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Israeli & International Art
Part I - Saturday 30.10.2021
Part II - Saturday 6.11.2021

A U C T I O N  H O U S E

T I R O C H E  .  A U C T I O N  H O U S E

אמנות ישראלית
ובינלאומית

30.10.2021 - מוצ"ש  חלק א' 
6 . 1 1 . 2 0 2 1 - מוצ"ש  חלק ב' 







A U C T I O N  H O U S E

Bidding Instructions
טופס הצעת מחיר

36 שעות לפני המכירה הנכם מתבקשים לשלוח את הטופס עד 
או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון. נבצר מהם מלהגיע  הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך 
The written bid is intended for those who cannot attend auction in person and for those who wish to participate by telephone during the sale.

מספר שלטית
Paddie No.

תאריך מכירה
Sale Date

מכירה מס׳
Sale No.

מס׳ פריט
Lot No.

שם ותיאור הפריט
Title and Description

מחיר פטיש מוצע ב-$
)לא כולל עמלה(

Hammer Price In $
(Excluding Premium)

ID / Passport ת.ז. / דרכון   Full Name שם מלא 

Address כתובת 

Mobile נייד   Phone טלפון 

Credit Card כ. אשראי    Fax פקס 

Card No. מס׳ כרטיס     Exp. Date תוקף 

E-mail דוא״ל 

Signature חתימה   Date תאריך 

I request U.T.B to bid on the following lot/s at the lowest pos-
sible price, up to the price given below.
I understand that a premium of 18% and VAT on the premium 
is to be added on the “Hammer price”.
I hereby declare having read and accepted the Conditions of 
Business and Guarantee.

אבקשכם לרכוש עבורי את הפריט/ים הבאים וזאת במחיר הנמוך 
ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על ״מחיר הפטיש״ 
המפורט להלן, בתוספת של 18% ומע״מ על העמלה.

הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים בקטלוג 
ואני מסכים להם.

.Buyer's premium: 18% + V.A.Tעמלת הקונה במכירה 18% + מע"מ.



מכירה פומבית מס' 182

אמנות ישראלית ובינלאומית

T I R O C H E  .  A U C T I O N  H O U S E

כולל עבודות מ:
אוסף חברת השקעות כדאיות )מקבוצת פישמן( | אוסף קבוצת אי. די. בי 

אוסף פירון | אוסף גבי ועמי בראון  
אוסף שרה ואדם אייל | עיזבון עו״ד חנן שנון

Email: art@tiroche.co.il ,09-9509895 .תירוש - חבצלת השרון 35 )כיכר דה שליט(, הרצליה פיתוח 4664130, טל. 09-9509893/4, פקס

להשתתפות וצפיה lIvE במכירה באמצעות האינטרנט  https://tiroche.bidspirit.com *מותנה בהרשמה מוקדמת

חלק א'
1 9 : 0 0 ה  ע ש ב  3 0 . 1 0 . 2 0 2 1 ש  " צ ו מ
תצוגה - לפי כללי הבטיחות שיהיו בתוקף, כדי לשמור על בריאותם של המבקרים והעובדים

10:00  - 18:00  17  - 21.10.2021 ראשון - חמישי 
11:00  -  15:00  22.10.2021 שישי 
11:00  -  20:00  23.10.2021 שבת 
11:00  - 20:00  24  - 28.10.2021 ראשון - חמישי 
11:00  - 15:00  29.10.2021 שישי 
11:00  - 14:00  30.10.2021 שבת )יום המכירה( 

חלק ב'
1 9 : 0 0 ה  ע ש ב  6 . 1 1 . 2 0 2 1 ש  " צ ו מ

תצוגה
11:00 - 20:00  3.11.2021 רביעי 
11:00 - 20:00  4.11.2021 חמישי 
11:00 - 15:00  5.11.2021 שישי 

עד לתחילת המכירה   11:00  6.11.2021 שבת )יום המכירה( 



ץ י ל ג י ט ש ן  ו ל א  : ת י מ ו א ל נ י ב ו ת  י ל א ר ש י ת  ו נ מ א ת  ק ל ח מ ל  ה נ מ
חי. דוד  דפס:  רבגון   דפוס:  גרפיקס   טוטל  ולוחות:  סריקות  ריאבוחין   רומן  לוגיסטיקה:  בולוטין   טל  קון,  וקסמן  חן  אינטרנט:  אדלשטיין   חיימה  צילום:  בלוטשטיין   שרית  גרפיקה: 

248 ,247 ,246 אדלר י. 
237 אוונס א. מ.  

100א  אוטרילו מ.  
234 ,233 ,137 ,136 ,135 אורי א. 

99 אורי ל.  
  186 אזולאי ע. 

176 אליאב א.  
183 אמיתי סדובסקי א.  

27 אפטקר א. ח. 
  175 אפרת ב. 

119 ,81 ,64 ארדון מ. 
 127 ,126 ארוך א. 
 118 ,117 אריכא א. 

   89 בוטרו פ.  
100 בופה ב. 
263 בורליוק ד.  

11 ,10 ,9 בזם נ. 
 78 ,74 ,73 ,46 ,45 ,18 ,17 בלום ל. 

259 בנדמן א.  
199 בן צבי א. 

   51 ,50 ,49 , 26 ,25 בק ש. 
56 בלקלב ל.  

,70 ,48 ,47 ,32 ,31 ,30 ,16 ,15 ,14 ברגנר י. 
225 ,84 ,83 ,82 ,72 ,71  

142 ,141 גבע צ. 
  256 ,255 ,254 גודיאשוילי ל.  

69 ,38 ,37 ,3 גוטמן נ. 
170 גינתון ד. 
267 גנין ל.  
264 ג'קומטי א. 

161 ,160 ,159 גרבוז י. 
260 גרוס ג. 

169 ,168 גרוס מ. 
150 גרשוני א.  

164 ,163 ,162 גרשוני מ. 
     85 גרשטיין ד.  

102 דה קיריקו ג.  
184 דוד נ.  
217 דורצ’ין י. 
257 דניאביץ ק. 

91 ,90 דנציגר י.  
236 ,171 דרוקס מ.  

155 הוד נ. 
5 הולצמן ש.  

    67 ווייל ש.  
 

  232 ,231 ,230 ,112 זריצקי י. 
   

219 טמיר מ. 

  146 טננבאום ר.  
212 טפלין ג.  
250 טרבאץ מ.  

61 ,36 ,35 ,34 ינקו מ. 
 97 ישראלס י. 

201 כבסה מ. 
179 ,178 ,177 כהן גן פ. 

240 ,229 כהנא א.  
253 ,252 ,251 ,215 ,96 ,95 כץ מ. 

200 ,125 ,124 ,123 לביא ר. 
7 ,6 לובין א. 
157 לוי ר.  
223 לוין י.  
216 לוצ׳אנסקי י.  
228 ליטבינובסקי פ. 

 182 ,181 ,131 ,130 ליפשיץ א. 
 147 ללוש ע. 

226 מוקדי מ. 
68 ,2 ,1 מוסקוביץ ש.  

206 מורקאמי ט.  
  101 מליאוין פ.  

227 מלנוביצר צ.  
258 מנקס ז.  
196 מצליח ט.  
195 מרטיאשווילי ז. 

140 ,139 ,138 נאמן מ . 
 103 נולדה א.  
220 נוי ב.  
151 ניפו ד.  

 134 ,133 ,132 ,114 ,113 ניקל ל. 

66 ,65 ,60 סבא ש. 
190 סבר ז. 

  111 סטימצקי א.  
 59 ,43 ,42 ,24 ,23 ,22 סימון י. 

249 סנוומן א.  
202 סספורטס י. 
207 סרבס ס.  

  154 עוזרי י. 

203 ,174 פורבוכראי י.  
 222 ,87 ,86 ,54 ,53 ,52 ,29 פיצ’חדזה מ. 

28 פיצ’חדזה מ. 
13 ,12 פן א. 

221 פסו א.  
244 פסקואה פ.  

98 פסקין ז.  

187 פרנק ר.  

4 פרנקל פרנל י. 

266 ציפר ס.  

158 ,153 ,152 ,143 צ’רקסקי ז. 

261 קאדר ב. 

185 קבסה ע.  

  ,210 ,209 ,77 ,76 ,75 ,41 ,40 ,39 קדישמן מ. 

214 ,213 ,211  

192 ,191 קון ש. 

205 קוסמה י.  

235 ,122 ,121 ,120 קופפרמן מ. 

265 ,104 קיסלינג מ.  

167 ,165 ,63 ,62 קלאפיש ל. 

241 קלזמר ג.  

238 קסטל מ. 

239 ,224 קריזה י. 

245 ,243 ראוכוורגר י.  

רובין ג.  144, 145, 204

88 ,80 ,79 ,55 ,33 רובין ר. 

189 ,188 רובנר מ. 

194 ,193 ריב ד. 

262 ריבק י. 

197 ריטה א.  

  129 ,128 ריזמן א. 

208 רנצר פ.  

  149 רשף ע. 

  ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,94 ,93 ,92 שאגאל מ. 

273  

166 ,116 ,115 שטרייכמן י. 

58 ,57 ,21 ,20 ,19 שלוס ר. 

242 שלוסר ג.  

  8 שלזינגר ש.  

173 ,172 שלזניאק ה.  

  218 שמי י.  

148 שמיר א.  

  156 שפט א.  

תומרקין י.  105, 106, 107, 108, 109, 110, 180

   198  Faile

חלק א' - 30.10.2021רשימת האמנים



חלק ב' - 6.11.2021 רשימת האמנים
570 אבו מלחם ב. 
 335 אברדהם א. 

 514 ,513 אברמסון ל. 
622 ,621 אגם י. 

 498 אדלן מ. 
 575 ,574 אדלר י. 

314 אדם א. מ.  
485 אוחנה א. 

   385 אולמן מ. 
506 אורי א. 
484 אורליק א. 
555 אופיר ג. 
409 אזן א. 

543 ,307 איזנברג י. 
603 איזפירי פ. 
433 אלוף ת. 

566 ,329 אליהו מ. 
336 אלרון ב. 
 521 אנגלרד י. 
 582 אפשטיין י. 

 461 ,447 ארגוב מ. 
580 ,578 ,502 אריכא א. 

630 ארכיפנקו א.  
430 אשהיים א. 

 333 בגה ק. 
393 בופה ב. 
 517 בורקובסקי י. 

596 ,595 ,577 בזם נ. 
 558 בכרי ד. 
487 בלנשרד א. 
445 בלקלב ל. 
561 בן דוד י. 
462 בן צבי א. 
541 בן רון ב.  
593 בק ש. 
  345 בראון א. 

 ,439 ,438 ,437 ,436 ,330 ,328 ברגנר י. 
628 ,611 ,610 ,609  

559 ברקני י. 

 338 ג'אנשוילי מ. 
 552 גבאי י. 
562 גבע י. 

453 ,452 גבעתי מ. 
591 ,590 ,483 גודיאשוילי ל. 

592 ,579 גוטליב ל. 
466 גוטמן נ. 

 369 ,306 גולדמן א. 
423 ,366 גלבוע נ.  

 319 גלעדי א. 
492 גליוק ג.מ. 

357 ,354 גליקסברג ח. 
 473 ,449 ,386 ,379 ,374 גרבוז י. 

615 גרוס ג'. 
332 גריגוריאן מ. 

350 ,349 גרשוני א.  
515 גרשטנקורן ו. 

632 דאלי ס. 
367 דבי ו.  
440 דוד ז'. 
507 דוד נ. 
370 דורצ'ין י. 
383 דה פ. 
511 דה סאן פאל נ. 

617 ,616 דיין ג'. 
367 דבי. ו. 

470 ,469 ,468 דנציגר י. 
524 ,510 ,509 דרוקס מ. 

419 ,418 הלוי א. 
633 הומל א. 
 320 הנדלר ד. 
567 היימן מ. 
583 הירש י. 

408 הנימן מ. 
417 ,414 הרפר ה. 

 553 ולנזואלה ג. 
551 ווג'נביץ א. 
576 וולקוביץ א. 

392 ,391 ווסטון ר. 
534 וילר א. 
  495 ויסקי י. 
620 וסרלי ו. 

545 ז'אנו ז'. 
431 זר מ. 

424 ,420 זריצקי י. 

454 חד גדיא מ. 

607 ,606 ,311 טוצ'ילקין מ. 
 442 טיכו א. 

טפלר ש.  326

446 יוז ד. 
581 ,467 ,465 ,464 ,402 ינקו מ. 

 556 יערי ש. 

 612 כבסה מ. 
450 ,373 ,342 כהן גן פ. 

323 ,305 כהן ג. 
 432 כהנא א. 
538 כץ א. 

629 ,302 כץ מ. 
530 כץ מינרבו מ. 

525 ,384 ,382 ,381 ,380 ,344 לביא ר. 
422 ,421 ,301 לבנון מ. 

 602 לובין א. 
455 לוי ח. 
361 לוי פ. 

  412 ,411 לוי ר. 
  360 לוין א. 
434 ליבנה י. 
564 ליברמן ה. 

600 ,598 ,597 ,324 ליטבינובסקי פ. 
614 ,413 ליליין א.מ. 

569 לינדסטרום ב. 
410 ליפמן ז. 

508 ,505 ,397 ,394 ,377 ליפשיץ א. 
 493 ליר א. 
546 ללוש ע.  
365 לסיה 

 519 ,503 ,460 ,353 ,352 מאירוביץ צ. 
496 מאלי כ. 
563 מורוז א. 
 619 מטיו ג'. 
 571 מי-טל ד. 
396 מייק ה.  

542 ,490 ,489 ,488 מישונז ג. 
 536 מישורי י. 
 355 ממיט-וורקה מ. 

518 ,351 מסג א. 
  448 מקסי 
539 מרדכי ר. 
494 מרטינז ר. 

348 נובאני א. 
310 נורדאו מ. 
554 ניאזי מ.  
 347 ניקל ל. 

604 סובל ב. 
327 סולמן י. 
 443 סוצקבר ר. 

 605 ,504 סטימצקי א. 
435 סטרלינג מ. 
441 סיטון ח. 

334 ,318 סימה מ. 
531 סימן טוב ר. 
 520 סלבוסקי פ. 
395 סלומון א. 
500 סרנה ק. 

463 עבאדי ע. 
459 ,451 ,404 עוזרי י. 

343 עוקשי א. 
458 ,389 עזי א. 

364 פאוגרון א. 
    444 פאניץ' ר. 

549 פורת א. 
  316 פיינגרש ע. 

586 ,425 פימה - רויטנברג א. 
588 ,587 ,523 ,346 ,337 פיצ'חדזה מ. 

362 פיצ'חדזה מ. 
390 פלדי י. 
 585 פן א. 
 317 פרץ ארד א. 
363 פרץ ד.  
627 פריימן ג. 
 415 פרנק פ. 
304 פרנקל פרנל י. 

457 צ'רינסקי י. 
631 ,472 ,471 צ'רקסקי ז. 

594 קאופמן א. 
533 ,532 קאן א. 

403 ,401 ,400 ,399 קדישמן מ. 
398 קובנר מ. 
426 קולניק א. 

 568 ,540 קונדינה א. 
 372 ,371 ,341 קופפרמן מ. 

  601 קוסונוגי י. 
516 קרגליירו מ. 

 481 ,428 ,427 קרמן פ. 

625 ,624 ,623 רדר ב. 
526 רוט ל. 
309 רוזנברג ר.  
359 רוזנטליס מ. 
544 רוזנשטיין י.  

557 ,406 ריב ד. 
626 ריבק י. 
560 ריזינגר ד. 

535 ,407 ,405 ריי ל. 
548 רימר א.  
 565 רפפורט מ. 
608 רסקין ש. 

613 שאגאל מ. 
550 ,528 ,527 שוובל א. 

  308 שור א.ש. 
315 ,300 שור צ. 

  501 שטיין 
 416 שטיינהרדט י. 

618 ,313 ,312 שטרוק ה. 
547 שילס ס.  

  ,478 ,477 ,476 ,475 ,474 ,358 ,356 שלוס ר. 
589 ,584 ,480 ,479  

537 שלוסר נ. 
512 ,387 שלזניאק ה. 

 331 שמיר א. 
529 ,321 שמש ג'. 

522 שמש מ. 
 429 שפירו ז'. 
499 שרטר ז. 

  573 ,572 שריר ד. 

322 ,303 תג'ר צ. 
 456 ,388 ,378 ,376 ,375 ,340 ,339 תומרקין י. 

325 תמרי ע.  





חלק א'
מוצ“ש 30.10.2021

בשעה 19:00

Part I
Saturday 30.10.2021 
at 19:00

1. שלום מוסקוביץ
הזייגרמאכר

"ויגדלו הנערים עשו ויעקב",
טמפרה על נייר, 48X33 ס"מ,

חתום.

Shalom Moskovitz
Zeegermacher
"And the Boys Esau and Jacob Grew Up,"
Tempera on paper, 48X33 cm.
Signed.

$ 1,200 - 1,600

1895 - 1980

2. שלום מוסקוביץ
הזייגרמאכר

שלמה המלך,
טמפרה על נייר, 73X48 ס"מ,

חתום.

Shalom Moskovitz
Zeegermacher
King Solomon,
Tempera on paper, 73X48 cm.
Signed.

$ 2,500 - 3,500

1895 - 1980



4. יצחק פרנקל פרנל
נמל תל אביב, 1936,

שמן על עץ, 80X100 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Izhak Frenkel - Frenel
Tel Aviv Port, 1936,
Oil on wood, 80X100 cm.
Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

1899 - 1981

3. נחום גוטמן
דייגים בחוף תל אביב, 1945,

אקוורל על נייר, 21X28 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Nachum Gutman 
Fishermen on the Beach in Tel Aviv, 1945,
Watercolor on paper, 21X28 cm.
Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

1898 - 1980

מקוריות הציור אושרה ע"י פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.
The authenticity of the painting has been confirmed by Prof. Hemi Gutman, the artist’s son.

8



5. שמשון הולצמן
הטיילת בטבריה, 1950-1955,

שמן על בד, 110X165 ס"מ,
חתום.

Shimshon Holzman
The Promenade in Tiberias,1950-1955,
Oil on canvas, 110X165 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

1907 - 1986

שמשון הולצמן נולד בשנת 1907 בגליציה ועלה לארץ ישראל בשנת 1922. הוא שייך במידה רבה 
לדור האמנים שכונן את האמנות הישראלית. ציורי הנוף של הולצמן הם דוגמא מובהקת לחיבור 

הרגשי למראות הארץ כפי שחוו אותו האמנים בני הדור שהגיעו אליה ממחוזות אחרים.
וכמו  שמן,  בצבעי  גם  לצייר  הירבה  הוא  אבל  אקוורלים,  של  כצייר  בתודעה  ונשאר  נודע  הוא 
המחליקה  קלילות  של  ובתחושה  בשקיפות  הבהירים,  בצבעיהם  המתאפיינים  שלו,  האקוורלים 
על דף הנייר, כך גם ציורי השמן של הולצמן מתייחדים במיידיות הביצוע, בתנופת היד ובמכחול 
“הכתם הנכון במקום הנכון”, כפי שאהב הולצמן לצטט  והתוצאה:  ובאנרגטיות,  הנע בחופשיות 

את הצייר מקס ליברמן.
וכדברי  וכתמים,  קוים  של  לשפה  עיניים  מראה  של  בתרגום  בטוי  לידי  באה  שלו  הוירטואוזיות 
המשורר נתן זך: “...תוך כדי שכלול בלתי פוסק של הכלים, כך נעשית היד חופשית ובטוחה יותר, 

והכתם נעשה סוגסטיבי וקולע יותר – עד להופעת מיחברים מוסיקליים מופלאים...”
“נושא שאני מצייר”, נהג גם הולצמן עצמו להעיד על ציוריו, “הוא כמו מנגינה, חוזר בלי סוף...אני 
מצייר מקום חמישים פעם ויותר ואף פעם זה לא אותו הדבר”. ואכן, רבים מן הנופים של הולצמן 
הם מעין אטיודים הגובלים בהפשטה של קוי מתאר משוחררים ובצבעוניות כמעט “פובית” מלאת 

חיים ואופטימית, ברוח שמחת החיים של מאטיס, בין אם מדובר בנופי הכנרת, צפת, נחל הירקון, 
נווה צדק, או בסצינות השוק של עכו או של יפו עם דמויות הנשים הערביות בשמלותיהן הכפריות.
החל בסוף שנות הארבעים נהג הולצמן לצייר בחדשי הקיץ בצפת, ובחורף בטבריה. אל הטיילת 
יותר  הוא  ובחלקו  במידותיו,  מאד  חריג  שלפנינו  הציור  ביתו.  מחלון  מקרוב,  השקיף  טבריה  של 
ריאליסטי מסוגסטיבי. הולצמן נשאר כאן נאמן במידה רבה למרכיבי הנוף: המבנים לאורך הטיילת, 
רכס ההרים והעננות הלבנה ברקע, ובמרכז, הצמחייה – גזע עץ כמעט עירום שזרועותיו מיתמרות 
והעלים הירוקים שלו תלויים מלמעלה ומנקדים את הרקיע, ושיח ירוק ובשרני עם תפרחת אדומה, 
המטיל צל סגלגל על המדרכה שלרגליו. את כל אלה כמו עוטפים מרחבי תכלת השמיים ותכול 
המים, צלולים ובוהקים באור השמש החורפית. דומה כי הם נעטפו גם בחדוות היצירה ובתחושת 

הקיץ הנצחי שהצייר מקרין בנדיבות על סביבתו המוכרת והאהובה.   
הנוף הישראלי, הן בחוצות הערים והן במרחבי הטבע, השתנה לבלי הכר בעשורים שחלפו מאז 
צייר הולצמן את הטיילת בטבריה. בציורי הנוף שלו ובאלה של בני דורו נשמר תיעוד נאמן של 

מראות העבר ורוח הזמן שלהם.  
כרמלה רובין
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 6. אריה לובין
מעשני נרגילות, 

פסטל על נייר, 49.5X137 ס"מ,
חתום.

 Arie Lubin
Hookah Smokers,
Pastel on paper, 49.5X137 cm.
Signed.

$ 3,000 - 5,000

1897 - 1980

7. אריה לובין
מעשני נרגילה,

שמן על בד, 53X70 ס"מ,
חתום.

Arie Lubin
Hookah Smokers,
Oil on canvas, 53X70 cm.
Signed.

$ 2,500 - 3,500

1897 - 1980
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8. שמואל שלזינגר
נשים בשוק,

שמן על בד, 46X56 ס"מ,
חתום.

Shmuel Schlesinger
Women in the Market,
Oil on canvas, 46X56 cm.
Signed.

$ 2,000 - 3,000

1896 - 1986
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9. נפתלי בזם 
הדלקת נרות,

שמן על בד, 73X60 ס"מ,
חתום.

Naphtali Bezem
Candle Lighting,
Oil on canvas, 73X60 cm.
Signed.

$ 3,000 - 5,000

1924 - 2018

10. נפתלי בזם 
זוג בסירה,

שמן על בד, 41X35 ס"מ,
חתום.

Naphtali Bezem
A Couple in a Boat,
Oil on canvas, 41X35 cm.
Signed.

$ 1,500 - 2,000

1924 - 2018

מקור: גלריה הדסה קלצקין.
Provenance: Hadassah Klatzkin Gallery.
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11. נפתלי בזם 
אבשלום פיינברג,

שמן על בד, 81X100 ס"מ,
חתום.

Naphtali Bezem
Avshalom Feinberg,
Oil on canvas, 81X100 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

1924 - 2018

13



12. אבל פן
"ותצא דינה לראות בבנות הארץ",

פסטל על קרטון, 46X63 ס"מ,
חתום.

Abel Pann
"And Dina shall go forth to see the Daughters of the Land”,
Pastel on cardboard, 46X63 cm.
Signed.

$ 7,000 - 10,000

1883 - 1963
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 13. אבל פן
שולמית,

פסטל על קרטון, 45X55 ס"מ, 
חתום.

 Abel Pann
Shulamit,
Pastel on cardboard, 45X55 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

1883 - 1963
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14. יוסל ברגנר
נערה עם דמעות, 1969, 
שמן על בד מוצמד לעץ,

24X16 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Yosl Bergner
Girl with a Tears, 1969,
Oil on canvas laid down on board,
24X16 cm.
Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

1920 - 2017

15. יוסל ברגנר
כלה ושושבינים, 

שמן על קרטון מוצמד לבד,
40X50 ס"מ, חתום. 

חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner
Bride and Groomsmen,
Oil on cardboard laid down on canvas, 
40X50 cm. Signed. 
Signed and titled on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

1920 - 2017

Provenance: Estate of Joseph Borman.                         .מקור: עיזבון יוסף בורמן
14
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16. יוסל ברגנר
,Girl and Tears

שמן על בד, 40X30 ס"מ,
חתום. 

חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner
Girl and Tears,
Oil on canvas, 40X30 cm.
Signed. 
Signed and titled on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

1920 - 2017

Provenance: Estate of Adv. Hanan Shanon.                                             .מקור: עיזבון עו"ד חנן שנון
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17. לודוויג בלום
נוף מפרץ חיפה, 1945,

שמן על בד, 50X73 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Ludwig Blum
Haifa Bay View, 1945,
Oil on canvas, 50X73 cm.
Signed and dated.

$ 10,000 - 15,000

1891 - 1974

מקוריות הציור אושרה ע"י גב’ מירה חן, נכדת האמן.
The authenticity of this painting has been confirmed by Mrs. Mira Chen, 
the artist’s granddaughter.

מקור: אוסף שרה וחירם דנין, גואל קרקעות הנגב ועוזרו של יהושע חנקין.
Provenance: Sarah and Hiram Danin Collection, Savior of the Negev 
Lands and Assistant to Yehoshua Hankin.

מעזבונם של לילי ואהוד דנין ז”ל, ת”א 
התמונה עברה במשפחה זה דור שני ונרכשה ע”י שרה וחירם דנין, ירושלים.

אהוד ולילי שוחרי תרבות ואמנות לגווניה שניהם נולדו בארץ והקימו ביתם בת”א. אהוד היה נצר 
למשפחה שורשית מבוני הארץ משפחת דנין - ילין.  אביו חירם עסק ברכישה ורישום קרקעות 
למדינה שבדרך והיה עוזרו הקרוב של גואל הקרקעות יהושע חנקין. אביו של חירם היה מהוגי 
ונדדו  שבע  בבאר  ביתם  את  בנו  וחירם  שרה  גנים.  עיר   – ת”א  הראשונה  העברית  העיר  ומקימי 
בעקבות עיסקיו של חירם לשכונת הדר בחיפה, עד אשר התמקמו בירושלים ב- 1940 בשכונת 

בית הכרם. 
יתכן  בירושלים.   אלה  בשנים  התגורר  אשר  בלום  לודוויג  את  וחירם  שרה  הכירו  הנראה  ככל 
בה.   מגוריהם  בימי  הקסום  חיפה  לנוף  כזכרון  אותה  ורכשו  חיפה  מפרץ  של  בתמונה  והתאהבו 

כנראה שנרכשה קרוב לזמן שצוירה 1945. 
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18. לודוויג בלום
קבר רבי מאיר בעל הנס, 1955,

שמן על בד, 60X76 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Ludwig Blum
Tomb of Rabbi Meir, 1955, 
Oil on canvas, 60X76 cm. 
Signed and dated.

$ 12,000 - 16,000

1891 - 1974

מקוריות הציור אושרה ע"י גב’ מירה חן, נכדת האמן.
The authenticity of this painting has been confirmed by Mrs. Mira Chen, 
the artist’s granddaughter.

עילי  מבט  על  רוב,  פי  על  מושתתת,  בלום  של  הנוף  בציורי  מקובלת  ציורית  תפישה 
)כך שמסגד,  בניינים, המגיחים משני עברי הבד כמסכי תיאטרון  או חלקי  ועל עצים 
מכיוון  ירושלים  נוף  נצרת,  ציורי  וראו  דרמטי(,  כגיבור  יעלה  בתווך,  המצויר  למשל, 
רחוב קינג ג'ורג', יער קנדה ועוד. בנוסף צמחייה בקדמת הציור עשויה לשמש כמבוא 
פרספקטיבי לעומק ההרים, הכפר וכדומה, המתגלים מאחור, ולא פחות מכן- כניגוד 
האינסוף.  אל  הנמוגים  וסגלגלים  בבז'ים/ורודים  לעין  הנפרשת  לבהירות,  כהה  ירוק 
בתוך "מסגרת" זו, המורכבת משני צדדים ומבסיס, בונה בלום את ציורו בקומפוזיציה 
כמעט קבועה: קו עומק )כביש, ערוץ וכדומה(; סגירה עליונה של ה"מסגרת" באופק 

של רכס או של שמים; מתחים בין האנכי והאופקי. 
"אנדרלמוסיה"-לכאורה  בין  מתקיים  בלום  של  הנוף  בציורי  נוסף  משמעותי  מתח 
בקדמת הציור לבין שקט, ההולך ומשתרר לקראת המרחק. האנדרלמוסיה" היחסית 

)שתמיד היא הרמונית, ביסודה( נוצרת באמצעות ציור חופשי מאוד של צמחים, של 
היא  וכיוצא באלה. השלווה  צאן(  )עדר  חיים  רוב(, של בעלי  פי  )ערבים, על  בני אדם 
ביניים בהרגעת העין.  ובניינים שבדרך הם דרגות  זו של האופק הבלתי מושג. עצים 
עבודת המכחול הנינוחה בציורי המדבר הופכת לקצרה ולמהירה הרבה יותר, כשמגיע 
היציאה  כאילו  אחרים,  תוך-עירוניים  בנופים  או  יהודה  מחנה  בשוק  לפרטים  בלום 
ייחוד הצבע של  בולט  לכל  ידו המייצרת של האמן. מעל  גם הרגיעה את  למרחבים 
בלום- צבע חם, לוהט, לרבות בעירת האופק הטיפוסית לצייר. גוני האוכר-בז'-אדמדם 
ובוורדרדות  השמים  או  הימה  או  הים  תכלת  בקרירות  משתלבים  החם  המרחב  של 
הסגלגלה של הרכס הרחוק. כולם מתמזגים זה בתוך זה בעדינות ויוצרים את הגוון 

הבלומי, שאין לטעות בו. 
גדעון עפרת, לודוויג בלום: תש"ח, הוצאת קרן לוין לאמנות, 2018, עמ' 57.
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19. רות שלוס
אשה מהרהרת,

אקריליק על בד, 73X100 ס"מ,
חתום.

Ruth Schloss
A Pensive Woman,
Acrylic on canvas, 73X100 cm.
Signed.

$ 4,000 - 6,000

1922 - 2013

20. רות שלוס
נערה,

שמן על בד, 65X46 ס"מ,
חתום.

Ruth Schloss
Girl,
Oil on canvas, 65X46 cm.
Signed.

$ 2,000 - 3,000

1922 - 2013
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21. רות שלוס
אם ותינוק, 

אקריליק על בד, 195X130 ס"מ, 
חתום.

Ruth Schloss
Mother and Her Baby,
Acrylic on canvas, 195X130 cm.
Signed.

 $ 12,000 - 16,000

1922 - 2013

Provenance: Estate of the Artist.                                          .מקור: עיזבון האמנית
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22. יוחנן סימון
נוף פנטסטי, 1962,

שמן על בד, 37.5X45 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Yochanan Simon
Fantastic View, 1962,
Oil on canvas, 37.5X45 cm.
Signed and dated. Signed, titled and dated on the reverse.

$ 3,500 - 5,000

1905 - 1976

23. יוחנן סימון
,1970 ,Vegetation

שמן על בד מוצמד לקרטון, 16X22 ס"מ, 
חתום ומתוארך. חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Yochanan Simon
Vegetation, 1970,
Oil on canvas laid down on cardboard, 16X22 cm.
Signed and dated. Signed, titled and dated on the reverse.

$ 2,500 - 3,000

1905 - 1976
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24. יוחנן סימון
נוף, 1962,

שמן על בד, 90X130 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Yochanan Simon
Landscape, 1962,
Oil on canvas, 90X130 cm.
Signed and dated.

$ 12,000 - 16,000

1905 - 1976
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 25. שמואל בק
 ,1991 ,Element of Chance

שמן על בד, 79X99 ס"מ,
חתום ומתוארך.

 Samuel Bak
Element of Chance, 1991, 
Oil on canvas, 79X99 cm.
Signed and dated.

$ 12,000 - 18,000

b. 1933 .נ
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 26. שמואל בק
,1991 ,The Eternal Promise

שמן על בד, 65X81 ס"מ,
חתום ומתוארך.

 Samuel Bak
The Eternal Promise, 1991,
Oil on canvas, 65X81 cm.
Signed and dated.

$ 10,000 - 15,000

b. 1933 .נ

כשפוסעים אחר מסעו בן 8 העשורים של שמואל בק בעקבות יצירותיו, פוגשים באמן המתמודד 
כל ימיו עם שאלות היסוד של שפת הציור ואינו חדל להתלבט בין הביטוי האקספרסיוניסטי לביטוי 
ידע לאמץ מסורות  זו מזו חושפות אמן שתמיד  הסימבולי. התקופות הסגנוניות השונות כל כך 
קלאסיות מעודנות מצד אחד ולהציב על הקנבס שלפניו  מחזות סוריאליסטיים מודרניים שאנו 
אלמנטים  לאתר  ניתן  שבסגנונו  קונספטואלי  צייר  תמיד  נותר  בק  אחר.  מצד  לפרשם  נדרשים 
פוסט מודרניסטיים. במסעותיו האמנותיים הוא נדד בין הקוביזם האנליטי לסוריאליזם הפיגורטיבי  
אך לעולם לא שכח  להיזכר ולהזכיר  את מה שינק  מהמאסטרים הגדולים. ולמרות הכול  בק 
זמני של טראומת השואה אותה  יותר  מרוב אמני תקופתו כסמל על  נותר כמי שמזוהה  תמיד 

חווה על בשרו כילד.
שני הציורים שלפנינו נוצרו בשנת 1991 שבה שהה שמואל בק בשוייץ. בק חי בשוייץ בין השנים 
וכאן הוא הגיע סופסוף לצומת החשובה ביצירתו שבה התקיים מפגש מכונן עת  ו-1993   1984
פגש הביטוי הצורני את האמת שלפיה המסע והמשא של חייו השתלבו זה בזה. מי שניצח אז היה 
רצונו העז של בק להיטמע בהויה הבינלאומית ולהשיל מעליו בהדרגה את נטל מסע חייו עמוס 
המשא הכבד ויתכן כי בשוייץ פתח שמואל בק במסע חדש לתוך נבכי זהותו ולחיפוש עצמיותו. 
מתארים  שכולם  ציורים  של  ארוכה  סדרה  פותחים  והם  השחמט  כלי  מככבים  הציורים  בשני 

התרחשויות על פני לוח המשחק הנפלא הזה.
לחזור  צורך  יש  בק  שמואל  של  ביצירתו  המלכים  משחק  של  לנוכחותו  הרקע  את  להבין  כדי 
לביוגרפיה שלו. בק ואמו שבו מהמלחמה הנוראה ללא אף שאר בשר ונאלצו לגלות את החיים 
מחדש. בשנת 1947 כששמואל היה בן 14, נישאה אמו לניצול שואה בשם נתן מרקובסקי שנחלץ 
בדרך נס מדכאו. נתן התגלה  כאיש יקר, עדין, רגיש ושקט ומסתבר כי לפני המלחמה הוא היה 
שחמט  בעיות  ולפתור  להמציא  גם  אלא  לשחק  רק  לא  ממנו  למד  בק  בליטא.  מחונן  שחמטאי 
קשות. ממנו למד בק על מאבק הכוחות בשחמט והחל להבין כי העולם האמיתי הוא בלתי צפוי 
ממדי  תלת  עולם   . ציורית  מבט  מנקודת  העולם  את  לשחזר  לבק  איפשר  השחמט  צודק.  ולא 
שלתוכו יכול היה להזרים צבעים, אור, צל, אוירה ומצבי רוח שונים. כל אלה שימשו עבור שמואל 
בק מסגרת המכילה מטפורות של  קיום, מאבק, ניצחון או תבוסה. בשני הציורים שלפנינו רואים  
קשת  מרחפת  כשמעליהם  הלוח  על  ניצבים  השחמט  חילי  הנצחית  בהבטחה  לניצחון.  רמזים 
צבעונית ואילו באלמנט של שינוי מתואר סלע ענק שמגיח מתוך ים סוער ועל גביו נישא ראשם 

של המלך והחיילים.
זהו הקיום !!!

ד"ר אמיר גבע
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28. מקוולה פיצ'חדזה
זוג, 1976-1978, 

שמן על בד, 70X60 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Makvala Pichhadze
Couple, 1976-1978,
Oil on canvas, 70X60 cm.
Signed and dated.

$ 1,500 - 2,000

1950 - 1979

27. חיים אתר אפטקר
ילדה,

שמן על בד, 55X46 ס"מ,
חתום.

Chaim Atar Aptekar 
Girl,
Oil on canvas, 55X46 cm.
Signed.

$ 1,200 - 1,600

1902 - 1953
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29. מאיר פיצ'חדזה
נערה עם גלגל, 1996, 

שמן על נייר מוצמד לבד, 61X50 ס"מ,
חתום. חתום ומתוארך מאחור.

Meir Pitchhadze
Girl with a Wheel, 1996,
Oil on paper laid down on canvas, 61X50 cm.
Signed. Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

1955 - 2010

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.
The authenticity of the painting has been confirmed by Dvir Aviel,

Manager of the artist's estate.
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30. יוסל ברגנר
 ,3 Lamps and Strangler
שמן על בד, 100X70 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner
3 Lamps and Strangler,
Oil on canvas, 100X70 cm.
Signed. Signed and titled on the reverse.

$ 10,000 - 15,000

31. יוסל ברגנר2017 - 1920
,A Domestic Achivement

שמן על בד, 73X54 ס"מ,
חתום. חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner
A Domestic Achievement,
Oil on canvas, 73X54 cm.
Signed. Signed and titled on the reverse.

$ 7,000 - 10,000

1920 - 2017

מקור: מימוש אוסף חברת השקעות כדאיות בע"מ )מקבוצת פישמן(.
Provenance: Collection of Hashkaot Kedayeot ltd  
(from the Fishman Group).

מקור: מימוש אוסף חברת השקעות כדאיות בע"מ )מקבוצת פישמן(.
Provenance: Collection of Hashkaot Kedayeot ltd  
(from the Fishman Group).
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32. יוסל ברגנר
 ,Around the 4 Lamps

שמן על בד, 97X116 ס"מ,
חתום. חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner
Around the 4 Lamps,
Oil on canvas, 97X116 cm.
Signed. Signed and titled on the reverse.

$ 14,000 - 20,000

1920 - 2017

מקור: מימוש אוסף חברת השקעות כדאיות בע"מ )מקבוצת פישמן(.
Provenance: Collection of Hashkaot Kedayeot ltd  
(from the Fishman Group).
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הצייר  של  הנרגשת  תגובתו  את  המייצג  ציור  רובין,  ראובן  של  מצוטט  ומאד  ידוע  מאד  ציור  זהו 
 .1923 מאז  נפרד  שממנה  המזרחית,  ירושלים  עם  המחודש  ולמפגשו  למלחמת-ששת-הימים 
בקווי- רשומות  הדמויות  ֶאֶתרית:  רוחניות  לבטא  ראובן  ביקש  כאילו  ה60/ג.ע[  ]משנות  "בבדיו 

ִמְתאר לבנים והצבע נמשח בנוצתיות רכה במיוחד. חריג הוא הציור עז-המבע 'רוח הקודש שבה 
והוא  מלחמת-ששת-הימים  למחרת  התעלות  של   בהלך-רוח  צויר  זה  ציור   :)1967( לירושלים' 
מרחף  והוא  באקסטאזה,  אחורנית  מונף  ראשו  בגווילי-תורה,  אוחז  כחולה  בגלימה  חסיד  מייצג 
מעל ירושלים חלומית זהובה." )שרה ווילקינסון, "ראובן  רובין, "אברמס, ניו-יורק, 1974, עמ' 96(. 
הצייר  "גם  כתבתי:   ,67 לאירועי  ישראל  תגובת אמני  לבחון את  בבואי  יותר,  רבות מאוחר  שנים 
הארצישראלי הוותיק, ראובן רובין, לא יכול היה לבלום את התפעמותו נוכח נס ה'הר הבית בידינו' 
וצייר ב- 1967 את 'רוח-הקודש חוזרת לירושלים' ]...[ ואת "ירושלים של זהב", בה השער הקטן 
הפתוח בקדמת הציור )ובסמליות שאין להחמיצה: ה"שער" שנפתח במלחמת ששת הימים עונה 
ובו אותו השער עודנו סגור...( נענה מנגד בריחופה המיסטי של העיר  ירושלים  לציור קודם של 
מלחמת-ששת- ערב  חש  בה  כבדה  למועקה  ענתה  ראובן   של  התרגשותו  עוצמת  העתיקה.  

"יומיים   :1967 הימים, כפי שתיאר בסיום ספרו האוטוביוגרפי, "ראובן", שראה אור לראשונה ב- 
פתח  הוא   ]...[ ונרגש.  נפעם  כולו  הביתה,  דויד  בני  בא  הימים  ששת  מלחמת  פרוץ  לפני  בלבד 
ואין  ושכבתם  'ונתתי שלום בארץ  והניח אצבעו על הפסוק השישי:  כ"ו,  'ויקרא' פרק  את הספר 
מחריד ]...['. רוחנו התחזקה והתנשאה למשמע דבר אלוהים..." )"ראובן", מהדורת 1984, מסדה, 
ליונה, הרי שהמקורות  "רוח-הקודש" הומשלה  ובאמנות הנוצרית  223(. אם בדת  גבעתיים, עמ' 
היהודיים זיהו את "רוח-הקודש" עם כוח נבואה, עם "רוח טהרה", עם "רוח תשובה", ולכל היותר, 
עניינו  החסידות  לבין  "רוח-הקודש"  בין  שהקשר  אפשר,  "גילוי-אליהו".  עם  או  "בת-קול"  עם 
הנוכחי,  שבציור  דומה,  שמח".  לב  "על  רק  שורה  שרוח-הקודש  הירושלמי,  בתלמוד  בכתוב  גם 
התגלגל "גילוי-אליהו" )התגלותו של הנביא המבשר את המשיח( לחסיד כדמות המשיח, שהגיע 
ייצג ראובן – בן למשפחה חסידית מרומניה  לירושלים עם הניצחון במלחמה. מאז שחר יצירתו, 
היה החסיד  כזה  וגבוהה, מתנשאת למרומים:  ברוחניות אל-גופנית דקיקה  – את דמות החסיד 
לערבי  )עונה  בשמים  ראשו  אך  הארץ  על  רגליו  אלינו,  בגבו  שניצב   ,)1924( "ערב-שבת"  בציור 
כמו-מנסיק  המעגלי  שמחולם   ,)1924( במירון"  ה"מרקדים  היו  כאלה  עז(;  וחולב  ארצה  הכורע 
אותם למרומים; כאלה היו כל החסידים שצייר ראובן מרקדים בשמחת-תורה, או באקסטאזה של 
הילולת-רשב"י. אך, עתה, בציור הנוכחי, החסיד כבר ממש מעופף בשמים והוא התגלמות "רוח-

הקודש". זו התקופה בה נטה ראובן לצייר ריחוף שמימי של סוסים אדומים וכחולים, בהם מרכבתו 
של אליהו, וכמובן – מלאכים. החסיד המעופף מצטרף לכל אלה שעה שמאשר, מבחינת ראובן,  

את כיבוש העיר העתיקה כמהלך דתי-מיסטי.  
גדעון עפרת

33. ראובן רובין
השכינה חוזרת לירושלים, 1967,

שמן על בד, 162X114 ס"מ,
חתום ומתוארך. 

חתום ומתואר מאחור. 

Reuven Rubin
The Shechinah Returns to Jerusalem, 1967,
Oil on canvas, 162X114 cm.
Signed and dated. 
Signed and titled on the reverse.

 $ 140,000 - 200,000

1893 - 1974

מקור: מימוש אוסף חברת השקעות כדאיות בע"מ )מקבוצת פישמן(.
Provenance: Collection of Hashkaot Kedayeot ltd  
(from the Fishman Group).
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34. מרסל ינקו 
ללא כותרת,

שמן על בד, 46X65 ס"מ,
חתום.

Marcel Janco
Untitled,
Oil on canvas, 46X65 cm.
Signed.

$ 3,000 - 5,000

1895 - 1984

35. מרסל ינקו 
טבע דומם, 

שמן על בד מוצמד לעץ,
34X49 ס"מ,

חתום.

Marcel Janco
Still Life,
Oil on canvas laid down on board,
34X49 cm.
Signed.

$ 3,000 - 5,000

1895 - 1984
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36. מרסל ינקו 
סירות בנמל,

שמן על קרטון, 50X70 ס"מ,
חתום.

Marcel Janco
Boats in the Harbor,
Oil on cardboard, 50X70 cm.
Signed.

$ 8,000 - 12,000

1895 - 1984
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37. נחום גוטמן
דמויות בנוה צדק,

שמן על בד, 41X27 ס"מ,
חתום.

Nachum Gutman
Figures in Neve Tzedek,
Oil on canvas, 41X27 cm.
Signed.

$ 20,000 - 30,000

1898 - 1980

מקוריות הציור אושרה ע"י פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.
The authenticity of the painting has been confirmed by Prof. Hemi Gutman, the artist’s son.
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38. נחום גוטמן
דמויות בכרכרה, 

שמן על בד מוצמד לדיקט,
30X39.5 ס"מ, 

חתום.

Nachum Gutman
Figures in a Carriage,
Oil on canvas laid down on board,
30X39.5 cm.
Signed.

$ 20,000 - 30,000

1898 - 1980

מקוריות הציור אושרה ע"י פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.
The authenticity of the painting has been confirmed by Prof. Hemi Gutman, the artist’s son.
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39. מנשה קדישמן
כבשה ודמויות, 1994,

אקריליק על בד, 130X97 ס"מ,
חתום. חתום ומתוארך מאחור.

Menashe Kadishman
Sheep and Figures, 1994,
Acrylic on canvas, 130X97 cm.
Signed. Signed and dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

1932 - 2015

40. מנשה קדישמן
כבשים בורוד וכתום,

אקריליק על בד, 117X156 ס"מ,
חתום.

Menashe Kadishman
Pink and Orange Sheep,
Acrylic on canvas, 117X156 cm.
Signed.

$ 6,000 - 9,000

1932 - 2015

40

41
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41. מנשה קדישמן
עדר כבשים שותות,

אקריליק על בד, 131X157 ס"מ, 
חתום. חתום מאחור. 

Menashe Kadishman
Herd of Drinking Sheep, 
Acrylic on canvas, 131X157 cm.
Signed. Signed on the reverse.

 $ 6,000 - 9,000

1932 - 2015
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 42. יוחנן סימון
דמוית בקיבוץ, 1947,

שמן על בד מוצמד לעץ, 27X36 ס"מ,
חתום ומתוארך.

 Yochanan Simon
Figures in the Kibbutz, 1947,
Oil on canvas laid down on board, 27X36 cm.
Signed and dated.

$ 18,000 - 25,000

1905 - 1976
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43. יוחנן סימון
דמויות בקיבוץ, 

שמן על בד, 27X35 ס"מ,
חתום.

Yochanan Simon
Figures in the Kibbutz,
Oil on canvas, 27X35 cm.
Signed.

$ 18,000 - 25,000

1905 - 1976
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45. לודוויג בלום
סימטה בירושלים,

שמן על בד, 35X28 ס"מ,
חתום ומתואר ירושלים.

Ludwig Blum
Alley in Jerusalem,
Oil on c  anvas, 35X28 cm.
Signed and titled Jerusalem.

$ 5,000 - 8,000

1891 - 1974

מקוריות הציור אושרה ע"י גב’ מירה חן, נכדת האמן.
The authenticity of this painting has been confirmed by Mrs. 
Mira Chen, the artist’s granddaughter.

44. אמן לא מזוהה
ירושלים, המאה ה- 19,

שמן על בד, 55X107 ס"מ,
חתום.

Unidentified Artist 
Jerusalem, 19th Century,
Oil on canvas, 55X107 cm.
Signed.

$ 2,000 - 3,000

1891 - 1974

44

45
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46. לודוויג בלום
סימטה בירושלים, 1944, 

שמן על בד, 100X81 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Ludwig Blum
Alley in Jerusalem,1944,
Oil on canvas, 100X81 cm.
Signed and dated.

$ 12,000 - 16,000

1891 - 1974

מקוריות הציור אושרה ע"י גב’ מירה חן, נכדת האמן.
The authenticity of this painting has been confirmed by Mrs. Mira Chen, 
the artist’s granddaughter.
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47. יוסל ברגנר
זוג פרדסנים, 1979,

שמן על בד, 50X61 ס"מ,
חתום. חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Yosl Bergner
A Pair of Orchard Workers, 1979,
Oil on canvas, 50X61 cm.
Signed. Signed, titled and dated on the reverse.

$ 6,000 - 9,000

1920 - 2017
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48. יוסל ברגנר
חתונה יהודית בכפר,

שמן על בד, 100X72 ס"מ,
חתום. חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner
Jewish Wedding in the Village,
Oil on canvas, 100X72 cm.
Signed. Signed and titled on the reverse.

$ 25,000 - 35,000

1920 - 2017

Provenance: Estate of Adv. Hanan Shanon.                                             .מקור: עיזבון עו"ד חנן שנון
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50. שמואל בק
נוף עירוני )פריז(,

שמן על בד, 50X60 ס"מ,
חתום.

Samuel Bak
Cityscape (Paris),
Oil on canvas, 50X60 cm.
Signed.

$ 6,000 - 9,000

b. 1933 .נ

49. שמואל בק
דמויות וטיל, 1972,

שמן על נייר מוצמד לבד, 48X64 ס"מ,
חתום.

Samuel Bak
Soldiers and Missile Launcher, 1972,
Oil on paper laid down on canvas, 48X64 cm.
Signed.

$ 4,000 - 6,000

b. 1933 .נ
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51. שמואל בק
קומקום בנוף,

שמן על בד, 50X61 ס"מ,
חתום.

Samuel Bak
Landscape with Teapot,
Oil on canvas, 50X61 cm.
Signed.

$ 6,000 - 9,000

b. 1933 .נ
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53. מאיר פיצ'חדזה
ריקוד בנוף, 1987,

שמן על בד, 57X57 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

Meir Pichhadze
Dancing in the Landscape, 1987.
Oil on canvas, 57X57 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

1955 - 2010

52. מאיר פיצ'חדזה
מזוודות, 1997,

שמן על בד, 64X83 ס"מ,
חתום ומתוארך. 

חתום ומתואר ניו יורק מאחור.

Meir Pichhadze
Suitcases, 1997,
Oil on canvas, 64X83 cm.
Signed and dated.  
Signed and titled New York on the reverse. 

$ 7,000 - 10,000

1955 - 2010

Provenance: The Estate of Adv. Hanan Shanon.    .מקור: עיזבון עו"ד חנן שנון
מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.
The authenticity of the painting has been confirmed by Dvir Aviel,

Manager of the artist's estate.

Provenance: The Estate of Adv. Hanan Shanon.    .מקור: עיזבון עו"ד חנן שנון
מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.
The authenticity of the painting has been confirmed by Dvir Aviel,

Manager of the artist's estate.
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54. מאיר פיצ'חדזה
נער,

שמן וטכניקה מעורבת על בד, 83X75 ס"מ,
חתום. חתום מאחור.

Meir Pichhadze
Young Boy,
Oil and mixed media on canvas, 83X75 cm.
Signed. Signed on the reverse.

$ 8,000 - 12,000

1955 - 2010

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.
The authenticity of the painting has been confirmed by Dvir Aviel,

Manager of the artist's estate.
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 55. ראובן רובין
,1929 - 1959 ,Tiberias Stil Life

שמן על בד, 73X60 ס"מ,
חתום. 

חתום, מתוארך 1929
ומתואר מאחור.

 Reuven Rubin
Tiberias Still Life, 1929 - 1959,
Oil on canvas, 73X60 cm.
Signed. 
Signed, dated 1929 
and titled on the reverse.

$ 70,000 - 100,000

1893 - 1974

1929, אך השלימו בעשוריים הקרובים. תצלום שחור-לבן  את הציור הזה החל ראובן מצייר ב- 
בארכיון "בית-ראובן", מספרת כרמלה רובין, מייצג רק את הנוף שברקע, אשר לו הוסיף הצייר, 
יותר, את השולחן והפרחים על המרפסת. תוך שנים ספורות, עם המעבר של משפחת  מאוחר 
רובין לקיסריה, יהיו אלה חורבות רומיות שיצוירו ברקע הנוף ואל-מול חלון-הפרחים או הרימונים. 
"עוין", שניצב בקצה המזח בטבריה. אכן, שלא כמו  בניין אבן-בזלת שחור,  זהו   ,1959 ב-  עתה, 
בציור אחר מאותה שנה, "כלניות בחלוני", שצויר מאותה זווית ואותו מקום, איננו פוגשים בצחות 
חדל  לא   ,1923 ב-  בארץ-ישראל  התיישבותו  מאז  הפתעה.  השלוות.  ובסירותיו  הרוגע  האגם 
ראובן "לברך את הנוף" באמצעות זר פרחים שהציב על חלונו או במרפסתו. ראובן, שהיה הצייר 
הארצישראלי הראשון שצייר מראות מחלון שאינו זה של בית-מקדש דמיוני, החל  - מיד עם בואו 
ולחייב את העולם החדש. את הנגלה לעיניו  - מתקרב לפתח החלון, מבקש להכיר  לתל אביב 
בחוץ עיצב כאידילי ואילו ה"עדשה" הרומנטית הורכבה מפרחים, המקרינים אופטימיות ותשובה 
לתחושת זרות. כך, באחד מציוריו הראשונים בתל אביב, צייר ראובן חלון ובו עציץ בודד הצופה 
מהאדן אל חולות, אוהלים וקומץ בתים, וכמו תוהה: האם ייקלט הפרח ויסתגל לאקלים החדש? 
ב"פרחים על חלוני" מאותה שנה, 1923, הציב הצייר על אדן-החלון אגרטל פרחים ואתרוג )סוכות: 
בית?( והללו האצילו מעין גן-עדן על חוף-הים ועל הבתים הזעירים שבחוץ. במהלך אותו עשור 
יהיו אלה זרי פרחים נוספים, בננה, רימון ופרי-הדר שיבטיחו שפע, אושר ונינוחות, כמו תקרובת, 
"כיבוד" שמכבד האמן את עירו )ומאחל לעצמו(. אך, פרחי החלון של ראובן הם, לעתים, גם פרחי 
דאגה, אשר יש שהם מסתירים את מלוא-המבט מהחלון ואף גווניהם מלנכוליים. שיאם של אלה 
התריסים  שמתחתם,  הכלניות  את  לוחצים  אביב  פרחי  של  גדול  זר  מלחמת-העצמאות:  לרקע 
פתוחים, אך הנוף נסתם למבט. פרחי אביב )איביסקוס, לוע-ארי( לעומת פרחי האבל – הכלניות 
באותה  ראובן  צייר  כלניות בחלון  בטבריה  ציורי  "לפחות שישה  והשכול.  האדומות, פרחי-הדם 
שתילי  לעומת  העתיקה  טבריה  של  בשניות  נענים  האדומים  הפרחים  בקירוב/ג.ע[:   1956[ עת 
העצים הצעירים. חדש מול ישן, עבר מול עתיד, בפרספקטיבה של פרחי דם." )"חלונות ליצירתו 
624(. ועתה, הציור  1993, עמ'  גולן, תל אביב,  ירון  ב',  של ראובן", בתוך ספרי, "על הארץ", כרך 
הנוכחי: לא מבט אל נוף משובב-לב של הכינרת, מהסוג שצויר רבות בידי ציירי צפת ותל אביב. 
כן;   .1929 ב-  בתחילה,  שצויר,  הנוף  את  לברך  באים  הלבן  בקנקן  האביביים  הפרחים  עתה,  כי, 
צתיות" עכורה-במעט, עת מנגד  גם העצים מלבלבים מלמטה; אך הכינרת כמעט שדהתה ב"בִּ
עונה לז̤ר-האושר גוש הבזלת האפל והאטום, ניגודה של ביתיות טובה, מחבקת ואופטימית, כגון זו 
המשוגרת מפרחי המרפסת. אם כן, הציור כמאבק נפשי של אמן, הנושא בשורת חיים טובים אל 

עולם שהקדיר פניו ומסמן חרדה.
גדעון עפרת 

מקוריות הציור אושרה ע”י גב’ כרמלה רובין, בית ראובן, תל אביב.
The authenticity of the painting has been confirmed by Ms. Carmela 
Rubin, Rubin Museum, Tel-Aviv.
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57. רות שלוס
נערה,

שמן על נייר מוצמד לבד,
73X100 ס”מ, 

חתום.

Ruth Schloss
Girl,
Oil on paper laid down on canvas,
73X100 cm.
Signed.

 $ 3,000 - 5,000

1922 - 2013

56. לאוניד בלקלב
דיוקן, 1996,

שמן על בד, 73X60 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Leonid Balaklav 
Portrait, 1996,
Oil on canvas, 73X60 cm.
Signed and dated.

$ 1,200 - 1,600

b. 1956 .נ
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58. רות שלוס
בעקבות קאראווג'ו, 1997,

אקריליק על בד, 97X116 ס”מ,
חתום.

Ruth Schloss
After Caravaggio, 1997,
Acrylic on canvas, 97X116 cm.
Signed.

$ 5,000-7,000

1922 - 2013

ספרות: רות שלוס, שנים אחרונות, עירית לוין ודורון פולק, 2001 , עמ’ 18 )מצולם(.
Literature: Ruth Schloss, Last years, Irit Levin and Doron Polak, 2001, p. 18 (illustrated).
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59. יוחנן סימון
בקיבוץ, 1963,

שמן על בד מוצמד לעץ,
23X35 ס"מ,

חתום.

Yochanan Simon 
In the Kibbutz, 1963,
Oil on canvas laid down on board, 
23X35 cm.
Signed. 

$ 8,000 - 12,000

1905 - 1976

60. שלום סבא
דמויות, 1924,

שמן על עץ, 31X31 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Shalom Sebba 
Figures, 1924,
Oil on wood, 31X31 cm.
Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

1897 - 1975
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61. מרסל ינקו 
סבל, 1949,

שמן על בד מוצמד לקרטון, 55X40 ס"מ, 
חתום. חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Marcel Janco 
Porter, 1949,
Oil on canvas laid down on cardboard, 55X40 cm.
Signed. Signed, titled and dated on the reverse.

$ 10,000 - 15,000

1895 - 1984
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62. ליליאן קלאפיש
נוף, 

שמן על בד, 73X54 ס"מ,
חתום.

Liliane Klapisch
View,
Oil on canvas, 73X54 cm.
Signed.

$ 3,500 - 5,000

b. 1933 .נ

63. ליליאן קלאפיש
דמויות, 2015,

שמן על בד, 65X45 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Liliane Klapisch
Figures, 2015,
Oil on canvas, 65X45 cm.
Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

b. 1933 .נ
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64. מרדכי ארדון
בית לחם, 1940,

שמן על קרטון, 45X54 ס"מ, 
חתום ומתוארך.

Mordecai Ardon
Bethlehem, 1940,
Oil on cardboard, 45X54 cm.
Signed and dated.

$ 18,000 - 25,000

1896 - 1992

ספרות: 
 מרדכי ארדון, מכלול העבודות, דליה ארדון איש-שלום, 2019, עמ‘ 69, 	 

מס' 72 )מצולם(.
מרדכי ארדון, מיכאל וישני, ניו יורק, עמ’ 224, מס׳ 53 )מצולם(.	 

Literature:
 	 Mordecai Ardon, Catalogue Comprehensive, Dalia Ardon Ish-Shalom, 

2019,  p. 69, no. 72 (Illustrated).
 	 Mordechai Ardon, Michele Vishny, New York, 1973, p. 224, no. 53, 

(illustrated).
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65. שלום סבא
בחדר החושך, 1944,

טמפרה על נייר, 18X23 ס”מ,
חתום ומתוארך.

Shalom Sebba
In the Dark Room, 1944,
Tempera on paper, 18X23 cm.
Signed and dated.

$ 2,000-3,000

1897-1975

ספרות ותערוכה: רטרוספקטיבה מקפת של שלום סבא, משכן לאמנות עין חרוד, 
המוזיאון הפתוח, תפן, סתיו 1994, עמ׳ 139 )מצולם(.

Literature & Exhibition: Shalom Sebba, Retrospective, Museum of Art, 
Ein Harod, The Open Museum, Tefen Industrial Park, Autumn 1994, p. 
139 (Illustrated).

66. שלום סבא
קפה, 

טמפרה על נייר, 15X12 ס"מ,
חתום.

Shalom Sebba
Coffee,
Tempera on paper, 15X12 cm.
Signed.

$ 1,200 - 1,600

1897-1975

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.      .מקור: אוסף גבי ועמי בראון
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67. שרגא ווייל
הפעמון,

גואש על נייר, 49X39 ס"מ,
חתום.

Shraga Weil
The Bell,
Gouache on paper, 49X39 cm.
Signed.

$ 3,000 - 5,000

1918 - 2009

ספרות: שרגיא וייל, אמן בחברה 1947-1952, 
רון ברטוש, עמ' 59 )מצולם(.

Literature: Shraga Weil, Artist in Society 1947-1952, 
Ron Bartush, p. 59 (Illustrated).

68. שלום מוסקוביץ
הזייגרמאכר

משה בתיבה,
טמפרה על נייר, 34X50 ס"מ,

חתום.

Shalom Moskovitz
Zeegermacher
Moses in the Basket,
Tempera on paper, 34X50 cm.
Signed.

$ 2,500 - 3,500

1895 - 1980
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וכמי  ונותר אחד מהיוצרים העבריים הנחשבים בתולדות האמנות של ישראל   גוטמן היה  נחום 
שיצירתו תיארה מאז ומעולם  את קסמה של ארצנו, את נופיה ואת ההווי הייחודי שלה בשנותיה 

הראשונות. 
ואכן, ביצירתו של נחום גוטמן אין ולא היו תקופות . לא נוכל למצוא בהן מוקדם ומאוחר ולאורך 
כמעט שבעה העשורים שבהם פעל, החל בגיל 16 כשלמד אצל אבל פן בבצלאל וכלה בגיל 82 

כשנפטר, לא חלו שינויים של ממש בסגנון עבודתו ובנושאי יצירתו. 
בנושאים שבהם עסק גוטמן בציוריו לפני עשרות שנים הוא הוסיף לעסוק עד יומו האחרון ובכישרון 
רב. ורובם מתוך האוצר הבלום של זיכרונותיו שרק מעטה דק של אגדה עוטף אותם עכשיו. דוגמא 
נאמנה לכך מהוות תמונות הכרכרות של גוטמן משנות ה-50 וה-60. בגעגועים רבים זוכר גוטמן 

את הימים הקסומים ההם - ימיה של תל אביב הקטנה כשהכרכרות היו מגיעות מיפו והיוו חלק 
בלתי נפרד מתמונת החיים דאז. 

העגלון  של  בידיו  נהוגים  כשהם  דוהרים  מאוד  המפוארים  הסוסים  את  לצייר  אהב  גוטמן  נחום 
בשחורים  לבושות  נזירות  שתי  דווקא  מוצגות  שלפנינו  הייחודי  בציור  המלא.  הגוף  בעל  הערבי 
כשהן קפואות וללא תנועה כאילו נוצקו בגבס ועל פניהן כיסוי בד המגן עליהן מפני הרוח המנשבת 
במרץ בעת דהרת הסוסים היה בכך כלהציג מעין אירוניה לפיה הנשים הנוצריות הללו נישאות על 
כרכרתו של העגלון הערבי שמריץ את סוסיו אך גם כוח ועליצות לנוכח העובדה כי מי שמתאר 

בשקיקה את המופע הזה הוא דווקא צייר עברי. 
הסוסים שהובילו את הכרכרות בציוריו של נחום גוטמן היו חמושים בראשים מוארכים בצבע לבן 
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69. נחום גוטמן
כרכרה ביפו,

שמן על בד, 54X81 ס"מ,
חתום.

Nachum Gutman
Carriage in Jaffa,
Oil on canvas, 54X81 cm.
Signed.

$ 80,000 - 120,000

1898 - 1980

מקוריות הציור אושרה ע"י פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.
The authenticity of the painting has been confirmed by  

Prof. Hemi Gutman, the artist’s son.

והיוו בעצם משקל נגד  למראה הנזירות שעוטות כיסויי ראש שחורים כצבע עיניהם של הסוסים. 
ועיני הסוסים נראות בציור עצובות ואנושיות . החיבור בין צייר עברי , עגלון ערבי ונזירות נוצריות 
ביצירה אחת שמתארת כרכרה רתומה לסוסים "אנושיים" משקף היטב את זיכרונותיו של גוטמן 
שהגיע ארצה בגיל 7, גדל בנווה שלום שהייתה שכונה יהודית על גבול יפו ולמד בנוה צדק ולאחר 

מכן התגורר באחוזת בית שמסמלת את ראשיתה של העיר תל אביב. 
הציור "כרכרה ביפו" הוא פרי עמלו של נחום גוטמן במיטבו שלמרבה הצער זכה בפרס ישראל רק 

בשנת 1978, שנתיים לפני פטירתו.

ד"ר אמיר גבע 
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70. יוסל ברגנר
בוגנוויליות, 1978,

שמן על בד, 100X45.5 ס"מ, 
חתום ומתוארך. 

חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner
Bougainvillea,1978,
Oil on canvas, 100X45.5 cm.
Signed and dated. 
Signed and titled on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

1920 - 2017

71. יוסל ברגנר
דמויות על חוף תל אביב, 1985,

שמן על בד, 30X50 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Yosl Bergner
Figures on the Tel Aviv Beach, 1985,
Oil on canvas, 30X50 cm.
Signed and dated. Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

1920 - 2017

Provenance: Estate of Adv. Hanan Shanon.                                             .מקור: עיזבון עו"ד חנן שנון
70

71

Provenance: Firon Collection.                                                      .מקור: אוסף פירון
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72. יוסל ברגנר
הדלקת נרות, שנות ה-40,

שמן על מזוניט, 38X45 ס"מ,
חתום.

Yosl Bergner
Candle Lighting, 1940’s,
Oil on masonite, 38X45 cm.
Signed.

$ 15,000 - 20,000

1920 - 2017
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73. לודוויג בלום
הרי ירושלים, 1944,

שמן על בד, 50X73 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Ludwig Blum
Jerusalem Hills, 1944,
Oil on canvas, 50X73 cm.
Signed and dated.

$ 12,000 - 18,000

1891 - 1974

מקוריות הציור אושרה ע"י גב’ מירה חן, נכדת האמן.
The authenticity of this painting has been confirmed by Mrs. Mira Chen, 
the artist’s granddaughter.

ציוריו של לודוויג בלום מאשרים עבורי את אחד הרעיונות היפים יותר, שניסח עמנואל קאנט ב- 
זו שהטבע מחקה אותה. למיטב הבנתי, פירושו של דבר,  1790: אמנות גדולה, טען קאנט, היא 
שאמנות גדולה היא זו, שבאמצעותה אתה רואה את הטבע בעיני האמנות. בלום עושה לך את זה 
עם מדבר יהודה: אתה רואה את מדבר יהודה במראה ציוריו. הנה כי כן, אתה יורד מירושלים, חולף 
על פני מעלה אדומים ו... נכנס לציוריו. אתה נכנס לסגלגלות ולוורדרדות של הרי מואב הרחוקים, 
טובל במרחבי האינסוף )שאליהם הגיע בלום, כשהוא רכוב על חמור ומלווה בשומר ראש ערבי(, 
וכאילו נישאת את  נוגע-לא-נוגע בעוצמה הבלומה, השלווה - תעצומותיו המיתיות של המדבר, 

שמים גדולים ואדירים הבולעים את האדמה הבהירה, הקמוטה. 
נולדתי בארץ הזו, ואור בהיר היה מנת חלקי מאז ומתמיד, אך שעה שאני יורד מירושלים ליריחו, 
אני מבין מה קרה לו, לאמן הצ'כי, שבאחת חלף מנופים זרועי צוקים, המואפלים בתהומות הרי 
מרכז אירופה, היישר אל המרחב הפתוח, עתיר האור העז והחדגוני של המדבר. "הלם יהודה" של 
בלום עובר אליי במידת מה, בחיים ובציור. ומעניין, שכשביקש בלום לצייר את הגליל- וכדרכו עשה 
זאת במיומנות רבה- הגליל שלו נותר אימפרסיוניסטי באווירה, בצבעים ובאור הנקלטים ברגע. לא 

כך נצח מדבר יהודה. רק כאן נולד בלום מחדש. 
אמרנו: שמים גדולים בולעים את האדמה או "מרחינים" )מלשון: רוח( אותה. אכן, את ציורי המדבר 
של בלום אני משייך למה שקאנט כינה חוויית "הנשגב". כי כל עוד צייר בלום דיוקנאות, שווקים, 
פינות בעיר, פרחים וכדומה- הוא צייר ציורים יפים. במדבר הוא נגע בנשגב. שכן כאן, בה המידה 
שהנוף האדיר הכניע את האמן, הצמית את יכולותו ההכרתית להקיף את פלא הנוף, לתפוש אותו 

ולהבינו, כך היה זה בלום, ששב ועמד מול הנוף האינסופי והכניע אותו. רק מול הטבע הגדול הזה 
של המדבר גבר האמן על הטבע והגשים את רוחניותו. 

בלום היה תמיד קצת אחר. כשאמנים אחרים בשנות ה-20 גילו את הגליל, את הערבים ואת הכפר 
הערבי, הוא גילה מזרח שונה: הוא גילה את המזרח של הרי יהודה, של ירושלים ושל הרי מואב. כן, 
ערבי עשוי להגיח בקדמת הציור, גם גמלים יפסעו במדבר, אך המזרח הגדול הוא באוויר, ברוחני. 
שבו  המערבי,  לכותל  מעבר  הרחק  מזרחה,  השקיף  הוא  כמשמעו:  פשוטו  מזרחה,  הביט  בלום 
"סגרו"  בתקופתו  כשאחרים  ועוד:  זאת  זמנו.  של  אקדמיים  ה"מזרחנים"-  מהציירים  רבים  עצרו 
נופים בהרמטיות פוסט-סזאנית ובמוצקות האדמה, הוא- בלום- "פתח", נופים בריאליזם אקדמי 

רומנטי )הגובל באימפרסיוניזם( ובשקיפותם של שמים. 
האם לא היה בלום אלא צייר אקדמי? כן ולא. בלום נמנה עם מחנה הריאליזם האקדמי המרכז 
הרמן  שור,  שאול  אהרון  הירשנברג,  שמואל  דוגמת  ציירים,  ארצה  הגיעו  גם  שממנו  אירופאי, 
שטרוק, אפילו אנה טיכו המוקדמת ואחרים. אך בלום גם היה, ללא ספק, צייר בלתי אקדמי: תנועת 
בוראים  שלו  המכחול  ופיתולי  ובחירות,  בקלילות  הבד  על  מרקדת  שלו  המשוחררת  המכחול 
ה"אובייקטיבית"  האקדמית  מהסכימה  חרג  בלום  לכך,  מעבר  המדבר.  ערוצי  את  בספונטניות 
אל  האובססיבית-כמעט  שיבת  יהודה:  מדבר  כלפי  שפיתח  המיוחד,  הסובייקטיבי  היחס  בעצם 
הנוף האחד, החידה הגדולה ששב וניסה לפתור בו, נראית כסיפור אהבה עם נוף, אולי הזדווגות 

עם נוף. הרומנטיקנים דיברו על ה"גניוס" היוצר כעל זה שהטבע דובר דרכו.
גדעון עפרת, לודוויג בלום: תש"ח, הוצאת קרן לוין לאמנות, 2018, עמ' 17-18.
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74. לודוויג בלום
הכותל המערבי, 1938, 

שמן על בד, 60X74 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Ludwig Blum
Western Wall, 1938,
Oil on canvas, 60X74 cm.
Signed and dated.

$ 12,000 - 18,000

1891 - 1974

מקוריות הציור אושרה ע"י גב’ מירה חן, נכדת האמן.
The authenticity of this painting has been confirmed by Mrs. Mira Chen, 
the artist’s granddaughter.
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75. מנשה קדישמן
שלוש כבשים לבנות,

אקריליק על בד, 75X149 ס"מ,
חתום.

Menashe Kadishman
Three White Sheep,
Acrylic on canvas, 75X149 cm.
Signed.

$ 4,000 - 6,000

1932 - 2015

76. מנשה קדישמן
3 כבשים, 

אקרליק על בד, 135X195 ס"מ,
חתום. חתום ומוקדש מאחור. 

Menashe Kadishman
3 Sheep,
Acrylic on canvas, 135X195 cm.
Signed. Signed and dedicated on the reverse.

$ 10,000 	 15,000

1932 - 2015
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77. מנשה קדישמן
ברכת האם, 1988,

שמן על בד, 80X100 ס"מ,
חתום ומתוארך מאוחר. 

Menashe Kadishman
Mother’s Blessing, 1988,
Oil on canvas, 80X100 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

1932 - 2015

65



79. ראובן רובין
אגרטל פרחים על אדן החלון, 
אקוורל על נייר, 43X34 ס"מ,

חתום. 

Reuven Rubin
Flower Vase on the Windowsill,
Watercolor on paper, 43X34 cm.
Signed.

$ 3,500-5,000

1893 - 1974

מקוריות הציור אושרה ע”י גב’ כרמלה רובין, בית ראובן, תל אביב.
The authenticity of the painting has been confirmed by Ms. Carmela 

Rubin, Rubin Museum, Tel-Aviv.

78. לודוויג בלום
פרחים, 1946,

שמן על בד, 27X35 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Ludwig Blum
Flowers, 1946,
Oil on canvas, 27X35 cm.
Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

1891 - 1974

מקוריות הציור אושרה ע"י גב’ מירה חן, נכדת האמן.
The authenticity of this painting has been confirmed by Mrs. Mira Chen, 

the artist’s granddaughter.
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80. ראובן רובין
אגרטל פרחים,

שמן על בד, 41.5X33 ס"מ,
חתום.

Reuven Rubin
A Flower Vase,
Oil on canvas, 41.5X33 cm.
Signed.

$ 40,000 - 60,000

1893 - 1974

מקוריות הציור אושרה ע”י גב’ כרמלה רובין, בית ראובן, תל אביב.
The authenticity of the painting has been confirmed by Ms. Carmela Rubin, Rubin Museum, Tel-Aviv.
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בארץ  ארדון  בתערוכות  ועוד  עוד  שהוצגה  עבודה  ארדון,  שבציורי  והמפוארים  מהידועים  זהו 
הירושלמית  התשובה  והמקומי,  הטרנסצנדנטלי  זיווג  את  במובהק  המייצג  ציור  זהו  ובעולם. 
שאין  קומפוזיציה  לכאורה,  זריצקי.  ורסוס  ארדון  החילונית-אוניברסאלית.  אביבית  התל  למגמה 
ומעט-מדמם.  שסוע  מרחב  ולרקע  גדול  לעיגול  מתחת  ריבועים   12 של  גיבוב  ממנה:  פשוטה 
רגע  הירדן,  את  בני-ישראל  חציית  של  הקריטי  לרגע  אותנו  שנוטל  ועמוק,  מורכב  ציור  זהו  אך, 
הכניסה לכנען בסמוך ליריחו, הרגע שבטרם תחילת כיבוש הארץ ויושביה: "...ואת שתים-עשרה 
אשר  לאמור:  בני-ישראל  אל  ויאמר  בגלגל.  יהושע  הקים  הירדן  מן  לקחו  אשר  האלה  האבנים 
 ]...[ לאמור:  בניכם  את  והודעתם  האלה,  האבנים  מה   	 לאמור  אבותם  את  מחר  בניכם  ישאלון 
למען דעת כל עמי הארץ את יד ה' כי חזקה היא..." )"יהושע", ד', 24(. אם כן, גל-עד תריסר האבנים 
בבחינת ציון אירוע הישועה האלוהית )ייבוש הירדן( שבכניסה לכנען, אך גם כאות-אזהרה לעמי 
נהג  "ארדון  אבנים:  לצייר  ארדון  ִהרבה  בה  תקופה  היא   1965 הצפויה.  המלחמה  לקראת  כנען 
להביא אבן לסטודיו בשובו מירושלים או מהנגב הניחה על המדף. מספר חודשים לאחר מכן, היא 
תשמש לו השראה לציור נוף ]...[. השקפתו של ארדון, לפיה מגולמת ישראל כולה באבן, שורשה 
באגדות המפרשות את חלום-יעקב התנ"כי ]האבן ששם יעקב תחת ראשו בבית-אל/ג.ע[. בעבור 
ארדון, באבנים  טמונים סודות של אלפי שנות ציביליזציה. הן צופות בדממה בכל שמתחולל ]...[. 
ארדון",  "מרדכי  וישני,  )מישל  לארץ..."  שמתחת  סודותיה  לחשוף  בגחמתה  להחליט  עשויה  אבן 
"ִגְלג̞ל"  לציור  המקובלת  ההיסטוריוסופית  הפרשנות   .)45 עמ'   ,1975-1974 ניו-יורק,  אברמס, 
היא זו שנקט בה ארתורו שוורץ בספרו, "מרדכי ארדון: צבעי  הזמן" )מוזיאון ישראל ומוזיאון תל 
אביב, 2004-2003(, כאשר איתר במבנה הגל-עד סימול לעוצמת עם ישראל: "'גלגל' מראה את 
שתי-עשרה האבנים )המייצגות כמובן את שנים-עשר השבטים(, כשהן מסודרות בשלוש שורות, 
ארבע אבנים בכל שורה, ויוצרות גוש מוצק אחד המונח איתן על הקרקע 	 כייצוג של כמיהתו של 
יהיו מפולגים עוד כפי שהם היום. האבנים צבועות בצבעים  האמן לימים שבהם הישראלים לא 
שונים )המצביעים על שונותם של האנשים שהגיעו לישראל מארצות רבות ושונות(; חרוטים עליהן 
סימנים מסתוריים, מעין קמיעות נגד סכנות..." )עמ' 46( יורשה לי להציע שכבה פרשנית נוספת: 
היוקדת במרחב  פצעי הדם ברקע הסוער של הציור פוגשים בלהט הצהוב-צלהבי של השמש 
 ]...[ "הוי, ארצי! מולדתי! הר-טרשים קרח./  מדברי. מעין הד ציורי למילותיו של טשרניחובסקי: 
מנזרים, גל-מצבה ]...[/ מושבה לא-נושבה ]...[/ הבל זעם החמסין ]...[/ בים של אור טובע כל..." 
ארדון מסמן את הכניסה המיתית לארץ-ישראל ככניסה הטעונה, לא רק בגאולה, אלא גם בסבל 
גם השלמה  הוא אפוא  לכובשיה. הגל-עד  ובין אם  כנען  כבושי  בין אם לעמים  ובקושי הצפויים, 

אנדרטאית לפצעים המדממים ברקע. ציור נהדר.
גדעון עפרת

 81. מרדכי ארדון
גילגל, 1965,

שמן על בד, 100X81 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

 Mordecai Ardon
Gilgal, 1965,
Oil on canvas, 100X81 cm.
Signed and dated on the reverse.

 $ 160,000 - 240,000

1896 - 1992

Provenance:
Marlborough-Gerson Gallery, New York.
Private Collection, London (acquired from the above in 1967).

Literature:
 - Michele Vishny, Mordechai Ardon, New York, 1973, p. 230, no. 135, 

(illustrated).
 - Arturo Schwarz, Mordecai Ardon: The Colors of Time, Jerusalem, 2003, 

p. 132, no. 57, (illustrated).
 - Dalia Ardon Ish-Shalom, Ardon: A Comprehensive Catalogue, 

Jerusalem, 2019, p. 154, no. 255 (illustrated).

Exhibition:
 - New York, Marlborough-Gerson Gallery, Ardon, 1967, no. 20 

(illustrated).
 - Tel Aviv, The Tel Aviv Museum of Art, Ardon, A Retrospective, 1985, 

no. 20 (illustrated).

מקור:
- גלריה מרלבורו גרסון, ניו יורק.

- אוסף פרטי, לונדון.

ספרות: 
- מרדכי ארדון, מיכאל וישני, ניו יורק, עמ’ 230, מס׳ 135 )מצולם(.

- ארטורו שוורץ, מרדכי ארדון, צבעי הזמן, ירושלים, 2003, עמ’ 132, מס׳ 57 )מצולם(.
- דליה ארדון איש-שלום, מרדכי ארדון, מכלול העבודות, 2019, עמ’ 154, 

מס’ 255 )מצולם(.  

תערוכה: 
- גלריה מרלבורו, ניו יורק, מרדכי ארדון, 1967, מס׳ 20.

- מרדכי ארדון, רטרוספקטיבה, מוזיאון תל אביב לאמנות, 1985, מס’ 20.
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82. יוסל ברגנר
מגדל של קבצנים, 1971,
שמן על בד, 55X38 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום מאחור.

Yosl Bergner
Beggars’ Tower, 1971,
Oil on canvas, 55X38 cm.
Signed and dated. Signed on the reverse.

$ 3,500 - 5,500

1920 - 2017

83. יוסל ברגנר
,1978 ,Evening in a Toy Shop

שמן על בד, 55X46 ס"מ,
חתום ומתוארך. 

חתום ומתואר מאחור.

Yosl Bergner
Evening in a Toy Shop, 1978,
Oil on canvas, 55X46 cm.
Signed and dated. 
Signed and titled on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

1920 - 2017

Provenance: Firon Collection.                                                      .מקור: אוסף פירון
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84. יוסל ברגנר
,1965 ,Flying Lamps

שמן על בד, 92X73 ס"מ,
חתום ומתוארך. 

חתום ומתואר מאחור.

Yosl Bergner
Flying Lamps, 1965,
Oil on canvas, 92X73 cm.
Signed and dated. 
Signed and titled on the reverse.

$ 15,000 - 20,000

1920 - 2017
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85. דוד )דודו( גרשטיין
טבע דומם, 1990,

שמן על בד, 113X152 ס"מ,
חתום ומתוארך.

David (Dudu) Gerstein 
Still Life, 1990,
Oil on canvas, 113X152 cm.
Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

b. 1944 .נ

86. מאיר פיצ'חדזה
בתים,

שמן וטוש על בד, 75X100 ס"מ,
חתום.

Meir Pichhadze
Houses, 
Oil and marker on canvas, 75X100 cm.
Signed.

$ 6,000 - 8,000

1955 - 2010

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.
The authenticity of the painting has been confirmed by Dvir Aviel, Manager of the artist's estate.
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87. מאיר פיצ'חדזה
ללא כותרת,

שמן על בד, 120X150 ס"מ,
חתום. חתום מאחור.

Meir Pichhadze
Untitled,
Oil on canvas, 120X150 cm.
Signed. Signed on the reverse.

$ 8,000 - 12,000

1955 - 2010

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.
The authenticity of the painting has been confirmed by Dvir Aviel, Manager of the artist's estate.
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89. מיוחס ל 
פרננדו בוטרו

אישה שוכבת, 
ברונזה בפטינה כהה, גובה: 36 ס"מ. 

חתום וממוספר 3/9.

Attributed to 
Fernando Botero
Reclining Woman,
Bronze with black patina, Height: 36 cm. 
Signed and numbered 3/9.

מחיר פתיחה: 2,000 $

b. 1932 .נ

 Provenance: From the estate of the Hertzikovich family.     .מקור: עיזבון משפחת הרציקוביץ׳

88. ראובן רובין
מאבק עם המלאך, 1920,

ברונזה, גובה: 42 ס"מ,
חתום וממוספר 1/10.

Reuven Rubin
Wrestle with the Angel, 1920,
Bronze, height: 42 cm.
Signed and numberd 1/10.

$ 4,000 - 6,000

1893 - 1974
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 90. יצחק דנציגר
כבשי הנגב, 1963,

ברונזה, 10X18 ס"מ, 8X17.5 ס"מ,
חתום ומתוארך.

 Itzhak Danziger
Sheep of the Negev, 1963,
Bronze, 10X18 cm. 8X17.5 cm.
Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000

1916 - 1977

ספרות ותערוכה: יצחק דנציגר, מוזיאון תל אביב לאמנות, ספט' 	 אוק' 1996, 
פרופ' מרדכי עומר, עמ'  168 )מצולם(.

Literature and Exhibition: Yitzhak Danziger, Tel Aviv Museum of Art, 
Sep.- Oct. 1996, Prof. Mordechai Omer, p. 168 (Illustrated).

מלווה באישור מקוריות מאת ג׳רמי דנציגר, בן האמן, 2021.
Accompanied with a certificate of authenticity signed by Jeremy 
Danziger, the artist’s son, 2021.

 91. יצחק דנציגר
רקדן, 

ברונזה, גובה: 28 ס"מ,

 Itzhak Danziger
Dancer,
Bronze, height: 28 cm.

$ 10,000 - 15,000

1916 - 1977

מלווה באישור מקוריות מאת ג׳רמי דנציגר, בן האמן, 2021.
Accompanied with a certificate of authenticity signed by Jeremy 
Danziger, the artist’s son, 2021.

במסעותיו של דנציגר בימי מלחמת העולם השנייה ברחבי הנגב נולד בו הרעיון לרשום ולפסל את 
ירוחם נראו בעיניו אותן חיות מבויתות הצמודות לאיש המדבר,  הכבשה. בסיוריו בסביבות כפר 
ודרך ההסתגלות של החי בגבולותיו העלו את הצורך  	 כיתדות. הנוף המדברי  ורגליהן  כאוהל, 
לחבר את החיה עם הנוף ולהופכה לצורה דמויית מדרון של ואדי, שהאוהל נצמד אליו עד ללא 
הכר. כשהוצגו כבשים בתערוכת “אופקים חדשים” ב-1956, העיר מרסל ינקו לדנציגר :  "מעניינת 
המפה הטופוגרפית שלך”. באותה שנה הוזמן דנציגר על ידי האדריכל אברהם יסקי להכין עבודה 
לבניין קפלן שבקריית האוניברסיטה העברית בגבעת רם. הפסל הציע להציב את הכבשים בחצר 
פנימית שבמפלס התחתון של הבניין, במעבר מהחלל הסגור אל החלל הפתוח, בין האפלולית 
לבין האור - על פי מסורת הבנייה הים תיכונית )ההצעה לא מומשה(. ויליאם צ' סייץ, דאז האוצר 
את  להכין  כדי  ב-1963  בארץ  שביקר  יורק,  בניו  מודרנית  לאמנות  במוזיאון  זמננו  בת  לאמנות 
התערוכה “אמנות ישראל 1964", סיכם לאחר ביקורו בסטודיו של דנציגר: "בין היתר בהשפעתו 
של דנציגר, נולדה תפיסה חדשה של צורה וחלל מהפרחתה של שממת הנגב המדברי. תפיסות 
שולחנות  גבי  על  או  קטנים  ברישומים  רק  וקיימות  ממומשות  בלתי  ברובן  שעודן  אלו,  חדשות 
מגדלי  כדוגמת  צרופה,  צורה  עם  שימושיות  טבע,  ועם  אדריכלות  עם  פיסול  ממזגות  השרטוט, 
המים יצוקי הבטון המזוין, מגדלי מים חמורים אך יפים, המפרים בנוף הישראלי. פסליו של דנציגר, 
מברזל ומאבן, החמורים ללא פשרות, מבטאים את בשורת האמנות החדשה. כבשי הנגב, פסל 
ומקלט כאחד, שנוצר זה עתה, מסמל את גישתו זו". כבשים היא יצירה העומדת על גבול "פסל 
כחלק  נוף,  כמבנה  וגם  כפסל  גם  אותה  לראות  אפשר  סביבתית".  כעבודה  ו"פסל  כאובייקט”  
מהסביבה שבה היא ניצבת. נקודת המוצא לעשייתה היתה ההתייחסות לנוף )סיוריו של דנציגר 
עם פלוגת הפלמ”ח בנגב(. הכבשה שייכת לאדם, שייכת לתרבות, ועם זאת - כפי שדנציגר רואה 
אותה 	 מוצאת את מחייתה באזורי המרעה הטבעי שבשולי המדבר, תוך התמזגות בנוף, עד שגם 
בתנועתה )ביחיד ובעדר( קשה להבחין בינה לבין הנוף. לעין המתבונן מרחוק, תנועתם של עדרים 
כמעט אינה מורגשת, ומי שמשתקע בצפייה בכבשים עשוי להגיע למעיין מצב היפנוטי. התנועה 
ישנה ואיננה בעת ובעונה אחת. דנציגר ראה בכבשה את הגבול ואת נקודת המפגש בין הטבע 

לבין התרבות. 
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93. מארק שאגאל
הצייר ומכחול, סיפור,

גואש ודיו על נייר,
23.6X20.8 ס"מ,

חתום.

Marc Chagall
The Painter and a Brush, a Story,
Gouache and ink on paper, 
23.6X20.8 cm. 
Signed.

$ 12,000 - 16,000

1887 - 1985

ספרות: אברהם סוצקבר, סיביר, הקיבוץ המאוחד, 1983 עמ' 4 )מצולם(.
Literature: Avraham Sutzkover, Siberia, United Kibbutz, 1983
 p. 4 (Illustrated).

92. מארק שאגאל
מלאך,

מכתב + ציור עט ואקוורל, 
20X29.2 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך 1972.

Marc Chagall
Angel,
Letter + pen and watercolor drawing, 
20X29.2 cm.
Signed, titled and dated 1972.

$ 4,000 - 6,000

1887 - 1985

ספרות: די פידלרויז, אברהם סוצקבר, פארלאז, תל אביב,  1974, 
עמ׳ 103)מצולם(.

Literature: Di Fiedlerois, Avraham Sutzkover, Farlaz, Tel Aviv 
1974 p. 103, (Illustrated).

על סוצקבר ומארק שאגאל

והצייר הגדול מארק שאגאל  סוצקבר 
היו חברים טובים, שאגאל אף אייר את 
הפואמה ׳סיביר׳ של סוצקבר שנכתבה 
הדפסתה  לפני  ורגע  בוילנה,   1938 ב-

פרצה המלחמה.

 1949 ב- בארץ  הפואמה  כשהודפסה 
סוצקבר  הספר  בהשקת  יחד  חתמו 

ושאגאל במספר מועט של עותקים.
רוכש כל אחד מהציורים יקבל עותק חתום של הספר.

רוכש הציור יקבל עותק חתום של הספר
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94. מארק שאגאל
רוכב על תרנגול,

דיו על נייר, 30.5X22.8 ס"מ,
חתום.

Marc Chagall
Riding a Rooster,
Ink on paper, 30.5X22.8 cm.
Signed.

$ 15,000 	 20,000

1887 - 1985

ספרות: אברהם סוצקבר, סיביר, הקיבוץ המאוחד, 1983 עמ' 19 )מצולם(. 
Literature: Avraham Sutzkover, Siberia, United Kibbutz, 1983 p. 19 (Illustrated).
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95. מאנה כץ
דמות דתית,

שמן על בד, 94X76 ס"מ,
חתום.

Mane Katz
Religious Figure,
Oil on canvas, 94X76 cm.
Signed.

$ 12,000 - 16,000

1894 - 1962

 Provenance: From the estate of the Hertzikovich family.     .מקור: עיזבון משפחת הרציקוביץ׳
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 96. מאנה כץ
חסידים,

שמן על בד, 73X92 ס"מ, 
חתום.

 Mane Katz
Hasidim,
Oil on canvas, 73X92 cm.
Signed.

$ 15,000 - 25,000

1894 - 1962

היהודים  של  החיים  את  בתיאורו  בעיקר  הידוע  צרפתי-אוקראיני  צייר  היה  מאנה-כץ  עמנואל 
בתקופה. האמן השתמש בצבעים עשירים בציוריו ותאר בעיקר דמויות דתיות, חסידיות, תלמידים 
לומדי תורה ומוזיקאים יהודים. כץ נולד באוקראינה ב- 1894, למשפחה יהודית אורתודוכסית, אף 
שאביו קיווה שיהפוך לרב, כץ עבר לפריז בשנת 1913 ללמוד אמנות. בצרפת, התיידד עם אמנים 
היותו בצרפת  סגנונו התפתח בעת  פריז.  והיה משויך לאסכולת  סוטין  וחיים  פיקאסו  כמו פבלו 
מסגנון אקדמי לסגנון אקספרסיבי יותר. כשחזר לפריז בשנת 1921, החל מאנה-כץ לצייר נושאים 
שנלקחו מתקופת חייו במזרח אירופה. הוא עשה את נסיעתו הראשונה לארץ ישראל בשנת 1928, 
ולסופו של דבר התיישב בחיפה ב-1958 תולדות חייו של מאנה כץ 	 כחייו של שאגל ושכמותו, 
האב,  בית  מתוך  בקרמנצ’וג,  הכנסת  ובית  ה”חדר”  מתוך  צמח  הוא  בישראל.  הציירים  מגדולי 
קייב,  דרך  הארוכה  לדרכו  עמו  נוטל  הוא  ובנערותו  בילדותו  שינק  כל  הכנסת.  בית  של  השמש 
גידולו חלה בימי המהפכה הרוסית, אין הוא  ואף על פי שתקופת  פטסבורג, חארקוב, עד פריז. 
מקורית:  יהודית  ליצירה  שואף  כץ  בימיו.  והגורף  השוטף  בזרם  מובלע  ואינו  השגרה  אחר  נגרר 
תמונות של יהדות ועממיות. מתוכם להאדיר אמנות ולגדול צייר גדול. ואכן זכה לכך: בשנת 1918, 
24, הציג את תערוכתו לראשונה בחארקוב, והכתירוהו בתואר פרופסור  והוא אינו אלא עלם בן 
באקדמיה לאמנות. בשנת 1921 הציג את יצירותיו בפריז, וזכה להצלחה בין-לאומית. וולאדימיר 

ג’ורג’ מגדולי המבקרים כותב עליו את ההלל. בשנת 1925 מתיידד עמו פיקאסו ומצייר את דיוקנו 
	 אות להוקרה. מאז נחשב מאנה כץ לאחד מגדולי האמנים הישראליים, בעלי שם בעולם. )1(

ג’ורג’ מתייחס לעבודותיהם של האמנים החשובים של אסכולת פריז  וולדמאר  מבקר האמנות 
באופן הבא: “הרקע היהודי, שלא בולט או נעדר בעבודותיהם של כה רבים מבני דורו, כמעט ולא 
יכול להימלט ממנו או להימנע ממנו בעבודתו של מאנה-כץ... אביו האדוק, השמש של בית הכנסת 
בקרמנצ’וג באוקראינה, היה המום לראות את בנו בוחר בקריירה של אמן. כאן ]ברוסיה, בשנת 
במונחים  לעתים  אותם  ולהעצים  לפרט  סביבו,  שראה  יהודיים  לנושאים  להתייחס  החל   ]1914
1921, בעיצומה של המהפכה, הוא החליט לחזור לפריז,  פואטיים ובקנה מידה גרנדיוזי. בשנת 
שם משך במהרה תשומת לב והציג באופן קבוע. מאנה-כץ, במקור, צייר של סצנות מקראיות, 
נמנע מהגבלת אומנותו למגמה תיעודית. כמו ציירים יהודים רבים אחרים, הוא הדגיש בעבודותיו 

את ההיבטים הרוחניים של כל מה שהוא צייר. )2(

1.  א. צור, ציוריו של מאנה כץ, הצופה, 23 ביולי 1948.
2. וולדמאר ג’ורג’, ססיל רות, אמנות יהודית, תל אביב, 1961, עמ׳ 663-662 )מתורגם(.
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97. יוזף ישראלס
נערה בהמתנה, 1900,

שמן על בד, 51X41 ס"מ,
חתום.

Jozef Israels
A Girl Waiting, 1900,
Oil on canvas, 51X41 cm.
Signed.

$ 15,000 - 20,000

1824 - 1911

מלווה במכתב תודה שמעניק האמן את הציור כמתנה לרופאו, 21 לפברואר 1900.
Accompanied by a letter of appreciation given by the artist as a gift to his doctor, 21 February 1900.

Exhibition:        :תערוכה
Josef Israels, Sun of the Ancient People, Jewish Historical Museum, Amsterdam Dec 1999 - April 2000 (Illustrated).
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98. ז'ול פסקין
נערה יושבת,

שמן על בד, 92X73 ס"מ,
חתום.

Jules Pascin
Sitting Girl,
Oil on canvas, 92X73 cm.
Signed.

$ 12,000 - 16,000

1885 - 1930
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99. לסר אורי
נוף ואגם, 1896,

פסטל על נייר, 50X35 ס"מ, 
חתום ומתוארך.

Lesser Ury 
Landscape and Lake, 1896,
Pastel on paper, 50X35 cm.
Signed and dated.

$ 10,000 - 15,000

1861 - 1931

100. ברנרד בופה
טבע דומם, 1950,

שמן על נייר מוצמד למזוניט,
50X65 ס"מ. חתום ומתוארך.

Bernard Buffet
Still Life, 1950,
Oil on paper laid down on masonite,
50X65 cm. Signed and dated.

$ 25,000 - 35,000

1928 	 1999

99

100
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100א. מוריס אוטרילו
דמויות ברחוב, 1921, 

גואש על נייר מוצמד לבד, 38X56 ס"מ,
חתום.

Maurice Utrillo
Figures on the Street, 1921,
Gouache on paper laid down to canvas, 38X56 cm.
Signed

$ 30,000 - 50,000

1883 - 1955

נושא אישור מקוריות חתום ע"י ג'ילברט פטרידס, פריז, 19 לספט' 1990.
Accompanied by a certificate of authenticity from Gilbert Petrides, Paris, France, dated Sep. 19, 1990.
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101. פיליפ מליאוין
נשים,

שמן על בד, 46X61 ס"מ,
חתום.

Filipp Andreevic Malyavin
Women,
Oil on canvas, 46X61 cm.
Signed.

$ 30,000 - 50,000

1869 - 1940
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102. ג'יורג'יאו דה קיריקו
מתרחצות,

אקוורל על נייר, 50X38 ס"מ,
חתום.

Giorgio De Chirico
Bathing,
Watercolor on paper, 50X38 cm.
Signed.

$ 20,000 - 30,000

1888 - 1978
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103. אמיל נולדה
פרחים,

אקוורל על נייר, 47X34 ס"מ,
חתום.

Emil Nolde
Flowers,
Watercolor on paper, 47X34 cm.
Signed.

$ 30,000 - 50,000

1867 - 1956
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104. מואיז קיסלינג
פרחים,

שמן על בד, 41X27 ס"מ.
חתום.

Moise Kisling 
Flowers,
Oil on canvas, 41X27 cm.
Signed.

$ 35,000 - 50,000

1891 	 1953

Provenance: Joseph Stieglitz Collection.      .מקור: אוסף יוסף שטיגליץ
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105. יגאל תומרקין
פירמידה, 1983,

שמן, עץ וקולאז' על בד,
100X125 ס"מ,

חתום ומתוארך. 
חתום ומתואר מאחור.

Igael Tumarkin
Pyramid, 1983,
Oil, wood and collage on canvas,
100X125 cm.
Signed and dated. 
Signed and titled on the reverse.

$ 12,000	 16,000

1933 - 2021

106. יגאל תומרקין
ללא כותרת, 1969-70, 

שמן וקולאז׳ על עץ, 108X77 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Igael Tumarkin
Untitled, 1969-70,
Oil and collage on wood, 108X77 cm.
Signed and dated.

$ 6,000 - 9,000

1933 - 2021

108

109
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107. יגאל תומרקין
אוטופורטרט, 1998,

שמן, ברזל עץ וקולאז' על בד, 142X142 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום ומתואר מאחור.

Igael Tumarkin
Self-portrait, 1998,
Oil, iron, wood and collage on canvas, 142X142 cm.
Signed and dated. Signed and titled on the reverse.

$ 18,000	 25,000

1933 - 2021
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108. יגאל תומרקין
מחווה לפרנסיס בייקון, 1968/69,

ברזל, גובה עם בסיס: 169 ס"מ
)ללא בסיס: 48 ס"מ(.

חתום.

Igael Tumarkin 
Homage to Francis Bacon, 1968/69
Iron, Height: 169 cm. with base 
(without base: 48 cm.)
Signed.

$ 8,000 - 12,000

1933 - 2021

109. יגאל תומרקין
גלובליזציה, 1970, 

אלומניום וברונזה, גובה: 85 ס"מ,
חתום מתוארך.

Igael Tumarkin 
Globalization, 1970,
Aluminum and bronze, height: 85 cm.
Signed and dated.

$ 6,000 	 9,000

1933 - 2021
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110. יגאל תומרקין
"הוא הלך בשדות", 1967,

ברונזה וברזל, גובה: 170 ס"מ,
חתום ומתוארך. 

Igael Tumarkin 
"He Walked in the Fields", 1967,
Bronze and iron, height: 170 cm.
Signed and dated.

$ 40,000 - 60,000

1933 - 2021

שעה   .)1967( בשדות'  הלך  'הוא  בבקשה:  תומרקין?  של  כלשהו  איקוני  ֶפסל  מחפשים  "אתם 
שרובנו נסחפנו ל'אלבומי ניצחון', בא תומרקין והציג בפנינו את החייל הישראלי הגדוע והמרוטש, 
 ]...[ שכדור עופרת עצום בבטנו, שמכנסיו מופשלים ואברו שמוט לעין-כל בחרפה. הפסל הזה 
הוא ביטוי נדיר ואמיץ של התייצבות אנטי-מיליטריסטית המקדימה את האדם למדינה. ]...[ פסל 
הארד והצבע, 'הוא הלך בשדות', מהחשובים שבפסלים הישראליים בכל הזמנים, אולי התשובה 
הפיסולית האולטימטיבית לפסל המיתולוגי, 'נמרוד', של יצחק דנציגר..." )גדעון עפרת, "תומרקין", 
קרן לוין לאמנות, ירושלים, 2019, עמ' 14, 148(? חמישה עותקים כמעט-זהים ל'הוא הלך בשדות', 
אחד מהם מככב באוסף מוזיאון תל אביב. הגוף המרוטש, השפלת החייל, פיו המקיא, קני-הרובים 
המזדקרים מהחזה, כדור-הפגז הגדול בבטן )אלתרמן, "האם השלישית", 1936: "ְּבִני ָּגדֹול ְוַׁשְתָקן/ 
ַּכּדּור  ְּבִלּבֹו  נֹוֵׂשא  הּוא  ָּכאן/  ַעד  ַיִּגיַע  הּוא  ַּבָּׂשדֹות.  הֹוֵלְך  הּוא  ּתֹוֶפֶרת/  לֹו  ַחג  ֶׁשל  ֻּכֹּתֶנת  ֹּפה  ַוֲאִני 
חסרת-תקדים(  אמיצה  )ובפרובוקציה  קוסמופוליטי  הומניזם  בערכי  עונים  אלה  כל   	 עֹוֶפֶרת."( 
לימי מלחמת- ועד  ימי מלחמת-העצמאות  לאידיאליזציה הלאומית	ישראלית של הגבורה מאז 

 .]...[ 'הוא הלך בשדות'  עורך חשבון במישרין עם המיתוס בפסלו  "יגאל תומרקין  ששת-הימים. 
מעין מכת-מוות לשקר המוסכם.", כתבה בתיה דונר )"לחיות עם החלום", דביר ומוזיאון תל  אביב, 
כגיבור.  גיבור  נגד  "אני   :1968 ב"הארץ",  בראיון  טבת  לשבתאי  תומרקין  ואמר   .)200 עמ'   ,1989
בסופו של דבר, הוא גיבור נגד מי? גיבור זה תמיד אדם שעובר את השדות ומשאיר אחריו כל מיני 
סימנים 	 אדמה חרוכה." )2.2.1968( עשר שנים לאחר-מכן, בראיון עם דן עומר ב"פרוזה", הוסיף 
החשוב  פסלו  הוא  בשדות'  הלך  'הוא  האלה...".  מהמיתוסים  בחילה  לי  הייתה  "תמיד  תומרקין: 
ביותר של תומרקין, מי שאני מחשיבו כ"הפ̱סל הישראלי החשוב ביותר שפעל בישראל מעולם." 
יצירה כה  יום מזדמנת לבתי המכירות הפומביות חגיגה של  12(. לא כל  )לעיל, "תומרקין", עמ' 

חשובה. מעין טקס הספד מרגש לפטירת האמן לפני זמן קצר.
גדעון עפרת

מלווה באישור מקוריות חתום ע״י האמן, 2018.
Accompanied with a certificate of authenticity signed by the artist, 2018.
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111. אביגדור סטימצקי
ללא כותרת,

שמן על בד, 70X60 ס"מ,
חתום.

Avigdor Stematsky
Untitled,
Oil on canvas, 70X60 cm.
Signed.

$ 8,000 - 12,000

1908 - 1989
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112. יוסף זריצקי
ללא כותרת,

שמן על בד, 54X73 ס"מ,
חתום.

Joseph Zaritsky
Untitled,
Oil on canvas, 54X73 cm.
Signed.

$ 12,000 - 16,000

1891 - 1985
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113. לאה ניקל
ללא כותרת, 1991,

שמן על בד, 150X200 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Lea Nikel
Untitled, 1991,
Oil on canvas, 150X200 cm.
Signed and dated. Signed and dated on the reverse.

$ 20,000 - 30,000

1918 - 2005

מקוריות הציור אושרה ע”י מירה אבגר, נכדתה של האמנית.
The authenticity of the painting has been confirmed by Mrs. Mira Avgar, the artist's granddaughter.
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114. לאה ניקל
ללא כותרת, 1974,

שמן על בד, 123X127 ס”מ, 
חתום ומתוארך. 

Lea Nikel
Untitled, 1974,
Oil on canvas, 123X127 cm.
Signed and dated. 

$ 25,000 - 35,000

1918 - 2005

מקוריות הציור אושרה ע”י מירה אבגר, נכדתה של האמנית.
The authenticity of the painting has been confirmed by Mrs. Mira Avgar, the artist's granddaughter.

“לאה ניקל היא הגברת הראשונה של הציור המופשט, היא משתייכת לתנועת השחרור של הציור, 
גם  אותה  למקם  צריך  אבל  המאה.  של  הציור  בתנועת  מרכזי  חלק  שהוא  האבסטרקט  כלומר 
שהיא  אביב,  תל  באסכולת  גם  אלא  בארץ,  רק  לא  שלנו.  באמנות  בתרבותנו,   – בעיקר  ואולי   –
תרומתה של הציונות להיסטוריה תרבותית שלנו. ניקל היא המייצגת של האבסטרקט של המאה 
בתולדות האמנות המקומית. רפי לביא הפליג בנקודה זו כאשר כתב ש “יצירתה של לאה ניקל 
מעוררת את התקווה שיש טעם לחיים פה” ניקל שייכת לדור השני של אמני המופשט. זהו ציור, 
שבזכות חופש הציור מכריז שהוא לא עובד בשביל אף אחד. ...באים לראות את הגרעין הקשה של 
הציור המופשט, שממשיך בנאמנות ועקשנות לעשות את שלו, ולעשות את זה כאן. הוא נותן לכל 

מעשי האמנות במקומותינו סוג של תוקף, או מעמד, וזה כשלעצמו חשוב. את המראה המזהה 
של ניקל אני קושר, קודם כל, לצבע הכתום. ויש כאן אפילו אמת עברית/ מילולית, שהרי, ואולי לא 
סתם, הכתום והכתם אחוזים בשורש אחד. הכתום, אם כך, הוא לא רק צבע זוהר, אלא גם מה 
שמסמן את הכתמיות באשר היא, שלאה ניקל אכן יודעת בה דבר או שניים. כאשר הכתום הוא 
אדמדם, הירוק, שהוא צבעו המשלים של הכתום-אדום, אף הוא מבצבץ, כמו גם הכחול שהוא 

משלימו החוקי של הכתום. אז יש כאן חומר למחשבה חזותית.” 
מיכאל סגן כהן, ביקורת עיתונות בעקבות התערוכה: לאה ניקל “עבודות, ועבודות על נייר” גלריה 

גבעון, 1995.
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ומבטאות  נאמנה  1963,מייצגות  משנת  והאחרת   1959 משנת  האחת  שלפנינו,  היצירות  שתי 
כי  שבהם  מהבולטים  היה  ששטרייכמן  חדשים  אופקים  לאמני  שהייתה  התחושה  את  בהצלחה 
ייצגה  בעיניהם ההפשטה המוחלטת  ועם העולם.  הזמן  לצעוד עם  חובתם  כאומנים מתקדמים 
1959 היו  ייצגה את העולם. ואכן, התערוכות של אופקים חדשים החל מאפריל  את הזמן ופריז 
כבר כמעט על טהרת המופשט האל צורני המוחלט. מרבית הציורים שהוצגו נותרו ללא כותרת 
ובדרך כלל התגלו בהן גילויים של מופשט בנוסח האסכולה של פריז. רק אז שוכנעו חברי אופקים 
בישראל.  המודרניזם  של  האמיתיים  הנציגים  והם  הזמן  עם  מתקדמים  באמת  הם  כי  חדשים 
תחושתם זו התחזקה כאשר חגג המופשט האל צורני את נצחונו בשנת 1960 בביאנלה של ונציה 
ואז, האמינו בכל מאודם בכך שההפשטה מעצימה את הכלים האמנותיים שעומדים לרשותם וכי 
בכוח נועזותה היא מאפשרת לאמנות העכשווית  לחשוף בפנינו מחדש את כל הסודות הכמוסים 

שהיו כה מוכרים ואהובים בעבר אך  שנחבאו במסתרי ההיסטוריה הנעלמת של הציור  בא"י. 

באמצעות  עצמי  ביטוי  בהפקת  שאיפותיו  את  מיקד  כישרון  רב  צייר  שהיה  שטרייכמן  יחזקאל 
הצבע והיפנה את מאמציו להצגת הפשטה שתצטיין במיוחד בגיוון ובהפגנת ניגודי צבעים. ציוריו 
בתקופה הזו של שיא ההפשטה מבוססים על כתמים שאותם יצר במשיחות עזות של מכחולו 
שהלכו והצטברו משכבה לשכבה ונוצקו בהדרגה לתוך מבנה יציב ורב עוצמה. בשתי העבודות 
המייצגות את עולמו של שטרייכמן באותה עת ניתן לגלות שוב כי הוא היה אמן בעל מתח ועומק 
רגשי עז וציוריו מהווים עדות לכל שהתרחש בלבו כאשר התעמת באומץ עם הקנבס הריק שהונח 

לפניו ואשר בסוף המלאכה ביטא את חוויותיו בכל מגע של מכחולו.  
אמיר גבע

115. יחזקאל שטרייכמן
ללא כותרת, 1963,

שמן על בד, 83X82 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Yehezkel Streichman
Untitled, 1963,
Oil on canvas, 83X82 cm.
Signed and dated.

$ 6,000 - 9,000

1906 - 1993
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116. יחזקאל שטרייכמן
ללא כותרת, 1959,

שמן על בד, 81X73 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Yehezkel Streichman
Untitled, 1959,
Oil on canvas, 81X73 cm.
Signed and dated.

$ 6,000 - 9,000

1906 - 1993
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117. אביגדור אריכא
ללא כותרת, 1961,

שמן על בד, 89X116 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Avigdor Arikha
Untitled, 1961,
Oil on canvas, 89X116 cm.
Signed and dated.

$ 12,000 - 16,000

1929 - 2010

118. אביגדור אריכא
ביקור במונומנט, 1957,

שמן על בד, 47X73 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Avigdor Arikha 
Visit to the Monument, 1957,
Oil on canvas, 47X73 cm.
Signed and dated.

$ 5,000 - 8,000

1929 - 2010

מקור: אוסף הברונית אליס דה-רוטשילד )מדבקה מאחור(.
Provenance: Collection of Baroness Alice de Rothschild (sticker on the reverse).

98



119. מרדכי ארדון
בריאה, 1965,

שמן על קרטון מוצמד לבד, 72X51 ס"מ, 
חתום ומתוארך.

Mordecai Ardon 
Creation, 1965,
Oil on cardboard laid down on canvas, 72X51 cm.
Signed and dated.

$ 20,000 - 30,000

1896 - 1992

ספרות: מרדכי ארדון, קטלוג מקיף, 2019, דליה ארדון איש-שלום, עמ’ 32, מס' 253 )מצולם(.
Literature: Dalia Ardon Ish-Shalom, Ardon: A Comprehensive Catalogue, Jerusalem, 

2019, p. 32, no. 253 (illustrated).
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120. משה קופפרמן
ללא כותרת, 1984,

שמן על בד, 81X81 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Moshe Kupferman
Untitled, 1984,
Oil on canvas, 81X81 cm.
Signed and dated.

$ 5,000 - 8,000

1926 - 2003

121. משה קופפרמן
ללא כותרת, 1956,

שמן על בד, 40X55 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום מאחור.

Moshe Kupferman
Untitled, 1956,
Oil on canvas, 40X55 cm.
Signed and dated. Signed on the reverse.

$ 4,500 - 6,000

1926 - 2003
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 122. משה קופפרמן
ללא כותרת, 1987,

שמן על בד, 130X195 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור. 

 Moshe Kupferman
Untitled, 1987,
Oil on canvas, 130X195 cm.
Signed and dated. Signed and dated on the reverse.

$ 15,000-20,000

1926 - 2003
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124. רפי לביא
ללא כותרת, 1972, )250(,

שמן וקולאז' על בד, 61X54 ס"מ,
חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

Raffi Lavie
Untitled, 1972,
Oil and collage on canvas, 61X54 cm.
Signed and dated. 
Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

1937 - 2007

 125. רפי לביא
ללא כותרת, 1969, )446(,

שמן ועיפרון על דיקט, 119X89 ס"מ,
חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

 Raffi Lavie
Untitled, 1969,
Oil and pencil on plywood, 119X89 cm.
Signed and dated. 
Signed and dated on the reverse.

$ 8,000 - 12,000

1937 - 2007

123. רפי לביא
גרניום, 1977, )587(,

שמן וקולאז' על דיקט,
83X122 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Raffi Lavie
Geranium, 1977,
Oil and collage on plywood,
83X122 cm.
Signed and dated.

$ 7,000 - 10,000

1937 - 2007

תערוכה: רפי לביא, "הציורים המוקדמים", מוזיאון תל אביב לאמנות, דצמ' -1979 
פבר' 1980, מס׳ 72.

Exhibition: Raffi Lavi, "The Early Paintings", Tel Aviv Museum of Art, Dec. 
1979-Feb. 1980, No. 72.
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הראשון, המובהק, ובמידה רבה יוצר האסתטיקה של התל–אביבים, הוא רפי לביא. הוא שעשה את 
מלאכת ההכלאה של מספר שפות אמנותיות חדשות שהתנסחו באירופה ובארצות–הברית בסוף 
וניפוי, אמנות  ביוצרו מהן, לאחר תרגום  שנות החמישים, עם מסורת המופשט הלירי הישראלי, 
ברוח המקום. סנסואליות צברית שנולדה אז לראשונה מצאה את ביטויה הצורני. ]...[ תמונותיו, 
למרות שהן מופשטות הן תל–אביביות במראה; האור הלבן והבוהק, הקצבים המשתנים, הדיקט 
)עץ לבוד(, האגרסיביות, החיוניות והעימות המתמיד בין המראות הם חומרי המקום ]...[  החוויה 
הציונית הגדולה, רווית הפתוס, ספוגת הערכים, מצטמצמת, אם כן, לכדי התאהבות פיזית בעיר. 
מתקשר  לכאן  חיוניות.  יש  אידיאולוגיה,  אין  עיר.  יש  ארץ,  אין  עם,  אין  דת,  אין  התל–אביבי  לילד 
גם המבנה הקולאז'י של לביא, שהגדרתי אותו כאנטי–הייררכי וכאנטי–אידיאולוגי. לכאן מתקשר 
ספק,  בו  להטיל  שאין  התירבות,  לעומת  יופי.  בו  לזהות  שהתרגלנו  לו,  המיוחד  הקשקוש  גם 
ביצירותיהם של עמיתיו האירופים והאמריקאים )טוומבלי, דובופה, קוברה(  נשתמרה ביצירה של 
לביא רוח המקור. הקשקוש על קירות כפעולת התרסה, כמרד חוצות מחוצף, אדולסנטי — פעולה 

של איקונוקלזם.)1(

תרומתו הסגולית של רפי לביא מוצגת לא בעצם הבאתה של האמנות החדשה, שכן זו כבר הגיעה 

לכאן באופנים שונים מאירופה ומארצות הברית, אלא ביצירה של האסתטיקה הצברית, האמנות 
הילידית האותנטית — אמנות ברוח המקום, המזוהה בעיקר עם העיר תל–אביב. הגם שלביא מוצג 
כמי שערך סינתזה בין השפעות שונות, ובכללן זו של האמנות המופשטת הישראלית שמחוללה 
הוא זריצקי, והיא מכונה לעתים קרובות 'מופשט לירי', הוא מתואר גם כיוצר מקורי המפגין חיוניות, 
חושניות ובעיקר מרידה מתריסה בערכי הציונות. עם זאת, הכתוב מציגו כמתבגר חצוף ומחוספס 
התואם את דימוי הצבר באתוס הציוני, מי שהראשוניות הרעננה שלו )'רוח המקור'( היא מיוחדת 
ואותנטית בהשוואה לאופיה התרבותי והמהוקצע של האמנות האירופית והאמריקנית בת הזמן. 
אם זריצקי הביא את הישגי האמנות המודרנית של אירופה ל'שממה' של ארץ ישראל, הרי רפי 
את  המקום,  של  הייחודית  האיכות  את  לכאורה,  חן,  חסר  עירוני  עולם  אותו  מתוך  הוציא  לביא 

האמנות הישראלית המובהקת. )2(

שרה בריטברג סמל, דלות החומר, עמ' 10, 12.. 1
דליה מנור, יוסף זריצקי ורפי לביא,  ישראל; כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל , 2009, . 2

עמ' 45-46.
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126. אריה ארוך 
ללא כותרת, 

פנדה ועיפרון על נייר, 30X43 ס"מ,
חתום בחותמת העיזבון.

Arieh Aroch 
Untitled,
Panda and pencil on paper, 30X43 cm.
Signed with the estate stamp.

$ 5,000 - 8,000

1908 - 1974
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127. אריה ארוך 
שני עצים לזכר המצי״ר, 1974,

שמן וטכניקה מעורבת על עץ, 58X76.5 ס"מ,
חתום מאחור בחותמת העיזבון.

Arieh Aroch 
Two Trees in Memory of the Metzir,
Oil and mixed media on board, 58X76.5 cm.
Signed on the reverse with the estate stamp.

$ 30,000 - 50,000

1908 - 1974

והירידה אל הסטודיו שבמרתף נעשתה  גופו,  ב-1974 כבר הבין אריה ארוך שקצו קרב. ככל שנקפו החודשים נחלש 
משימה קשה. ארוך ידע שאלה ציוריו האחרונים. לא מכבר נתגבשה שפת הצורות והדימויים שלו, והוא חש שהוא ניצב 

קרוב מתמיד לאחדות החידתית העליונה שבין צורות יסוד ותוכן יסוד.
ואכן יהיה זה עיוורון שלא לזהות ב-"2 עצים לזכר המצ"יר" ... את אריה ארוך בכבודו ובעצמו. במילים אחרות: שני עצים 

לזכר המצ"יר הם שני עצים ש"נטע" ארוך לזכרו שלו, בבחינת מצבה עצמית.
גדעון עפרת, בספרייתו של אריה ארוך, הוצאת בבל, תל אביב, 2001.
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128. אורי ריזמן
בית בנוף, 

שמן על מזוניט, 28X70 ס"מ,
חתום.

Ori Reisman
House in the Landscape,
Oil on masonite, 28X70 cm.
Signed. 

$ 12,000 - 16,000

1924 - 1991

"אני יושב בשדה ומסתכל בנוף, אני מסתכל עד שכל הפרטים מיטשטשים, עד שאני רואה את השדה 
ואיני רואה אותו, עד שאני רואה במקום הר תנוחה של הר, במקום שדה תנוחה של שדה. אז אני 
מצייר את התנוחה. הדבר דורש מאמץ נפשי עצום, לשכוח כל מה שאתה רואה וכל מה שאתה יודע, 

כך אני מגיע לאמת הטהורה, לשלמות."

ההתנסות שתיאר ריזמן משמעותית בשני רבדים, אך בראש ובראשונה היא ניכרת במפנה הסגנוני 
הנוף  ובציורי  נוף  לפי  ברישום  נראים  השינוי  של  הראשונים  ביטוייו  ה-60.  בשנות  ציורו  את  שפקד 
מראשית שנות ה-60 עבודות המסמנות את פרידתו של ריזמן מהציור הפיגורטיבי-אקספרסיוניסטי 
בית  בקיבוץ  התגורר  עת  ה-40,  שנות  מאז  שצייר  הנופים  בתשתית  שעמד  פרנקל,  יצחק  בנוסח 

הערבה. 

הנופים הריזמניים החדשים מזוהים לפי חזותם הפשוטה, הדלה לעיתים: קומפוזיציה מינימליסטית 
אלמנטים  על-ידי  מותווה  או  נחסם  מתמלא,  המרחב  שבהם  בנויים,  שטחים  של  תיאורים  עם 
והם  כמעט,  פיסוליים  נדמים  העירוניים  הנופים  למראה.  חשופים  מונומנטליים,  ארכיטקטוניים 
פנורמה  קטעי  של  תיאור  כמו  נראים  הם  לפעמים  וחנק.  פתיחה  של  ניגודיים  בצירים  מאורגנים 
הנצפים מאחורי קיר, חלון או מכשול אחר, החוסם את מישור הנוף הראשון ומעצים את הפיתול או 
את הזווית החדה שממנה נצפה המרחב. התבניות הקומפוזיציוניות של נופים אלה, מנופי הפרטים, 
נועזות באקצרות שלהן גם כשהן פשוטות למראה, רוויות מבחינת פרישת הצבע במשטחים נרחבים, 

"תמימים וטהורים", תוך כיסוי מלא של בד הציור. 

דומיניק לוי-אייזנברג, אורי ריזמן: רטרוספקטיבה, 2004, מוזיאון תל אביב לאמנות, עמ' 30-31.
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129. אורי ריזמן
ירושלים, 

שמן על בד, 37X53 ס"מ,
חתום.

Ori Reisman
Jerusalem,
Oil on canvas, 37X53 cm.
Signed.

$ 15,000 - 20,000

1924 - 1991
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130. אורי ליפשיץ
זוג,

שמן על בד, 114X146 ס"מ,
חתום מאחור.

Uri Lifshitz
Couple,
Oil on canvas,114X146 cm.
Signed on the reverse.

$ 8,000 - 12,000

1936 - 2011

אצל ליפשיץ, חוויית הציור היא חווית גופו שלו במפגש עם העולם. הגוף האנושי המצוי במשבר 
פיזי ונפשי, גוף מעוות מכאב, זועק, חסר עור, גוף היברידי שחלקו אנושי וחלקו צורות הנדסיות, 
גוף חולה ומוענה- הדימויים הללו מתפתחים לאורך ההיסטוריה שלו כצייר. בתחילת דרכו צייר 
לברומטר,  לדבריו,  הפך,  יותר  מאוחר  ונפשו.  גופו  חוויות  את  וביטא  סובייקטיבית  מבט  מנקודת 
למדיום וכלי המוסר נתונים ומגיב ליומיום ולחברה. המלחמה, כחוויה אקספרסיוניסטית שנטמעת 
באמן ומדברת ממנו, שיחקה לדעתנו תפקיד מרכזי בהתפתחו כצייר. ליפשיץ הוא, ללא ספק, אמן 
של רגעי שיא, של דרמה, רגש, רעש ומצבי קיצון. כל דבר הוא גורלי, כמו ההתמכרות לאדרנלין 
צורך  הוא  הציור  תהליך  עצם  ליפשיץ,  עבור  קיומי-הישרדותי.  צורך  היא  חדה  עירנות  שעבור 

הישרדותי. ]...[
דה  ליאונדרו  האמנות-  מתולדות  מאייסטרים  של  שורה  עם  ליפשיץ  התכתב  יצירתו  אורך  לכל 
אונורה  מילה,  ז'אן-פרנסואה  גוך,  ואן  וינסנט  ורמיר,  יוהנס  גויה,  פרנסיסקו  ולאסקז,  דייגו  וינצ'י, 
ריוורס.  ולארי  ראושנברג  רוברט  וורהול,  כאנדי  אמריקאיים  "פופ"  ואמני  בייקון,  פרנסיס  דומייה, 
והשראה. מרתק  ביקורת, התקפה, בחינה, התכחשות  לוויכוח, מחווה,  לו מושאים  כולם שימוש 

הנושאית  עיסוקו  ליבת  ליפשיץ, שאינה שוקטת על שמריה.  יצירתו של  מגוונת  עד כמה  לגלות 
נותרת בעינה: המצב האנושי רווי הסבל, הביקורת על המנגנון, הדרמה והחרדה שבקיום, אולם 

מבחינה סגנונית הוא כל הזמן דוחף- בלהט ובתאווה- לחדש, לקלוט, להשתנות. ]...[
והשבעים,  השישים  בשנות  שלו,  האמנותית  הקריירה  את  ליפשיץ  מתחיל  שבה  בתקופה  והנה, 
עמוק  דבר-מה  חסר  זאת  ובכל  חזקה-  תפס  החדש"  "היהודי  ולאום,  מדינה  יש  שפה,  יש  כבר 
בקיום האנושי, וזהו חוסר מענה. דימויי הגוף בעבודתו של ליפשיץ נותנים ביטוי לסובייקט המודרני 
הנדרס בין התברגנות לבין מנגנון; בין צדו החייתי לבין ריסונו וסירוסו; בין מלחמה לבין חיי שגרה 
ושובע. הגוף הסובל הוא גם מעוות, נלעג, לא שלם, מאבד את גבולותיו, את עורו. זהו גוף בתהליך 
ליפשיץ  של  הציור  בדי  תמידית.  קיומית  בצעקה  הנתון  רדוף,  גוף  והתפוצצות.  התפרקות,  של 
המשולבים  אנושיים  )גופים  היברידיים  פרופורציונאליים,  לא  גרוטסקיים,  גוף  בייצוגי  מתמלאים 
בחיות, בעופות דורסים, בתותבות או בחלקי מכונה(. עבור ליפשיץ, הגוף הגרוטסקי וזעקתו הם 

הבעה ויזואלית כנה של סבל קיומי. 
איה לוריא, אורי דרמור, אורי ליפשיץ: בשר ודם, 2016, עמ' 10-18.
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131. אורי ליפשיץ
הסכיזופרן, 1969,

שמן על בד, 95X90 ס"מ,
חתום. חתום ומתוארך מאחור.

Uri Lifshitz
The Schizophrenic,1969,
Oil on canvas, 95X90 cm.
Signed. Signed and dated on the reverse. 

$ 5,000 - 8,000

1936 - 2011
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132. לאה ניקל
ללא כותרת, שנות ה-60,
שמן על בד, 35X27 ס"מ,

חתום.

Lea Nikel
Untitled, 1960s,
Oil on canvas, 35X27 cm.
Signed.

$ 4,000 - 6,000

1918 - 2005

133. לאה ניקל
ללא כותרת, 2000,

אקריליק על בד, 100X100 ס"מ,
חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

Lea Nikel
Untitled, 2000,
Acrylic on canvas, 100X100 cm.
Signed and dated. 
Signed and dated on the reverse.

$ 8,000 - 12,000

1918 - 2005

מקוריות הציור אושרה ע”י מירה אבגר, נכדתה של האמנית.
 The authenticity of the painting has been confirmed by Mrs. Mira Avgar,

the artist's grand daughter.

מקוריות הציור אושרה ע”י מירה אבגר, נכדתה של האמנית.
 The authenticity of the painting has been confirmed by Mrs. Mira Avgar,

the artist's grand daughter.
132

133
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 134. לאה ניקל
ללא כותרת, 1979,

שמן על בד, 58X41 ס"מ,
חתום. חתום ומתוארך מאחור.

 Lea Nikel
Untitled, 1979,
Oil on canvas, 58X41 cm.
Signed. Signed and dated on the reverse.

$ 6,000 - 9,000

1918 - 2005

מקוריות הציור אושרה ע”י מירה אבגר, נכדתה של האמנית.
The authenticity of the painting has been confirmed by Mrs. Mira Avgar, the artist's grand daughter.
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135. אביבה אורי
ללא כותרת, 1976,

פחם על נייר, 70X80 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Aviva Uri
Untitled, 1976,
Charcoal on paper, 70X80 cm.
Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

1922 - 1989

136. אביבה אורי
ללא כותרת,

פנדה, קולאז׳ וגירים על נייר,
100X70 ס"מ, חתום.

Aviva Uri
Untitled,
Panda, collage and chalk on paper,
100X70 cm. Signed.

$ 4,000 - 6,000

1922 - 1989

135

136
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 137. אביבה אורי
ללא כותרת,

פנדה, פחם, גירים צבעוניים וקולאז' על נייר,
152X103 ס"מ,

חתום.

 Aviva Uri
Untitled,
Panda, charcoal, colored chalks and collage on paper,
152X103 cm.
Signed.

$ 8,000 - 12,000

1922 - 1989
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139. מיכל נאמן 
,2014 ,Mehr Licht

שמן ומסקינטייפ על בד,
110X80 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Michal Na’aman
Mehr Licht, 2014,
Oil and masking tape on canvas, 
110X80 cm.
Signed, titled and dated on the reverse.

$ 8,000 - 12,000

b. 1951 .נ

 138. מיכל נאמן 
 Milk and Honey, The Promised

 ,1997 ,Land
שמן ומסקינטייפ על בד,

120X75 ס"מ,
חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

 Michal Na’aman 
Milk and Honey, The Promised 
Land, 1997,
Oil and masking tape on canvas, 
120X75 cm.
Signed, titled and dated on the reverse.

$ 7,000 - 10,000

b. 1951 .נ

כיום  הפועלות  ביותר  המשפיעות  ומהאמניות   2014 לשנת  פלסטית  לאמנות  ישראל  פרס  כלת 
בישראל. נאמן נולדה בקבוצת כנרת בשנת 1951, לאחר שסיימה את בית הספר היסודי עברה 
משפחתה להתגורר בלוד ובתקופה זו החלה להתמקצע בתחום הציור. לאחר התיכון המשיכה 
רפי  האמן  אצל  השאר  בין  ברל(,  בית  )כיום  אביב  בתל  לאמנות  למורים  במדרשה  לימודיה  את 
לביא, ובמקביל המשיכה ללימודים אקדמיים בתולדות האמנות ובספרות כללית באוניברסיטת 

תל אביב.
ב-1974 יצרה את אחת העבודות האיקוניות של שנות ה-70. כשהציבה בחוף ימה של תל אביב 
שני שלטים ובהם הכיתוב "העיניים של המדינה" – ציטוט מדברי חייל שהשתתף בכיבוש החרמון 
במלחמת יום הכיפורים, אשר הסביר בריאיון טלוויזיה את חשיבות המוצב בפסגת ההר. "רציתי 
להדהד את המשפט  הזה, ולתת לו להדהד על שפת הים, שזה הגבול המערבי שלנו", היא אומרת. 

נאמן קושרת באמצעות צירוף מילים פשוט לכאורה בין הגוף למקום.
בשנים האלה פיתחה נאמן את השפה הציורית-חזותית הייחודית שלה, קולאזים של טקסטים 
הדימוי  את  מאחה  ואז  ופוצעת  חותכת  נאמן  התרבות.  מתוך  וחלקם  מקוריים  חלקם  וצילומים, 
והשפה ומציגה לפינוי יצור כלאיים דימוי שהוא מילה ומילה שהיא דימוי. מעניין להזכיר בהקשר 

הזה עבודות כגון "שפת ארנבת", "גדי בחלב אמו- ארץ אוכלת יושביה" או "זלמן שושנה".
החל מתחילת שנות ה-80 החלו העבודות של נאמן להיות גדולות יותר, לעיתים תוך התפזרות על 
מספר בדים או לוחות עץ המרכיבים את היצירה. בעבודות אלה הצירוף שפן ברווז שלקוח מכתביו 

של ויטגשטיין עובר לקדמת הבמה.
בשנת 1982 נבחרה נאמן לייצג את ישראל בביאנלה בוונציה עם תמי גטר, ושנה אחר כך הציגה 

תערוכת יחיד ראשונה במוזיאון תל אביב.
הדבקה.   מסרט  "גריד"  יצירת  על  המבוססת  בטכניקה  עבודות  גוף  נאמן  פיתחה  ה-90  בשנות 
בשנת 1999 הציגה תערוכה יחיד מסדרת המסקינטייפ במוזיאון תל אביב לאמנות. נאמן מסבירה: 

שטח  פני  קיבלתי  אותו,  שהשארתי  מרגע  אבל  המסקינטייפ,  את  להסיר  התכוונתי  "בהתחלה 
שתחתם מסתתר ציור סודי. הכתמים והנזילות שעל פני התמונה מופיעים כמו חּבורות על עור 

או כתובות על קיר". 
דימוי  והברווז-  הארנב  הוא   70 ה-  שנות  מסוף  החל  נאמן  של  בעבודותיה  המופיע  מעניין  דימוי 
ויטגנטיין. האשליה האופטית נראית גם כברווז  השאוב מספרו "חקירות פילוסופיות" של לודוויג 
וגם כארנבת  )כאשר האוזניים הזקופות של הארנבת הופכות להיות המקור של הברווז( מאפשרת 

לצופה לעבור בין פרשנויות שונות של מראה עיניו תוך כדי צפייה באשליה. 
העבודה "השועל והענבים" היא אחת המוקדמות במה שהפך ל"סדרת השועלים", בשנים -1987

בין שניים  וכל בד פוצל ל"פנלים" אורכיים,  "רוב הבדים היו אורכיים  ועל כך מספרת מיכל:   .89
לשלושה, נוצרה חלוקה פנימית, מסגור בתוך מסגור. בצד שמאל שורטטו מגזרות של גופיות או 

ווסטים, מעין טורסו, חצי גוף עליון של חייטים״. 
האסוציאציה הרחוקה היא לגזרות הלבוש של הצייר הדגול אריה ארוך. הגזרות צפו או שורטטו 
זליגה מטקסטורה של משבצות שכל  מין  או בצבעים מגוונים,  מתוך דגם משבצות בשחור לבן 
אחת היא ריבוע קטנטן שמהדהד את המרובע הגדול של הבד כולו. בעמודה אחרת הופיע מעין 
איור של משלים, בדרך כלל של הסצנה הידועה על השועל שעיניו חומדות את הענבים שמחוץ 

להישג ידו. המסורת היהודית אומרת שהיו אלפי משלי שועלים בספר האגדה ולא שרדו.
הסיפור הדידקטי על החמדנות של כתם האור )glanz בגרמנית( מתלכד עם הסיפור הפסיכואנליטי 
וערמומי במופעיו ומתלכד גם עם המבט שנותן  היות כתם האור מבע משתוקק  הפרוידיאני על 
הצופה במעשה הציור. העין השועלית מוכה בסנוור צהוב. לראות ולא לראות בעת ובעונה אחת". 
נאמן  מיכל  של  בד  על  שמן  יצירות   96 ובעולם  בארץ  המכירות  בבתי  למכירה  הוצאו  היום  עד 

ומתוכן רק  3 עבודות מסדרת השועלים.
שולמית נוס
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140. מיכל נאמן 
,Show it, it shows

שמן על בד, 150X120 ס"מ,
חתום.

Michal Na’aman
Show it, it shows,
Oil on Canvas, 150X120 cm.
Singed. 

$ 10,000 - 15,000

b. 1951 .נ
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141. ציבי גבע
פרח, 2001,

שמן על בד, 100X75 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

Tsibi Geva 
Flower, 2001,
Oil on canvas, 100X75 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

b. 1951 .נ

116



142. ציבי גבע
ללא כותרת, 1994,

שמן על בד, 180X130 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

Tsibi Geva 
Untitled, 1994,
Oil on canvas, 180X130 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 12,000 - 16,000

b. 1951 .נ
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הייטק,  בחברות  צ'רקסקי  זויה  עבדה  שבה  קצרה  תקופה  בעקבות  נוצרה  'המשרד'  העבודה 
ובילתה כמו רבים אחרים שעות ארוכות בחללים משרדיים. בציור מתוארת סצנה מיום עבודה 
אוירה  המשרה  דבר  חשכה,  שוררת  כבר  כשבחוץ  ומסתיים  הבוקר  בשעות  המתחיל  שגרתי 
מדכדכת במקצת על העבודה כולה. זויה מתייחסת בציור לתפיסת ה- 'Open Space' הרווחת, על 
פיה לכל עובד יש עמדה פרטית כביכול, אך למעשה כולם רואים את כולם בכל רגע נתון. הדמויות 

בעבודה מצוירות ללא פנים )שתיים מהגב ואחת כשראשה מחוץ למסגרת הציור(, מלבד דמותה 
השורה  האפרורית  לאווירה  ניגוד  מהווה  דמותה  אפיון  מסמכים.  בצילום  העוסקת  הבחורה  של 
במשרד. היא נראית מעט אאוטסיידרית בגופיית הפסים התכולה והקיצית והפרח הלבן בשערה. 

דווקא בהיותה בלתי-שייכת, היא מביאה עמה משב רוח רענן. 
שולמית נוס

118



143. זויה צ'רקסקי
,2014 ,The Office

שמן על בד, 120X230 ס"מ,
חתום, מתואר ומתוארך. 

Zoya Cherkassky
The Office, 2014,
Oil on canvas, 120X230 cm.
Signed, titled and dated.

$ 30,000 - 50,000

b. 1976 .נ
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144. גדעון רובין
שרון, 1999,

שמן על בד, 76X61 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Gideon Rubin
Sharon, 1999,
Oil on canvas, 76X61 cm.
Signed and dated.

$ 10,000 - 15,000

b. 1973 .נ
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145. גדעון רובין
,Ice Cream

שמן על בד, 61X50 ס"מ,
חתום.

Gideon Rubin
Ice Cream,
Oil on canvas, 61X50 cm.
Signed.

$ 12,000 - 16,000

b. 1973 .נ
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146. רן טננבאום
דמויות, 2008,

שמן על בד, 100X120 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

Ran Tenenbaum
Figures, 2008,
Oil on canvas, 100X120 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

b. 1976 .נ

147. עופר ללוש 
דיוקן עצמי, 2000,

שמן על בד, 100X80 ס"מ,
חתום. חתום ומתוארך מאחור. 

Ofer Lellouche
Self-portrait, 2000,
Oil on canvas, 100X80 cm.
Signed. Signed and dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

b. 1947 .נ
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148. אלי שמיר
פיגמליון, 2016,

שמן על בד, 180X120 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

Eli Shamir
Pygmalion, 2016,
Oil on canvas, 180X120 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 20,000 - 30,000

b. 1953 .נ

הסיפור על פיגמליון הינו  אגדה שמקורה בתרבות היוונית העתיקה. האגדה מספרת  על פסל 
לו גלתיאה. לאחר שפיסל את הפסל,  וקרא  בשם פיגמליון, שיצר את פסל האישה האידיאלית 
התאהב פיגמליון בפסל וזאת למרות  שלא מדובר היה באישה אלא בפסל. על פי האגדה אמונתו 
ואהבתו של פיגמליון כלפי הפסל  היו כה חזקים עד שאפרודיטה אלת האהבה והיופי, הפכה את 
גלתיאה שפיסל, לאישה בשר ודם. פיגמליון וגלתיאה התחתנו והולידו את פאפוס אשר הקים את 

העיר פאפוס בקפריסין.
היצירה שלפנינו מהווה חלק מתערוכה של האמן בשם ״גבולות״ ומופיעים בה האמן אלי שמיר 
והמודל איזבל כהן, כפיגמליון וגלתיאה. הקשר זה מקנה לסיפורם של פיגמליון וגלתיאה נקודת 

מבט שונה, המעלה שאלות העוסקות בגבולות היצירה.
מהם גבולות היצירה?

הציור אינו מתאר את המודל, כי אם את האופן שבו היא נתפסת על ידי האמן.   אסור לאמן לגעת 
במודל הערום. הוא  מושיט יד לעברה מבלי לגעת בגופה, מודע היטב לגבולות ומכבד אותם. עבור 
האמן מהווה הציור גשר אל העולם, אך גם גבול שאסור לעבור.  הציור שנעשה בסטודיו האמן 

חושף אותנו לסדרת רישומים וציורים התלויים על קיר הסטודיו,  מאחורי גבה של גלתיאה. אלו 
הם ציורים ורישומים שעברו את גבול המגע: אקטיאון שהציץ לארטמיס המתרחצת, אשה בהריון 

של וורמיר, פייטה רונדניני של מיכאלאנגלו ועוד.
״אנו מדינה שמוקפת גבולות. לכן ציירתי בגבול הלבנון, מעל מטולה. בגבול מצרים – מקדש ברנע, 
גבולות  פוליטיים,  גבולות  הם  שהגבולות  הוא  הרעיון  יזרעאל.  מתל  אברק,  משיח   – ירדן  בגבול 

ביטחוניים. נוף שמתבוננים עליו ואי אפשר לעבור אותו...״

גבולות  היכן  ומה אסור,  כן על שאלת הגבולות. לא רק מה מותר  שמה של הסדרה מרמז אם 
בין האמן  בין המראה האסתטי למראה הארוטי שאליו חשוף האמן, אלא לגבול הקיים  הנגיעה 
לעבור  האמן  של  באפשרותו  שאין  גבול  זהו  היצירה.  באמצעות  חיים  ליצור  ניתן  לא  לעולם. 

בחתירתו אל המודל. היצירה לעולם אינה נוגעת בחיים, אלא מביטה במודל ממרחק.

שולמית נוס
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149. ערן רשף
דיפטיך: עלה, 2005,

שמן על עץ, 26.5X21 ס"מ, 26X20.5 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Eran Reshef
Diptych: Leaf, 2005,
Oil on wood, 26.5X21 cm. 26X20.5 cm.
Signed and dated.

$ 10,000 - 15,000

b. 1964 .נ
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150. ארם גרשוני
עגבניות, 2019, 

שמן על עץ, 23X29 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

Aram Gershuni
Tomatoes, 2019,
Oil on wood, 23X29 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

b. 1967 .נ

151. דוד ניפו
פירות, 2020,

שמן על עץ, 25X38.5 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

David Nipo
Fruit, 2020,
Oil on wood, 25X38.5 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

b. 1964 .נ

125



152. זויה צ'רקסקי
לחם, 2010-2015,

אקריליק על בד, 100X150 ס"מ,
חתום.

Zoya Cherkassky
Bread, 2010-2015,
Acrylic on canvas, 100X150 cm.
Signed.

$ 15,000 - 20,000

b. 1976 .נ

יכולת  צ'רקסקי פרצה לתודעת האמנות הישראלית בראשית שנות האלפים ביצירה המשלבת 
טכנית ועיצוב ברמת גימור גבוהה יחד עם חתרנות, שערורייתיות וחוש הומור פרוע. היא נולדה 
בקייב ב-1976 ואת לימודי התיכון עשתה בבית-הספר הממלכתי לאמנות שפעל ליד האקדמיה 
האמנות  בעולם  גם  אך  והתרבותי  הדתי  הישראלי  בממסד  בעטה  זויה   ]...[ בעיר.  לאמנויות 
יצירתה של  באמצעות הסמלים והארכיטיפים החזותיים שלהם עצמם. הציור היה תמיד ברקע 
באקדמיה  הציור  בלימודי  שיסודה  ובפיגורטיביות  גובה  רישומית  ביכולת  שהתאפיינה  צ'רקסקי, 

של קייב. ]...[ 
לוקי  אסיה  לוקשבסקי,  אנה  זורבובה,  נטליה  עמיתותיה  עם  ב-2010  הקימה  לארץ  כשחזרה 
ואולגה קונדינה )כולן בוגרות בתי הספר לאמנות בברית המועצות לשעבר( את קבוצת "הברביזון 
החדש" על שם "אסכולת ברביזון" הצרפתית שפעלה משנות ה-30 עד שנות ה-80 של המאה 
ה-19, ושחבריה כגון קמיל קורו ותאודור רוסו היו האמנים האירופיים הראשונים שיצאו לצייר בנוף 
הפתוח. "בעבודות שלנו אנחנו שבות למציאות, אשר במשך שנים לא קיבלה תשומת-לב באמנות 
העכשווית וקוראת לפרשנות חדשה שלה". יציאתה של הקבוצה מהסטודיו לא הייתה רק אל הנוף 

הפתוח אלא בעיקר אל נקודות החיכוך החברתיות והפוליטיות במציאות הישראלית. 
שנה לפי הקמת "הברביזון החדש" ובמקביל לפעילותה בקבוצה החלה זויה בפרויקט ציורי גדול 
בחוויותיה  ה-90, שעוסקים  ציורים של העלייה בשנות  והוא המוצג בתערוכה: סדרת  ושאפתני, 

האישיות ובאלו של דור שלם שעלה לארץ וחווה את המפגש עם החברה הישראלית, ולצידם גם 
ציורים ורישומים שעניינם זיכרונות הילדות שלה מברית-המועצות של שנות ה-80, שנים של שינוי 
עצום שטומן בחובו הבטחות רבות לדור של רוסים, אשר רבים מהם ובהם גם זויה עצמה חשים 
זויה בהדרות  נוגעת  והנגישים שיצרה  אילו. בסדרת הציורים הפיגורטיביים, המיידיים  נוסטלגיה 
נותרו רוסים. ציוריה אמנם מבטאים רוח  ובחוויות של העולים שנעשו ישראלים ובמובנים רבים 
של תקופה ושל קולקטיב, אך הם נובעים מחוויותיה הפרטיות: "אחרי תקופה ארוכה של עשייה 
שהתכתבה עם השיח האמנותי הבינלאומי, היה לי חשוב להתמקד בנושא קונקרטי שקרוב אלי  
מבחינה אישית ובו-בזמן גם מאוד מקומי ורלוונטי ליום-יום הישראלי. לרוב, האמן מעביר לצופה 
החוויה  בזכות  מסוים,  במובן  קולו.  את  להשמיע  זוכה  אינו  הסובייקט  כאשר  מבחוץ,  מבט  מעין 
גם את המבט  נקודת מבט מעט סכיזופרנית, מנסה לשקף  מייצר  האישית שלי, הפרויקט הזה 

המרוחק של החוקר מבחוץ וגם את המעורבות האמוציונליות של מושא המחקר שלו". ]...[
ציורה "לחם" המבוסס על זיכרון ילדות שלה- מראה מחלון ביתה- מתאר את החסר במוצרי מזון 
סגנון  ברית-המועצות.  התמוטטות  עם  שנוצר  והכלכלי  השלטוני  הכאוס  עימו  שהביא  בסיסיים 
מבטא  הוא  והגרפית  הסכמתית  בדרכו  אבל  פרטים  פרטי  לתאר  טורח  ואינו  אקדמי  אינו  הציור 

את רוח התקופה. 
אמיתי מנדלסון, פרבדה: זויה צ'רקסקי: מוזיאון ישראל, ירושלים, 2018, עמוד 14-18. 
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153. זויה צ'רקסקי
,2016 ,Melancholy

שמן על בד, 100X150 ס"מ, 
חתום, מתוארך ומתואר.

Zoya Cherkassky
Melancholy, 2016,
Oil on canvas, 100X150 cm.
Signed, titled and dated.

$ 18,000 - 25,000

b. 1976 .נ

בין השנים 2006-2018. בכמה  ציורי המוזיאונים שנוצרו  'מלנכוליה' היא חלק מסדרת  העבודה 
מן העבודות בסדרה התמקדה זויה בדמות 'שומרת המוזיאון', תפקיד שמאויש לעיתים קרובות 
כי שמעה  יוצאות ברית המועצות לשעבר. מקטעי שיחות בשפה הרוסית, שזויה מעידה  ידי  על 
אליהן,  מדברת  אינה  כיום  במוזיאונים  המוצגת  העכשווית  האמנות  כי  ללמוד  ניתן  לעת,  מעת 
של  יופיים  אל  דווקא  עורג  ומבטה  סביבה  לאמנות  אדישה  השומרת  זה  בציור  המעטה.  בלשון 
הגנים הנמצאים מחוץ לכותלי המוזיאון. בתחרות בין האמנות שבפנים לבין היופי שבחוץ, בחרה 
שומרת-המוזיאון שבציור להתבונן החוצה. כמו בכל העבודות מסדרת ציורי המוזיאונים, גם בציור 
 Tal( זה "שתלה" זויה יצירות אמנות מוכרות. ציור האוהל על הקיר מצטט עבודה של האמן טל ר
   .)Rachel Harrison( והפסל הוורוד מרפרר לאובייקט של האמנית רייצ'ל הריסון ,Tonight בשם )R

שולמית נוס
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אני מעלה את ההיסטוריה הפרטיקולרית )הייחודית( מפני שהיא מתקשרת באופן ישיר לגישתו של 
 ,)Close( יגאל עוזרי לפוטו-ריאליזם. כחבר בדור צעיר של ציירים, העסוקים בייצוג מחדש – קלוז
גרטש )Gertsch(, ריכטר )Richter(, ופחות ברור מאליו, שני ציורי הלגה של וויית’ )wyeth(; כל אלו, 
הינם השפעות הניכרות בעבודתו. כך, בעוד אתגר הריאליזם מעשיר באופן רעיוני את עבודתו של 
עוזרי, הדבר שמבדילו אינו ההיבט האיקונוגרפי כי אם אימוצו את השיטה המינימליסטית של עבודה 
יוצר קבוצות של עבודות המציגות  עוזרי  ווריאציות.  )חזרות(  בסדרות המבוססות על רפיטציות 
מתמונה  שונות.  ובסביבות  שונה  הבעות  טווח  משתנות,  נסיבות  תחת  מוצגת  המודל,  אותו  את 
לתמונה, הנרטיבים המוצגים נדמים זנוחים ולא ברורים, לא נרקם סיפור בתוך התמונה, אפילו 
בעת שהתמונה נדמית כחלק מרצף. זאת ועוד, תמונותיו של עוזרי מתייחסות לעיתים קרובות, 
ולדמויות הקשורות באסתטיקה הפרה- רפאליטית, הארוטיקה האוריינטלית של המאה  לסגנון 
ה- 19, והסנטימנטליות האידיאליסטית של הריאליזם הסובייטי. רוב הנשים שלו לבדן. הן תמיד 
נדמות מהורהרות, מביטות אל עבר לא ברור ומבטן מוסט. הן נדמות במצב מלנכולי, מצב המקבל 
חיזוק בשל ההרגשה שהמקורי )האותנטי( אבד. כל זאת, מקבל חיזוק ע”י ההקשרים הסגנונים 
של עוזרי, המתקשרים לתתי הז’אנר של הרומנטיקניות המאוחרת, ביטוי של המלנכוליה של סוף 

המאה ה- 19 הקשורה בקיצו של העידן הפסטורלי ועלייתו של העידן האורבני. לעיתים, התמונות 
 )Shely( שלי  של  התמונה  לדוגמא,  האמנות.  של  בהיסטוריה  להקשרים  ישיר  באופן  מתייחסות 
בתערוכה הזו מתייחסת לאופליה של דנטה גבריאל רוזטי )Rossetti(. הנשים תמיד בפוקוס חד, 
ומנגד סביבתן קהה. באופן קונסיסטנטי מסדרה אחת לבאה אחריה, הנשים יפות, אך לא באותו 
האופן. היופי הינו פרטיקולרי )ייחודי( לכל אחת מהן. לפעמים הדוגמניות )המודליסטיות( ערומות, 
או לבושות חלקית, ולפעמים הן לבושות באופן המצטייר כקליל )flimsy dressed( – המצביע על 
הקשר לסביבתן הנטורליסטית. בהמשך לכך, האתרים של עוזרי אינם ספציפיים באופן גיאוגרפי. 
אינם  לעולם  בשטח,  זיהוי  סימני  או  בניינים   – וכו’.  השדות  הים,  היער,   – הגנרי  לעבר  נוטים  הם 
ביניהן  נוכחות באותה התמונה, האינטרקציה  דוגמניות  או שלוש  בנמצא. במקרים בהם שתיים 
נעה בין אינטימיות לאדישות )כפי שמיוצג בצימודן של אוליה )Olya( /סוזנה )Zozanna( בסדרת 
”הר הדובים” )Bear Mountain(. כל אלו תורמים לתחושה כי האירועים, על אף היותם עכשוויים, 

שואפים להיות אוניברסאליים ועל-זמניים.

Saul Ostrow, Yigal Ozeri; Painting through a lens, Zemack Contemporary Art, 2015 )מתורגם(

 154. יגאל עוזרי
פרסיליה, 2008-2009,

שמן על בד, 137X91 ס”מ, 
חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור. 

 Yigal Ozeri
Persilia, 2008-2009,
Oil on canvas, 137X91 cm.
Signed and dated. Signed and dated on the reverse.

 $ 15,000-20,000

b. 1958 .נ
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155. ניר הוד
קוקאין, 1998,

שמן על בד, 200X150 ס"מ, 
חתום ומתוארך מאחור.

Nir Hod
Cocaine, 1998,
Oil on canvas, 200X150 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 12,000 - 15,000

b. 1970 .נ
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156. אמיר שפט
בובות,

שמן על בד, 120X120 ס"מ,
חתום.

Amir Shefet
Dolls,
Oil on canvas, 120X120 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

b. 1978 .נ
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157. רענן לוי
קיר אמן, 2001, 

שמן על בד, 148X148 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

Raanan Levy
Wall Artist, 2001,
Oil on canvas, 148X148 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 12,000 - 16,000

b. 1954 .נ
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 158. זויה צ'רקסקי
,2005 ,They Did Not Expect Him

אקריליק על בד, 240X300 ס"מ
)6 ציורים של 120X100 ס"מ כ״א(,

חתום, מתואר ומתוארך.

 Zoya Cherkassky
They Did Not Expect Him, 2005,
Acrylic on canvas, 240X300 cm. 
(6 parts of 120X100 cm. each)
Signed, titled and dated.

$ 30,000 - 50,000

b. 1976 .נ

היצירה  הם לא ציפו לו  שייכת לסדרה 'ציור פעולה' )Action Painting(, שהוצגה כחלק מתערוכת 
גינתון  אלן  של  באצירתה  לאמנות  אביב  תל  מוזיאון  של  רובינשטיין  הלנה  בביתן  זה,  בשם  יחיד 

בשנת 2006. 
כ-OPEN SPACE המחולק לתאי משרד מרובים  היצירה מתארת סצנה משרדית, בחלל הבנוי 
עבודה  זויה,  של  עבודותיה  כל  כמו  המנקה.  עובדת  הפרוזדורים  ובאחד  בעובדים,  המאוכלסים 
זו היא מערך של סימנים, מלאה בדמויות מסקרנות וכל דמות מייצגת טיפוס, ולא אינדיבידואל. 
היא נותנת לנו מבט חטוף אל  כל המשרדים שבעולם ואל סביבת העבודה והלך הרוח בחללים 

הפתוחים, תהליך שאליו עוברים מרבית המשרדים הגדולים. 
אל תוך שגרת המשרד פוסעת דמותו כרותת הראש של גבר עירום הנושא בידו תיק מנהלים ודם 
ניגר מצווארו. הם לא ציפו לו, אולם לא ניכרת התרגשות רבה לכניסתו  אל המשרד, כל דמות 
הוא  כמה  ועד  אליו  יתייחסו  הם  מתי  היא  השאלה  שלה.  העבודה  יום  בשגרת  ומכונסת  עסוקה 

יפריע לשגרת יומם.
הסצנה היא פראפרזה על ציורו המפורסם של איליה רפין )RAPIN(  משנת 1884 הנושא את אותו 

שם ומתאר את שיבתו של גולה פוליטי, ציור שזכה למעמד איקוני ברוסיה.
לסדרה "ציור פעולה" ביקוש רב במכירות הפומביות והן בשוק האספנות

במכירה האחרונה בבית המכירות תירוש  יצירה מהסדרה ציור פעולה נמכרה תמורת 66,080 $.
שולמית נוס
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159. יאיר גרבוז
ללא כותרת, 1984,

שמן, קולאז׳ וטכניקה מעורבת על דיקט, 
120X120 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Yair Garbuz
Untitled, 1984,
Oil, collage and mixed media on plywood,
120X120 cm.
Signed and dated.

$ 6,000 - 9,000

b. 1945 .נ
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160. יאיר גרבוז
ללא כותרת, שנות ה-70,

שמן וקולאז' על עץ, 80X120 ס"מ,
חתום ומוקדש מאחור.

Yair Garbuz
Untitled, 1970s,
Oil and collage on wood, 80X120 cm.
Signed and dedicated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

b. 1945 .נ

161. יאיר גרבוז
ללא כותרת, 1993,

שמן על עץ, 50X61 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Yair Garbuz
Untitled, 1993,
Oil on wood, 50X61 cm.
Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

b. 1945 .נ
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162. משה גרשוני
ההוד והנצח, 1987,

טכניקה מעורבת על נייר, 57X44 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

Moshe Gershuni 
Glory and Eternity, 1987,
Mixed media on paper, 57X44 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 2,500 - 3,500

1936 - 2017

 163. משה גרשוני
קומפוזיציה בירוק,

טכניקה מעורבת על נייר,
120X80 ס"מ, 
חתום מאחור.

 Moshe Gershuni
Composition in Green,
Mixed media on paper,
120X80 cm.
Signed on the reverse.

$ 6,000 - 9,000

1936 - 2017
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164. משה גרשוני
ללא כותרת, 1965-6,

שמן על בד, 114X145 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

Moshe Gershuni 
Untitled, 1965-6,
Oil on canvas, 114X145 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 6,000 - 9,000

1936 - 2017
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165. ליליאן קלאפיש
שולחן עבודה, 1985,

שמן על בד, 50X73 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Liliane Klapisch
Work Surface, 1985,
Oil on canvas, 50X73 cm.
Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

b. 1933 .נ

166. יחזקאל שטרייכמן
טבריה, 1945,

שמן על נייר מוצמד לבד,
63X58 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך מאחור.

Yehezkel Streichman
Tiberias, 1945,
Oil on paper laid down on canvas,
63X58 cm.
Signed. Signed and dated on the reverse.

$ 6,000 - 9,000

1906 - 1993

Provenance: Estate of Adv. Hanan Shanon.             .מקור: עיזבון עו"ד חנן שנון
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166
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167. ליליאן קלאפיש
דומם,

שמן על בד, 116X81 ס"מ,
חתום.

Liliane Klapisch
Still life, 
Oil on canvas, 116X81 cm.
Signed.

$ 10,000 - 15,000

b. 1933 .נ
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168. מיכאל גרוס
ללא כותרת,

שמן על עץ, 87X100 ס"מ,
חתום מאחור. 

Michael Gross
Untitled,
Oil on wood, 87X100 cm.
Signed on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

1920-2004
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170. דוד גינתון
הצד האחורי של מס׳ 9, 2007-2014,

שמן עד בד, 110X90 ס"מ,
חתום מאחור.

David Ginaton
The Back Side of No. 9, 2007-2014,
Oil on canvas, 110X90 cm.
Singed on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

b. 1947 .נ

169. מיכאל גרוס
"והטרקטור נותר יתום", 1983,

שמן על בד, 50X100 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Michael Gross
“And the Tractor was Left Orphaned”, 1983,
Oil on canvas, 50X100 cm.
Signed and dated.

$ 6,000 - 9,000

1920 - 2004

ספרות ותערוכה: מיכאל גרוס, הגלריה האונברסיטאית בשיתוף מוזיאון תל אביב 
לאמנות, תל אביב, פרופ’ מרדכי עומר, 1993, עמ’ 11, מס׳ 258 )מצולם(.

Literature and exhibition: Michael Gross, university art Gallery, Tel-Aviv, 
Prof. Mordechai Omer, 1993, p. 11, no. 258 (Illustrated).
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171. מיכאל דרוקס
ללא כותרת, 1999,

שמן על בד, 119X99 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Michael Druks 
Untitled, 1999,
Oil on canvas, 119X99 cm.
Signed and dated.

$ 1,500 - 2,000

b. 1940 .נ

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.      .מקור: אוסף גבי ועמי בראון

172. הנרי שלזניאק
ללא כותרת, 1969,

טכניקה מעורבת על נייר, 50X35 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Henry Shelesnyak
Untitled, 1969,
Mixed media on paper, 50X35 cm.
Signed and dated.

$ 1,200 - 1,600

1938 - 1980

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.      .מקור: אוסף גבי ועמי בראון
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173. הנרי שלזניאק
ללא כותרת, 1969,

שמן על בד, 89X89 ס"מ,
חתום ומתוארך.  

Henry Schlesnyak
Untitled, 1969,
Oil on canvas, 89X89 cm.
Signed and dated. 

$ 7,000 - 10,000

1938-1980

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.      .מקור: אוסף גבי ועמי בראון
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174. יהודה פורבוכראי
דמויות בחדר, 1984,

שמן על בד, 197X170 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

Yehuda Porbuchrai
Figures in a Room, 1984,
Oil on canvas, 197X170 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

b. 1949 .נ

175. בני אפרת
חמורים, 2004,

שמן על בד, 55X95 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Benny Efrat 
Donkeys, 2004,
Oil on canvas, 55X95 cm.
Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

b. 1936 .נ
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176. אורן אליאב
,2006 ,Visitors (Fall)

שמן על בד, 109X155 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Oren Eliav
Visitors (Fall), 2006,
Oil on canvas, 109X155 cm.
Signed and dated.

$ 5,000 - 8,000

b. 1975 .נ
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177. פנחס כהן גן
פנטפטיך )5 ציורים ביחד(: 

ללא כותרת, 2007,
שמן על בד, 50X35 ס"מ כ״א,

חתומים ומתוארכים.

Pinhas Cohen Gan
Pentaptych (5 paintings together): 
Untitled, 2007,
Oil on canvas, 50X35 cm each.
Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

b. 1942 .נ

178. פנחס כהן גן
ללא כותרת, 1986,

שמן וקולאז' על קרטון, 65X81 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Pinhas Cohen Gan
Untitled, 1986,
Oil and collage on cardboard, 65X81 cm.
Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

b. 1942 .נ
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179. פנחס כהן גן
דמות, 1976-1977,

טכניקה מעורבת וקולאז' על בד, 172X113 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום מאחור.

Pinhas Cohen Gan
Figure, 1976-1977,
Mixed media and collage on canvas, 172X113 cm.
Signed and dated. Signed on the reverse. 

$ 4,000 - 6,000

b. 1942 .נ
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181. אורי ליפשיץ
ללא כותרת,

שמן על בד, 110X110 ס"מ,
חתום.

Uri Lifshitz
Untitled,
Oil on canvas,110X110 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

1936 - 2011

180. יגאל תומרקין
משה דיין, 

שמן על בד, 81X65 ס"מ,
חתום.

Igael Tumarkin 
Moshe Dayan,
Oil on canvas, 81X65 cm.
Signed.

$ 3,500 - 5,000

1933 - 2021
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181
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182. אורי ליפשיץ
ללא כותרת,
שמן על בד,

163X130 ס"מ.

Uri Lifshitz
Untitled,
Oil on canvas,
163X130 cm.

$ 6,000 - 9,000

1936 - 2011
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183. אלה אמיתי סדובסקי
ללא כותרת, 2015,

שמן וטכניקה מעורבת על בד, 47X50 ס”מ, 
חתום.

Ella Amitay Sadovsky
Untitled, 2015,
Oil and mixed media on canvas, 47X50 cm.
Signed.

$ 1,500 - 2,000

b. 1964 .נ

184. נורית דוד 
,Torino Night and Day
שמן על בד, 40X50 ס"מ,

חתום ומתואר מאחור.

Nurit David
Torino Night and Day,
Oil on canvas, 40X50 cm.
Signed and titled on the reverse.

$ 2,500 - 4,000

b. 1952 .נ
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185. עמית קבסה 
זוג, 2012,

שמן על בד, 120X120 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Amit Cabessa
Couple, 2012,
Oil on canvas, 120X120 cm.
Signed and dated.

$ 7,000 - 10,000

b. 1977 .נ
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186. עילית אזולאי
,2009 ,Back to a Known Place

הזרקת דיו, 
33X48 ס"מ,

Ilit Azoulay
Back to a Known Place, 2009,
C Print, 
33X48 cm.

$ 1,500 - 2,000

b. 1972 .נ

.1/2 AP מלווה באישור מקוריות חתום וממוספר
Accompanied by a certificate of authenticity signed  

and numbered AP 1/2.

187. רוברט פרנק
לונדון, 1951,

35X27 ,Gelatin silver print ס"מ,
חתום ומתוארך.

Robert Frank 
London, 1951,
Gelatin silver print, 35X27 cm.
Signed and dated.

$ 10,000 - 15,000

1924 - 2019

מקור: מר גבריאל גולן, מרצה ומרכז המחלקה לצילום לשעבר במכללת הדסה, 
ירושלים. מר גולן קיבל את הצילום כמתנה אישית מן האמן לאות הוקרה על ארגון 

הביקור והתערוכה שנערכה לכבודו במכללה בשנת 2004.
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188.  מיכל רובנר
 One person Game Against

,1992-1993 ,Nature 2
 121X159  ,C Print ס”מ.

Michal Rovner
One Person Game Against 
Nature 2, 1992-1993,
C Print, 121X159 cm.

$ 7,000-10,000

b. 1957 .נ

מלווה באישור מקוריות חתום ע"י האמנית.
Accompanied by a certificate of authenticity signed by the artist.

188

189

189.  מיכל רובנר
,1991 ,Outside: OB #9

הזרקת דיו, 
47X48 ס”מ.

Michal Rovner
Outside: OB # 9, 1991,
C Print, 
47X48 cm.

 $ 2,000 - 3,000

b. 1957 .נ

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.      מקור: אוסף גבי ועמי בראון

מדבקת גלריית לאורה קרפנטרס מודבקת מאחור.
The Laura Carpenters Gallery sticker attached to the reverse.
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191. שי קון
כדורים פורחים מעל העיר העתיקה,

שמן על בד, 80X122 ס"מ,
חתום מאחור.

Shay Kun
Balloons Over the Old City,
Oil on canvas, 80X122 cm.
Signed on the reverse.

$ 6,000 - 9,000

b. 1974 .נ

190. זואי סבר
נוף מפארק בלומפילד לחומות העיר 

העתיקה, ירושלים,
שמן ואקריליק על בד,
102X76 ס"מ, חתום.

Zoe Sever
View from Bloomfield Park  
to the Walls of the Old City, Jerusalem,
Oil and acrylic on canvas, 
102X76 cm. Signed.

$ 3,000 - 5,000

b. 1974 .נ

190

191
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192. שי קון
כדורים פורחים מעל ניו יורק, 2015,

שמן על בד, קוטר: 160 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

Shay Kun
Balloons over New York, 2015,
Oil on canvas, diameter: 160 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 10,000 - 15,000

b. 1974 .נ

זמן/ של  רצף  אין  למלאכותי.  טבעי  בין  היחסים  את  קון  הפך  ביותר,  החדשה  הציורים  בסדרת 
מרחב ברקע, אך החזית נשארת מעוגנת בעולם המילולי של בלון האוויר החם. כשאנחנו נסחפים 
הפרדיגמה  לשינוי  גם  מתייחסים  הציורים  מעוות?  נראה  היה  הארץ  כדור  האם  לאטמוספירה, 
שהביאו כמה חוקרים שציינו כי כדור הארץ הוא בעצם עגול, לא שטוח. אך כאשר אנו מתעמקים 
כי תלמי,  אנו מבינים  ביטוי מהחשיבה הפוסט-מודרניות,  בארכיאולוגיה של הידע, כדאי לשאול 
כדור  כי  ידע מהספרייה באלכסנדריה  150 לספירה, צבר  היווני משנת  והמתמטיקאי  הגיאוגרף 
חשבו  שוב  אנשים  הביניים  ובימי  לאיבוד  הלך  זה  ידע  כדורית.  צורה  העל  למעשה  הוא  הארץ 
אלה  ציורים  ההיסטוריה?  במהלך  אוניברסלית  אמת  שהוא  משהו  אבד  כיצד  שטוח.  שהעולם 
שכדור  האדם  בני  של  מחדש  בגילוי  שעוסקת  האינטלקטואלית  המחשבה  את  לתאר  עשויים 

הארץ שטוח. אם הם היו עולים בכדור פורח גבוה מספיק ומסתכלים מטה, יתכן והם היו מאמינים 
שכדור הארץ נראה כאחד מרביעי הציורים האלו. היחסות הזו כלפי ידע וזמן מעצבת את יצירתו 

של קון. אין תשובות או אמיתות מוחלטות. כולם תיאוריות בלבד, חלקן טובות יותר מאחרות.
לקון יש גם זווית אישית ביצירות הללו ולא רק את ההיקף האינטלקטואלי:

'מזכרות  לו  הגישה האופטימית החגיגית מחלחלת למעשה מחומר מקור טעון שאפשר לקרוא 
שואה' - צעצועים כמו חפצים שנחצבו מעץ על ידי הוריו )שניהם אמנים מוכרים בזכות עצמם( 
בזמן ההסתרה והחזירו אותם לאחר המלחמה. קון לקח את השרידים האלה טיפח אותם לחיים, 

צייר אותם מחדש ולקח אותם למסע אחר הכולל אסקפיזם ופנטזיה.
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193. דוד ריב
,2001 ,Sunshine

שמן על בד, 160X140 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

David Reeb
Sunshine, 2001,
Oil on canvas, 160X140 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 2,000 - 3,000

b. 1952 .194. דוד ריבנ
עציץ,

אקריליק על בד, 100X70 ס"מ,
חתום מאחור.

David Reeb
Plant,
Acrylic on canvas, 100X70 cm.
Signed on the reverse.

$ 1,500 - 2,000

b. 1952 .נ

195. זורב מרטיאשווילי
,In Search of the Promised Land

שמן על בד, 100X160 ס"מ,
חתום.

Zurab Martiashvili
In Search of the Promised Land,
Oil on canvas, 100X160 cm.
Signed.

$ 2,500 - 3,500

b. 1982 .נ
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196. טל מצליח
ללא כותרת, 2008,

שמן על דיקט, 90X120 ס"מ, 
חתום ומתוארך מאחור. 

Tal Mazliah
Untitled, 2008,
Oil on plywood, 90X120 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

b. 1961 .נ

157



197. אלימה ריטה
ללא כותרת, 1971,

שמן על בד, 61X61 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

Alima Rita 
Untitled, 1971,
Oil on canvas, 61X61 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

1932 - 2014

199. אסף בן צבי
,Solitary Man

שמן על בד, 70X109 ס"מ,
חתום.

Asaf Ben-Zvi 
Solitary Man,
Oil on canvas, 70X109 cm.
Signed.

$ 3,000 - 5,000

b. 1953 .נ

Faile .198
ללא כותרת,

טכניקה מעורבת על קופסת עץ,
50X30X10 ס"מ.

Faile 
Untitled,
Mixed media on wooden box, 
50X30X10 cm.

$ 4,000 - 6,000

b. 1999 .נ
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200. רפי לביא
ללא כותרת, 1994 )845(,

טכניקה מעורבת על דיקט, 
125X122 ס"מ,

חתום ומתוארך. 
חתום ומתוארך מאחור.

Raffi Lavie
Untitled, 1994 (845),
Mixed media on plywood, 
125X122 cm.
Signed and dated. 
Signed and dated on the reverse.

$ 6,000 - 9,000

1937 - 2007
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201. מרים כבסה
ללא כותרת, 2020,

טכניקה מעורבת על בד,  70X70 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

Miriam Cabessa
Untitled, 2020,
Mixed media on canvas, 70X70 cm.
Signed and dated on the reverse.

$  3,000-5,000

b. 1966 .נ

202. יהודית סספורטס 
ללא כותרת,

טכניקה מעורבת בתלת-מימד, 
47X68 ס"מ.

Yehudit Sasportas
Untitled,
Mixed media in three dimensions, 
47X68 cm.

$ 3,000 - 5,000

b. 1969 .נ
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204. גדעון רובין
חייל, 2002,

שמן על בד, 46X56 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

Gideon Rubin 
Soldier, 2002,
Oil on canvas, 46X56 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

b. 1973 .נ

203. יהודה פורבוכראי
ללא כותרת, 1999,

שמן על בד, 160X250 ס”מ,
חתום ומתוארך מאחור.

Yehuda Porbuchrai
Untitled, 1999,
Oil on canvas, 160X250 cm.
Signed and dated on the reverse.

 $ 2,000-3,000

b. 1949 .נ

 Provenance: The Art Collection of the IDB Group.     .מקור: אוסף קבוצת אי. די. בי

161



205. יאיוי קוסמה
,Red Pumpkin

שרף צבוע, גובה: 9.5 ס"מ,
חתום. כולל קופסה מקורית. 

Yayoi Kusama 
Red Pumpkin,
Painted resin, height: 9.5 cm.
Signed. Including an original box.

$ 800 - 1,200

b. 1929 .נ

206. טקאשי מורקאמי
,Mr. Dobtopus A

27X34 ,Painted Cast Vinyl ס"מ,
סדרה של 400 כולל קופסה מקורית.

Takashi Murakami 
Mr. Dobtopus A,
Painted Cast Vinyl, 27X34 cm.
A series of 400 including an original box.

$ 3,500 - 5,000

b. 1962 .נ
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207. סשה סרבר
באטמן, 2015,

אלומיניום, גובה: 60 ס"מ.
חתום, מתוארך וממוספר 1/6.

Sasha Serber 
Batman, 2015,
Aluminum, height: 60 cm.
Signed, dated and numbered 1/6.

$ 3,000 - 5,000

b. 1973 .208. פיליפ רנצרנ
ראשים על קפיצים, 1997,

טכניקה מעורבת בקופסת פרספקס, 
61X71X51 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Philip Rantzer  
Heads on Springs, 1997,
Mixed media in a Plexiglas box,
61X71X51 cm.
Signed and dated.

$ 1,200 - 1,600

b. 1956 .נ
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209. מנשה קדישמן
יונים,

ברזל, גובה: 100 ס"מ, רוחב: 88 ס"מ,
חתום.

Menashe Kadishman 
Pigeons,
Iron, height: 100 cm. width: 88 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

210. מנשה קדישמן2015 - 1932
נוף ארצנו עם ברוש,

ברזל, גובה: 42 ס"מ, רוחב: 60 ס"מ.
חתום.

Menashe Kadishman 
Motheland with Cypress,
Iron, height: 42 cm. width: 60 cm.
Signed.

$ 2,500 - 3,500

1932 - 2015

211. מנשה קדישמן
עקידת יצחק,

ברזל, גובה: 38 ס"מ, רוחב: 49 ס״מ,
חתום.

Menashe Kadishman 
Binding of Isaac,
Iron, height: 38 cm. width: 49 cm.
Signed.

$ 1,200 - 1,600

1932 - 2015

212. גיא טפלין 
Crebe, עץ צבוע, 

גובה: 27 ס"מ, רוחב: 70 ס"מ,
חתום ומתואר.

ברבור, עץ צבוע, 
גובה: 20 ס"מ. רוחב: 92 ס"מ.

חתום.

Guy Taplin 
Crebe, painted wood, 
height: 27 cm. width: 70 cm. 
Signed and titled.
Swan, painted wood, 
height: 20 cm. Width: 92 cm.
Signed.

$ 2,000 - 3,000

b. 1939 .נ
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214. מנשה קדישמן ואבינועם ישראלוב
רועה צאן + 3 כבשים,

כסף סטרלינג 92.5, רועה - גובה: 24 ס"מ, כבשים - גובה: 9 ס״מ,
חתום.

Menashe Kadishman and Avinoam Israelov
Shepherd + 3 Sheep,
92.5 sterling silver, Shepherd - height: 24 cm. Sheep - height: 9 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

1932 - 2015

213. מנשה קדישמן ואבינועם ישראלוב
עקידת יצחק,

פליז, גובה: 41 ס״מ, רוחב: 61 ס"מ,
חתום.

Menashe Kadishman and Avinoam Israelov
Isaac's Binding,
Brass, height: 41 cm. width: 61 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

1932 - 2015

שיתוף פעולה מיוחד בין אמן היודאיקה אבינועם ישראלוב למנשה קדישמן.

שיתוף פעולה מיוחד בין אמן היודאיקה אבינועם ישראלוב למנשה קדישמן.
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217. יעקב דורצ'ין
ללא כותרת,

ברזל, 77X50 ס"מ,
חתום.

Yaacov Dorchin
Untitled,
Iron, 77X50 cm.
Signed. 

$ 5,000 - 8,000

b. 1946 .נ

215. מאנה כץ
דוד וגוליית, 

ברונזה, גובה: 82 ס"מ,
חתום.

Mane-Katz 
David and Goliath,
Bronze, height: 82 cm.
Signed. 

$ 6,000 - 9,000

1894 - 1962

 218. יחיאל שמי 
ללא כותרת, 1975,

ברזל, גובה: 50 ס"מ,
חתום ומתוארך.

 Yehiel Shemi
Untitled, 1975,
Iron, height: 50 cm.
Signed and dated.

$ 1,800 - 2,500

1922 - 2003

216. יעקב לוצ׳אנסקי
נגן אקורדיון,

ברונזה, גובה: 74 ס"מ,
חתום וממוספר 5/7.

Jacob Loutchansky
Accordion Player,
Bronze, height: 74 cm.
Signed and numbered 5/7.

$ 1,500 – 2,000

1876 - 1978
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219. משה טמיר
חגיגה, 1995,

שמן על בד, 150X124 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Moshe Tamir 
Celebration, 1995,
Oil on canvas, 150X124 cm.
Signed and dated.

$ 6,000 - 9,000

1924 - 2004
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221. אברהם פסו 
נוף, 

שמן על בד, 130X130 ס"מ,
חתום.

Avraham Pesso
View, 
Oil on canvas, 130X130 cm.
Signed.

$ 2,000 - 3,000

b. 1959 .נ

220. בועז נוי
,2018 ,Evening Fall in Rothschild Blvd

שמן על בד, 90X121 ס"מ,
חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Boaz Noi 
Evening Fall in Rothschild Blvd, 2018,
Oil on canvas, 90X121 cm.
Signed, titled and dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

b. 1972 .נ
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222. מאיר פיצ'חדזה
נוף, 1983,

שמן על נייר מוצמד לבד, 124X212 ס"מ,
חתום. חתום ומתוארך מאחור. 

Meir Pichhadze
View, 1983,
Oil on paper laid down on canvas, 124X212 cm.
Signed. Signed and dated on the reverse. 

$ 7,000 - 10,000

1955 - 2010

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.
The authenticity of the painting has been confirmed by Dvir Aviel, Manager of the 
artist's estate.
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224. יחיאל קריזה
דמויות,

שמן על בד, 62X89 ס"מ,
חתום.

Yechiel Krize 
Figures,
Oil on canvas, 62X89 cm.
Signed.

$ 1,500 - 2,000

1909 - 1968

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.             .מקור: אוסף גבי ועמי בראון

223. יהודית לוין
ללא כותרת, 1987,

שמן על קרטון מוצמד לבד, 101X131 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

Yehudit Levin
Untitled,1987,
Oil on cardboard laid down on canvas, 101X131 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 2,000 - 3,000

b. 1949 .נ
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225. יוסל ברגנר
ללא כותרת, 1977, 

שמן על בד, 115X130 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום מאחור.

Yosl Bergner 
Untitled, 1977,
Oil on canvas, 115X130 cm.
Signed and dated. Signed on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

1920 - 2017
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226. משה מוקדי 
דמויות, 

שמן על קרטון, 34X41 ס"מ, 
חתום.

Moshe Mokady
Figures,
Oil on cardboard, 34X41 cm.
Signed.

$ 1,500 - 2,000

1902 - 1975

227. צבי מלנוביצר
בחדר,

שמן על קרטון, 50X60 ס"מ, 
חתום.

Zvi Malnovitzer 
Haider,
Oil on cardboard, 50X60 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

b. 1945 .נ
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228. פנחס ליטבינובסקי
ילדים,

שמן על בד, 80X100 ס"מ,
חתום מאחור

Pinchas Litvinovsky
Children,
Oil on canvas, 80X100 cm.
Signed on the reverse.

$ 2,000 - 3,000

1894 - 1985

229. אהרון כהנא
דו צדדי: דמות/מופשט, 1964,

שמן על בד, 90X73 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Aharon Kahana
Double-sided: Figure/Abstract, 1964,
Oil on canvas, 90X73 cm.
Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

1905 - 1967

228

229
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230. יוסף זריצקי
צובה, תחילת שנות ה-70,

אקוורל על נייר, 70X100 ס"מ,
חתום. 

Joseph Zaritsky
Tzova, early 1970s,
Watercolor on paper, 70X100 cm.
Signed.

$ 2,000 - 3,000

1891 - 1985

231. יוסף זריצקי
יחיעם,

אקוורל ועיפרון על נייר, 70X100 ס"מ,
חתום. 

Joseph Zaritsky
Yehiam,
Watercolor and pencil on paper, 70X100 cm.
Signed.

$ 2,000 - 3,000

1891 - 1985

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.      .מקור: אוסף גבי ועמי בראון

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.      .מקור: אוסף גבי ועמי בראון
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232. יוסף זריצקי
ללא כותרת,

גואש על נייר,
140X100 ס"מ.

Joseph Zaritsky
Untitled,
Gouache on paper,
140X100 cm.

$ 3,000 - 5,000

1891 - 1985
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233. אביבה אורי
ללא כותרת, 1984, 

טכניקה מעורבת על נייר, 77X56 ס"מ, 
חתום ומתוארך. 

Aviva Uri
Untitled, 1984,
Mixed media on paper, 77X56 cm.
Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

1922 - 1989

מקור: אוסף גבי ועמי בראון. 
Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.

 234. אביבה אורי
ללא כותרת,

פחם על נייר, 80X70 ס"מ,
חתום.

 Aviva Uri
Untitled,
Charcoal on paper, 80X70 cm.
Signed.

$ 4,000 - 6,000

1922 - 1989

233

234

ספרות ותערוכה: אביבה אורי, רטרוספקטיבה – גליה בר אור וז'אן פרנסואה שוורייה
נובמבר 2002 – ינואר 2003, משכן לאמנות עין חרוד, עמוד 148 מצולם.

Literature & Exhibition: Aviva Uri, Museum of Art Ein Harod, November 
2002 – February 2003, Galia Bar Or and Jean-Francois Chevriev, p. 148 
(Illustrated).
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 236. מיכאל דרוקס
ללא כותרת,
שמן על בד,

100X85 ס"מ.

 Michael Druks
Untitled,
Oil on canvas,
100X85 cm.

$ 1,800 - 2,500

b. 1940 .נ

237. מרילין אוליבר אוונס 
,The Orchestra No.3, Plae Red and Yellow

שמן על בד, 121X177 ס"מ,
חתום.

Merlyn Oliver Evans 
The Orchestra No.3, Plae Red and Yellow,
Oil on canvas, 121X177 cm.
Signed. 

$ 8,000 - 12,000

1910 - 1973

 235. משה קופפרמן
ללא כותרת, 1987,

טכניקה מעורבת על נייר,
111X126 ס"מ,
חתום ומתוארך.

 Moshe Kupferman 
Untitled, 1987,
Mixed media on paper,
111X126 cm.
Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

1926 - 2003
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238. משה קסטל
ללא כותרת,

בזלת ושמן על בד, 60X73 ס"מ,
חתום. חתום מאחור.

Moshe Castel 
Untitled,
Basalt and oil on canvas, 60X73 cm.
Signed. Signed on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

1909 - 1991

239. יחיאל קריזה
ללא כותרת, 

שמן על בד, 100X65 ס"מ,
חתום.

Yehiel Krize
Untitled,
Oil on canvas, 100X65 cm.
Signed.

$ 2,000 - 3,000

1909 - 1968

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.
Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.
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240. אהרון כהנא
ישו, 1963,

שמן על בד, 162X162 ס"מ,
חתום ומתוארך. 

Aharon Kahana
Jesus, 1963,
Oil on canvas, 162X162 cm.
Signed and dated. 

$ 5,000 - 8,000

1905 - 1967

241. גבי קלזמר 
ללא כותרת, 1996,

טכניקה מעורבת על בד, 110X141 ס"מ.  
חתום ומתוארך מאחור.

Gabi Klasmer 
Untitled, 1996,
Mixed media on canvas, 110X141 cm.
Signed and dated on the reverse.

$ 1,000 - 1,500

b. 1950 .נ

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.              .מקור: אוסף גבי ועמי בראון

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.              .מקור: אוסף גבי ועמי בראון
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242. ג'ררד שלוסר
,1995 ,Isabelle

שמן על עץ, 32X32 ס"מ,
חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Gerard Schlosser 
Isabelle, 1995,
Oil on wood, 32X32 cm.
Signed, titled and dated on the reverse.

$ 2,000 - 3,000

b. 1931 .נ

243. יאן ראוכוורגר
,2002 ,Red Head Michal

שמן על בד, 50X56 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Jan Rauchwerger 
Red Head Michal, 2002,
Oil on canvas, 50X56 cm.
Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

b. 1942 .נ

ספרות ותערוכה: יאן ראוכוורגר, במבט קרוב, עבודות מ-1979 עד 2003, רות אפתר 
גבריאל, מוזיאון ישראל, ירושלים, עמ' 178, מס' 102 )מצולם(.

Literature and Exhibition: Jan Rauchwerger, At A Close Look, Works 
from 1979 to 2003, Ruth Efter Gabriel, Israel Museum, Jerusalem, p. 178, 
No. 102 (Illustrated).
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245. יאן ראוכוורגר
אישה ישנה, 1998,

פסטל על בד, 89X89 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Jan Rauchwerger 
Sleeping Woman, 1998,
Pastel on canvas, 89X89 cm.
Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

b. 1942 .נ

244. פיליפ פסקואה
פרפרים, 2001,

טכניקה מעורבת וקולאז' 
על נייר מוצמד לבד,

159X198 ס"מ, חתום ומתוארך.

Philippe Pasqua
Butterflies, 2001,
Mixed media and collage 
on paper laid down on canvas, 
159X198 cm. Signed and dated.

$ 6,000 - 9,000

b. 1965 .נ
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246. ינקל אדלר 
ללא כותרת,

שמן על בד, 50X60 ס"מ,
חתום.

Jankel Adler
Untitled,
Oil on canvas, 50X60 cm.
Signed.

$ 4,000 - 6,000

1895 - 1949

247. ינקל אדלר 
,Three Abstract Figures

שמן על מזוניט, 23.5X29.5 ס"מ, 
חתום.

Jankel Adler
Three Abstract Figures,
Oil on masonite, 23.5X29.5 cm.
Signed.

$ 4,000 - 6,000

1895 - 1949

Provenance: Sara and Adam Eyal Collection.         .מקור: אוסף שרה ואדם אייל

Provenance: Sara and Adam Eyal Collection.         .מקור: אוסף שרה ואדם אייל
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248. ינקל אדלר 
 ,1940-1943 ,Figures

שמן וחול על עץ, 57X79 ס"מ,
חתום.

Jankel Adler
Figures, 1940-1943,
Oil and sand on board, 57X79 cm.
Signed.

$ 12,000 - 16,000

1895 - 1949

Exhibition: San Francisco Museum of Modern Art sticker attached to the reverse.  :תערוכה

Provenance: Christie's.
 Sara and Adam Eyal Collection.

מקור: כריסטיס.
אוסף שרה ואדם אייל.  
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250. מאוריציו טרבאץ 
ינקל המנגן,

שמן על בד, 116X83 ס"מ,
חתום.

Maurycy Trebacz
Yankel the Musician,
Oil on canvas, 116X83 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

1861 - 1941

249. אייזק סנוומן
הנחת תפילין,

שמן על בד, 56X35 ס"מ,
חתום.

Isaac Snowman 
The Laying of Phylacteries,
Oil on canvas, 56X35 cm.
Signed.

$ 8,000 - 12,000

1874 - 1947

מקור: מימוש אוסף  חברת השקעות כדאיות בע"מ )מקבוצת פישמן(.
Provenance: Collection of Hashkaot Kedayeot ltd  
(from the Fishman Group).
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253.  מאנה כץ
מתפלל בבית כנסת,

שמן על בד, 35X27 ס"מ,
חתום.

Mane-Katz
Praying in a Synagogue,
Oil on canvas, 35X27 cm.
Signed.

$ 3,000 - 5,000

1894 - 1962

251. מאנה כץ
דמות צוחקת,

שמן על בד, 30X25 ס"מ,
חתום.

Mane Katz
Laughing Figure,
Oil on canvas, 30X25 cm.
Signed.

$ 1,500 - 2,000

252. מאנה כץ1962 - 1894
דמות,

שמן על בד, 30X25 ס"מ,
חתום.

Mane Katz
Figure,
Oil on canvas, 30X25 cm.
Signed.

$ 1,500 - 2,000

1894 - 1962
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255. לאדו גודיאשוילי
נערה,

שמן על בד, 50X39.5 ס"מ,
חתום.

Lado Gudiasvili
Girl,
Oil on canvas, 50X39.5 cm.
Signed.

$ 8,000 - 12,000

1896 - 1980

254. לאדו גודיאשוילי
חיילים ונערות, 1943,

שמן על בד, 52.5X64 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Lado Gudiasvili
Soldiers and Girls, 1943,
Oil on canvas, 52.5X64 cm.
Signed and dated.

$ 10,000 - 15,000

1896 - 1980

254

255
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256. לאדו גודיאשוילי
עירום וחיות,

שמן על בד, 67X64 ס"מ,
חתום.

Lado Gudiasvili
Nude Girl and Animals,
Oil on canvas, 67X64 cm.
Signed.

$ 15,000 - 20,000

1896 - 1980
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257. קיריל זדנביץ    
דמות עם דגל אדום,

אקוורל ודיו על נייר, 41X24 ס"מ.
חתום.

Kirill Zdanevich 
Man with Red Flag, 
ink and watercolor on paper, 41X24 cm.
Signed.

$ 1,500 - 2,000

1892 – 1969

258. זיגמונד מנקס
נערות,

שמן על בד, 57X46 ס"מ,
חתום.

Sigmund Menkes
Girls,
Oil on canvas, 57X46 cm.
Signed.

$ 7,000 - 10,000

1896 - 1986
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259. אדוארד ג׳וליוס בנדמן
על כנפי נשרים, 1868,

שמן על בד, 133X163 ס"מ.
חתום בר"ת ומתוארך.

Eduard Julius Bendemann
Jews Mourning in Babylonian Exile, 1868,
Oil on canvas, 133X163 cm. 
Initialed and dated.

$ 8,000 - 12,000

1811 - 1889

אדוארד בנדמן צייר את הגירסה הראשונה של הציור ב-1838 והוא נמצא באוסף של מוזיאון 
דרזדן, גרמניה, ציור זה זכה לשבחים רבים ונהפך מפורסם. מאז צייר בנדמן מספר גרסאות לציור 

זה, שהוא הגדול ביותר.
Edward Bandman painted the first version of the painting in 1838 and it is currently in the 
collection of the Dresden Museum, Germany. This painting won many accolades and became 
famous. Bandman has since painted several versions of this painting, which is the largest.
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260. ג'ורג׳ גרוס 
נערה בעירום, 

אקוורל על נייר, 38X52 ס"מ,
חתום.

George Grosz
Nude,
Watercolor on paper, 38X52 cm.
Signed.

$ 3,000 - 5,000

 1893 – 1959
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261. בלה קאדר
דו-צדדי: ללא כותרת,

אקוורל על נייר, 83X58 ס"מ,
חתום.

Bela Kadar
Duble Sided: Untitled,
Watercolor on paper, 83X58 cm.
Signed.

$ 8,000 - 12,000

1877 - 1956
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262. יששכר ריבק
דמות אוכלת,

שמן על בד, 100X81 ס"מ,
חתום.

Issachar Ryback
Eating Figure,
Oil on canvas, 100X81 cm.
Signed.

$ 8,000 - 12,000

1897 - 1935
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263. דוד בורליוק
דיוקן עצמי,

שמן על בד, 58X38 ס"מ,
חתום.

David Burliuk
Self Portrait,
Oil on canvas, 58X38 cm.
Signed.

$ 5,000 - 8,000

1882 - 1967
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265. מואיז קיסלינג
עירום, 1919,

פחם על נייר, 40X60 ס"מ,
חתום ומתוארך.

Moise Kisling 
Nude, 1919, 
Charcoal on paper, 40X60 cm.
Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

1891 – 1953

264. אלברטו ג'קומטי 
,Mother

ליטוגרפיה, 65X50 ס"מ,
חתום וממוספר 17/75. 

Alberto Giacometti 
Mother,
Lithograph, 65X50 cm.
Signed and numbered 17/75.

$ 3,000 - 5,000

1901 - 1966

 Literature:                                                                                                           :ספרות
 Alberto Giacometti, The complete Graphics, Herbert c. Lust, 1991, 

no. 49 p. 62 (Illustrated).

264
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266. סנדור ציפר
נוף,

שמן על בד, 81X100 ס”מ,
חתום.

Sandor Ziffer
Landscape,
Oil on canvas, 81X100 cm.
Signed.

$ 8,000 - 12,000

1880 - 1962

267. לוסיאן ג׳נין
עובדים בנמל,

שמן על בד, 60X73 ס"מ,
חתום.

Lucien Genin 
Port Workers,
Oil on canvas, 60X73 cm.
Signed.

$ 3,000 - 5,000

1894 - 1953
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268. מארק שאגאל
 ,1974 ,Le Fleuve vert

ליטוגרפיה על נייר, 41.5X64 ס"מ.
חתום וממוספר 20/50.

Marc Chagall
Le Fleuve Vert, 1974, (M728),
Lithograph, 41.5X64 cm. 
Signed and numbered 20/50.

$ 3,000 - 5,000

1887 - 1985

269. מארק שאגאל
 ,1972 ,La Flute Enchantee

ליטוגרפיה על נייר, 58.5X44 ס"מ.
.EA חתום וממוספר

Marc Chagall
La Flute Enchantee, 1972, (M663),
Lithograph, 58.5X44 cm. 
Signed and titled EA.

$ 4,000 - 6,000

1887 - 1985
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271. מארק שאגאל
 ,The Red Acrobat

ליטוגרפיה על נייר, 78X60 ס"מ.
חתום וממוספר 11/50.

Marc Chagall
The Red Acrobat, (M717),
Lithograph, 78X60 cm. 
Signed and numbered 11/50.

$ 8,000 - 12,000

1887 - 1985

270. מארק שאגאל
 ,1969 ,Le Magicien de Paris
ליטוגרפיה על נייר, 98X65 ס"מ.

.X/XXV EA חתום וממוספר

Marc Chagall
Le Magicien de Paris, 1969, (M597),
Lithograph 98X65 cm. 
Signed and Numbered X/XXV EA.

$ 9,000 - 12,000

1887 - 1985
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272. מארק שאגאל
 ,Nous Habitons Parmi les Fleurs

)M531(
ליטוגרפיה על נייר, 64.5X50 ס"מ,

חתום וממוספר 32/75. 

Marc Chagall 
Nous Habitons Parmi les Fleurs,
(M531)
Lithograph on paper, 64.5X50 cm.
Signed and numbered 32/75.

$ 6,000 - 9,000

1887 - 1985

273. מארק שאגאל
,1924 ,L'acrobate Au Violon
תחריט על נייר, 57.6X45 ס"מ,

חתום.

Marc Chagall 
L'acrobate Au Violon, 1924,
Etching on paper, 57.6X45 cm.
Signed.

$ 3,000 - 5,000

1887 - 1985
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300. צבי שור
Zvi Shor

1898 - 1979
הירקון,

שמן על בד, 38X55 ס"מ,
חתום.

$ 400 - 600

304. יצחק פרנקל פרנל
Izhak Frenkel - Frenel

1899 - 1981
נוף ודמות בצפת,

שמן על בד, 46X55 ס"מ,
חתום.

$ 600 - 900

306. אלברט גולדמן
 Albert Goldman

1922 - 2011
נוף גלילי,

שמן על בד, 60X80 ס"מ,
חתום.

$ 300 - 500

307. יעקב איזנברג
Jacob Eisenberg

1897 - 1966
ירושלים בשלג, 1950, 

שמן על בד, 50X61 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 500 - 800  Mane-Katz | 302. מאנה כץ
1894 - 1962

נוף כפרי, שמן על נייר מוצמד לבד, 46X61 ס"מ, חתום.
$ 2,500 - 3,500

Sionah Tagger | 303. ציונה תג'ר
1900 - 1988

נוף גלילי, 1967, שמן על בד, 50X65 ס"מ, חתום ומתוארך.
$ 1,500 - 2,000

Aharon Shaul Schur | 308. אהרון שאול שור
1864 - 1945

יד אבשלום, 1923, שמן על קרטון, 30X38 ס"מ,  חתום ומתוארך תרפ"ד, 1923-1924. 
$ 1,500 - 2,000

301. מרדכי לבנון
Mordechai Levanon

1901 - 1968
דמות ביער,

שמן על בד, 34X45 ס"מ,
חתום.

$ 1,000 - 1,500
מקור: אוסף חיים וחוה גמזו.

305. גבריאל כהן
Gavriel Cohen

1933 - 2017
מגדל בבל,

שמן על בד, 84X138 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום מאחור.

$ 1,500 - 2,000
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309. רוברט רוזנברג
Robert Rosenberg

b. 1962 .נ
נוף, 

שמן על בד, 61X91 ס"מ,
חתום.

$ 800 - 1,200

315. צבי שור
Zvi Shor

1898 - 1979
מעפילים מול תל אביב,

שמן על בד, 45X60 ס"מ,
חתום. חתום מאחור.

$ 700 - 1,000

316. עודד פיינגרש
 Oded Feingersh

b. 1938 .נ
שקיעה בתל אביב,

שמן על בד, 30X40 ס"מ,
חתום.

$ 200 - 300

317. אסתר פרץ ארד
Esther Perez-Arad

1921 - 2005
נוף כנרת, 

שמן על בד, 70X100 ס"מ,
חתום.

$ 800 - 1,200

318. מרון סימה 
Miron Sima

1902 - 1999
נוף, 1955,

שמן על מזוניט, 45X60 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 800 - 1,200

310. מקסה נורדאו
Maxa Nordau

1897 - 1991
חוף תל אביב,

שמן על בד, 27X35 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800

311. מרק טוצ'ילקין
 Mark Tochilkin

b. 1958 .נ
נוף, 

שמן על קרטון, 47X63 ס"מ, 
חתום.

$ 400 - 600

312. הרמן שטרוק
 Hermann Struck

1876 - 1944
נוף מדברי, 1937,

שמן על עץ, 33X48 ס"מ,
חתום בר"ת ומתוארך.

$ 1,000 - 1,500

 Hermann Struck | 313. הרמן שטרוק
1876 - 1944

בית על ההר, חיפה, שמן על בד, 24.5X33 ס"מ, חתום בר"ת.
$ 800 - 1,200

Marie-Edouard Adam | 314. מרי אדוארד אדם
1847 - 1929

אוניה בים, 1895, שמן על בד, 62X91 ס"מ, חתום ומתוארך.
$ 1,200 - 1,600
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319. אהרון גלעדי
Aharon Giladi

1907 - 1993
משפחה,

שמן על בד, 60X73 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800

326. שמואל טפלר
Shmuel Tepler

1918 - 1998
דיוקן,

שמן על בד, 23X33 ס"מ,
חתום.

$ 300 - 500

327. יוסף סולמן
Joseph Solman

1909 - 2008
דמויות,

שמן על בד, 50X60 ס"מ,
חתום מאחור.

$ 3,000 - 5,000

328. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

1920 - 2017
נושא המים,

שמן על בד, 50X40 ס"מ,
חתום. חתום ומתואר מאחור. 

$ 3,000 - 5,000

Gavriel Cohen | 323. גבריאל כהן
1933 - 2017

גמל ודמויות, 1979, גואש על זכוכית,
33X29 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 600 - 900
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

324. פנחס ליטבינובסקי
 Pinchas Litvinovsky

1894 - 1985
נשים, שמן על קרטון, 35X30 ס"מ.

$ 500 - 800
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

320. דוד הנדלר 
David Hendler

1904 - 1984
עגלון עם סוס,

שמן על בד, 60X50 ס"מ,
חתום.

$ 700 - 1,000

321. ג'ורג' שמש
George Chemeche

b. 1934 .נ
עירומות,

שמן על בד, 60X73 ס"מ,
חתום.

$ 200 - 300

Sionah Tagger | 322. ציונה תג'ר
1900 - 1988

אברהם נח בדרך, שמן על בד, 46X38 ס"מ, חתום. מתואר מאחור.
$ 3,000 - 5,000

325. עמירם תמרי
Amiram Tamari

1913 - 1981
דמויות, 1948

שמן על בד, 32X53 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 600 - 900
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330. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

1920 - 2017
נגן, 

שמן על בד, 40X30 ס"מ,
חתום. 

$ 3,000 - 5,000

329. מידד אליהו
 Meidad Eliyahu

b. 1983 .נ
ללא כותרת, 2012,

שמן על בד, 129X250 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

$ 1,500 - 2,000

331. אלי שמיר
Eli Shamir

b. 1953 .נ
דיוקן אליהו עמיצור, 2000,
שמן על בד, 45X35 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך מאחור.
$ 2,000 - 3,000

Miron Sima | 334. מירון סימה
1902 - 1999

אקורדיוניסט, 1952, שמן על בד,
80X51 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 800 - 1,200

 Alfred Aberdam | 335. אלפרד אברדאם
1894 - 1963

הצייר בסטודיו, שמן על עץ, 49X32 ס"מ,
חתום.

$ 1,200 - 1,600

336. ברוך אלרון
Baruch Elron

1934 - 2006
תחיה, 1980,

אקריליק על מזוניט, 78X62 ס"מ, 
חתום ומתוארך.
$ 1,200 - 1,600

ספרות: עולמו הקסום של ברוך אלרון 
)קטלוג רזונה(, עמ' 209, מס' 240 

)מצולם(.

337. מאיר פיצ'חדזה
 Meir Pichhadze

1955 - 2010
פסל בנוף,

שמן על קרטון, 26X26 ס"מ,
חתום.

$ 1,000 – 1,500

338. מרדכי ג'אנשוילי
Mordechai Janashvili

1929 - 1988
בשערי ירושלים, 1974,

שמן על בד, 100X73 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 300 - 500

332. מרינה גריגוריאן
Marina Grigoryan

b. 1963 .נ
נגנים, שמן על בד, 140X110 ס"מ, 

חתום.
$ 500 - 800

333. מיוחס לקורנליס בגה
 Attributed to Cornelis Bega

זוג אוהבים,
שמן על עץ, 23.5X18.5 ס"מ.

$ 1,000 - 1,500
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 Igael Tumarkin | 339. יגאל תומרקין
1933 - 2021

ללא כותרת, 1959, שמן וברזלים על בד, 50X60 ס"מ,  חתום ומתוארך 
מאחור. 

$ 3,000 - 5,000

 Igael Tumarkin | 340. יגאל תומרקין
1933 - 2021

"אני חושב על מונה ונותן לו לפרוח", 1980, טכניקה מעורבת על נייר, 
112X113 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 2,000 - 3,000

Moshe Kupferman | 341. משה קופפרמן
1926 - 2003

ללא כותרת, 1992, טכניקה מעורבת על נייר, 38X57 ס"מ, חתום ומתוארך.
$ 700 - 1,000

Pinhas Cohen Gan | 342. פנחס כהן גן
b. 1942 .נ

ללא כותרת, 1998, טכניקה מעורבת וקולאז' על קרטון, 70X100 ס"מ, 
חתום ומתוארך.
$ 1,500 - 2,000

343. אבשלום עוקשי 
Avshalom Okashi

1916 - 1980
ללא כותרת, 1959,

זפת ושמן על בד, 62X50 ס"מ,
חתום. חתום ומתוארך מאחור.

$ 1,200 - 1,600

344. רפי לביא
Raffi Lavie
1937 - 2007

ללא כותרת, 2004 )1106(,
אקריליק וחריטה על עץ, 52X54 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך 
מאחור.

$ 800 - 1,200

345. אייקה בראון
Aika brown

1937 - 1964
ללא כותרת, 1961,

שמן חבל וקולאז' על בד, 
73X50 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 
$ 1,000 - 1,500
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Meir Pichhadze | 346. מאיר פיצ'חדזה
1955 - 2010

טיפה, שמן על טיפת עץ, 27X14.5 ס"מ, חתום.
$ 1,500 - 2,000

 Lea Nikel | 347. לאה ניקל
1918 - 2005

ללא כותרת, 1999, אקריליק על נייר מוצמד לבד, 75X55 ס"מ, חתום ומתוארך.
$ 1,800 - 2,500

 349. משה גרשוני
 Moshe Gershuni

1936 - 2017
למען אחי ורעי, 

טכניקה מעורבת על קופסת 
נעלים, 33X22 ס"מ,

חתום בר"ת.
$ 1,000 - 1,500

 350. משה גרשוני  
 Moshe Gershuni

1936 - 2017
ג'יג קטן, 

טכניקה מעורבת על קרטון, 
44X28 ס"מ, 
חתום בר"ת.

$ 1,000 - 1,500

351. אהרון מסג 
Aharon Messeg

1942 - 2018
בית ועץ,

שמן על בד, 73X61 ס"מ,
חתום.

$ 1,500 - 2,000
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

348. איברהים נובאני 
 Ibrahim Nubani

b. 1963 .נ
שמש, 

שמן על קרטון, 30X40 ס"מ, 
חתום.

$ 700 - 1,000
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352. צבי מאירוביץ
Zvi Mairovich

1911 - 1974
נערה,

שמן על בד, 60X50 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800

353. צבי מאירוביץ
Zvi Mairovich

1911 - 1974
נערה,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,
חתום.

$ 400 - 600

354. חיים גליקסברג
 Haim Gliksberg

1904 - 1970
נערה עם צמות,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,
חתום.

$ 1,500 - 2,000

355. מיכל ממיט-וורקה
Michal Memit Worke

b. 1982 .נ
דמות אישה,

שמן על עץ, 24X34 ס"מ.
$ 300 - 500

356. רות שלוס
Ruth Schloss

1922 - 2013
ילדות,

שמן על מזוניט, 30X40 ס"מ,
חתום.

$ 1,200 - 1,600

359. משה רוזנטליס
Moshe Rosentalis

1922 - 2008
נערה, שמן על קרטון, 17X12 ס"מ, 

חתום.
$ 200 - 300

360. אדוארד לוין
Eduard Levin

b. 1934 .נ
נערה קוראת, 1966, שמן על בד, 

100X50 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

357. חיים גליקסברג
 Haim Gliksberg

1904 - 1970
דמות אישה,

שמן על בד, 92X46 ס"מ,
חתום.

$ 1,500 - 2,000

358. רות שלוס
Ruth Schloss

1922 - 2013
נערה,

אקריליק על מזוניט, 70X35 ס"מ, 
חתום.

$ 1,800 - 2,500
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361. פמלה לוי
Pamela Levi

1949 - 2004
אם ובנה, 1989,

גואש על נייר, 90X80 ס"מ, 
חתום ומתוארך.
$ 1,000 - 1,500

362. מקוולה פיצ'חדזה
Makvala Pichhadze

1950 - 1979
5 דמויות בנשף מסכות, 1978, 

שמן על עץ, 20X26 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

366. נחום גלבוע
Nachum Gilboa

1917 - 2015
פסנתרנית,

שמן על מזוניט, 50X61 ס"מ,
חתום. חתום ומתואר מאחור.

$ 1,000 - 1,500

367. ו. דבי
 V. Deby

נשים בחדר, 
שמן על בד, 87X100 ס"מ,

חתום.
$ 700 - 1,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

368. אמן לא מזוהה )סיני(
 Unidentified Artist

נערה,
גואש על זכוכית,

36X25 ס"מ,
$ 300 - 500

369. אלברט גולדמן
 Albert Goldman

1922 - 2011
נגן, שמן על בד, 63X55 ס"מ,

חתום.
$ 300 - 500

363. דוד פרץ
David Peretz

1906 - 1982
נערה עם סרט אדום,

שמן על קרטון, 41X33 ס"מ, 
חתום.

$ 3,000 - 5,000

364. אדולף פאוגרון
Adolphe Faugeron

1866 - 1944
נערה,

שמן על עץ, 40X28 ס"מ,
חתום.

$ 600 - 900

 Lesieur | 365. לסיאה
צועניות רוקדות, שמן על בד, 40X80 ס"מ, חתום.

$ 300 - 500
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 370. יעקב דורצ'ין
 Yaacov Dorchin

b. 1946 .נ
מלאך קרוע #8, 1979,

דיו על נייר, 70X100 ס"מ, 
חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

 371. משה קופפרמן
Moshe Kupferman

1926 - 2003
ללא כותרת,

טכניקה מעורבת על נייר, 
17.5X25 ס"מ,

חתום.
$ 400 - 600

 372. משה קופפרמן
Moshe Kupferman

1926 - 2003
ללא כותרת, 1988,

טכניקה מעורבת על נייר, 
50X65 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 800 - 1,200

373. פנחס כהן גן
Pinhas Cohen Gan

b. 1942 .נ
נוסחה וחולצה, 1978,

טכניקה מעורבת וקולאז' על 
שכבות נייר, 31X41 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 300 - 500

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Yair Garbuz | 374. יאיר גרבוז
b. 1945 .נ

התנ"ך של הקיבוצים, 2008, 
טכניקה מעורבת על נייר, 29.5X20 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 500 - 800

 Igael Tumarkin | 375. יגאל תומרקין
1933 - 2021

ראש, 1970,
טכניקה מעורבת על נייר, 63X46 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 600 - 900

378. יגאל תומרקין
 Igael Tumarkin

1933 - 2021
ללא כותרת, שנות ה-50,

טכניקה מעורבת וקולאז' על 
נייר, 23X29 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 500 - 800

377. אורי ליפשיץ
Uri Lifshitz
1936 - 2011
ללא כותרת,

אקוורל על נייר, 24.5X35 ס"מ,
חתום.

$ 300 - 500

 Igael Tumarkin | 376. יגאל תומרקין
1933 - 2021

ללא כותרת, 1989-1990, טכניקה מעורבת וקולאז' על נייר, 76X107 ס"מ, 
חתום ומתוארך.
$ 1,000 - 1,500

379. יאיר גרבוז
Yair Garbuz

b. 1945 .נ
דיוקן האמן על רקע פריז,
טכניקה מעורבת על נייר, 

100X70 ס"מ, 
חתום.

$ 1,200 - 1,600
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380. רפי לביא
Raffi Lavie
1937 - 2007

ללא כותרת, 1963,
עיפרון ואקוורל על נייר, 

31X24 ס"מ, 
חתום ומתוארך.

$ 300 - 500

381. רפי לביא
Raffi Lavie
1937 - 2007

ללא כותרת, 1967,
פנדה ושבלונה על נייר, 

50X65 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 300 - 500

382. רפי לביא
Raffi Lavie
1937 - 2007

ללא כותרת, 2001,
טכניקה מעורבת על נייר, 

24X31 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 300 - 500

 Fred Deux | 383. פרד דה
1924 - 2015

ללא כותרת, 1954,
קולאז' על בד מוצמד לקרטון, 

19.5X7.5 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

$ 1,000 - 1,500

Raffi Lavie | 384. רפי לביא
1937 - 2007

ללא כותרת, 1966,
טכניקה מעורבת וקולאז' על נייר

9X4.5 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 300 - 500

385. מיכה אולמן
Micha Ullman

b. 1939 .נ
דגם, 1978,

אקוורל וגואש על נייר, 
21X28 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 300 - 500

386. יאיר גרבוז
Yair Garbuz

b. 1945 .נ
ללא כותרת, 1966, 

טכניקה מעורבת וקולאז' 
על נייר, 55X74 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 600 - 900

389. אסד עזי
Asad Azi
b. 1955 .נ

ללא כותרת, 1989,
שמן וגואש על בד מוצמד 

לקרטון, 85X53 ס"מ, 
חתום ומתוארך.
$ 1,000 - 1,500

388. יגאל תומרקין
 Igael Tumarkin

1933 - 2021
,Handsup

דיו ואקוורל על נייר,
60X45 ס"מ,

חתום.
$ 600 - 900

387. הנרי שלזניאק
Henry Shelesnyak

1938 - 1980
ללא כותרת, 1969,

טכניקה מעורבת על נייר, 36X25 ס"מ,
חתום ומתוארך. 

$ 500 - 800
חתום בחותמת העיזבון מאחור.
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390. ישראל פלדי
Israel Paldi
1892 - 1979

דמות, כלב ופרפר,
שמן על נייר מוצמד לבד, 

50X65 ס"מ,
חתום.

$ 400 - 600

396. הנרי מייק 
Henri Hecht Maik

1922 - 1993
תרנגול,

אקריליק על בד, 92X73 ס"מ,
חתום.

$ 4,000 - 6,000

397. אורי ליפשיץ
Uri Lifshitz
1936 - 2011
לוחם שוורים,

שמן על בד, 70X100 ס"מ,
חתום.

$ 2,000 - 3,000

392. רג'י ווסטון
Reggy Weston

1912 - 1967
דג,

גואש ואקוורל על נייר,
12X20 ס"מ,

חתום.
$ 300 - 500

393. ברנרד בופה
 Bernard Buffet

1928 - 1999
,The Belier

ליטוגרפיה, 54X70 ס"מ,
חתום וממוספר 116/125.

$ 500 - 800

Uri Lifshitz | 394. אורי ליפשיץ
1936 - 2011

סוס ונמר,  דיו ופנדה על נייר, 70X100 ס"מ, חתום.
$ 500 - 800

 Michael Kovner | 398. מיכאל קובנר
b. 1948 .נ

רפת אדומה, 2000, שמן על בד, 70X90 ס"מ, חתום ומתוארך מאחור. 
$ 1,200 - 1,600

395. אדוין סלומון
Edwin Salomon

 1935 – 2014
שוורים, 

שמן על בד, 73X100 ס"מ. 
חתום.

$ 800 - 1,200
מקור: מימוש אוסף חברת 

השקעות כדאיות בע"מ 
)מקבוצת פישמן(.

391. רג'י ווסטון
Reggy Weston

1912 - 1967
ציפור,

גואש ואקוורל על קרטון,
25X35 ס"מ,

חתום.
$ 300 - 500
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401. מנשה קדישמן
Menashe Kadishman

1932 - 2015
כבשה,

שמן על בד, 75X55 ס"מ,
חתום.

$ 1,200 - 1,600

405. לאו ריי
Leo Ray
b. 1950 .נ

עז ומגדלור,
אקריליק על בד, 30X50 ס"מ,

חתום.
$ 700 - 1,000

Leo Ray | 407. לאו ריי
b. 1950 .נ

Morning, 2019, שמן על בד, 80X100 ס"מ, חתום. מתואר ומתוארך מאחור.
$ 2,500 - 3,500

406. דוד ריב
David Reeb

b. 1952 .נ
כלב, 1995,

אקריליק על בד, 35X50 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

$ 1,000 - 1,500

403. מנשה קדישמן
Menashe Kadishman

1932 - 2015
כבשה אפורה,

אקריליק על בד, 80X60 ס"מ,
חתום.

$ 1,200 - 1,600

404. יגאל עוזרי
Yigal Ozeri

b. 1958 .נ
יונה ליד החלון, 2004,

שמן על בד, 61X40.5 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

$ 2,000 - 3,000

399. מנשה קדישמן
Menashe Kadishman

1932 - 2015
עדר כבשים במנוחה, 1983,

אקריליק על נייר מוצמד לבד,
92X62 ס"מ,

חתום. חתום, מתוארך ומוקדש מאחור. 
$ 1,200 - 1,600

מקור: אוסף חנן שנון.

400. מנשה קדישמן
Menashe Kadishman

1932 - 2015
כבשה, 

אקריליק על בד, 80X60 ס"מ,
חתום. 

$ 1,200 - 1,800

Marcel Janco | 402. מרסל ינקו
1895 - 1984

דון קישוט,
שמן על בד מוצמד לקרטון, 35X50 ס"מ, 

חתום.
$ 4,000 - 6,000
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409. אריה אזן
Arie Azene

b. 1934 .נ
ירושלים,

אקוורל על נייר, 50X65 ס"מ,
חתום.

$ 200 - 300
מקור: אוסף קבוצת אי. די. בי.

413. אפרים משה ליליין
Ephraim Moshe Lilien

1874 - 1925
רחבת הר הבית,

תחריט על נייר, 30X43 ס"מ,
חתום בפלטה.

$ 400 - 600

 Henry Andrew Harper | 417. הנרי הרפר
1835 - 1900

דמויות בהר הבית, ירושלים, 1898, אקוורל על נייר, 26X36 ס"מ, חתום ומתוארך.
$ 1,200 - 1,600

415. פרידריך פרנק
Friedrich Frank

1890 - 1939
דמויות בהר הבית, 1932,

אקוורל וגואש על נייר,
33X47 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך.
$ 1,000 - 1,500

416. יעקב שטיינהרדט 
Jakob Steinhardt

1887 - 1968
ירושלים,

פסטל על נייר, 37X37 ס"מ, 
חתום.

$ 600 - 900

414. הנרי הרפר 
 Henry Andrew Harper

1835 - 1900
ירושלים, 1893, אקוורל על נייר, 

11X20 ס"מ, חתום ומתוארך.
$ 800 - 1,200

410. זאב ליפמן 
Zeev Lipman

1921 - 2017
הצריף ליד בלומפילד, 1949,
אקוורל על נייר, 20X31 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 150 - 200

411. רענן לוי
Raanan Levy

b. 1954 .נ
ביח הנסן, 1991,

פחם על נייר, 62X52 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

412. רענן לוי
Raanan Levy

b. 1954 .נ
נוף מהחלון, 1999,

פסטל על נייר, 64X48 ס"מ, 
חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

Max Haneman | 408. מקס הנימן
1882 - 1941

טריפטיך: ירושלים, שמן על קרטון, 46X126 ס"מ, כ"א חתום. 
$ 1,800 - 2,500
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Aharon Halevi | 418. אהרון הלוי
1887 - 1957

חורשה, טוש על נייר, 28X38 ס"מ, חתום.
$ 800 - 1,200

Aharon Halevi | 419. אהרון הלוי
1887 - 1957

עצים בנוף, טוש על נייר, 28X38 ס"מ, חתום.
$ 800 - 1,200

Joseph Zaritsky | 420. יוסף זריצקי
1891 - 1985

גגות תל אביב, אקוורל על נייר, 50X70 ס"מ, חתום.
$ 1,000 - 1,500

423. נחום גלבוע
Nachum Gilboa

1917 - 2015
נוף כינרת,

אקוורל על נייר, 46X66 ס"מ,
חתום.

$ 300 - 500

425. אפרים פימה - רויטנברג
 Efraim Fima - Roitenberg

1916 - 2005
נוף מהחלון בירושלים,

אקוורל על נייר, 30X21 ס"מ,
חתום.

$ 200 - 300

422. מרדכי לבנון
Mordechai Levanon

1901 - 1968
נוף צפת, 1959, 

שמן על בד, 70X50 ס"מ,
חתום ומתוארך.
$ 1,800 - 2,500

421. מרדכי לבנון
Mordechai Levanon

1901 - 1968
נוף, 

אקוורל על נייר, 34X24 ס"מ,
חתום.

$ 200 - 300

 424. יוסף זריצקי
Joseph Zaritsky

1891 - 1985
גגות תל אביב,

אקוורל על נייר, 52X72 ס"מ,
חתום.

$ 1,000 - 1,500
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426. ארתור קולניק
Arthur Kolnik

1890 - 1972
3 אגרטלים,

שמן על דיקט, 54X72 ס"מ,
חתום.

$ 1,200 - 1,600

431. מיה זר
Maia Zer
b. 1962 .נ

ענף וצעיף, 2000,
שמן על בד, 40X70 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 1,000 - 1,500

Marc Sterling | 435. מארק סטרלינג
1897 - 1976

אגרטל על החלון, שמן על בד, 60X73 ס"מ, חתום.
$ 3,000 - 5,000

432. אהרון כהנא
Aharon Kahana

1905 - 1967
טבע דומם, 1946,

שמן על בד, 50X65 ס"מ,
חתום ומתוארך.
$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

433. תומר אלוף 
Tomer Aluf

b. 1977 .נ
צפלין, 2004,

אקריליק על בד, 60X70 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

$ 600 - 900

427. פנחס קרמן 
Pinchas Kremegne

1890 - 1981
טבע דומם, 

שמן על עץ, 22X26 ס"מ,
חתום.

$ 800 - 1,200

429. ז'אק שפירו
Jacques Chapiro

1887 - 1972
טבע דומם, 1938, שמן על בד, 

77X46 ס"מ, חתום. 
חתום ומתוארך מאחור.

$ 1,000 - 1,500

430. איזידור אשהיים 
 Isidor Ascheim

1891 - 1968
פרחים, שמן על בד,

100X65 ס"מ,
חתום.

$ 300 - 500

Pinchas Kremegne |  428. פנחס קרמן
1890 - 1981

דו צדדי: טבע דומם, ילדה, שמן על בד, 45X55 ס"מ, חתום )משני הצדדים(. 
$ 3,000 - 5,000

434. יצחק ליבנה
Yitzhak Livneh

b. 1952 .נ
ללא כותרת, 1989, 

שמן וטכניקה מעורבת על בד, 
69X100 ס”מ, 

חתום ומתוארך.
$ 800 - 1,200

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.
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436. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

1920 - 2017
כלים,

גואש ואקוורל על נייר, 
37X40 ס"מ,

חתום.
$ 500 - 800

443. רינה סוצקבר
 Rina Sutzkever

b. 1945 .נ
טבע דומם,

שמן על מזוניט, 40X50 ס"מ,
חתום.

$ 300 - 500

444. רוברט פאניץ
Robert Panitzsch

1879 - 1949
טבע דומם, 

שמן על בד, 60X80 ס"מ,
חתום.

$ 400 - 600

441. חיים סיטון
Haim Sitton

1926 - 1998
פרחים, שמן על בד, 73X60 ס"מ,

חתום.
$ 600 - 900

442. אנה טיכו
Anna Ticho
1894 - 1980

פרחים, אקוורל על נייר, 
65X37 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000

437. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

1920 - 2017
כלים,

שמן על בד, 25X36 ס"מ,
חתום.

$ 2,000 - 3,000

438. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

1920 - 2017
כלים, 1973,

שמן על בד, 41X33 ס"מ,
חתום ומתוארך.
$ 2,000 - 3,000

439. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

1920 - 2017
כלים,

שמן על בד, 30X40 ס"מ,
חתום.

$ 2,000 - 3,000

440. ז'אן דוד
Jean David
1908 - 1983

טבע דומם, 
שמן על בד, 50X61 ס"מ,

חתום.
$ 800 - 1,200

Leonid Balaklav | 445. לאוניד בלקלב
b. 1956 .נ

בית, שמן על בד, 
100X70 ס"מ.

$ 1,000 - 1,500

Dim Yuz | 446. דים יוז
b. 1974 .נ

יין, 2003, שמן על בד, 102X61 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

$ 1,000 - 1,500
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447. מיכאל ארגוב
Michael Argov

1920 - 1982
ללא כותרת, 1967,

שמן על בד, 100X100 ס"מ,
חתום. חתום ומתוארך מאחור.

$ 1,200 - 1,600

449. יאיר גרבוז
Yair Garbuz

b. 1945 .נ
דמויות בכיכר, 2000,

שמן על דיקט, 58X58 ס"מ,
חתום ומתוארך.
$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

  450. פנחס כהן גן
Pinhas Cohen Gan

b. 1942 .נ
ללא כותרת,

שמן וקולאז' על בד, 
41X60 ס"מ.

$ 700 - 1,000

451. יגאל עוזרי
Yigal Ozeri

b. 1958 .נ
גשר וירח, 

טכניקה מעורבת וקולאז' 
על בד, 70X90 ס"מ, 

חתום.
$ 800 - 1,200

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

455. חנה לוי
Chana Levy

1914 - 2006
ללא כותרת, 1972,

שמן על בד, 81X101 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 700 - 1,000

454. מרים חד גדיא
Miriam Hadgadya

1895 – 1982
ללא כותרת, 1972,

שמן על בד, 89X70 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

$ 700 - 1,000

453. משה גבעתי 
Moshe Givati

1934 - 2012
ללא כותרת, 1995,

שמן על בד, 100X100 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 800 - 1,200

Moshe Givati | 452. משה גבעתי
1934 - 2012

דיפטיך: ללא כותרת, 1999, שמן על בד, 140X240 ס"מ, חתום ומתוארך.
 $ 1,200 - 1,600

מקור: אוסף קבוצת אי. די. בי.

448. מקסי
Maxy

קומפוזיציה,
שמן על בד, 115X155 ס"מ,

חתום.
$ 1,000 – 1,500
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 Igael Tumarkin | 456. יגאל תומרקין
1933 - 2021

ללא כותרת, שמן על קרטון, 50X65 ס"מ,  חתום.
$ 2,000 - 3,000

Zvi Mairovich | 460. צבי מאירוביץ
1911 - 1974

ירושלים, שנות ה-50, שמן על בד, 50X61 ס"מ, חתום.
$ 1,200 - 1,600

462. אסף בן צבי
Asaf Ben-Zvi

b. 1953 .נ
ימי צבע, 1995, 

אקריליק על בד, 25.5X20 ס"מ,
חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

$ 400 - 600

463. עבד עבדי
 Abed Abdi

b. 1942 .נ
חלון, 2010, טכניקה מעורבת בתלת-מימד,

85X76 ס"מ,
חתום ומתוארך.
$ 1,200 - 1,600

457. יאשה צ'ירינסקי 
 Yasha Cyrinski
ללא כותרת, 1984,

שמן ואסמבלאז' על עץ, 
133X130 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור.
$ 500 - 800

Michael Argov | 461. מיכאל ארגוב
1920 - 1982

ללא כותרת, 1958, שמן על בד, 81X100 ס"מ, חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.
$ 1,000 - 1,500

458. אסד עזי
Asad Azi
b. 1955 .נ

ללא כותרת, 1996,
שמן וקולאז' על בד,

102X75 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

$ 1,500 - 2,000

459. יגאל עוזרי
Yigal Ozeri

b. 1958 .נ
ללא כותרת,

שמן וקולאז' על נייר מוצמד לבד, 
240X120 ס"מ,

לא חתום.
$ 1,500 - 2,000
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464. מרסל ינקו 
Marcel Janco

1895 - 1984
דו צדדי: תקומת ישראל,

גואש ואקוורל על נייר,
24X33 ס"מ,

חתום.
$ 700 - 1,000

465. מרסל ינקו 
Marcel Janco

1895 - 1984
דאדא 20, 

אקוורל על נייר, 47X34 ס"מ,
חתום.

$ 1,200 - 1,600

466. נחום גוטמן
Nachum Gutman

1898 - 1980
דמויות בחדר,

טוש ופסטל על נייר,
16X18 ס"מ, 

$ 1,000 - 1,500
מקוריות הציור אושרה באדיבות 

ע"י פרופסור חמי גוטמן, בן 
האמן.

470. יצחק דנציגר
Itzhak Danziger

1916 - 1977
ללא כותרת,

דיו על נייר, 21X22 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

471. זויה צ'רקסקי
Zoya Cherkassky

b. 1976 .נ
,2011 ,Berliner Liste

טוש ואקוורל על נייר, 
18X25 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 600 - 900

472. זויה צ'רקסקי
Zoya Cherkassky

b. 1976 .נ
דמות, 2006,

גואש ועיפרון על נייר, 
37X28 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 600 - 900

467. מרסל ינקו 
Marcel Janco

1895 - 1984
ביכורים,

אקוורל על נייר, 31X23 ס"מ,
חתום )דהוי(.
$ 500 - 800

468. יצחק דנציגר
Itzhak Danziger

1916 - 1977
יונים ותנים, 1949,

עיפרון על נייר, 40X30 ס"מ.
$ 600 - 900

ספרות ותערוכה: יצחק דנציגר, מוזיאון תל 
אביב לאמנות, ספט’ – אוק’ 1996, פרופ’ 

מרדכי עומר, עמ’  142 )מצולם(.

Itzhak Danziger | 469. יצחק דנציגר
1916 - 1977

תנים ושמש, 1969, דיו על נייר, 22X52 ס"מ, חתום ומתוארך.
$ 500 - 800

ספרות ותערוכה: יצחק דנציגר, מוזיאון תל אביב לאמנות, ספט’ – אוק’ 1996, פרופ’ 
מרדכי עומר, עמ’  284 )מצולם(.

Yair Garbuz | 473. יאיר גרבוז
b. 1945 .נ

ללא כותרת, 1999, טכניקה מעורבת על נייר, 33X70 ס"מ, חתום ומתוארך.
1,000 - 700 $    מקור: אוסף גבי ועמי בראון.
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Estate of Ruth Schloss                                             עיזבון רות שלוס

477. רות שלוס
Ruth Schloss

1922 - 2013
נערה ליד שולחן באדום,
גואש ודיו, 42X35 ס"מ,

חתום.
$ 350 - 500

478. רות שלוס
Ruth Schloss

1922 - 2013
קרנף, 

דיו ואקוורל על נייר,
25X27 ס"מ,

חתום פעמיים.
$ 400 - 600

479. רות שלוס
Ruth Schloss

1922 - 2013
זורק האבנים,

אקריליק על נייר, 68X68 ס"מ,
חתום.

$ 1,000 - 1,500

480. רות שלוס
Ruth Schloss

1922 - 2013
דמות,

גואש ודיו על נייר, 58X36 ס"מ, 
חתום.

$ 800 - 1,200

Ruth Schloss | 474. רות שלוס
1922 - 2013

שומר במעברה, דיו וטוש על נייר, 30X45 ס"מ, חתום.
$ 400 - 600

Ruth Schloss | 475. רות שלוס
1922 - 2013

נערה ליד אוהל, דיו וגואש על נייר, 35X50 ס"מ, חתום פעמיים.
$ 300 - 500

476. רות שלוס
Ruth Schloss

1922 - 2013
נערה נחה על כסא,

גואש על נייר, 
32X25 ס"מ, 

חתום פעמיים.
$ 300 - 500
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481. פנחס קרמן 
Pinchas Kremegne

1890 - 1981
נוף, 

אקוורל על נייר, 28X40 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800

483. לאדו גודיאשוילי
Lado Gudiasvili

1896 - 1980
כיכר העיר, 1955,

שמן על קרטון, 13.5X18 ס"מ,
חתום ומתוארך.
$ 2,000 - 3,000

  484. אמיל אורליק
Emil Orlik

1870 - 1932
בית בין העצים, 

שמן על בד מוצמד לקרטון, 
27X35 ס"מ, 

חתום.
$ 500 - 700

485. אברי אוחנה
Avri Ohana

b. 1939 .נ
פנטזיה, 

טכניקה מעורבת על דיקט, 
30X38 ס"מ,

חתום.
$ 300 - 500

488. גרגואר מישונז
Gregoire Michonze

1902 - 1982
משפחה, 1980,

גואש על נייר, 41X59 ס"מ, 
חתום ומתוארך.

$ 500 - 800

489. גרגואר מישונז
Gregoire Michonze

1902 - 1982
דמויות בכפר,

שמן על בד, 32X35 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800

490. גרגואר מישונז
Gregoire Michonze

1902 - 1982
דמויות וציפורים,

שמן על בד, 41X33 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800

491. אמן לא מזוהה
 Unidentified Artist

נוף, 
שמן על בד, 113X87 ס"מ, 

חתום.
$ 500 - 700

482. אמן לא מזוהה
 Unidentified Artist

ציד צבאים, 
שמן על בד, 76X64 ס"מ, 

חתום.
$ 600 - 900

486. אמן לא מזוהה
 Unidentified Artist

דמויות ליד האוהל,
שמן על בד, 44X62 ס"מ,

לא חתום.
$ 300 - 500

487. אנטואן בלנשארד
Antoine Blanchard

  1910 -  1988
רחוב בפריז,

שמן על בד,  33X45 ס"מ.
חתום.

$ 1,200 - 1,600
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492. גבריאל מרטינוביץ גליוק
 Gavriil Martynovich

Gliuk
1912 - 1983

נוף, 1947,
שמן על קרטון, 35X50 ס"מ, 

חתום ומתוארך.
$ 300 - 500

497. אמן לא מזוהה
 Unidentified Artist

בית מרזח,
שמן על בד, 60X80 ס"מ,

חתום.
$ 300 - 500

498. מישל אדלן 
Michel Adlen

1902 - 1980
בתים ושדות,

שמן על בד, 46X64 ס"מ,
חתום.

$ 300 - 500

499. זיגמונד שרטר
Zygmunt Schreter

1896 - 1977
נוף,

שמן על בד, 53X72 ס"מ,
חתום.

$ 300 - 500
מקור: אוסף קבוצת אי. די. בי.

500. קרולי סרנה
Karoly Cserna

1867 - 1944
דמויות ברחוב,

שמן על בד, 86X135 ס"מ. 
חתום. 

$ 300 - 500

501. שטיין
 Stein

נוף בתים,
אקוורל על נייר מוצמד לעץ, 

46X38 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800

493. מיוחס לאדוארד ליר
Attributed to Edward Lear

1812 - 1888
נוף טירה ואגם,
שמן על מזוניט,

35.5X55.5 ס"מ, 
חתום.

$ 1,000 - 1,500

494. ר. מרטינז
R. Martinez

כרכרות ליד הגשר, 1911,
שמן על בד, 44X59 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 500 - 800

495. ינוס ויסקי
Janos Viski
1891 - 1987

בוקרים,
שמן על בד, 50X59 ס"מ,

חתום.
$ 300 - 500

 Christian Friedrich Mali | 496. כריסטיאן מאלי
1832 - 1906

דמויות ופרות בנחל, 1882,  שמן על בד, 58.5X116 ס"מ,  חתום ומתוארך.
$ 2,500 - 3,500
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502. אביגדור אריכא
 Avigdor Arikha

1929 - 2010
הטירה, טוש על נייר,
31X47 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600
מקור: אוסף הברונית בת שבע 

דה רוטשילד )מדבקה בגב 
הציור(.

503. צבי מאירוביץ
Zvi Mairovich

1911 - 1974
ללא כותרת,

פנדה על נייר, 50X60 ס"מ, 
חתום.

$ 1,000 - 1,500

504. אביגדור סטימצקי
Avigdor Stematsky

1908 - 1989
נוף, 1962,

אקוורל ועיפרון על נייר,
69X98 ס"מ, 

חתום ומתוארך.
$ 700 - 1,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

505. אורי ליפשיץ
Uri Lifshitz
1936 - 2011

ללא כותרת, 1981,
אקוורל על נייר, 24.5X35 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 300 - 500

506. אביבה אורי
 Aviva Uri

1922 - 1989
ללא כותרת,

פחם ועפרונות צבעוניים על 
נייר, 50X60 ס"מ,

חתום.
$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

507. נורית דוד 
Nurit David

b. 1952 .נ
דמויות בעיירה, 2009,

טוש ועפרונות צבעוניים על נייר, 
42X59 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 800 - 1,200

511. ניקי דה סאן פאל
Niki de Saint Phalle

1930 - 2002
,Fontaine Stravinsky

טוש ועפרונות צבעוניים על 
הדפס,

39X36 ס"מ,
חתום ומוקדש.

$ 500 - 800

510. מיכאל דרוקס
Michael Druks

b. 1940 .נ
ללא כותרת, 1972,

קולאז' על נייר, 52X51.5 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 700 - 1,000
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

508. אורי ליפשיץ
Uri Lifshitz
1936 - 2011

דמות,
טכניקה מעורבת על נייר, 

100X70 ס"מ, 
חתום.

$ 800 - 1,200
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

509. מיכאל דרוקס
Michael Druks

b. 1940 .נ
ללא כותרת, 1975,

קולאז' וטכניקה מעורבת על 
נייר, 55X42 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 800 - 1,200

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.
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513. לארי אברמסון
Lary Abramson

b. 1954 .נ
,Giornata, IX,1996

שמן על בד, 35X35 ס"מ,
חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

$ 600 - 900
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

514. לארי אברמסון
Lary Abramson

b. 1954 .נ
 ,1997 ,Giornata XXV
שמן על בד, 30X40 ס"מ,

חתום מתואר ומתוארך מאחור.
$ 600 - 900

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

515. ורד גרשטנקורן
Vered Gersztenkorn

b. 1960 .נ
ללא כותרת, 2008,

שמן על בד, 90X100 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 800 - 1,200

516. מנואל קרגליירו 
Manuel Cargaleiro

b. 1927 .נ
ללא כותרת, 1985,

גואש על נייר, 70X53 ס"מ, 
חתום ומתוארך.
$ 4,000 - 6,000

521. יהודית אנגלרד
Yehudit Englard

b. 1946 .נ
מבט, 

שמן על בד, 100X80 ס"מ,
חתום. חתום ומתוארך מאחור.

$ 1,200 - 1,600

520. פסח סלבוסקי
Pesach Slabosky

b. 1947 .נ
ללא כותרת,

שמן ומכחול מודבק על בד, 
40X63 ס"מ, חתום.

 $ 800 - 1,200
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

519. צבי מאירוביץ
Zvi Mairovich

1911 - 1974
חיפה: מבט מהנמל,

שמן על בד, 50X61 ס"מ,
חתום.

$ 1,200 - 1,600

518. אהרון מסג 
Aharon Messeg

1942 - 2018
2 דמויות, 

שמן על עץ, 30X36 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800

517. יהושע בורקובסקי
Joshua Borkovsky

b. 1952 .נ
קומפוזיציה בירוק, 1987-2000,

שמן על עץ, 45X40 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 600 - 800
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

512. הנרי שלזניאק
Henry Shelesnyak

1938 - 1980
,1973 ,OPQ

טכניקה מעורבת על נייר, 
50X70 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 800 - 1,200

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

223



523. מאיר פיצ'חדזה
 Meir Pichhadze

1955 - 2010
דמות,

טכניקה מעורבת על נייר, 
48X33 ס"מ,

חתום.
$ 600 - 900

522. מאירה שמש 
Meira Shemesh

1962 - 1996
ילדים, 1989,

גואש ואקוורל על נייר,
33X48 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 600 - 800

524. מיכאל דרוקס
Michael Druks

b. 1940 .נ
מחווה לחנוך לוין, 1968,

דיו וקולאז' על נייר, 
70X50 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 800 - 1,200

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

525. רפי לביא
Raffi Lavie
1937 - 2007

אב ובנו,
פנדה על נייר, 100X70 ס"מ,

חתום.
$ 800 - 1,200

527. איבן שוובל
Ivan Schwebel

1932 - 2011
ללא כותרת,

שמן על בד, 70X80 ס"מ.
$ 600 - 900

528. איבן שוובל
Ivan Schwebel

1932 - 2011
דמות ביער, 1975

שמן על עץ, 60X60 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 800 - 1,200
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

529. ג'ורג' שמש
George Chemeche

b. 1934 .נ
ללא כותרת,

שמן על בד, 91X91 ס"מ,
חתום.

$ 200 - 300
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

530. מיטל כץ מינרבו
Meital Katz-Minerbo

b. 1974 .נ
ללא כותרת,

שמן על בד, 210X196 ס"מ. 
חתום.

$ 800 - 1,200

526. לאו רוט
Leo Roth

1914 - 2002
דמויות,

שמן על בד, 116X81 ס"מ,
חתום.

$ 800 - 1,200
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Ronen Siman Tov | 531. רונן סימן טוב
b. 1959 .נ

טריפטיך: "שרה", 2011, שמן על נייר, 70X60 ס"מ כ״א, חתום ומתוארך. 
$ 800 - 1,200

533. אברהם קאן 
Avraham Kan

b. 1968 .נ
דמויות בבר,

שמן על בד, 60X80 ס"מ,
חתום. חתום מאחור.

$ 1,000 - 1,500
538. אבנר כץ
Avner Katz

b. 1939 .נ
יושבים, 2005,

שמן וטכניקה מעורבת על עץ, 
52X52 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 800 - 1,200

539. רועי מרדכי
Roy Mordechay

b. 1976 .נ
ציפורים, 2013,

שמן על בד, 35X40 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 700 - 1,000

536. יעקב מישורי
 Yaacov Mishori

b. 1952 .נ
דמות, 1982, פנדה על נייר,

100X70 ס"מ, חתום ומתוארך.
$ 1,000 - 1,500

537. נטעלי שלוסר
Netally Schlosser

b. 1979 .נ
הפרופסור, שמן על בד, 90X70 ס"מ,

חתום מאחור.
$ 800 - 1,200

532. אברהם קאן 
Avraham Kan

b. 1968 .נ
בית פלטין, 2014,

שמן על בד, 65X80 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום מאחור.

$ 1,000 - 1,500

534. אנדרה וילר
Andre Villers

1930 - 2016
דמות,

טכניקה מעורבת 
וקולאז' על קרטון, 

140X76 ס"מ,
חתום.

$ 1,000 - 1,500

535. לאו ריי
Leo Ray
b. 1950 .נ
לאה, 2019,
אקריליק על בד, 
110X20 ס"מ,

חתום. חתום, מתוארך 
ומתואר מאחור. 
$ 1,000 - 1,500
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540. אולגה קונדינה
Olga Kundina

b. 1965 .נ
עין חרוד, 

שמן על קרטון, 23X31 ס"מ, 
חתום.

$ 400 - 600

541. בן בן רון 
Ben Ben Ron

b. 1971 .נ
נוף, 

שמן על בד, 61X80 ס"מ,
חתום.

$ 400 - 600

547. סטיוארט שילס
 Stuart Salles

b. 1954 .נ
טירת באלי,

שמן על נייר מוצמד לבד, 
26X21 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור.
$ 600 - 900

548. איצו רימר 
Itzo Rimmer

b. 1948 .נ
עמק האלה, 

שמן על בד, 16X32 ס"מ,
חתום.

$ 700 - 1,000

Jack Jano | 545. ז'אק ז'אנו
b. 1950 .נ

נוף בתים ועצים, שמן על לוח, 17X65 ס"מ, חתום.
$ 500 - 700

 Ofer Lellouche |  546. עופר ללוש
b. 1947 .נ

תלמי אליהו, 1980, שמן על בד, 50X62 ס"מ, חתום ומתוארך.
$ 2,000 - 3,000

Yossi Rosenstein | 544. יוסי רוזנשטיין
b. 1950 .נ

בני ישראל במדבר, שמן על בד, 54X65 ס"מ, חתום.
$ 2,000 - 3,000

543. יעקב איזנברג
Jacob Eisenberg

1897 - 1966
רועי צאן בדרך ליריחו,

שמן על בד, 38X53 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800
מקור: מימוש אוסף חברת 

השקעות כדאיות בע"מ 
)מקבוצת פישמן(.

542. גרגואר מישונז
Gregoire Michonze

1902 - 1982
נוף עם עצים, 1968,

שמן על נייר מוצמד לבד, 
33X45 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 400 - 600
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549. אלון פורת 
Alon Porat

b. 1951 .נ
כליל, זיתים צעירים,

אקריליק על בד, 61X75 ס"מ,
חתום ומתואר מאחור.

$ 300 - 500

554. מנושר ניאזי
Manoucher Niazi

b. 1936 .נ
עצים,

שמן על בד, 40X30 ס"מ,
חתום.

$ 800 - 1,200

Gilad Ophir | 555. גלעד אופיר
b. 1957 .נ

ללא כותרת, 2006, צילום כסף, 116X160 ס"מ, חתום, מתואר, 
מתוארך וממוספר 2/5 מאחור.

$ 1,200 - 1,600

Sharon Yaari | 556. שרון יערי
b. 1966 .נ

חיפה, 114X140 ,C Print ס"מ. סדרה בת 3 העתקים.
$ 1,200 – 1,600

ספרות ותערוכה: שרון יערי, מוזיאון הרצליה, 1999, ורד מימון, עמ’ 16 )מצולם(.

550. איבן שוובל
Ivan Schwebel

1932 - 2011
ללא כותרת,

שמן על בד, 100X90 ס"מ,
חתום.

$ 1,000 - 1,500

551. אנדרי ווג'נביץ 
Andriy Vojnevych

b. 1949 .נ
שדרות רוטשילד, 2003,

שמן על בד, 60X80 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור. 

$ 700 - 1,000

552. יעקב גבאי 
Yacov Gabay

b. 1937 .נ
פנים חדר, 

שמן על בד, 63X100 ס"מ,
חתום מאחור.

$ 600 - 900

553. גוסטבו ולנזואלה
Gustavo Valenzuela

b. 1974 .נ
טיילת תל אביב,

שמן על בד, 60X80 ס"מ,
חתום.

$ 800 - 1,200
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557. דוד ריב
David Reeb

b. 1952 .נ
לוט 3 עבודות: מסדרת עובדי 

הרחוב, 1989,
שמן על נייר, 90X70 ס"מ כ"א,

חתום ומתוארך.
$ 1,500 - 2,000

560. דן ריזינגר
Dan Reisinger

1934 - 2019
דמויות, 1966,

שמן על עץ, 90X90 ס"מ,
חתום ומתוארך.
$ 1,200 - 1,600

561. יואב בן דוד
 Yoav Ben-David

b. 1965 .נ
דמויות עם אופניים, 2003,

שמן על בד, 108X90 ס"מ,
חתום ומתוארך מאחור.

$ 1,200 - 1,600

562. יריב גבע
Yariv Geva

b. 1977 .נ
מול עיריית תל אביב, 2010,

אקריליק על בד, 80X60 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

Durar Bachri | 558. דוראר בכרי
b. 1982 .נ

מבקשי עבודה, שמן על בד, 
113X80 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000

 Yasmin Barkani | 559.  יסמין ברקני
b. 1982 .נ

נער בנוף, שמן על בד, 
130X90 ס"מ, חתום.

$ 600 - 900

563. אירנה מורוז
Irena Moroz

b. 1949 .נ
זוג וכלב, 

שמן על בד, 95X80 ס"מ,
חתום. חתום ומתוארך מאחור. 

$ 1,000 - 1,500

 Elena Liberman | 564. הלנה ליברמן
b. 1971 .נ

ככר מגן דוד, שמן על בד, 50X90 ס"מ, חתום.
$ 800 - 1,200
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565. מיכאל )מישה( רפפורט 
 Michael (Misha)

Rapoport
b. 1948 .נ

דמות עם נקודות,
שמן על בד, 85X98 ס"מ,

לא חתום.
$ 1,000 - 1,500

566. מידד אליהו
 Meidad Eliyahu

b. 1983 .נ
ריקוד בשדה,

אקווטיטת סוכר, 56X56 ס"מ, 
.AP חתום ומתואר

$ 400 - 600

567. מיכל היימן
Michal Heiman

b. 1954 .נ
אביבה אורי בסדנאות האמנים, 

1993, צילום, 78X117 ס"מ,
חתום, מתואר, מתוארך 

וממוספר 1/6. 
$ 300 - 500

568. אולגה קונדינה
Olga Kundina

b. 1965 .נ
גג בצלאל, 2016,

אקריליק על בד, 50X60 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 800 - 1,200

571. דוד מי-טל 
David Meital

1934 - 2020
חדרה החדשה,

אקריליק וט"מ על בד, 
140X110 ס"מ,

חתום.
$ 1,000 - 1,500

572. דוד שריר
David Sharir

b. 1938 .נ
אחיות בחצר, 1995-6, 

שמן על בד, 38X38 ס"מ,
חתום ומתוארך. חתום, מתואר 

ומתוארך מאחור.
$ 600 - 900

573. דוד שריר
David Sharir

b. 1938 .נ
מנוחת אחר הצהריים בחצר, 

,1995-6
שמן על בד, 56X38 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 800 - 1,200

תערוכה: דוד שריר, "יפו יפת 
ימים" בית ראובן, 11-12/1998 

)מדבקה מאחור(. 

570. בוטינה אבו מלחם
 Butaina Abu Milcham

b. 1961 .נ
חולצה רקומה,

טקסטיל, 45X70 ס"מ,
חתום.

$ 600 - 900

Bengt Lindstrom | 569. בנט לינדסטרום
 1925 - 2008

מחווה לפרננד לז׳ה, גואש על נייר, 56X77 ס"מ,  חתום.
$ 3,000 – 5,000
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578. אביגדור אריכא
 Avigdor Arikha

1929 - 2010
נערה, 1952, דיו על נייר, 48X32 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 700 - 1,000

579. לאופולד גוטליב 
Leopold Gottlieb

1883 - 1934
נערות, 1932, דיו על נייר, 46X33 ס"מ, 

חתום ומתוארך.
1,200 - 800 $ מקור: אוסף חיים וחוה גמזו.

576. אברהם וולקוביץ 
Abraham Walkowitz

1878 - 1965
רקדנית, אקוורל ופחם על נייר, 

31X19 ס"מ, חתום.
$ 150 - 200

577. נפתלי בזם 
Naftali Bezem

1924 - 2018
עירום, 1950,

פחם על נייר, 57.5X41 ס"מ, חתום ומתוארך.
$ 300 - 500

574. ינקל אדלר 
Jankel Adler

1895 - 1949
ראש אישה,  אקוורל על נייר, 

48X36 ס"מ, חתום.
$ 800 - 1,200

מקור: אוסף שרה ואדם אייל.

575. ינקל אדלר 
Jankel Adler

1895 - 1949
דמות נערה,

פחם על נייר, 60X46 ס"מ, חתום.
$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף שרה ואדם אייל.

580. אביגדור אריכא
 Avigdor Arikha

1929 - 2010
נערה, 1967,

דיו על נייר, 32X39 ס"מ,
חתום ומתוארך.
$ 1,200 - 1,600

581. מרסל ינקו 
Marcel Janco

1895 - 1984
עירום, 1941,

אקוורל על נייר, 21X32 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 500 - 800

582. יעקב אפשטיין
Jacob Epstein

1921 - 2003
אם ובתה, 

עיפרון על נייר, 47X55 ס"מ,
חתום.

$ 800 - 1,200

583. יוסף הירש 
Josef Hirsh
1920 - 1997

נערה, תשמ״ד,
דיו ועיפרון על נייר, 27X37 ס"מ,

חתום ומתוארך.
$ 300 - 500

584. רות שלוס
Ruth Schloss

1922 - 2013
אם ובתה, 1956,

גואש ודיו על נייר, 46X28 ס"מ, 
חתום ומתוארך.

$ 400 - 600
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585. אבל פן
 Abel Pann
1883 - 1963

נערה,
פסטל על נייר, 25X20 ס"מ, 

חתום.
$ 500 - 800

586. אפרים פימה - רויטנברג
 Efraim Fima - Roitenberg

1916 - 2005
נערה מאחור,

גואש על נייר, 58X48 ס"מ, 
חתום.

$ 400 - 600

590. לאדו גודיאשוילי
Lado Gudiasvili

1896 - 1980
נערה על חמור, 1965, 

עפרונות צבעוניים על נייר, 
33.5X31.5 ס"מ,
חתום ומתוארך.
$ 1,000 - 1,500

591. לאדו גודיאשוילי
Lado Gudiasvili

1896 - 1980
אחיות, 1977,

עפרונות צבעוניים על נייר, 
28.5X20.5 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום, מתואר 
ומוקדש מאחור.

$ 800 - 1,200

Leopold Gottlieb | 592. לאופולד גוטליב
1883 - 1934

דמויות יושבות, גואש על קרטון, 25X24 ס"מ.
$ 800 - 1,200

587. מאיר פיצ'חדזה
 Meir Pichhadze

1955 - 2010
נשים,

אקוורל על נייר, 32X24 ס"מ,
חתום.

$ 500 - 800

588. מאיר פיצ'חדזה
 Meir Pichhadze

1955 - 2010
נערה,

שמן על נייר מוצמד לבד, 
26.5X21 ס"מ,

חתום.
$ 500 - 800

589. רות שלוס
Ruth Schloss

1922 - 2013
נשים יושבות,

גואש ודיו על נייר, 47X67 ס"מ, 
חתום.

$ 1,000 - 1,500
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593. שמואל בק
Samuel Bak

b. 1933 .נ
דמות ופרי,

פחם ועיפרון על נייר,
40X35 ס"מ,

חתום.
$ 500 - 800

595. נפתלי בזם 
Naftali Bezem

1924 - 2018
דמויות ונוף,

שמן על קרטון, 55X75 ס"מ, 
חתום.

$ 1,200 - 1,600

Naftali Bezem | 596. נפתלי בזם
1924 - 2018

שרה מגרשת את הגר, גואש על נייר, 49X69 ס"מ, חתום.
$ 800 - 1,200

601. יוסף קוסונוגי
Joseph Kossonogi

1908 - 1981
דמויות ביפו,

אקוורל על נייר, 49X66 ס"מ,
חתום.

$ 150 - 200

602. אריה לובין
Arie Lubin
1897 - 1980

מעשני נרגילה,
אקוורל על נייר, 33X48 ס"מ,

חתום.
$ 300 - 500

599. אמן לא מזוהה
 Unidentified Artist

דיוקן משה דיין,
שמן על בד, 60X50 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800
מקור: עיזבון רות ומשה דיין.

600. פנחס ליטבינובסקי
 Pinchas Litvinovsky

1894 - 1985
דיוקן משה דיין,

שמן על נייר, 62X45 ס"מ, חתום.
$ 1,500 - 2,000

597. פנחס ליטבינובסקי
 Pinchas Litvinovsky

1894 - 1985
חנה רובינא,

שמן על נייר, 90X55 ס"מ, חתום.
$ 500 - 800

598. פנחס ליטבינובסקי
 Pinchas Litvinovsky

1894 - 1985
ברל כצנלסון,

שמן על נייר, 44X33 ס"מ.
$ 300 - 500

594. מיוחס לאיזידור קאופמן 
 Attributed to

Izidor Kaufmann
1853 - 1921

נער,
פחם על נייר, 33X21 ס"מ,

חתום.
$ 1,500 - 2,000
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605. אביגדור סטימצקי
Avigdor Stematsky

1908 - 1989
דמות, 1935,

אקוורל על נייר, 44X35 ס"מ,
חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

606. מרק טוצ'ילקין
 Mark Tochilkin

b. 1958 .נ
כנר, 

טכניקה מעורבת על נייר, 
68X92 ס"מ, 

חתום.
$ 500 - 800

607. מרק טוצ'ילקין
 Mark Tochilkin

b. 1958 .נ
פסנתרן, 

טכניקה מעורבת על נייר,
56X  82 ס"מ, 

חתום.
$ 500 - 800

603. פול איזפירי
Paul Aizpiri
1919 - 2016

ליצן,
אקוורל על נייר, 31X22 ס"מ, חתום.

$ 800 - 1,200

604. בלה סובל
Bela Czobel

1883 - 1975
דיוקן עצמי,

פסטל על נייר, 40X30 ס"מ, חתום.
$ 200 - 300

610. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

1920 - 2017
סוס עץ,

שמן על בד מוצמד לקרטון,
12X12 ס"מ, 

חתום.
$ 1,000 - 1,500

611. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

1920 - 2017
פרש, 

טכניקה מעורבת על נייר,
34X28 ס"מ,

חתום.
$ 600 - 900

612. מרים כבסה 
 Miriam Cabessa

b. 1966 .נ
נשיקה, 1998,

טכניקה מעורבת על נייר,
55X39 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 
$ 800 - 1,200

Saul Raskin | 608. שאול רסקין
1878 - 1966

היה איש ואיננו עוד, 1964,
אקוורל ופחם על נייר, 44X36 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך.
$ 300 - 500

Yosl Bergner | 609. יוסל ברגנר
1920 - 2017

זוג ושמש, 
אקוורל על הדפס, 29X20 ס"מ,

חתום.
$ 300 - 500
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613. מארק שאגאל
Marc Chagall

1887 - 1985
מלאכים, מסדרת התנ"ך,

תחריט צבוע ביד, 37X28 ס"מ,
 .III/V חתום וממוספר

$ 1,500 - 2,000

618. הרמן שטרוק
 Hermann Struck

1876 - 1944
אלברט אינשטיין, 1923,

ליטוגרפיה, 24X18 ס"מ,
חתום, מתוארך וממוספר 

119/150. בנוסף חתום 
ומתוארך ע״י איינשטיין בעיפרון.

$ 600 - 900

619. ג'ורג מטיו
Georges Mathieu

1921 - 2012
ללא כותרת,

 טכניקה מעורבת וקולאז' 
על נייר, 50X65 ס"מ,

חתום.
$ 2,000 - 3,000

620. ויקטור וסרלי
Viktor Vasarely

1908 - 1997
ללא כותרת,

הדפס משי על 
נייר, 74X74 ס"מ. 

חתום וממוספר 
.249/250

$ 300 - 500

621. יעקב אגם
Yaacov Agam

b. 1928 .נ
מגן דוד, הדפס משי על נייר, 86X70 ס"מ,

.AP חתום ומתואר
$ 200 - 300

622. יעקב אגם
Yaacov Agam
b. 1928 .נ
ללא כותרת, הדפס משי,
100X28 ס"מ, חתום.
$ 300 - 500

616. ג'ים דיין 
Jim Dine
b. 1935 .נ

,1980 ,A Robe in a Furnace
ליטוגרפיה,

105X74 ס"מ,
$ 1,200 - 1,600

617. ג'ים דיין 
Jim Dine
b. 1935 .נ

לב,
ליטוגרפיה, 105X74 ס"מ,

.P/P חתום, מתוארך וממוספר
$ 1,200 - 1,600

614. אפרים משה ליליין
Ephraim Moshe Lilien

1874 - 1925
נגנית נבל,

תחריט, 34X20 ס"מ,
חתום.

$ 400 - 600

615. ג'ורג' גרוס
George Grosz

1893 - 1959
,An der Grenze 1920/21

ליטוגרפיה על נייר, 33X24 ס"מ, 
חתום וממוספר 69.

$ 600 - 900
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630. מיוחס לאלכסנדר ארכיפנקו   
 Attributed to

Alexander Archipenko
1887 - 1964

עירום, ברונזה, גובה: 47 ס"מ, חתום.
$ 1,000 - 1,500

מקור: עיזבון משפחת הרציקוביץ

 Mane-Katz | 629. מאנה כץ
1894 - 1962

כנר, 
ברונזה, גובה: 34 ס"מ, חתום.

$ 500 - 700

627. גדי פריימן
Gadi Fraiman

b. 1958 .נ
נערה, שייש, גובה: 115 ס"מ, 

חתום.
$ 800 - 1,200

Bernard Reder | 623. ברנרד רדר
1897 - 1963

צ'לנית, ברונזה, גובה: 37.5 ס"מ,
.III/II חתום וממוספר

$ 500 - 800

Bernard Reder | 624. ברנרד רדר
1897 - 1963

המתרחצת,
ברונזה, גובה: 8 ס"מ,

$ 400 - 600

Bernard Reder | 625. ברנרד רדר
1897 - 1963

זוג מתרחצות, ברונזה, גובה: 17 ס"מ,
.AP חתום וממוספר

$ 500 - 800

626. יששכר ריבק
Issachar Ryback

1897 - 1935
כלייזמר, ברונזה, גובה: 26 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

 Orly Hummel | 633. אורלי הומל
b. 1975 .נ

מצופים, 2013, גבס, 20X34X34 ס"מ,
חתום, מתוארך וממוספר 3/5.

$ 800 - 1,200

Daum 632. סלבדור דאלי עבור
 Salvador Dali for Daum

הסוס המהיר, פסל קריסטל ירוק וברונזה, 39X43 ס״מ. 
$ 3,000 - 5,000

631. זויה צ'רקסקי
Zoya Cherkassky

b. 1976 .נ
הרב עובדיה, 2013,

אלומיניום צבוע, 
גובה: 33 ס”מ,

.AP 1/2 חתום וממוספר
$ 1,500 - 2,000

פריטים 626 - 623
מקור: מימוש אוסף חברת השקעות כדאיות בע"מ )מקבוצת פישמן(.

Yosl Bergner | 628. יוסל ברגנר
1920 - 2017

ילדה עם בלון, ברונזה, גובה: 26 ס"מ,
חתום בר"ת וממוספר 23/99.

$ 1,500 - 2,000
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תנאי מכירה ואחריות

אוראגן תירוש בע"מ )להלן: א.ת.ב.( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.  .1 

א.ת.ב. תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם והערכת שוויים.   .2 
למען הסר ספק, נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד א.ת.ב. ו/או על 

 הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג.

א.ת.ב. תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.  .3 

המכירה תתנהל לפי סדר המספרים המופיעים בצמוד לפריטים המצוינים בקטלוג.  .4 

מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בע"פ ו/או בכתב נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, עפ"י מידע שנתקבל   .5
 ב- א.ת.ב. לאחר הדפסת הקטלוג.

השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  .6 

7.1 "מחיר הפטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה.  .7 
מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה 

)להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. במקרה של חילוקי דעות ביחס למיהות הקונה הזוכה, נתונה זכות ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, עפ"י 
שיקול דעתו המוחלט, מי הזוכה או לחילופין, באם להעמיד את הפריט למכירה חוזרת.

7.2 הקונה בכוח, שהצעתו נתקבלה ישלם ל- א.ת.ב., בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 18% בתוספת מע"מ )על העמלה(. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום 4 ימי 
 עסקים ממועד קבלת הצעת הקונה.

7.3 תשלומים ל-א.ת.ב. יבוצעו במזומן, בהמחאות אישיות, בהעברה בנקאית או בכרטיסי אשראי.
7.3.1 בתשלום בכרטיסי אשראי ישלם הקונה עמלת כרטיסי אשראי בסך 2.5%  )על מחיר הפטיש כולל עמלה ומע"מ(.   

7.4 תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער מזומנים גבוה( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ במועד התשלום, אולם לא 
 יפחת משערו ביום המכירה.

 7.5 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב מהמועד בו אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל.

אי תשלום מחיר הפטיש ו/או עמלת א.ת.ב. תקנה ל- א.ת.ב. זכות לנקוט בכל דרך שתמצא לנכון  .8 
 להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.

מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר ל- א.ת.ב. בדרך כלל, יהיה מחיר המינימום נמוך מהערכת השווי הנמוכה ולעולם לא יעלה על הערכת   .9
 השווי הגבוהה ביחס לפריט. ידוע לקונה כי א.ת.ב. מחויבת כלפי המוכר לפעול למכירת  הפריט במחיר העולה על מחיר המינימום.

א.ת.ב. אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר ליוצר הפריט ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט.  .10 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י א.ת.ב. ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת 

 הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט.
 מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני א.ת.ב. בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות יוצרו וזאת לא יאוחר מ- 21 יום ממועד המכירה.

 היה ויוכח ל- א.ת.ב. שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב א.ת.ב. לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה.
 ביצעה א.ת.ב. הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר מ- 4 ימים ממועד המכירה. פיגור בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי אחסנה וביטוח בשעור   .11
 שיקבע ע"י א.ת.ב..

 למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

פריט המופיע בקטלוג ומסומן ב-  הינו פריט שהגיע מחו"ל לצורך מכירה. על מכירת פריט מסוג זה ישולם מע"מ מלא בגובה 17% על מלוא סכום הרכישה ולא רק על העמלה.  .12

במידה והקונה הזוכה הינו תושב חוץ הוא יהיה רשאי לבצע את התשלומים במטבע זר ובתנאי שיוצא הפריט אל מחוץ לגבולות המדינה, הכל בכפוף להוראת הדין.  .13 

א.ת.ב. תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" בכתב המופיע בנספח לקטלוג זה.  .14 
 למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.

לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות טלפון או האינטרנט מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום.  .15 

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואף הרבים במשמע, לכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע, וכן להיפך.  .16 

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין א.ת.ב. לבין הקונה.  .17 

התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות החיובים וההתניות שבין הצדדים.  .18 

כל שינוי תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף.  .19
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.   

כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים - מבוטלות בזה.    .20
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10. U.T.B. is responsible for the name of the artist or the creator appearing next to the item being auctioned. However, all information given by U.T.B., in its capacity as agent for the 
consignor, is based on accumulated information. It is entirely the responsibility of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, quality, authenticity, 
size, authorship during the allocated time prior to the auction. The Purchaser may submit to U.T.B., in writing, any allegations regarding the origin of an item and/or the identity of the 
artist or the creator of the item within 21 days of the sale. 
If it is proven to U.T.B. that there has clearly been an error in the information which was given relating to any item, U.T.B. shall refund any monies paid by the purchaser and the item shall 
be returned to the possession of U.T.B. subject to this obligation, the purchaser shall have no claims and/or further demands with respect to the item. 

11. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his obligations to pay for the item no later than 4 days from the date of the sale of the item. 
The purchaser liable for all costs, as determined by U.T.B., which are incurred by U.T.B. as a result of delay by the purchaser in collecting the item, including storage and security costs. 
For the avoidance of doubt, the right to possession of the item will pass only once the purchaser has fully filled his payment obligations as set out in these conditions. 

12. Any items marked in the catalogue with the sign  have been imported from abroad into Israel for the sale of the auction. Upon sale of this type of item, VAT in the sum of 17% will be 
charged on the full sale amount not only the commission. 

13. Items bought by purchaser who is a non Israeli resident, may be paid for by foreign currency and exported, subject to the provisions of Israeli law. 

14. U.T.B. will represent, free of charge, potential purchasers who do not wish or who are unable to attend the auction. These potential purchasers are requested to complete the "Rights to 
Bid" form the catalogue, no later than one day prior to the auction. U.T.B. will not be liable under no circumstances for any error, emissions in connection therewith. 

15. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via telephone or internet shall make the necessary arrangements within a reasonable time before commencement of the 
auction. U.T.B. will not be liable under no circumstances for any error, emissions in connection therewith. 

16. Any reference in this agreement to the singular shall include the plural and vice versa, and any reference to a person shall include a body corporate and vice versa. 

17. The courts of Tel Aviv-Jaffa, Israel, shall have sole jurisdiction in any dispute between U.T.B. and the purchaser or any potential purchaser, based on the details of this agreement and/or 
related to the sale and/or to the transfer of any item. 

18. These conditions constitute the entire agreement between U/T.B., the purchaser and/or potential purchaser, and include all understandings, agreements, liabilities and conditions between 
the parties. 

19. Any charges or additions to this agreement shall be in writing, and if not, such changes shall not be effective. 
This agreement is entered into contemporaneously with a Hebrew version of even date. Should the terms of this version of the agreement conflict with the terms of the Hebrew version 
of the agreement, the terms of the Hebrew version will prevail. 

20. These conditions override and cancel any other or prior agreements between the parties. 
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Part I
S A T U R D A Y  3 0 . 1 0 . 2 0 2 1  a t  1 9 : 0 0
PREVIEW - In accordance with the safety rules that will be in place, 
 to ensure the health of the visitors and the employees.

SUNDAY-THURSDAY 17 - 21.10.2021 10:00 - 18:00

FRIDAY 22.10.2021 11:00 - 15:00
SATURDAY 23.10.2021 11:00 - 20:00
SUNDAY-THURSDAY 24 - 28.10.2021 11:00 - 20:00
FRIDAY 29.10.2021 11:00 - 15:00
SATURDAY (Day of Auction) 30.10.2021 11:00 - 14:00

Part II
S A T U R D A Y  6 . 1 1 . 2 0 2 1  a t  1 9 : 0 0
PREVIEW

WEDNESDAY 3.11.2021 11:00 - 20:00

THURSDAY 4.11.2021 11:00 - 20:00

FRIDAY 5.11.2021 11:00 - 15:00

SATURDAY (Day of Auction) 6.11.2021 11:00 till the beginning of the Auction

Tiroche Auction House – 35 Khavatselet ha-Sharon st. (Kikar de Shalit), Herzliya Pituach 4664130, Tel. 09-9509893/4 Email: art@tiroche.co.il

All paintings and sculptures in this auction
can be viewed on TIROCHE'S web site www.tiroche.co.il

Participating live and viewing online is available at: https://tiroche.bidspirit.com *Subject to early registration

Including Works From:
Collection of Hashkaot Kedayeot ltd (from the Fishman Group) | The Art Collection of the IDB Group

Firon Collection | Gaby and Ami Brown Collection
Sara and Adam Eyal Collection | Estate of Adv. Hanan Shanon
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Part I - Saturday 30.10.2021
Part II - Saturday 6.11.2021

A U C T I O N  H O U S E

T I R O C H E  .  A U C T I O N  H O U S E

אמנות ישראלית
ובינלאומית

30.10.2021 - מוצ"ש  חלק א' 
6 . 1 1 . 2 0 2 1 - מוצ"ש  חלק ב' 


