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  בבית המשפט העליון לכבוד יום האישה הבינלאומייוצג אמנות חדש מיצג 

 8.3.2022-שיחול ב
 

 6 -מהחל , לכבוד יום האישה הבינלאומי, עליוןבבית המשפט הלקהל  פתחייאמנות חדש מיצג 

 של נשיםמויים ידיצירות המייצגות תשע תוצגנה  בתערוכהלמשך שבוע. במרס  10 -ה ועד במרס

נושא ממגזרים שונים במסורת המקומית ובחברה הישראלית, שנועדו להעלות על סדר היום את 

 מגדרי והכרה בזכויות האדם וזכויות נשים בפרט.השוויון ה

רות  בית המשפט העליון האמריקאי לשעבר שופטתההשראה לתערוכה נסמכת על דברים שאמרה 

אני  ,נה מספיק נשים בבית המשפט העליון"כשאני נשאלת לעיתים מתי תהייז"ל:  גביידר גינסבור

לרבות  בתערוכה צגותשע עבודות שיונבחרו בהשראת אמירה זו . עונה כשתהיינה תשע נשים..."

ות דבמוסזכויות הנשים  ועיגוןרי שוויון מגד למעןרבות  פעלה , אשרטת גינסבורגדיוקן של השופ

 . העבודההאקדמיה ושוק 

כל  ומתמודדות ת נשים עצמאיותמייצגוה ושמונה יצירות נוספות ,דיוקן השופטת ביידר גינסבורג

הכללי  את ההתמודדות עם הפרטי והאישי, ממחישות, שלה ה וביומיוםתאחת בתחומה, בעבוד

מתכתבת עם המציאות של המקראית המגורשת ההגר הצילום של עדי נס  בין העבודות: והחברתי. 

היצירה גב' ברטוקן של נירית טקלה המדמה את החלוצה החדשה, היצירה  תמיד ועכשיו, פליטות

"נמתחת" של סמאח שחאדה שבה משיכת החבל התמידית שמדמה התמודדות נשית על מקום 

ומאבק על  שבין מזרח למערב, ציור של אורית אקטע שמייצג את התמודדות הדור הצעיר והכרה

צילום של עינת גרינברגר . בין מעמדות לעדות, בין מרכז לפריפריה. דרניתמעמד האישה בחברה המו

 שבה התמודדות דואלית של הבת היוצרת והאם עם מחלת האם.

אורית אקטע, נירית טקלה, נעמה אהרונסון, סמאח שחאדה, עדי נס, עינת גרינברגר, ריי  המשתתפים האומנים

 . קפרא, שירלי סיגל, שרה קוטלר

 .ת בתי המשפט: ד"ר אורנה יאיר )אוצרת(, הילה רוז, עינת גרינברגר, ליאת דרייר, טל לוק, נעמה ברקמוזיאון מורש

 9:00-15:00ה' בין השעות -, ימים א'.10.3.22-ועד ה. 6.3.22-ההתערוכה תהיה פתוחה לקהל מ

 . 12:00-ו 10:00בשעות  8.3.22-וה 7.3.22-יתקיימו שני סיורים מודרכים בימים ה

 074-7480579/6להרשמה לסיורים המודרכים: הכניסה חופשית. 

 , קריית בן גוריון, ירושלים 1בית המשפט העליון, רח' שערי משפט 

 בברכה,

 ראש מערך דוברות והסברה│עו"ד אילת פילו,

 הרשות השופטת בישראל               
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