
ּתֵמָה (בלטינית: Thema; מיוונית עתיקה: θέμα (שמקורה במילה 
τίθημι (טיתמי) – לשים במקום) או נושא היא רעיון מרכזי הנמצא 

בבסיס יצירה. או מוסר השכל הנמצא בבסיסה של אותה יצירה. 
לרוב, אותו מוסר השכל מתייחס לחברה, למשמעות החיים או לטבע 

האנושי, ומדובר ברעיון אוניברסלי ועל-זמני, ולא ברעיון השייך 
לתרבות או חברה מסוימת.

Return
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למה צריך תמה למידברן? 
התמה מלווה את מידברן לאורך כל השנים.  

היא נותנת את הטון לכל האירוע, ואת קריאת 
הכיוון לאמנות ולתוכן ככלל.



אחרי 3 שנים בהם העיר מידברן לא הוקמה במדבר  
אנחנו מבקשים לחזור הביתה, להתאחד למדורת השבט,  

לבנות שוב את העיר מידברן. 
במידברן יש מקום לכולם, כל הפרט, כל שבט, כולם מוזמנים 
להיות חלק, הכללה מוחלטת אשר נותנת מקום לכל החלקים 

השונים שאנחנו, בפנים ובחוץ, לבוא לידי ביטוי. 
מחברת אותנו אל המכנה המשותף הגורם לנו לרצות ולבנות 

גשרים בינינו, לעשות את הבלתי אפשרי, לא לוותר ולמצוא את 
המקום והדרך בה נוכל להתקיים כולנו ביחד.  

פשוטים כמו שאנחנו.  
העיר שבה אנו נותנים מקום לילדים שאנחנו, להאמין, לשחק 

וליצור בתמימות ובפשטות.  
הכל אפשרי והכל מתחיל בנו.  

RETURN



אחרי כל השינויים שעברנו בשנים שחלפו אנחנו חוזרים 
דומים אבל שונים.  

מחבקים את כל מה שהיה, מוקירים תודה על 
ההזדמנות הנפלאה להמשיך. 

מחברים עבר, הווה ומתפתחים אל העתיד.  
שורפים ובוראים מחדש צעד נוסף בדרכה של מידברן. 

כמו נשימה, שמתכנסת פנימה ומשתחררת החוצה,  
מעניקה חיים ומחדשת את עצמה, כמו יום חדש הטומן 

בחובו הזדמנויות חדשות, ללמוד להבין ולהתפתח.

 RETURN
to infinite growth 



 RETURN
  Return to burn

האש הפנימית שלנו בוערת יותר מתמיד, מבקשת 
לחדש, מבקשת לזרוח ולהאיר את האור שבנו למרחקים. 

להעניק, להשתתף ולהשפיע 



התבוננו על המילה RETURN - חזרה 
הבאנו כאן לפניכם כל מיני רעיונות להשראה.



האומנות הכתובה 
החזרה כאמצעי ספרותי משמשת ליצירת התרגשות , 

הזדהות ולהדגשת. כוונת המחבר. 
חזרה בשירה המופיעה כפזמון החוזר על עצמו על מנת לצרף 

את הקהל לשיר ביחד בקול אחד.

חזרה באומנות פלסטית 
אמנים רבים לאורך השנים השתמשו ב"חזרה" על צורה לדוגמא 

הצייר מאוריץ קורנליס אשר השתמש בחזרה על צורות כדי 
להדגיש את ניגוד בין שחור ללבן בין טוב לרע. 

אומני הפופ ארט השתמשו השתמשו בצורה החוזרת על עצמה 
ליצירת תעתועי ראייה.  

הם התייחסו רבות גם לרווח בין הצורות היוצר גם הוא צורה 
חדשה. אומני הפופ ארט השתמש בחזרה על צורה כביקורת 

חברתית על תרבות הצריכה העולם המתועש והשבלוני. 

גאומטריה מקודשת - חזרתיות 
פרח החיים היא צורה גיאומטרית הנוצרת מחזרה על הצורה 
עיגול הנוצר ממבנה סימטרי בו המעגלים המתמזגים זה בזה  

זוהי צורה המשכללת בתוכה את כל הצורות הגאומטריות. צורה 
עתיקה ורבת משמעויות ורבדים. יש טוענים כי היא מרחיבה את 

התפיסה שלנו את המציאות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99


: Golden ratio התנועה הספירלית
התנועה שלנו היא ספירלית . הספירלה ״בפרופורציה 

האלוהית״ חזרה בתנועה מעגלית, הגדלה, משתנה 
ומאפשרת צמיחה. 

זה קרה בשנת 1202 כשפיבונאצ'י, מתמטיקאי קדום סיפר 
את סיפור הארנבים, שמולידים צאצא אחד בכל חודש 

ומתרבים בקצב לוגריתמי. הוא הציג לעולם סדרת מספרים 
שסכום כל שני מספרים עוקבים בה יהיה המספר הבא. 

סדרה הזו צפנה את אחד מסודות האסתטיקה המעניינים 
בהיסטוריה.  

הוא גילה שיופי ומתמטיקה הולכים ביחד. 



ועוד יותר, הוא זיהה זוהי תפיסה טבעית ומשותפת 
לכל בני האדם, בלי הבדל של תרבות, מקום וזמן. 

בכל כיוון שאליו נפנה מבט, נוכל לראות את אצבע 
אלוהים, או לפחות את מודל היופי שהוא יצר בטבע 
ושבאופן בלתי תלוי אימצו כל התרבויות העתיקות. 

מקונכיות וחלזונות, דרך פרחים ואיצטרובלים ועד 
לגלקסיות שלמות - הטבע מוצף ביחס הזהב שגילה 

פיבונאצ'י. 

מסתבר שהמתמטיקה גילתה את הדרך היעילה ביותר 
לשכפול של תאים ולתנועה בחלל וזו, אם תרצו, יצרה 

פרופורציה שכולה אצבע אלוהים 
צורה זו היא מעין צורה בסיסית של יופי. היא כוללת 

סימטריה והרמוניה - שתי התכונות שגורמות לבני 
אדם לזהות דבר יפה, כבר ממבט ראשון. כבר דורות 

מתואר הלוליין הלוגריתמי בתור "הפרופורציה 
האלוהית". כזו שיכולה להקנות לדברים שהאדם 

עושה את תכונות היופי הכי מוכרות, סימטריה 
והרמוניה. 

שתי התוכנות הללו מתמזגות בלוליין הלוגריתמי. 
בזכותו הופכים הפרחים, למשל, ליפים בעינינו, כמו 

גם בעיני בעלי חיים. בזכות היופי ההרמוני 
והסימטריה המושלמת נמשכים אליהם הדבורים, 

הפרפרים והחרקים ומוצאים בהם מקור למזון וחיים. 



ואיך אפשר לסיים בלי  לצטט את דורתי (הקוסם 
מארץ עוץ) שכל-כך רצתה לחזור הביתה 

 ״There is no place like home״

"זהו דבר משונה לחזור הביתה. דבר אינו 
משתנה. הכל נראה ומרגיש בדיוק אותו דבר, זהו 

אפילו אותו ריח. אתה מבין שמה שהשתנה זה 
אתה." ~ פרנסיס סקוט פיצג'רלד



אז מהו RETURN עבורך?


