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אל תעזבי אותי
בזה  ומתביישים  קשר  מחפשים  אנחנו  עלינו.  מאיימים  וחולשה  אונים  חוסר  ותלות.  נזקקות  אוהבים  לא  אנחנו 

שאנחנו לא יכולים לבד. אנחנו כועסים על עצמנו ועל האחר שזקוקים לו ככה. 

במשך שנים הפסיכולוגיה תפסה את ההתפתחות הנאותה כמעבר מסימביוזה ומתלות לעצמאות. מרגרט מאהלר1
)1967( כינתה את התהליך "ספרציה אינדיבידואציה". תגדל, תעמוד ישר בפני עצמך. אל תזדקקי לאיש. סימביוזה 
ונזקקות נתפסו כסמנים של חולשה ושל רגרסיה. האדם הבוגר עמד בפני עצמו. בוחר לבוא לקשר, אבל לא נזקק לו. 

חייו לא היו תלויים בחיי האחר.

בעשורים האחרונים, בייחוד תחת הפסיכואנליזה ההתייחסותית, משהו מתחיל להשתנות. חלה תפנית בתפיסה 
של נזקקות ושל סימביוזה. חוקרים ומטפלים מאמינים כיום, כי לצד ציר ההתפתחות, הנע מתלות לעצמאות, ישנו 
 ;1990 ציר נוסף, חשוב לא פחות – הנע מעצמאות ליכולת להתמסר לקשר, להזדקקות, לתלות הדדית )בנג'מין2, 
2012(. היכולת לעמוד בפני עצמי היא לא המדד היחיד לבגרות ולאושר. אני צריך להיות מסוגל גם לתת  פייזר3, 

למישהו אחר להיכנס פנימה. עמוק. מתחת לעור. אני צריכה להזדקק ולפחד ולהתחבר ולהתבלבל וללכת לאיבוד. 

אבל גם אם הפסיכולוגיה המודרנית אומרת שזה בסדר, תלות היא הדבר הכי מפחיד בעולם והכי מסוכן והכי מאיים. 
אפשר למות מזה. או להשתגע. האמנות פה נעשתה מתוך תלות. ונזקקות. ולב קרוע.

אני אוהב אותך. 

אני לא יכולה לנשום בלעדיך. 

 אל תלך. 

אל תפסיקי לאהוב. 

אני לא יודע מי אני בלעדיך. 

 תישארי. 

אני זקוק לך. אני זקוקה לך.
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1. Mahler, M. S. )1967(. On human symbiosis and the vicissitudes of individuation. Journal of the American Psychoanalytic Association, 15, 740-763.

2. Benjamin, J. )1990(. Recognition and destruction: An outline of intersubjectivity. In S. A. Mitchell & L. Aron )Eds.(, Relational Psychoanalysis: The
Emergence of a Tradition )pp. 181-210(. New York: The Analytic Press.1999.

3. Pizer, S. )2012(. The analyst's generous involvement: Recognition and the tension of tenderness. Paper presented at the Affective relatedness and
therapeutic action, The Relational training programme, Psychotherapy School at the Faculty of Medicine, Tel Aviv University. 
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please don’t leave me
We don’t like neediness and dependency. Helplessness and weakness threaten us. We seek connections 

and are ashamed of not being able to be on our own. We get angry with ourselves and with the other for 

needing them so much. 

For decades, psychology perceived the ‘proper developmental direction’ as transitioning fromsymbiosis 

and dependency to independence. Margaret Mahler1 )1967( termed this process “separation- 

individuation.” Grow up, stand on your own two feet. Need nobody. Symbiosis and neediness were 

perceived as signs of weakness and regression. The mature person was by him or herself. Choosing to 

enter a relationship, but not needing it. Our lives were not dependent on the other person.

During the last three decades, particularly influenced by relational psychoanalysis, something is 

beginning to change. There is a turn in the way dependency, neediness, and symbiosis are seen. Today, 

researchers and therapists believe that alongside the dependency-independence developmental axis, 

there is another one, just as important – from dependency to the capacity to surrender to connection, to 

need, to form mutual dependency )Benjamin2, 1990; Pizer3, 2012(. The capacity to stand independently 

is not the only measure of maturity and happiness. I am also required to allow someone else in. Deeply 

so,under the skin. I am called to need, and be afraid, and connect, and be confused, and get lost

But even if modern psychology finally validates it, dependency is the scariest and most dangerous and 

threatening thing in the world. You can die from it, or go crazy. The art in this exhibition was created out 

of dependency. And neediness. And a torn heart.

I love you.  

I cannot breathe without you. 

Don’t go.  

Never stop loving me.  

I don’t even know who I am 

without you. 

Stay.  

I need you.  

I need you.

1. Mahler, M. S. )1967(. On human symbiosis and the vicissitudes of individuation. Journal of the American Psychoanalytic Association, 15, 740-763.

2. Benjamin, J. )1990(. Recognition and destruction: An outline of intersubjectivity. In S. A. Mitchell & L. Aron )Eds.(, Relational Psychoanalysis: The
Emergence of a Tradition )pp. 181-210(. New York: The Analytic Press.1999.

3. Pizer, S. )2012(. The analyst's generous involvement: Recognition and the tension of tenderness. Paper presented at the Affective relatedness and
therapeutic action, The Relational training programme, Psychotherapy School at the Faculty of Medicine, Tel Aviv University. 



Untitled, 2010, drawing on canvas, 40x40

The Road, 2010, mixed media on canvas, 40x40

שי פרדו 

Shai Pardo  שי פרדו הוא אמן רב-תחומי, למד בבית הספר
הגבוה לציור קלישר בתל אביב. הציג בתערוכות 
יחיד ובתערוכות קבוצתיות בארץ ובחו"ל. לימד 

אמנות וצילום במכון אבני, במכון לאמנות בת ים 
ובפרוייקטים רבים אחרים. ייסד את הגלריה במכון 
לאמנות בבת ים, והוא משמש כאוצר הראשי שלה.

Shai Pardo is a multidisciplinary 
artist. He studied painting at Kalisher 
Institute in Tel Aviv. He exhibited in 
solo and group exhibitions in Israel and 
abroad. Shai lectured and taught art 
and photography at Avni Institute, the 
Institute of Art in Bat Yam, and in many 
other projects. He founded the Gallery of 
the Institute of Art in Bat Yam, and he is 
the chief curator of the gallery.
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Near, 2010, ink on paper, 60x40

Communal Showers, 2014, 
oil on canvas, 30x30
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שרון רשב"ם 
פרוּפ  

Sharon Rashbam 
Prop

ילידת 1967. ציירת ומשוררת, מתגוררת ויוצרת במושב 
גאליה בשפלה. מציגה בתערוכות קבוצתיות ובתערוכות 

יחיד בארץ ומחוצה לה. עבודותיה עוסקות בילדותה 
בקיבוץ ובילדות בכלל, על כל מרכיביה ומורכבותה. 
שרון נמשכת לעסוק במה שנהוג לקבור עמוק בבטן 

ומעדיפה להוציא החוצה, לבחון ולהבין. תהליך היצירה 
מתחיל, בדרך כלל, בכתיבת טקסט ומשם היא עוברת 

לעבודה ברישום, בשמן או בשלל טכניקות אחרות. 
בתערוכותיה היא נוהגת לערוך שיח גלריה עם ילדים 

בגילאים שונים בתקווה שתוכל לאפשר להם לקבל כלים 
להבנת עצמם והסובבים אותם. עבודותיה נמצאות 

באוספים שונים בארץ ובחו"ל.

Born in 1967, Sharon is a painter and poet, lives 
and works in Galia. Exhibited in group and 
solo exhibitions in Israel and abroad.Her work 
focuses on her childhood in the Kibbutz, and 
childhood in general, with all its components 
and complexities. Sharon is attracted to 
working with materials we tend to bury deep 
in the belly, and prefers to express, examine 
and understand them. The creative process 
usually begins with a text, and continues with 
a drawing or a painting. In her exhibitions, she 
frequently engages in artist talks with children 
of all ages in the hope she can equip them 
with tools for understanding themselves and 
their surroundings.Her art is found in various 
collections in Israel and abroad.



Untitled, 2012, charcoal on paper, 35x35

Untitled, 2012, oil on canvas, 120x120

עדי ט. הופמן 

Adi T. Hoffman  San Francisco חיה ויוצרת בתל אביב, בוגרת
Studio School בקליפורניה. בעלת תואר ראשון 
בעיצוב אדריכלי מהמכון הטכנולוגי בחולון. למדה 

בכיתות אמן אצל רן טננבאום, גיא אביטל ואצל ארם 
גרשוני בביה"ס התחנה. בין השנים 2006 - 2012 

חייתה, למדה ועבדה בקליפורניה. מסורת וערכי 
הציור המופשט בארה"ב ניכרים בעבודתה. הציגה 

בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות בארץ, 
בארה"ב ובגרמניה. ציוריה נמצאים באוספים 

פרטיים בארץ ובארה"ב.

Lives and creates in Tel Aviv. Graduate of the 
San Francisco Studio School in California. 
Holds a BA in Architectural Design from 
Holon’s Institute of Technology. Adi took 
master classes with Aram Gershuni at 
HaTahana Studio for Figurative Painting and 
Drawing, Tel Aviv, and with Ran Tenenbaum 
and Guy Avital. Between the years 
2006-2012, she lived and worked in 
California, and the values and tradition of 
American abstract painting have deeply 
influenced her work. Adi exhibited in solo 
and group exhibitions in Israel, USA and 
Germany. Her paintings are found in private 
collections in Israel and the US.
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יואב אפרתי

Yoav Efrati  בוגר תואר ראשון מהמחלקה לאמנות, האקדמיה
לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים )1989-93(. המדיום 

המרכזי של העבודות הנו רישום בשפה מתומצתת. 
נושאי העבודות שלי נעים על הספקטרום שבין חוסר 

שפיות לבין הבנלי והיומיומי במטרה לייצר שפה 
רישומית המתארת את האנושי, האל-אנושי והחייתי 

בכל ההתנהלות הקיומית האינסופית הרגשית-
מחשבתית. העבודות נעות מדפים בגודל A4 דרך 
עבודות מחשב והדפסים ועד רישומי קיר עצומים.

Yoav Efrati earned his BA in Fine Arts 
from Bezalel Academy of Arts and 
Design, Jeusalem, in 1993. His main 
medium is drawing in succinct language. 
The topics Yoav chooses range on the 
spectrum between insanity and the banal 
and mundane, thus creating a drawing 
language to describe thehuman, the 
animalistic, and the other- than-human 
in our infinite existential, emotional 
and cognitive being. His art could 
range from A4 paper to huge wall- size 
illustrations, digital works and prints.

Untitled, 2016, pencil on paper, 29.7x21

Untitled, 2016, pencil on paper, 29.7x21
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Hurting, 2015, acrylic on canvas, 71x93

Recover love, 2015, acrylic on canvas, 70x95

לילך אברמסקי-
ארזי

Lilac Abramsky-
Arazi

חיה ויוצרת בישראל. בעלת דוקטורט 
בנוירופסיכולוגיה ושנות ניסיון רבות בתחום. יוצרת 

בציור ובתנועה. עבודותיה מאופיינות ברב-
שכבתיות, בתנועה ובמערכות יחסים לא שקטות. 

הציורים שומרים על עמימות ומסתוריות ומבטאים 
חושניות, רגשות ועוצמה. לילך הציגה בתערוכת 

יחיד ובתערוכות קבוצתיות בישראל, באירופה 
ובארצות הברית. ציוריה נמצאים באוספים פרטיים 

בארץ. היא שותפה ליצירת פרויקטים המשלבים 
אמנות וחשיבה פסיכולוגית.

Lives and creates in Israel. Lilac earned
her PhD in neuropsychology and has many
years of experience in the field. She creates
through painting and dance. Her artwork is
characterised by multiple layers, movement,
and restless relationships. Her paintings
maintain opaqueness and mystery and express 
sensuality, emotions, and power.
She exhibited in solo and group exhibitions in 
Israel, Europe, and the US. Her paintings are 
found in private collections. Lilac co-creates 
projects which integrate art and psychology.
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Lily, 2013, collage, 18.5x16

Hooked, 2013, collage, 15x18

ראומה 
זוהר חיות 

Reuma 
Zoher Chayot

ילידת 1974. אמנית רב-תחומית. עוסקת בעיקר 
בצילום, בקולאז' ובטקסט. חיה ופועלת בתל אביב. 

חברה בגלריה השיתופית חנינא - מקום לאמנות 
עכשווית. זוהר חיות עוסקת ב"קילוף פצעים" 

אסתטי, או ב"יופי של הפצע". עבודותיה של 
זוהר חיות , עוסקות בשאלות הנוגעות בנושאים 

יומיומיים ומעלות תהיות לגבי מגדר, נשיות, 
אימהות ומשפחה. תצלומיה של זוהר חיות מופיעים 

ברב המכר: ערות. נשים מדברות מיניות.

Reuma Zoher Chayot, born 1974, is a 
multidisciplinary artist focusing on photography, 
collage, and text. Zoher Chayot lives and works 
in Tel Aviv, and is an active member of Hanina 
Cooperative Gallery. Through her work, Zoher 
Chayot engages with the aesthetics of the wound, 
peeling and weaving off layers of hurt and beauty 
together. Zoher Chayot's works raise questions 
pertaining to gender, femininity, motherhood 
and family. Her photography has appeared in 
the bestseller book: Erot/Awaken: Women Talk 
Sexuality , published in 2017.
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Untitled, 2011, pencils and acrylic on 
paper, 59x49

Untitled, 2013, paint spray and 
collage on canvas, 50x40
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יונתן לוי 

Yonatan Levy  סיים את לימודיו במדרשה לאמנות יונתן לוי
ב-2008. בעבודותיו הוא בוחן את הציור כמדיום 

לתיעוד תהליכי חשיבה ורצפי אירועים, ולא כאמצעי 
להגיע למוצר סופי או לתוצאה כלשהי. עבודתו 

חושפת את היסטורית האירועים המתרחשים במוחו 
של האמן ומחוצה לו. הוא עובד בטכניקה מעורבת על 

גבי פורמטים גדולים וקטנים.

Yonatan Levy graduated from Hamidrasha 
School of Art in 2008. In his work, 
he explores painting as a medium to 
document thinking processes and event 
sequences, rather than a means to reach 
a final product or goal. His work conveys 
a recorded history of these events that 
occur inside and outside the artist’s 
mind. His art is mostly in mixed media 
and ranges from large to small formats.



Scouts, 2013, coloured pens on paper, 29.7x21

Spooning, 2013, digital painting on archive paper, 50x33

אילה נצר 

Ayala Netzer  .אילה נצר נולדה ב -1987 , חיה ויוצרת בישראל
בוגרת תואר ראשון )בהצטיינות( ותואר שני 

באמנויות מן האקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל, 
ירושלים. אמנית רב- תחומית העוסקת בציור, 

ברישום, בווידאו ובאנימציה.
עבודתה עוסקת ברווח שבין האישי-אוטוביוגרפי
לחברתי-תרבותי-פוליטי. היא נעה בין רישומים 

נאיביים בטושים ובעטים לציורים דיגיטליים במחשב 
ובאייפון, אשר עוברים לעתים מהפך מדיומלי: 

הרישום הידני עובר למסך, ואילו הרישום הדיגטלי 
חוזר לנייר. עבודות הווידאו שלה נעות בין צילום 

דוקומנטרי ישיר לבין צילום מבוים, שגופה ודמותה 
עומדים במרכזם.

עבודותיה הוצגו במספר תערוכות קבוצתיות בארץ.
כמו כן, סרטיה הוקרנו בפסטיבל הסרטים הבינלאומי
בחיפה, בפסטיבל מוסררה מיקס, בסינמטק ירושלים

ובמקומות נוספים.

Ayala Netzer was born in 1987. She lives and 
creates in Israel. She holds a BA and an MFA 
from the Bezalel Academy of Art and design, 
Jerusalem. She is a multidisciplinary artist 
working in painting, drawing, video and 
animation. Her art deals with the gap 
between the autobiographical and personal to 
the societal-cultural and political. Her work 
moves from naïve drawings in coloured pens 
to digital images )computer and iPhone( 
which sometimes undergo mediumtransition: 
the drawing is digitalised and the digital 
drawing is put on paper. Her videos range 
from direct documentary to directed 
photography where her body and image are at 
the centre.
Ayala has exhibited her work in a number of 
group exhibitions. Her videos were shown 
in the Haifa International Film Festival, 
Musrara Mix Festival, the Jerusalem 
Cinematheque, and other venues.
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