
 

 

 :אודות עמותת תומר בן חורין לאמנות

 

 

 

במטרה לאפשר   2020העמותה קמה לזכרו של תומר בן חורין שהיה אמן רב תחומי ונפטר בטביעה בשנת  

 העמדת במה לאמנים הנזקקים לה בתחילת דרכם האמנותית או מכל סיבה שהיא.

. הוציאה לאור את ספרו של תומר "גברת ם תערוכות שונות לאמני 100עד כה העלתה העמותה מעל 
מו של תומר העלתה תיאטרון בובות בעיקר לילדים עפ"י הספר  יא ,גם וגם ומר לא זה ולא זה". אורית 

   והמחזה הוצג כבר בעשרות הופעות.

 מטרות העמותה הן כדלקמן: 

תומר בן חורין ז"ל בדרך של קידום התרבות בישראל ועל הנצחת זכרו ומורשתו של     )א(
 ידי מתן תמיכה, עידוד וסיוע, לאמנים בתחילת דרכם. 

לקדם את יצירותיהם של אמנים, בתחומי האומנות השונים ובין היתר, ציור, פיסול,     )ב(
 .משחק וכתיבה, לרבות בדרך של חלוקת מלגות ו/או מענקים 

חזיק ולטפח "מרכז אומנים" שישמש מרכז לפעילות אומנותית ליזום, להקים, לה      )ג(
ותרבותית. מתן פלטפורמה לאמנים להציג יצירות אומנות פרי ידיהם, במרכז או בדרך  

אחרת, לרבות תערוכות, הופעות הוצאה לאור של ספרים ו/או קיום של פרויקטים ומיזמים 
 אחרים בתחום האומנות.  

ולאמנות באמצעות, בין השאר: ערבי גאלה, אירועי אמנות, מתן מקום ראוי לאמנים     )ד(
 תערוכות ומופעים.  

להוציא לאור ולמכור את ספרו של תומר בן חורין ז"ל כאמצעי לקידום מטרות     )ה(
 העמותה וגיוס כספים למימון העמותה ופעילותה.  

  

 מותה:אתרי תערוכות בהם מוצגות תערוכות מתחלפות של אמני הע 15עד היום קמו 

 חברת גב מערכות במת"ם -                         הספרייה המרכזית בטכניון •

 ספריית אונ' ת"א  -                              ספריית בית בירם חיפה •

 מרכז קיסריה  -         אולם "מוזה" מרכז מירב חוף הכרמל •

 ת"א 33חוב לוינסקי -מסעדה בר -                                    חולוןמרכז עזריאלי      -

 אברהם הוסטל ת"א   -              חברת גב מערכות בקריית עתידים  •

 חיפה    we work -                        ת"א 30גרגר הזהב לוינסקי  •

 ם המרחב החברתי.-י  צדק הישןבי"ח שערי   -                            קניון הסיטי סנטר חיפה •

 ת"א המרחב החברתי. 43 אלנבי •

  

 התערוכות פעילות באופן שוטף ומתחלפות מידי חודשיים. 

 בנוסף מבצעת העמותה מיזמים שונים לאמנים מסוגים שונים כגון עריכת ערבי אמנות ופעילות חברתית. 
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