
.  יגאל מורג -צילום ועריכה 
.מתי כספי והפרברים -שיר לדרום אמריקה   -ברקע  



וניתן להגיע  , "שער הנגב"קיבוץ אור הנר ממוקם בתחומי מועצה אזורית 
.מכיוון ברור חיל - 232והן מכביש , מכיוון ארז - 24אליו הן מכביש 

רצועת  
עזה



וחבריו  , פניוק'מוסו צ -חבר הקיבוץ  -י אמן "העבודה הראשונה נעשתה ע
.שכיסו את הקירות החיצוניים של המסעדה המקומית

ונמצא מצפון  , "שער הנגב"אור הנר הינו קיבוץ המשתייך למועצה האזורית 
הוא עלה על  ". עוטף עזה"באזור המכונה , בין ארז לברור חיל, לשדרות

כשהגרעין המרכזי בין מקימיו הם בוגרי תנועות נוער  , 1957הקרקע בשנת 
שמו הלא שגרתי נגזר מפסוק במסכת סנהדרין  . חלוציות מארגנטינה

שבתלמוד הבבלי ובו מצויין בשפת סתרים מנהג עתיק של קיום מצוות  
. ברית המילה כנגד הגזרות שהטילו הרומאים אחרי מרד בר כוכבא

)   'תושבי ההרחבה וכד, ילדים, חברים(אוכלוסיית הקיבוץ על כל גווניה 
ומעבר לענפי חקלאות שגרתיים לאזור יש לו מפעל , נפש 600מונה כמעט 

.  המייצר בעיקר לייצוא, "אורניט"בשם ) ניטים(לייצור מסמרות 
המגיש   -מטבח /   חדר האוכל  :ענף ההסעדה על שלושת שלוחותיו -ובנוסף 

" אסאדור"קייטרינג ,  ארוחות הן לתושבי המקום והן לקבוצות מבחוץ
שמגישה מגוון בשרים  , שהיא מסעדת בשר מעולה, "פטגוניה"ומסעדת 

.   050-2400500 -בנוסח דרום אמריקאי 
זה כינוי  , "מוראלים"שמכונה , אך אותי מביא לשם משהו יוצא דופן וייחודי

לציורי קיר ענקיים בנוסח דרום אמריקאי שמהוים אטרקציה תיירותית  
ולתצוגה הזו אני  , כמו גם שדרת פסלים ייחודית בכניסה לקיבוץ, במקום

.לוקח אתכם במצגת זו



...  ”נתיב המוראלים”אנחנו יוצאים לטייל ב
".הדג"ומעליה עבודה בשם , הכניסה למפלס העליון של חדר האוכל

הוזמנו והיגיעו לקיבוץ שני  ) בעיצומם של ימי ההפגזות באזור( 2007בשנת 
והחלו לכסות  , דניאלה אלמיידה וחוסה קורה -אמנים ארגנטינאים ידועים 

העשויים  בטכניקה  ) מוראלים(את קירות המבנים בציורי קיר ענקיים 
שבו חורצים, מיוחדת של כיסוי הקיר בשכבות של טיח צבעוני מיוחד

,  ההכנות כללו הכנת תערובת של מלט וסיד. בהמשך את מתווה התמונה
,  ולמשימה גוייס טייח מקצועי משדרות, חום ושחור, צבעי פיגמנט של אוקר
,  כך שבפועל עבדו סביב הפרוייקט ארבעה אנשים, ועובד פלסתיני נוסף
.ועוד עוזרים פה ושם, )המופיעים בתמונה מתחתנו(כולל האמנים עצמם 

תמונה זו צולמה  
י בתיה קדם"ע



".משפחה -קיבוץ " יצירה בשם  -ובכניסה למפלס התחתון של חדר האוכל 



".עץ החיים"על מבנה המועדון יצירה בשם 



".נביטה"על מבנה מחסני הקרור של מפעל ההסעדה ממוקמת יצירה בשם 



.וממוקמת בחזית מסעדת פטגוניה, "נתינה"עוד יצירה נהדרת נקראת 



מוצגת על אחד מקירות מפעל , "מחולל החיים" -ויצירה נוספת בקבוצה זו  
".אורניט"



מבט קצר על קבוצת פסלים בגינת  , ולפני שנעבור לתצוגה השנייה
.המסעדה



משמאל -וחציה השני של היצירה  ...כאן החלק הימני, "זריעה"ניצבת יצירה בטכניקה מוראלית בשם  -משני צידיו , גם בשער הקיבוץ שהיגיעו בשנית שנה מאוחר  , י אותם אמנים"שנוצרה ע, התצוגה השנייה
ומוצבת  , "שבעת המינים"הינה קבוצת פסלים שמייצגת את , )2008(יותר 

...מן השער ופנימה, )מהצד המזרחי(לאורך כביש הכניסה הראשי לקיבוץ 



שדרת שבעת המינים ותאור שבעת המינים" החומה"



החיטההשעורההגפןהתאנה



התמר הרימוןהזית



,  מכסים את הקיר בשכבות הטיח הצבעוני, לקראת ביצוע ציור קיר גדול
בהמשך מקלפים  , עליו מעלים סקיצה של הציור, מכסים הכל בנייר גדול

.עובדים על הטיח -ובמקום שהוסרו , פיסות פיסות של הנייר

, לקראת הסיום ברצוני להציג בפניכם כמה תמונות של תהליך העבודה
...שאף צילמה אותן, ארכיונאית הקיבוץ -י בתיה קדם "שסופקו לי ע



כמה שלבים של העבודה על שדרת שבעת המינים שדומני שאינם    -וכאן 
.ומדברים בעד עצמם, דורשים הסבר



ועם שבעת המינים הגענו לקציה של התצוגה  
שללא ספק שווה  , האמנותית בקיבוץ אור הנר

.ביקור והתרשמות בלתי אמצעית
שיש להזמינם מראש הן כתוספת לארוחת צהרים  , הקיבוץ מקיים סיורים

.והן כסיור בפני עצמו, בחדר האוכל או המסעדה
,  050 7343300: לתאום יש להתקשר אל מוסו

.050 5236412: או אל מושיטו

.יגאל מורג -צילם וערך , התרשם, ביקר במקום
.net.il013i@-Morag

הקלקה על הקישור שמתחתנו תביאכם לביקור באתר 
האינטרנט שלי

http://morag.artvision.co.il


