא ג'בארה, ללא כותרת

 29  בראא אבו חמדה, Neighborhood,  וידאו

 25  דניאל אלפסי שמן על בד 100*80

 21  גאדיר אבו ראס, احالمي "אהלאמי",ציור קיר ,50*70

 17  דנה רוזנפלד, Spell, עבודת וידאו בארבעה מקרנים

,seescapes מתוך סדרה Test No.1 ,16  נועה תמיר 
הדפסת כסף, 51*61 ס"מ.

 24  ענבל אפריאט, ללא כותרת, סריקת פילם,
הדפסה בהזרקת דיו 40*50

 32  רז שעיבי, Hay, אינסטליישן עם קש ואפונים

 31  הדיל סאלח, arabesque III, חתיכת בד צמודה 
לקיר, גודל חתיכת הבד 7*15 ס"מ, בגובה 100 ס"מ.

 27  גל פולג, דימוי מתוך סדרת "אוצרות ים"
צילום אנלוגי, ברוניקה 6*7, 50*70 ס"מ

 8  אופק הפנר, סדרת "גוף", 16*21, צילום אנלוגי
 9  טלי לנדסברגר, PAIN, מיצב וידיאו,

 10  רקפת לויטין, ללא שם, עטים, 21*29.7 ס"ממימדים משתנים

 11  איה עבד אלקאדר, סבא, צילום אנלוגי

 12  רואה טוויל, סקיצה, רישום דיגיטלי

 13  עתליה שטודן, פרווה, פרוות כלבים על חוט וכיסא


