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אמנות עכשווית 
30.5.2022 יום שני 

CONTEMPORARY ART
monday 30.5.2022





- מכירה פומבית מס׳ 184 -

אמנות עכשווית
20:00 30.5.2022 | בשעה   | יום שני 

מועדי תצוגה:

11:00-20:00 ראשון-חמישי   22-26.5.2022 

11:00-15:00 שישי   27.5.2022 

11:00-20:00 שבת   28.5.2022 

11:00-20:00 ראשון   29.5.2022 

תירוש - חבצלת השרון 35 )כיכר דה שליט(, הרצליה פיתוח 4664130 | טל: 09-9509893/4 

art@tiroche.co.il :פקס: 09-9509895 | אי-מייל

www.t iroche.co . i l תירוש  של  האינטרנט  באתר  ן  י און-לי ולהשתתף  שבמכירה  היצירות  כל  את  לראות  ניתן 





רוני ורוני עיצוב: 

שרית בלוטשטיין  

רבגון דפוס: 

חיימה אדלשטיין צילום: 

תמיכה וקשרי לקוחות

אלכסנדרה רינגל

מנהלת שירות 

לקוחות

טל בולוטין

IT -מנהל תמיכה ו

הפקה ושיווק

הילה ירושלמי

סמנכ"לית שיווק

עומר גרשון

מפיק ראשי

נירית שניידמן

מנהלת פיתוח

אוצרי המכירה

אמיתי חזן

מנכ"ל

אלון שטיגליץ

מנהל מח' אמנות

שולמית נוס

אוצרת

אוצרי TIROCHE UNFOLD )פריטים 94 - 79(

רני רהב

בעלים ויו״ר ״רן רהב 

תקשורת ויחסי ציבור״

ואספן אמנות

שולמית נוס

שירותי יעוץ באמנות 

וקיטלוג לאוספים.

גיא פינס

איש תקשורת, מפיק 

ואספן אמנות.

מאיה נגרי

מעצבת ובעלת

.MAYANEGRI המותג

ינאי פרישר גוטמן

מעצב פנים וזוכה 

פרסים, איש תקשורת 

ומרצה בתחום העיצוב.

3





שאלות ותשובות

איך אפשר לרכוש את יצירות האמנות שמופיעות בקטלוג?

יצירות האמנות יימכרו במכירה פומבית ב-30.5.22. 

המכירה תתקיים בבית המכירות הפומביות תירוש בהרצליה פיתוח. ניתן להגיע למכירה עצמה או להשתתף דרך 

האינטרנט או הטלפון. ראו פירוט נוסף בהמשך.

כמה עולה כל יצירת אמנות?

לכל יצירת אמנות בקטלוג יש מחיר התחלתי ומחיר הערכה, שמבוסס על הערכת השווי שלנו לפריט. ההתמחרות 

מתחילה במחיר הפתיחה, ואז כל משתתף רשאי להציע מחיר גבוה יותר, עד שמתקבלת ההצעה הגבוהה ביותר- ואז, 

ממש כמו בסרטים, הכרוז מכריז "פעם ראשונה, פעם שניה, נמכר!" הקונה שהציע את ההצעה הגבוה ביותר זוכה לקחת 

את עבודת האמנות הביתה.

 

מה זה עמלת קונה?

ל"מחיר הפטיש" )שהוא בעצם שווה ערך להצעה הגבוהה ביותר(, מתווספת עמלת קונה של 18% + מע"מ )על עמלת 

הקונה בלבד(.

איפה האוסף הזה מוצג?

אנחנו מזמינים אתכם בחום לבוא לראות את האמנות היפיפיה הזו במו עיניכם בחלל התצוגה שלנו ברחוב חבצלת השרון 

35 הרצליה פיתוח. במידה ואין באפשרותכם להגיע, ניתן לבקש דרך האתר או במייל לקבל צילומים נוספים ודו"ח מצב 

שמתאר את מצב היצירה.

אני בדיוק על טיסה ב-30.5 ב20:00, יש לי דרך להשתתף במכירה?

ניתן להשאיר הצעת מחיר מוקדמת על יצירות אמנות שתרצו לרכוש באתר של תירוש.

אז איך אפשר להשתתף במכירה הפומבית?

להגיע ב-30.5 בשעה 20:00 לחלל התצוגה שלנו בהרצליה פיתוח, להציג תעודה מזהה ולקבל שלטית איתה תוכלו . 1

להשתתף במכירה. באופן אישי, זאת צורת ההשתתפות האהובה עלינו- הכי כיף ואין תחליף לאנדרנלין של אולם 

מכירות פומביות.

השתתפות אונליין דרך אתר תירוש- כדאי להירשם עד כמה שעות לפני המכירה כדי שנוכל להספיק לעבד את . 2

הבקשה שלכם.

דרך הטלפון- מוזמנים להשאיר את פרטי ההתקשרות שלכם דרך האתר של תירוש )או בטופס בעמ' 10( ונציג מטעמנו . 3

יצור איתכם קשר כמה דקות לפני שהפריט שבו אתם מעוניינים עולה למכירה, וישאר אתכם בטלפון עד לגמר מכירת 

הפריט.

 

כאמור, ניתן להשאיר הצעת מחיר מוקדמת )Bid( על יצירות אמנות שתרצו לרכוש באתר של תירוש או באמצעות . 4

 טופס הצעת המחיר הנמצא בקטלוג זה בעמ' 10.

מה עוד?

התשלום בגין פריטים שנרכשו מתבצע בהעברה בנקאית, צ'ק, כרטיס אשראי או מזומן )לפי מגבלות חוק המזומן(.. 1

ניתן להגיע ולשלם עבור רכישה בבית המכירות בשבוע שלאחר המכירה.. 2

בית המכירות מציע שירות הובלות בתעריפים קבועים עם מובילי אמנות מנוסים. מחיר ההובלה נקבע ע"פ גודל . 3

העבודה וכתובת המשלוח.
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רשימת האמנים  30.5.2022

א

77 אליאב אורן 

123 אפרת בני  

82 אורמיאן דן 

34 אדוני ניר 

104 אלקויטי לוסי 

68 אלבלינג ליאת  

58 אזולאי עילית 

109 אלקרא עובדיה 

83 אגבאריה פואד 

53 ,49 ,30 ארד רון 

52 אזולאי שי 

ב

51 בוקובזה אליהו אריק 

54 בן צבי אסף 

28 בזוקה ג’ו 

111 בן חיים זיגי 

6 בלקלב לאוניד 

ג

57 ,8 גרשט אורי 

97 גרינברג אביב 

72 גרשוני ארם 

15 גרבוז יאיר 

88 גבריאלוב מיכל 

86 גרינולד עופר 

4 גרביאן צוקי  

92 גרשוני קורל 

25 ,24 ,23 גבע ציבי 

ד

80 דרור חמד ישראל 

58 דורצ’ין יעקב 

14 דרוקס מיכאל 

61 דבאח נירוונה 

85 דפנא רעות 

ה

91 הלר גיל 

106 ,73 הוד ניר 

ו

33 ון ארוון ג’וי 

60 ,26 ויינשטיין גל 

118 ויקטוריה סבג מורן 

ז

11 זורבובה נטליה 

ט

79 טל ענבר זהר 

94 טרקה משה 

47 טקלה נירית 

107 טננבאום רן 

י

 75 יערי אייל 

81 ישראל מאיה 

כ

44 ,43 כבסה מרים 

ל

3 לוקשבסקי אנה 

124 לוי יונתן 

56 לוין יהודית 

74 ,64 ,9 לנדאו סיגלית 

78 לידר עברי 

66 לוי פמלה 

מ

96 מונטג אורלי 

128 ,127 מיברג אורלי 

89 מנו בלה דניאל 

110 מוניז ויק 

120 ,119 ,38 מורקאמי טקאשי 

46 מצליח טל 

69 מרקו שני גיל 

נ

55 נובאני איברהים 

13 נוי בועז 

32 ניפו דוד 

35 נבון ינאי 

16 ניקל לאה 

27 נאמן מיכל 

42 ,41 נס עדי 

112 נמט רותי 

ס

101 ,71 סספורטס יהודית 

ע

67 ,65 עוזרי יגאל 

פ

90 פניני אלדד 

63 פרנק טל 

צ

113 ,112 ,53 ,36 ,20, 2 ,1 צ’רקסקי זויה 

17 צברי סיגל 

ק

62 קצנשטיין אורי 

121 קונס ג’ף 

87 קורן זיו 

122 ,39 קוסמה יאיוי 

126 קדישמן מנשה 

76 קאשי מוש 

108 קבסה עמית 

95 קדמי רון 

12 קון שי 

ר

93 רוזנברג איילת 

84 רוזנסון בן - חור ענת 

114 ,37 רובין גדעון 

125 ,18 ריב דוד 

7 ,5 ראוכוורגר יאן 

10 רובנר מיכל 

45 ,31 רשף ערן 

102 רוזן רועי 

ש

19 שפט אמיר 

50 שמיר אלי 

105 שיש חן  

22 ,21 שוחט טל 

59 שחאדה סמאח 

48 שהרבני רונן 

116 שור שירלי 

D

29  Dede Bandaid

K

 40   Kaws

115 Koketit )שירה ברזילי( 

99  Klone

100 ,98  Know Hope

P

103  Pilpeled

T

117  TAG#

8



9



Bidding Instructions

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

I request U.T.B to bid on the following lot/s at the 

lowest possible 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.

הנכם מתבקשים לשלוח את הטופס עד 36 שעות לפני המכירה

הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך נבצר מהם 

מלהגיע או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון.

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.

(on the commission only( .Buyer's premium: 18% + V.A.Tעמלת הקונה במכירה 18% + מע״מ )על העמלה בלבד(

שם מלא

Full Name

ת.ז./דרכון

ID/Passport

כתובת

Address

טלפון

Phone

נייד

Mobile

פקס

Fax

כ. אשראי

Credit Card

מס׳ כרטיס

Card No.

תוקף

Exp. Date

דוא״ל

E-mail

תאריך

Date

חתימה

Signature

מס׳ פריט

Lot No.

שם ותיאור הפריט

Title and Description

מחיר פטיש מוצע ב־$ )לא כולל עמלה(

Hammer Price In $ )Excluding Premium(

מספר שלטית

Paddie No.

תאריך מכירה

Sale Date

מכירה מס׳

Sale No.

טופס הצעת מחיר
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2

זויה צ'רקסקי )נ. 1976(
בקניון, 2012,

טוש וגואש על נייר, 17X30 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Zoya Cherkassky )b. 1976(
In the Mall, 2012,

Marker and gouache on paper,

 17X30 cm.

Signed and dated.

$ 1,500 – 2,000

1

זויה צ'רקסקי )נ. 1976(
מסדרת המוזיאונים, 2011,

שמן, טוש ועפרונות על נייר, 18X26 ס״מ.

חתום ומתוארך.

Zoya Cherkassky )b. 1976(
From the Museum Series, 2011,

Oil, marker, and pencils on paper,

18X26 cm.

Signed and dated.

$ 1,500 – 2,500

12



אנה לוקשבסקי )נ. 1975(
רח' הנביאים, 2014, 

אקריליק על בד, 120X90 ס"מ, 

חתום ומתוארך. 

Anna Lukashevsky )b. 1975(
Ha-Nevi’im St., 2014,

Acrylic on canvas, 120X90 cm.

Signed and dated.

$ 2,500 – 3,500 3
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4

צוקי גרביאן )נ. 1976(
דיוקן גבר, 2011,

שמן על עץ, 30X30 ס”מ.

חתום ומתוארך מאחור.

Tsuki Garbian )b. 1976(
Portrait, 2011,

Oil on wood, 30X30 cm.

Signed and dated on the 

reverse.

$ 700 - 1,000

5

יאן ראוכוורגר )נ. 1942(
נערה בפרופיל,

שמן על בד, 56X56 ס"מ,

חתום.

Jan Rauchwerger )b. 1942(
Girl Protrait,

Oil on canvas, 56X56 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

14



6

לאוניד בלקלב )נ. 1956(
האמן בסטודיו, 2002, 

שמן על בד, 100X50 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Leonid Balaklav )b. 1956(
The Artist Studio, 2002,

Oil on canvas, 100X50 cm.

Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

7

יאן ראוכוורגר )נ. 1942(
נערה מתולתלת, 

שמן על בד, 29X59.5 ס"מ, 

חתום.

Jan Rauchwerger )b. 1942(
Curly Girl,

Oil on canvas, 29X59.5 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000
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8

אורי גרשט )נ. 1967(
,Rear Window V, 1999

122X122 ,C Print ס"מ,

מהדורה של 5 עותקים. חתום מאחור. 

מלווה באישור מקוריות.

Ori Gersht )b. 1967(
Rear Window V, 1999,

C Print, 122X122 cm.

Edition of 5.

Signed on the reverse. 

Accompanied by a certificate of 

originality.

$ 4,000 - 6,000

9

סיגלית לנדאו )נ. 1969(
,2005 ,Standing on a Watermelon I

הדפס צבע על נייר ארכיוני, 90X56 ס"מ,

חתום וממוספר 1/9.

Sigalit landau )b. 1969(
Standing on a Watermelon I, 2005,

archival inject print, 90X56 cm.

Signed and numbered 1/9.

$ 3,000 - 5,000

16



מיכל רובנר ) נ. 1957(
ללא כותרת,

צילום מעובד, 

105X108 ס"מ.

Michal Rovner )b. 1957(
Untitled,

Processed photograph,

105X108 cm.

$ 6,000 - 9,000 10
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12

שי קון )נ. 1974(
כדורים פורחים בשמי ניו יורק,

שמן על בד, קוטר: 100 ס"מ,

חתום מאחור.

Shay Kun )b. 1974(
Hot Air Balloons in the  

New York Sky,

Oil on canvas, diameter: 100 cm.

Signed on the reverse.

$ 6,000 – 9,000

11

נטליה זורבובה )נ. 1975(
נמל יפו, 2012,

שמן על בד, 57X75 ס”מ,

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Natalia Zourabova )b. 1975(
Jaffa Port, 2012

Oil on canvas, 57X75 cm.

Signed, titled and dated  

on the reverse.

$ 3,000 – 5,000

18



13

בועז נוי )נ. 1972(
סטודיו בכחול, 2016, 

שמן על בד, 170X130 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Boaz Noi )b. 1972(
Studio in Blue, 2016,

Oil on canvas, 170X130 cm.

Signed, titled and dated 

on the reverse.

$ 6,000 - 9,000

נוי הוא אחד האמנים הבולטים ששמו נקשר בסצנת 

בין  זמנו  את  מחלק  כשנה  ומזה  בחיפה,  האמנות 

מצייר  הוא  אביב.  בתל  לסטודיו  בחיפה  הסטודיו 

מככבת  הצבעוניות  וצבעיה,  העיר  נופי  את  בעיקר 

זהו הנוף של ביתו  וגר בעיר חיפה,  נוי עובד  בציוריו. 

שהוא  משהו  נמצא  יצירה  בכל  מולדתו,  נוף  ותבנית 

אהבה  שיר  מתקיים  שלפנינו  בציור  ממנו.  חלק 

לסטודיו של  בעז ברחוב הנמל בחיפה, סטודיו שאותו 

חלק עד לפני מספר שנים עם איריס בת זוגו האמנית. 

שניבט  חיפה  נמל  של  והנוף  הסטודיו  פנים  את 

מהחלון מצייר בעז בערב יום הזיכרון / יום העצמאות. 

העצמאות  יום  דגלי  את  לראות  ניתן  לחלון  מבעד 

מתנופפים, ובסטודיו ישנה המחווה  למאטיס עם דגי 

הזהב האדומים.

על הרצפה בסטודיו אנו מבחינים בצללית כהה אולם 

נשאלת השאלה של מי הצללית שמכסה בקווי מתאר 

את הדמות וכל החלל מסביב מלא ועשיר בצבעוניות 

ובפרטים, את מי מנסה האמן להסתיר? מישהו אהוב 

שישב על הכורסא? או איזו דמות מפחידה ומאיימת 

שגורמת לנו לחוש מתח. הדרמה קיימת בציור וברגע 

למשך  בו  להתבונן  מבקשים  אנו  הציור  עם  המפגש 

זמן ארוך יותר. להבין גם את החוויה, את הרגש ואת 

הנפש, ובכל זאת את מי מנסה האמן להסתיר.

שבעז  בתקופה  נוצרה  היצירה  לעיל,  שהוזכר  כפי 

זוגתו  את  מצייר  הוא  הסטודיו.  את  חלקו  ובת-זוגו 

מחליט  שניה  ובמחשבה  בסטודיו  הכורסא  על  נחה 

הצללית.  רק  נשארת  ואז  הציור  מן  אותה  למחוק 

ישב  הכורסה,  על  ישב  ויקר  אהוב  מישהו  מבחינתו 

ונעלם ונותרה רק צלליתו.

המראה  אינו  הסטודיו  מחלון  שניבט  הנוף  כיום, 

התחתית  העיר  של  נופה  ביצירה.  המשתקף 

בנייה  ושל רחוב הנמל בפרט השתנה,  בחיפה ככלל, 

הרחוב  פני  את  שינו  מאסיבית  עירונית  והתחדשות 

ואת  הנוף  את  מסתירים  חדשים  מגדלים  היכר,  ללא 

הים. ולמרות כל זאת עבור נוי יש משהו פואטי באזור 

רחוב הנמל, תמיד יהיה זה הרגע של גילוי ופריחה או 

הכניסה  קיר  על  היצירה  הוצגה   2017 בשנת  צמיחה. 

בגלריה רוזנפלד, בתערוכת יחיד של בעז נוי, ולמעשה 

כיום  רוזנפלד.  לגלריה  שלו  הכניסה  כרטיס  הייתה 

את  מציג  שאינו  מוזיאון  ואין  האספנים  יקיר  הוא  נוי 

יצירותיו.

שולמית נוס
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14

מיכאל דרוקס )2022 - 1940(
ללא כותרת, 1987,

שמן על בד, 109X84 ס״מ,

חתום ומתוארך.

Michael Druks )1940 - 2022(
Untitled, 1987,

oil on canvas, 109X84 cm.

Signed and dated

$ 3,000 - 5,000

15

יאיר גרבוז )נ. 1945(
ללא כותרת, 1995,

שמן וטכניקה מעורבת על דיקט, 

75X122 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Yair Garbuz )b. 1945(
Untitled, 1995,

Oil and mixed media on plywood,

75X122 cm.

Signed and dated.

$ 3,500 - 5,000

20



לאה ניקל )2005 - 1918(
ללא כותרת, 1995, 

אקריליק על בד, 170X200 ס"מ, 

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

מקוריות הציור אושרה 

ע”י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

Lea Nikel )1918 - 2005(
Untitled, 1995,

Acrylic on canvas, 170X200 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

The authenticity of the painting

has been confirmed  by Mrs. Mira Avgar,

the artist’sgranddaughter.

$ 25,000 - 35,000 16
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18

דוד ריב )נ. 1952(
עציץ על כיסא,

שמן על בד, 100X70 ס"מ,

חתום.

David Reeb )b. 1952(
Flower Pot on a Chair,

Oil on canvas, 100X70 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of the 

poet Nathan Zach.

17

סיגל צברי )נ. 1966( 
אירוסים, 2002, 

שמן על בד, 30X30 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Sigal Tsabari )b. 1966(
Irises, 2002,

Oil on canvas, 30X30 cm.

Signed and dated.

$ 1,200 - 1,600

22



אמיר שפט )נ. 1978(
פרחים,

שמן על בד, 110X100 ס"מ.

חתום.

Amir Shefet )b. 1978(
Flowers,

Oil on canvas, 110X100 cm.

Signed

$ 6,000 – 9,000 19
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זויה צ'רקסקי )נ. 1976(
,2010 ,My Daughter wants to get a divorce

אקריליק על בד, 100X214 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך.

Zoya Cherkassky )b. 1976(
My Daughter wants to get a divorce, 2010,

Acrylic on canvas, 100X214 cm.

Signed, titled and dated.

$ 40,000 - 60,000 20

24



היצירה שלפנינו שייכת לסדרה 'ציור פעולה' )Action Painting(, שנעשתה בין השנים 

2016-2006. ציורי פעולה היו מקובלים בעולם האמנות ואף ייצגו זרם של ציור ספונטאני 

נוספת - לציור הנוקט בפעולה ביקורתית.  וביקשו לכוון גם למשמעות  ובלתי אמצעי, 

מתחוללות  שבהם  זמננו  בת  לאמנות  מוזיאונים  חללי  צ'רקסקי  מציירת  זו  בסדרה 

פעולות. ציור זה נעשה בעקבות ביקורה בתערוכה במוזיאון תל אביב. בעודה משוטטת 

בחלל ומתבוננת ביצירות המוצגות, מבטה נעצר בשל שיחה המתנהלת בין שתי שומרות 

השנייה  את  להפתיע  מצליחה  כשאחת  לשעבר,  המועצות  מברית  עולות  במוזיאון, 

הפרושות  ידיה  ושתי  עצות  אובדת  הדוברת  להתגרש".  רוצה  שלי  "הבת  לה  ומספרת 

אחרות  בעבודות  כמו  זו,  בעבודה  מצויה.  היא  בו  האונים  חוסר  את  מביעות  לצדדים 

הצופה  את  שמציבות  בין-אישיות,  אינטראקציות  על  הינו  המרכזי  הפוקוס  מהסדרה, 

בפני סיטואציה מעוררת מחשבה, ביקורת, ולעיתים אי נעימות, בשילוב עם הומור.

ישראלית  לאמנות  סנדברג  בפרס  שזכתה  צ׳רקסקי,  זויה  של  השנה  הייתה   2020 שנת 

היא  ״צ׳רקסקי  עבודתה:  על  נכתב  השופטים  בנימוקי  ירושלים.  ישראל,  מוזיאון  מטעם 

אמנית מרכזית בשדה האמנות הישראלית ויצירתה מבטאת קול ייחודי, מרתק וסוחף. 

המודרנית  האמנות  מתולדות  ששאב  משלה,  תמהיל  פיתחה  היא  פעילותה  מראשית 

המערבית, והרוסית בפרט, מאסתטיקה יפנית וכן מסמלים ומדימויים ממקורות יהודיים. 

ביצירות רבות צ׳רקסקי מביעה ביקורת נוקבת, מתובלת בחוש הומור חריף, על מוסכמות 

חברתיות, על מוסדות השלטון והתרבות ואפילו על עולם האמנות”.

  Fort Gansevoort שהוצגה בגלריה ,LOST TIME בנוסף לזכייה בפרס היוקרתי, תערוכתה

בניו יורק נבחרה לאחת מעשר התערוכות הטובות לשנת 2020 על ידי

.New York Magazine

המשרד  מסדרת  יצירתה  כאשר  צ'רקסקי  של  ליצירה  המחיר  שיא  נשבר   2021 בשנת 

על  ונקבע  המוקדמות,  מההערכות  גבוה  במחיר  תירוש  של  פומבית  במכירה  נמכרה 

.$ 82,600

שולמית נוס
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טל שוחט )נ. 1974( 
ענפים,

80X80 ,C-Print ס"מ, 

חתום וממוספר 1/3.

Tal Shochat )b. 1974(
Branches,

C-Print, 80X80 cm,

Signed and numbered 1/3.

$ 6,000 - 9,000 21

טל שוחט, )נ. 1974( חיה ויוצרת בתל אביב-יפו. בוגרת המדרשה לאמנות בבית ברל. זוכת 

פרס אמן צעיר לשנת 2005 ופרס עידוד היצירה מטעם משרד התרבות והספורט לשנת 

2015. הציגה תערוכות יחיד רבות בארץ ובחו"ל, ביניהן: המוזיאון לאמנות, נבדה )2018(; 

מוזיאון פתח תקוה לאמנות )2017(; המוזיאון הלאומי להיסטוריה יהודית אמריקאית, 

פילדלפיה )2012(; מוזיאון הרצליה לאמנות )2007(; מוזיאון חיפה לאמנות )1999(; גלריה 

2017(. עבודותיה נכללות באוספים   ;2008  ;2005 רוזנפלד לאמנות עכשווית )2003; 

פרטיים וציבוריים בארץ ובעולם ביניהם: מוזיאון ויקטוריה ואלברט, לונדון; המוזיאון 

המחוזי לאמנות, לוס אנג'לס; מוזיאון ישראל, ירושלים; מוזיאון חיפה לאמנות; מוזיאון ג' 

ל' מגנס, ברקלי, קליפורניה; אוסף דורון סבג - חברת ORS, תל אביב; אוסף מלאני ומתיו 

ברונפמן, ראשון לציון.

עבודותיה עוסקות בסוגיות של זהות לאומית ותרבותית מתוך התבוננות בהיסטוריה 

לישראליות,  יהדות  בין  ליחסים  בנוגע  שאלות  מציפה  יצירתה  והישראלית.  היהודית 

בפרקטיקה  ביטוי  לידי  באים  אלו  נושאים  חדשה.  התחלה  מול  המשכיות  של  כנרטיב 

הסדרתית של עבודותיה, במגוון סוגות צילומיות. כבר בעבודות המוקדמות צילמה את 

משפחתה הקרובה ובעיקר את הוריה - עולים ממדינות ערב - כסוכני זהות. במקביל 

26



טל שוחט )נ. 1974( 
אפרסק, 2011,

127X119 ,C-Print ס"מ.

חתום על גבי אישור מקוריות בגב ביצירה.

Tal Shochat )b. 1974(
Peach, 2011,

C-Print, 119X127 cm.

Signed on a certificate 

of authenticity attached 

to the back of the work.

$ 8,000 - 12,000 22

מאופיינת  עבודתה  הישראלית.  המקומית  למציאות  כביטוי  דומם  טבע  בייצוג  עסקה 

במתח שבין ייצוג ריאליסטי לבין תיעוד "מציאות" מבוימת, ובין הפוליטי לאישי. סדרת 

שוחט  העצים.  תצלומי  היא  יצירתה  מכלול  עם  ביותר  והמזוהה  המוכרת  העבודות 

עדשת  של  המושא  להיות  אותם  המכין  תהליך  העוברים  שלה,  העצים  את  "מביימת" 

מצלמתה. לעתים הם מצולמים על רקע שחור, לעיתים לבן ופעמים על רקע שטיחים 

היסטורי,  תרבותי,  מטען  העצים  נושאים  בישראל  והתחנך  שגדל  מי  עבור  פרסיים. 

הציונות,  החינוך,  מערכת  המקום.  תולדות  את  מספרים  שהם  מתוך  ואידיאולוגי 

והאידיאולוגיים.  הפוליטיים  לצורכיהם  העצים  את  גייסו  אחרים  ורבים  הקיימת  הקרן 

אקליפטוסים מייבשי ביצות, הדרים כסמל לאיכות ישראלית המיוצאת לעולם, ועצים 

אך  הזה,  למטען  כמובן  מודעת  שוחט  החדשים.  וביערות  הפתוחים  בשטחים  הנטעים 

הוד  שופע  כדימוי  בעץ  ולהתמקד  ממנו  להשתחרר  מנסה  היא  שלה  העצים  בתצלומי 

מלאכותית,  סטודיו  ובתאורת  ברקעים  והשימוש  העצים,  מטופלים  שבו  האופן  ויופי. 

מנתק אותם מהמקום הפיזי שבו הם נטועים וגם מן המטען האידיאולוגי שהם נושאים. 

לצופה  מציעה  האומנות  יצירת   - הזרה  שוחט  של  מצלמתה  תחת  עוברים  העצים 

אפשרות להתבונן במוכר וביומיומי באופן חדש, מנקודת מבט שאינה מוכרת לו.

27
T

ir
o

c
h

e
 c

o
n

T
e

m
p

o
r

a
r

y



23

ציבי גבע )נ. 1951(
פרח, 2019,

שמן על נייר, 73X60 ס"מ.

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Tsibi Geva )b. 1951(
Flower, 2019,

Oil on paper, 73X60 cm.

Signed and dated. Signed and dated on the reverse.

$ 2,000 - 3,000

אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

The art collection of the poet Nathan Zach.

24

ציבי גבע )נ. 1951(
ללא כותרת, 2009,

שמן על בד, 120X90 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Tsibi Geva )b. 1951(
Untitled, 2009,

Oil on canvas, 120X90 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

28



ציבי גבע )נ. 1951(
אירוס שחור, 2012,

אקריליק על בד, 178X119 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Tsibi Geva )b. 1951(
Black Iris, 2012,

Acrylic on canvas, 178X119 cm,

Signed and dated on the reverse.

$ 12,000 - 16,000 25
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גל ויינשטיין )נ. 1970 (
נהלל, 2021,

הדבקות שטיח על MDF, קוטר: 180 ס"מ.

חתום ומתוארך מאחור.

היצירה נהלל מאותה הסדרה מוצגת 

באוסף מוזיאון ישראל, ירושלים.

Gal Weisntein )b. 1970(
Nahalal, 2021,

Wall to Wall carpet on MDF, diameter: 180 cm.

Signed and dated on the reverse.

The Work Nahalal from the same Series

 is exhibited in the collection of 

the Israel Museum.

$ 18,000 - 25,000 26

מתאפיין  ויינשטיין  אביב.  בתל  ויוצר  שחי  בצלאל,  בוגר  ישראלי,  אמן  הוא  ויינשטיין  גל 

שיצר  הדיוקנאות  במיוחד  מוכרים  ופסליו.  בציוריו  דופן  יוצאי  בחומרים  בבחירותיו 

רבים  זכה בפרסים  הוא  אותו טבל בחומרים שונים, למשל קוקה-קולה.  מצמר פלדה, 

בריסל,  במילאנו,  וכן  וישראל  הרצליה  אביב,  תל  במוזיאוני  יחיד  תערוכות  להציג  וזכה 

באזל ועוד. ב-2017 ייצג את ישראל בביאנלה בונציה עם מיצב שהשתלט על כל הביתן 

הישראלי ועשה כותרות.

ויינשטיין נוהג לעשות שימוש ביקורתי בדימויים מוכרים בחברה הישראלית וההיסטוריה 

המתוכנן  היישוב  של  המזוהה  בדימוי  ויינשטיין  משתמש  'נהלל'  בעבודה  גם  הציונית. 

ידי האדריכל ריכארד קאופמן. נהלל היה מושב  הראשון בישראל, שצורתו תוכננה על 

העובדים הראשון שהוקם בישראל, והפך לסמל של ההתיישבות העובדת, כיבוש עמק 

יזרעאל והעיקרון החלוצי.

ביצירה ניתן לראות אליפסה במרכזו של עיגול מושלם, ששיטחו עשוי טלאים טלאים של 

גווני ירוק וחום באופן שמזכיר פאזל או משחק הרכבה של ילדים.

מתצלומי  או  הציפור  ממעוף  נראה  שהוא  כפי  היישוב  בדימוי  שימוש  עושה  ויינשטיין 

הסימטריה  את  חושפת  אולם  האדם,  בני  עבור  יומיומית  שאינה  מבט  נקודת  אוויר, 

התכנונית במלוא תפארתה. רק כאשר מתקרבים לעבודה מבחינים בחומרים הפשוטים 

מהם היא עשויה – שטיחים סינטטיים זולים שרכש האמן בחנויות בדים בדרום תל אביב. 

של  הביקורת  את  ומבטא  היצירה  של  בליבה  עומד  החומר  לבין  האידיאל  בין  הניגוד 

ויינשטיין על המיתוס שרוקן מכל משמעות.

עותק של נהלל מ-2009-2010 נמצא באוסף מוזיאון ישראל ואף נכלל בסיפרו של יגאל 

צלמונה '100 שנות אמנות ישראלית'.

30



מיכל נאמן )נ. 1951(
 ,2013 ,There are Tears for Things

שמן ומסקינטייפ על בד, 150X220 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Michal Na’aman )b. 1951(
There are Tears for Things, 2013,

Oil and masking tape on canvas, 150X220 cm.

Signed, titled and dated on the reverse.

 $ 12,000 - 18,000   27
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בזוקה ג'ו )נ. 1963(
המין השלישי, אבולוציה,

אקריליק וקולאז' על דיקט,

180X116 ס"מ, עומק: 26 ס"מ )כנפיים(.

חתום.

Bazooka Joe )b. 1963(
The Third Species, Evolution,

Acrylic and collage on plywood,

180X116 cm. depth: 26 cm )Wings(.

Signed.

$ 12,000 - 16,000 28
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Dede Bandaid
,2017 ,Lost & Found

טכניקה מעורבת, 

אקריליק וקולאז' על נייר וגבס, 

120X120 ס"מ.

חתום.

Dede Bendaid
Lost & Found, 2017,

Mixed media, 

acrylic and collage on paper and plaster.

120x120 cm.

Signed.

$ 4,000 – 6,000 29
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רון ארד הוא אמן, מעצב ואדריכל ישראלי מוערך שחי ופועל בעשורים 

האחרונים בלונדון וזכה להצלחה בכל תחומי פעילותו. כאמן הציג בין היתר 

במוזיאון MoMA בניו יורק, במרכז הברביקן בלונדון ומרכז פומפידו בפאריס. 

 Vitra, Kartell, Cassina, Alessi, Kenzo, LG, כמעצב עבד עם מותגים כמו

Samsung ועוד רשימה ארוכה, וזכה בפרסים רבים בתחום. מיצירותיו 

המוכרות ביותר בישראל בתחום האדריכלות הם מוזיאון העיצוב בחולון 

ומגדל ToHA בתל אביב.  רק לפני שנה נמכרה יצירה של ארד במחיר שיא 

במכירה פומבית בסך 1,232,500 ליש"ט והעניקה לו את התואר של היוצר 

הישראלי שיצירתו נמכרה במחיר הגבוה ביותר.

היצירה Love Song היא גולת הכותרת של סידרה חדשה שהציג ארד 

ב-2020 והיא מתבססת על משחק ויזואלי בייצוג השפתי של המילים – 

כאשר מתבוננים בהיפוך של המילה Love )אהבה( בגופן )פונט( המיוחד של 

 ,Love Song שיר(. יחד הן מהוות את הביטוי( Song ארד מתקבלת המילה

שיר אהבה, ואכן היצירה הזו היא שיר אהבה לשפה, לחומר ולמוסיקה. 

בליבה של העבודה נמצא פלינדרום )מילה מתהפכת, שניתן לקרוא אותה 

בהיפוך( שהמציא ארד לפני מספר שנים. הרעיון צץ במוחו בלילה והוא קם 

מיד לרשום אותו על מנת שלא יישכח.

נדמה כאילו המילה Love נגזרה מתוך התיבה עליה היא עומדת ויצרה 

בהיעדרה את המילה Song. רעיון השיקוף של המילים זו בזו מועצם על 

ידי השימוש במראה. המראה נמצאת בשימוש תדיר בקרב אמנים עכשוויים 

וטמונות בה יכולות מגוונות: היצירה משקפת את סביבתה ועל כן מושפעת 

מאוד מהמיקום ואופן ההעמדה שלה. בתנאים מסויימים היא אף עלולה 

להסתוות ולהיבלע לגמרי. יחד עם זאת, היצירה משקפת את דמותו של 

המתבונן ובכך הופכת אותו לחלק מהיצירה, ולו לזמן קצר.

בשימוש בגופן ייחודי והעמדה אנכית של מילים ניתן למצוא הומאז' ליצירתו 

 LOVE Sculpture האייקונית של האמן רוברט אינדיאנה  שיצר את פיסלו

לראשונה ב-1966 ומאז זכה לאינספור גירסאות, כולל זו שיצר במיוחד עבור 

 LOVE Sculpture-מוזיאון ישראל – 'אהבה'. ב-2011 נמכר אחד מפסלי ה

של אינדיאנה במחיר שיא תמורת 4,114,500 דולר במכירה פומבית.

בסדרה Love Songs יצר ארד מספר עבודות בסדר גודל קטן יותר בשילוב 

וורהול ואלביס  דימויים מהתרבות הפופולרית כמו דמותם של אנדי 

פרסלי. בכך מתחבר ארד למסורת הפופ-ארט שבאה לשקף את המציאות 

החברתית, אולם אינה משוללת הומור, דבר האופייני ליצירתו של ארד.

המוסיקה היא חלק בלתי נפרד מחייו של ארד )אחיו, עתר ארד הוא נגן 

כינור בינלאומי מוערך(, והוא מספר שמגיל קטן ביתו היה מלא מוסיקה. הוא 

הקדיש לכלי נגינה סדרת עבודות שלמה וגם ביצירה Love Song המוסיקה 

נוכחת דרך המשמעות של המילים.

יצירותיו של רון ארד מצויות באוספים חשובים בעולם כמו אלה של מוזיאון 

המטרופוליטן, ה-MoMA, מוזיאון ויקטוריה ואלברט, מרכז פומפידו ועוד. 

את עבודות האמנות שלו במרחב הציבורי ניתן לפגוש בלונדון, טוקיו, סיאול, 

מילאנו וגם בתל אביב.

שלומית פניג גורן

30

רון ארד )נ. 1951(
,Love Song

מראת נירוסטה, 136X99X14 ס”מ.

חתום.

Ron Arad )b. 1951(
Love Song,

stainless steel, 136X99X14 cm.

Signed.

$ 30,000 – 50,000

34
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ערן רשף )נ. 1964( 
עלה, 2005,

שמן על עץ, 26X21 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Eran Reshef )b. 1964(
Leaf, 2005,

Oil on wood, 26X21 cm.

Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000 31
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דוד ניפו )נ. 1964(
,2017 ,Particular Arrangements

שמן על עץ, 42X52 ס”מ,

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

David Nipo )b. 1964(
Particular Arrangements, 2017,

Oil on wood, 42X52 cm.

Signed, titled and dated on the reverse.

$ 6,000 – 9,000 32
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33

ג’וי ון ארוון )נ. 1980(
נוף אורבני, 2009,

שמן וטכניקה מעורבת על עץ, 

56X56 ס”מ

חתום ומתוארך.

Joy Van Ervan )b. 1980(
Urban Landscape, 2009,

Oil and mixed media on wood, 

56X56 cm.

Signed and dated.

$ 1,200 – 1,600

34

ניר אדוני )נ. 1980(
שורשים, 2017,

מתכת, חיתוך לייזר ונורות לד,

165X 106 ס"מ.

חתום וממוספר 1/5.

Nir Adoni )b. 1980(
Roots, 2017,

Metal, laser cutting and LED 

lights, 165X106 cm.

Signed and numbered 1/5.

$ 4,000 – 6,000

38



35

ינאי נבון )נ. 1993 (
 大手町 Otemachi ,מטרופוליטן

טכניקה מעורבת – חיתוכי לייזר, תאורת ניאון, הדפסת תלת מימד ואלומיניום. 

קוטר: 75 ס"מ )נטו(, קוטר כולל בסיס: 95 ס"מ. 

חתום וממוספר 1/5. 

Yanai Navon   )b. 1993( 
Metropolitan - Otemachi 大手町 

Mixed Media - Lazer Cut, led Neon, 3D Print, and Aluminum Lath. 

Diameter: 75 cm net, including base: 95 cm. 

Signed and numbered 1/5. 

$ 6,000 – 9,000
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זויה צ'רקסקי )נ. 1976(
 ,Lambada, 2018

שמן על בד, 120X80 ס"מ, 

חתום, מתוארך ומתואר.

Zoya Cherkassky )b. 1976(
Lambada, 2018,

Oil on canvas, 120X80 cm.

Signed, dated and titled.

$ 12,000 - 18,000 36
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גדעון רובין
 )נ. 1973(

שלוש אחיות, 2011,

שמן על בד, 122X102 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Gideon Rubin
 )b. 1973(

Three Sisters, 2011,

Oil on canvas, 122X102 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 20,000 - 30,000 37
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38

טקאשי מורקאמי )נ. 1962( 
,Mr. Dobtopus A

27X34 ,Painted Cast Vinyl ס"מ,

סדרה של 400, קופסה מקורית.

Takashi Murakami )b. 1962(
Mr. Dobtopus A,

Painted Cast Vinyl, 27X34 cm.

Series of 400,

including original box.

$ 4,000 - 6,000

39

יאיוי קוסמה )נ. 1929(
,Naoshima

שרף צבוע, 15X10 ס”מ.

הטבעת חותמת האמנית בתחתית.

מהדורה פתוחה.

Yayoi Kusama )b. 1929(
Naoshima,

Painted Resin, 15X10 cm.

Stamped with the artist’s stamp.

Open Edition.

$ 1,000 – 1,500

42
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KAWS
,Seeing

סגסוגת, קרמיקה, ותאורת לד. עם 

קופסת עץ מקורית, 

38X20X20 ס"מ.

חתום וממוספר 61/150.

מלווה באישור מקוריות וממוספר 

61/150 וקופסה מקורית.

KAWS
Seeing,

alloy, ceramic & LED light With 

original wooden box, 38X20X20 cm.

Signed and numbered 61/150.

Accompanied by a certificate of 

authenticity numbered 61/150 and 

the original box.

$ 30,000 – 50,000   

לא משנה אם תגדירו את KAWS אמן להמונים או 

יצרן צעצועים, בריאן דונלי הוא מאסטר במה שהוא 

עושה. הוא יודע בדיוק איך הוא רוצה שהאמנות שלו 

תרגיש והוא שולט במדיום שלו באופן מושלם. הוא 

ערבב גרפיטי עם איקונוגרפיה של סרטים מצוירים 

והמציא מחדש את האמנות העכשווית. היצירות 

שלו פתחו את עולם הגלריה לדור חדש והאסתטיקה 

שהוא המציא ממשיכה לצבור מעריצים ברחבי 

העולם.

מעצבי  המון  עם  פעולה  שיתופי  היו   KAWS ל-

אופנה חשובים, עם אמנים גדולים כמו קניה ווסט 

וטראוויס סקוט, השתתף במצעד של מייסיז בשנת 

 KAWS .2013 לשנת MTV 2012 ואף עיצב את פרס

פורטנייט  אף שיתף פעולה עם משחק המחשב 

ויצר בתוך המשחק הפופולרי הדמיה של תערוכת 

הסולו הראשונה שלו בלונדון כך ששחקנים מכל 

העולם יכולים להיכנס למוזיאון של KAWS ולהנות 

מיצירותיו. בשנת KAWS 2019 נכנס לרשימת האמנים 

 The KAWS החיים היקרים בעולם כאשר יצירתו 

Album נמכרה בסכום של 14.8 מיליון דולר במכירה 

פומבית בהונג קונג.

מאוס  מיקי  של  בדמות  בחר   KAWS במקרה  לא 

לבובה המפורסמת שלו – Companion. הוא שם 

לב שבעולם המצויר לכל הדמויות יש מאפיינים 

זהים – אותו מבנה גוף, גפיים וכפות ידיים. הוא רצה 

לייצר דמות שאנשים יוכלו לזהות ולהתחבר אליה. 

KAWS חיבר בין מיקי מאוס לקונספט הגולגולת 

 KAWS והוסיף במקום עיניים שני איקסים, ובכך 

ייצר מיקי מאוס עם טוויסט, עם מבט מורבידי על 

דמות שמקשרת אותנו באופן אוטומטי למשהו חיובי 

ושמח. KAWS הוא אחד השמות הכי חמים בסצנה 

הבינלאומית ומזכיר מאוד את אנדי וורהול, ז'אן מישל 

בסקיאט וקית' הרינג ששילבו בין עולם האופנה 

ותרבות הפופ לעולם האמנות.
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עדי נס )נ. 1966(
חיילים במים, 1999,

141X141 ,C-Print ס"מ.

עותק 1/3.

Adi Nes )b. 1966(
Soldiers in Water, 1999,

C-Print, 141X141 cm.

Edition 1/3.

 $ 15,000 - 25,000 41

שתי  ובעולם.  בארץ  רחבה  להכרה  שזכה  הישראלים  הצלמים  מבכירי  הוא  נס  עדי 

התמונות 'הנפת הדגל' ו'חיילים במים' הן מסדרת "החיילים" המפורסמת של נס, עליה 

האחרונה"  "הסעודה  המכונה  הצילום  גם  משתייך  אליה   ,1994-2000 השנים  בין  עבד 

שנמכר ב-2013 תמורת 377,000 דולר ומחזיק עד היום בשיא המחיר לצילום ישראלי.

נס, יליד קריית גת ובוגר בצלאל, ידוע בכך שכל הצילומים שלו מבויימים באופן מדוקדק, 

החל מבחירת השחקנים לדמויות וכלה בבגדים שילבשו ואחרון עזרי התפאורה בסט. 

נס אינו משאיר דבר ליד המקרה ועל כן בהתבוננות בצילומיו חשוב לדעת שהכל מכוון 

ולכל אלמנט יש משמעות ותפקיד. רבות מעבודותיו עוסקות בדימויי גבריות, מיתוסים 

והומוארוטיקה, כפי שניכר בעבודות כאן.

שעשה  כפי  אקרובטיקה,  דמוי  במופע  הדמויות  את  נס  מביים  הדגל'  'הנפת  בצילום 

ברבות מהעבודות המוקדמות בסדרת החיילים, על מנת להדגיש את הפן הפרפורמטיבי 

והלולייני בחיים המודרניים, ובמיוחד התצוגה המוחצנת המצופה מגברים צעירים בצבא. 

במקביל, מתבסס נס על דימוי הירואי מוכר של הנפת דגל הדיו – דגל ישראל המאולתר 

שהונף באום-רשרש ב-1949 – אחד המיתוסים ההירואים המוקדמים, שעיצב במידה 

רבה את הדימוי הצבאי הגברי בפן הויזואלי שלו. העמוד עליו מטפס החייל הוא סמל 

מ'דגל  להבדיל  זאת.  המדגיש  פירמידיאלי  מבנה  החיילים  יוצרים  סביבו  מובהק,  פאלי 

ולכן  נראית מטרה לעין  נס לא  בו ברורה מטרת הטיפוס על העמוד, הרי שאצל  הדיו', 

אלמנט הפגנת הגבריות לשמה בולט יותר.

Denis Cameron, Israeli Soldier 

Cools off in the Suez Canal, 1967.

צילומו של דניס קמרון משנת 1967.
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עדי נס )נ. 1966(
הנפת הדגל, 1994,

141X141 ,C-Print ס"מ,

עותק 1/3.

Adi Nes )b. 1966(
Flag Pole, 1994,

C-Print, 141X141 cm.

Edition 1/3.

 $ 15,000 - 25,000 42

במעיין  טובלים  חיילים  של  שגרתית  כביכול  סצנה  מוצגת  במים'  'חיילים  בצילום 

ומתרעננים בהפסקה מפעילות מבצעית. הם חובקים זה את זה באופן שניתן לפרש על 

הגבול בין 'סחבקיות' לאירוטיקה, ניכרת כאן חברות לצד כוחניות. פלג גופם העליון של 

הגברים גלוי בעוד החלק התחתון נמצא מתחת למים, נסתר מעינינו. גופם של ארבעה 

את  מעלה  ומניף  רטובה  מדים  חולצת  לובש  שבהם  המרכזי  בעוד  עירום  מהחיילים 

נשקו. הנשק הוא רובה M-16 מקוצר, האופייני לקצינים או יחידות מובחרות והוא טעון 

במחסנית כאילו זה עתה שבו החיילים ממבצע מוצלח. בעוד הארבעה נראים כעוסקים 

בשעשועים, הרי שהוא נראה כגיבור שניצח זה עתה במערכה. הוא אחד מהם אך מבטו 

מופנה מעלה. נראה שאינו לוקח חלק בסערה ורוח המשובה סביבו. דמותו של חייל זה 

מזכירה, ולא במקרה את דמותו של החייל האוחז נשק בתעלת סואץ, כפי שהופיע על 

השער של מגזין TIME ב-1967, אולם כאן בוחר נס להקיף אותו בחבריו על מנת להעביר 

מסרים אחרים.

נס זכה בפרסים רבים, כולל פרס קרן גוטסדינר לאמן ישראלי צעיר וכן הציג בגלריות 

בתל אביב, אמסטרדם, ניו יורק, טקסס ופריז. כמו כן הציג תערוכות יחיד במוזיאון תל 

אביב, המוזיאון הלאומי לצילום בפירנצה, המוזיאון לאמנויות יפות בסן פרנסיסקו ועוד.

שלומית אורן

הנפת דגל הדיו,

צילומו של מיכה פרי משנת 1949.
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מרים כבסה )נ. 1966(
ללא כותרת, 2020,

טכניקה מעורבת על בד, 70X70 ס"מ, 

חתום ומתוארך מאחור.

Miriam Cabessa )b. 1966(
Untitled, 2020,

Mixed media on canvas, 70X70 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000 43
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מרים כבסה )נ. 1966(
זמנו של עולם,

שמן על אלומיניום, 122X122 ס”מ.

חתום מאחור.

Miriam Cabessa )b. 1966(
The Time of the World,

Oil on aluminum, 122X122 cm.

Signed on the reverse.

$ 7,000 – 10,000 44

הפריצה האמנותית של הציירת מרים כבסה החלה בחידת הציור שהיא הביאה לשיח 

האמנות הישראלית. כבסה פיתחה שפה ציורית ייחודית, טכניקה של "ציור פעולה נשי" 

)feminine action painting( כדברי האוצרת שרה ברייטברג-סמל. במקום מכחולים, 

היא השתמשה בכלים כמו מגהץ, סמרטוטים, מגבים, פחי אשפה, צלחות וכוסות. 

בהמשך, ככל ששפה זו התגבשה, כבסה החלה להשתמש פחות ופחות בכלים ויותר 

בגוף שלה עצמה, כאשר הנשימה שלה מובילה את התנועה ומהווה עמוד תווך של 

פעולת היצירה. 

כבסה הופכת את הגוף שלה לכלי של הציור. היא לוקחת בחשבון שבאופן בו הצבע נוגע 

בקנבס נוצר רגע של מפגש מצמרר וחד פעמי. מקצב הנשימה שלה והדרך בה היא נעה 

יוצרים על הקנבס עקבות של תנועתה. העקבות מייצרות דימוי קצבי, תבנית רפטטיבית 

המכילה בתוכה את רטט הנשימה.  

הדימוי תופס, אוחז ומקפיא בתוכו את התנועה החיה והנושמת של כבסה. ציורי הפעולה 

.)soul painting( "אשר הפכו לציורי נשימה שלה, מוגדרים היום גם כ"ציורי נשמה

כבסה נמצאת באוספים של מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב, מוזיאון חיפה, המוזיאון 

הבריטי בלונדון, המוזיאון הלאומי של נשים באמנויות - וושינגטון, מוזיאון האוניברסיטה 

בוושינגטון, המוזיאון הלאומי של טקסס ועוד אוספים פרטיים רבים. 

1997 כבסה ייצגה את ישראל בביאנלה בוונציה. היא הזוכה הראשונה של  בשנת 

פרס גוטסדינר הכלל תערוכת יחיד במוזיאון תל אביב. זכתה בפרסים שונים והציגה 

בתערוכות יחיד וקבוצתיות בישראל וברחבי העולם. שתיים מיצירותיה מוצגות כרגע 

בתערוכה החדשה של האוסף הקבוע של מוזיאון תל אביב: "דמיון חומרי: אמנות 

ישראלית מאוסף המוזיאון".
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בשנת 2010 זכה ערן רשף בפרס ע"ש חיים שיף  לאמנות פיגורטיבית ־

ריאליסטית ובעקבות הפרס זכה להציג ב-2011 תערוכת יחיד במוזיאון 

תל אביב. התערוכה במוזיאון אמנם עוררה עניין, זכתה לתשבחות ומשכה 

תשומת לב, אבל גם אחריה, כמו לפניה, רשף המשיך לעבוד בשקט, כמעט 

בחשאי, מבחינת הקהל הרחב. "זה לא משהו מתוכנן אלא אישיותי, אני כזה, 

לא נוח לי בחברות גדולות", אמר רשף ל"מוסף כלכליסט" בראיון כמעט 

ראשון בחייו. 

ציוריו של ערן רשף מבקשים מן המתבונן לתת בהם עוד מבט, מבט נוסף 

החורג אל מעבר להישג הטכני שבמעשה הייצוג המדויק. הוא מצייר 

אובייקטים מציאותיים, ומכיוון שאיננו עובד מצילומים אלא מהתבוננות 

ישירה בלבד, אשליית המציאות בציוריו היא טוטאלית. אך, משכנעת 

ככל שתהיה, אשליה זו הנה ערך מוסף לאלמנטים מן המופשט, הנולדים 

מהחומריות ופני השטח של הציור.

תחילת דרכו של רשף היתה בציור ורישום של טבע דומם המתייחס יותר 

למסורת הציור, כאשר הרקע  לאובייקט  היווה חלק חשוב בעבודה. אולם, 

עם הזמן, התשוקה האמיתית שלו נמצאה במקומות אחרים, שבאו לידי 

ביטוי בעבודות שאמנם מוגדרות כריאליסטיות, אך מיקמו את הריאליזם 

כעמדת כניסה לציור, ולא המטרה הסופית.

ביצירה שלפנינו רשף משתמש באלמנטים שהינו מכיר מסביבתו הטבעית, 

במטרה לתת הצהרה רחבה יותר. חלקים שונים נועדו להביע אמירה 

מפורשת לגבי הציור. כל חלק ביצירה מצויר בטכניקה שונה, אך תחושת 

הציור כולו הומוגנית. 

לכאורה מדובר בציור ריאלסיטי, אך למעשה, הוא מאפשר מגוון עצום של 

פרשנויות. רק רשף מסוגל להנגיש לנו את חפירה, שנמצאה בצד הדרך, 

במלוא תפארתה. כשלומדים להכיר את רשף ויצירתו מבינים את היופי 

שבטקסטורות. את החפירה מוצגת בציור בשונה מהרקע של הטפט 

שעל הקיר. האת בולטת במלוא הדרה ותפארתה. לעומתה הטפט, מואר 

בצידו הימני וחלקו השמאלי כמעט ונעלם. האור הנע על הטפט ממיר 

את משמעותו מטפט מלכותי ארגמני, למשטח אורגני ומדמם, כמו שנרמז 

בכותרת היצירה.

עד היום הוצגו למכירה בבתי המכירות 34 יצירות של רשף, מתוכן 2 יצירות 

גדולות: "ישן נושן" נמכרה תמורת 41,400 דולר, והציור "ארון ורוד" נמכר 

תמורת 71,000 דולר. 

 שולמית נוס
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ערן רשף )נ. 1964( 
חבטה, 2022 - 2021,

שמן על עץ, 112X88 ס"מ.

חתום מאחור.

Eran Reshef )b. 1964(
Stroke, 2021 - 2022,

Oil on wood, 112X88 cm.

Signed on the reverse.

$ 40,000 - 60,000
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טל מצליח )נ. 1961(
אקדח מעשן, 

שמן על עץ, 61X80 ס"מ,

חתום מאחור.

Tal Mazliah )b. 1961(
Smoking Gun,

Oil on wood, 61X80 cm.

Signed on the reverse.

$ 5,000 – 8,000 46

ביצירה שלפנינו  מציירת האמנית את הפורטרט העצמי שלה, ציור ססגוני ועמוס פריטים 

משתמשת  היא  הציור  לצורך  וצפופות,  קטנטנות  מכחול  במשיכות  בונה  היא  שאותו 

במכחול דק עם כמה שערות בודדות. התוצאה הינה עבודה עמלנית וסיזיפית .

יצירותיה של טל מחייבות התבוננות קרובה בציור, התבוננות אינטימית וכל זאת במטרה 

להבחין במילים שאותם היא שוזרת בצורה שחוזרת על עצמה מספר פעמים בכל יצירה. 

והפעם היא כותבת "פעילים סוררים" ומי הם אותם פעילים סוררים? 

המציאות  נוכח  מאוים,  אך  פסטורלי  מקום  עזה,  בכפר  ופועלת  מתגוררת  מצליח 

הפוליטית המורכבת של החיים ליד הגבול. תחושת החרדה הקיומית מחלחלת לתוך 

ציוריה, גולשת מהחוץ אל הפנים, מתפשטת על פני המצע הציורי, וזורעת בו תחושת 

אי שקט תמידי.

כל יצירה של מצליח בנויה כחידה שאנו הצופים נדרשים לפענח. מבעד למעטה הצבעוני 

ציורי  לעולם  המתלכדים  משפטים  ואף  וסמלים  דמויות  דימויים,  של  שפע  מסתתרים 

ורגשי גדוש ומורכב. מתח תמידי מתקיים בן הגלוי לנסתר, בין חלק לשלם, ובין השורות 

טכניקות  מזכיר  מצליח  של  הציור  להציף.  מצליח  מבקשת  שאותן  התכנים  בעלות 

שטיח  מדמה  הוא  ולעיתים  בחרוזים  ששזור  בד  או  רקמה  כמו  ודקורטיביות,  עמלניות 

או גובלן.

יצירתה של מצליח מגיעה מתוך עולם פנימי עשיר, הציור משמש לה כלי לביטוי עצמי 

ודרך להעביר את חוויותיה. היא עושה שימוש בדימויים ובאזכור של כלי מלחמה וכל 

זאת מנפש סוערת שמתקשה להתמודד עם החיים ליד הגבול.

על  מספרת  היא  חודש  מלפני  הארץ  מעתון  חובב  לאופיר  מצליח  שהעניקה  בראיון 

"הקושי שחוותה בצעירותה בעקבות מחלת עור נדירה ממנה היא סובלת, על מחיקת 

הזהות המזרחית בקיבוץ ועל ההחלטה לא להביא ילדים לעולם". לא קלה היתה  דרכה 

הישראלית  בתרבות  מקומה  את  סללה  היא  ובהתמדה  בעקביות  אולם  מצליח,  של 

כאמנית מבטיחה כאשר מאחוריה מספר פרסים חשובים על יצירתה והחשוב בהם פרס 

רפפורט לצייר ישראלי בכיר שהוענק  לה בשנת 2009 ו-2 תערוכות מוזיאליות; האחת 

הרצליה  במוזיאון  והשניה   )2010( לטייל״  הלך  "הקונצפט  לאמנות,  אביב  תל  במוזיאון 

לאמנות עכשווית "שמחת עצירת הרצף" )2003(. 

מצליח חיה ויוצרת בדירה קטנה בקבוץ כפר עזה, היא ממעטת להציג, בכל שנה יוצרת 

7-8 עבודות בלבד ועל כן רשימת ההמתנה של אספני האמנות ארוכה. חייה כאמנית 

מנסה  ולא  לפתיחות  מגיעה  לא  היא  אישית,  אותה  שפגשו  האנשים  מעט  דופן,  יוצאי 

מסרים  מביעות  יצירותיה  ולעשות,  להעז  האומץ  בה  יש  האספנים,  בעיני  חן  למצוא 

כואבים וקשים שעוסקים בגופניות פגומה, ביחסים בין גברים לנשים ובאימת המלחמה.

עד היום הוצאו למכירה בבית המכירות 15 יצירות של מצליח מתוכן 10 עבודות בבתי 

המכירות הבינלאומיים סותביס וכריסטיס וכולן נמכרו.

שולמית נוס
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נירית טקלה )נ. 1985(
התוודות, 2022,

אקריליק על בד, 100X100 ס"מ.

חתום.

Nirit Takele )b. 1985(
Confession, 2022,

Acrylic on canvas, 100X100 cm.

Signed.

$ 12,000 – 16,000 47

כל   2015 כאשר  נירית טקלה פרצה לעולם האמנות בתערוכת הבוגרים בשנקר בשנת 

עבודותיה נחטפו מהקיר. ב- 2017 זכתה עבודתה ב״פרס הפטיש״ במסגרת יריד צבע טרי, 

ונמכרה במכירה פומבית בניו יורק במחיר העולה על הרף העליון של ההערכה.

של  הפרטית  הביוגרפיה  את  קושרת  "נירית  סותביס  של  השופטים  חבר  מנימוקי 

משפחתה וסיפור מאבקי העדה האתיופית לציור מרגש ורב הבעה, ציוריה הם פואטיים 

וסימבוליים, תוך שימוש מדויק בשפה  אישית שפיתחה  של צבע וקומפוזיציה".

בשנת 2019 אצרתי יחד עם חגית פלג רותם את התערוכה "שלוש הצפיות" של נירית 

טקלה בגלריה חזי כהן, כל 12 העבודות שהוצגו בתערוכה נמכרו סמוך מאוד לפתיחה. 

שמשכילה  מבריקה,  קולוריסטית  כל  קודם  היא  ביכולותיה:  מכיר  השוק  כי  היה  ניכר 

לשלב משטחי צבע מנוגדים, היוצרים השטחה וגוף בו זמנית. היא מתארת את הסביבה 

ביקורת  מעט  לא  בעבודותיה  ויש  בישראל,  האתיופית  העדה  חיי  ואת  שלה  הקרובה 

והתרסה.

הוידוי  לנערה,  הנער  שבין  הוידוי  את  נירית  מציינת   "Confession" שלפנינו  ביצירה 

העדה  סיפורי  של  התוודות  זוהי  ואולי  אהבה  של  וגילוי  התוודות  זוהי  אולי  מסתורי 

גלימה  שכמו  על  עוטה  הנער  והעדה.  המשפחות  של  כמסורת  ונשמרים  שעוברים 

מעוטרת באימרה  צבעונית אשר עוטפת גם את הנערה ומדגישה את הקרבה ביניהם.

זוכה להצלחה  כל תערוכה שלה  ייחודית בשדה האמנות המקומי,  היא אמנית  נירית  

לכוחה  מודעת  בהחלט  היא  וגדלה,  הולכת  לעבודותיה  שממתינים  האספנים  ורשימת 

כאמנית ומגיבה לרוח הזמן ולמקום, ולקונפליקטים בשיח התרבותי.

שולמית נוס
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רונן שהרבני )נ. 1974(
,Made in Israel, 2020

עבודת וידאו מסך מותאם, 72X42 ס"מ.

AP + 10 מהדורה של

מלווה באישור מקוריות חתום 

.AP וממוספר

Ronen sharabani )b. 1974(
Made in Israel, 2020

video on portrait screen, 72X42 cm.

Edition of 10 + AP

Accompanied by a certificate of 

authenticity signed and numbered AP.

$ 6,000 – 9,000 48
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רון ארד )נ. 1966(
מכונית מחוצה,

עץ, מתכת וגומי,

64X124X5 ס"מ.

חתום.

Ron Arad )b. 1966(
Pressed Car,

Metal, wood and rubber,

64X124X5 cm.

Signed.

$ 18,000 – 25,000 49
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אלי שמיר )נ. 1953(
דיוקן עצמי מצייר נוף, 2001,

שמן על בד, 140X240 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Eli Shamir )b. 1953(
Self-Portrait Painting the Landscape, 2001,

Oil on canvas, 140X240 cm.

Signed and dated.

$ 40,000   - 60,000 50
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בשנת 1999, לאחר שנים שבמהלכן למד, עבד ופעל הרחק מהכפר שבו 

נולד חוזר שמיר אל כפר יהושע וממקם את הסטודיו בקרבת המשק 

החקלאי של משפחתו -בקצה המושב.

את היצירה "דיוקן עצמי מצייר נוף" הוא מצייר בשנת 2001  שנתיים לאחר 

חזרתו לכפר . בציור הוא ניצב ליד כן ציור בלב שדה, מתבונן במראה 

שמונחת על הכן ומצייר את דיוקנו בנוף. הציור נטול פאתוס ומלא בקסם 

של נוף העמק הפרוס והשדות של  כפר יהושע . 

כבן לדור שלישי בכפר, העמק הוא סביבתו הטבעית של שמיר. הנוף, אותו 

ירבה לצייר לאורך השנים, כרוך בהווייתו והוא מכיר בו כל רגב- אדמה 

ושביל, ממש כמו את פניו וגופו שלו.  זהו נוף אוטוביוגרפי, שנוצר מתוך 

התבוננות והוא אינו שייך לאף אחד. האמן מעמיד את עצמו ואת כן 

הציור לנוכח העולם ומתאר את מעשה האמנות שהוא מחולל באמצעות 

הדיוקן.  בעוד מבטו רווי הרבדים נגלה בכמה וכמה זוויות: גבו של הצייר, 

גופו השרירי, השתקפות פניו, שיערו המלא במראה והפדחת שהחלה 

בראשו – סימנים של הגיל והזמן שחולף.

"אין חשוב מלחקור את מה שאנו רואים" אומר שמיר. ״להבנה שאנחנו 

רואים את אותו הדבר יש השלכות חשובות לעין ערוך. אקולוגיות, 

פוליטיות, מוסריות ונפשיות" )שמיר, 2022(.

3 יצירות  12 יצירות של שמיר בבתי המכירות מתוכן  עד היום נמכרו 

חשובות שניפצו את מחירי ההערכה:

בת יפתח – 44,000 $ )תירוש, 2014(

גבעת זיד – 27,500 $ )תירוש, 2014(

פיגמליון – 44,840 $ )תירוש, 2021(

זוהי אחת היצירות האיקוניות של האמן וניתן ללמוד על כך מרשימת 

הספרים והתערוכות בהן הופיע הציור )ראה למטה(.

שולמית נוס

ספרות ותערוכות:
אלי שמיר, גבולות המבט, מוזיאון הרצליה לאמנות 

עכשווית, ומשכן לאמנות עין חרוד, 2020. 

אוצרות: איה לוריא, יעל גילעת, עמ' 25 )מצולם(.

עמק, בדרך לכפר יהושע, אלי שמיר: ציורים. מוזיאון תל 

אביב לאמנות. 2009. אוצרות: פרופ' מרדכי עומר וד"ר 

דורון לוריא. עמ' 63 )מצולם(.

ספרות:
אלי שמיר, עיונים ביצירותיו, גדעון עפרת, הוצאת לוין, 

2022, עמ' 152 )מצולם(.

תערוכות:
תערוכת זוכי פרס שרת החינוך, התרבות והספורט, 

מוזיאון ישראל, ירושלים 2007.

מוזיאון ויטוריאנו, רומא, 2009.

Literature & Exhibition:
Eli Shamir, The Boundaries of Perspective, the 

Herzliya Museum of Contemporary Art, and the 

Ein Harod Art Center. 2020. Curators: Aya Luria, Yael 

Gilat. Page 25. )Photographed(.

Emek, on the way to Kfar Yehoshua, Eli Shamir: 

paintings. Tel Aviv Museum of Art. 2009. Curators: 

Prof. Mordechai Omer and Dr. Doron Luria. Page 63 

)Photographed(.

Literature:
Eli Shamir, Observing his Artworks, Gidoen Ofrat, 

Levin Pubisher, p. 152 )illustrated(. 

Exhibitions:
Exhibition of the Ministry of Education, culture 

and Sports Prize winners, The Israel Museum, 

Jerusalem, 2007.

Museo del Vittoriano, Roma, 2009.
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אליהו אריק בוקובזה )נ. 1963(
נערה עם פרח, 2009,

גואש וקולאז' על קרטון, 65X48 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Eliahou Eric Bokobza )b. 1963(
Girl with a Flower, 2009,

Gouache and collage on cardboard, 

65X48 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 1,500 - 2,000

52

שי אזולאי )נ. 1971(
כנפיים סגולות,

שמן על בד, 100X120 ס”מ.

חתום  מאחור.

Shay Azoulay )b. 1971(
Purple wings,

oil on canvas, 100X120 cm.

Signed on the reverse.

$ 7,000 – 10,000

56



זויה צ’רקסקי )נ. 1976(
,2012 ,Let’s Go

שמן על בד, 120X170 ס”מ.

חתום, מתואר ומתוארך.

Zoya Cherkassky )b. 1976(
Let’s Go, 2012,

Oil on canvas, 120X170 cm.

Signed, titled and dated.

$ 30,000 – 50,000 53

היצירה שלפנינו שייכת לסדרת ציורי המוזיאונים שנעשתה בין השנים 2016-2006. 

בסדרה זו מציירת צ'רקסקי חללי מוזיאונים לאמנות בת זמננו שבהם מתחוללות דרמות. 

בציור זה בוחרת צ'רקסקי לתאר משפחה בורגנית שמגיעה למוזיאון והדבר האחרון 

שהם מצפים לפגוש  היה פסל במצב גופני קיצוני כביטוי למצב נפשי. 

המשפחה נאלמת דום, הבן מנסה להתחבא מאחורי האם והילדה הקטנה שאותה אוחז 

האב מנסה בעזרת ידה להניא את האב מלהביט במצב המביך.

בחלל המוזיאון מוצגים ציורי נוף בגוונים של אפור ולבן ומעט שחור, אידיליה ושלווה 

בחלל, הכל שקט וזורם עד לרגע שבו המשפחה נתקלת בפסל.

בסדרה זו ובציור זה בפרט מפנה צ'רקסקי את  חיצי הביקורת והאירוניה כלפי עולם 

האמנות, וכן כלפי חוויית צריכת האמנות במוזיאונים, אספני האמנות ועסקניה וביקורת 

על המוסכמות החברתיות של המוזיאונים ועולם האמנות.

הדימוי של הדמות שכורעת על רגליה ואשר אותה בוחרת צ'רקסקי להכניס לציור הינו 

 Post'  אשר נחשף לראשונה בתערוכה הקבוצתית ,Kiki Smith של האמנית Tale המיצג

Human'  בשנת 1992. התערוכה עסקה בשאלה 'פוסט אנושי': "האם יכול לקרות שהדור 

הבא יהיה הדור האחרון שלנו של בני אדם אמיתיים?"

האמנית קיקי סמית יצרה לאורך השנים עבודות פיסול המשקפות את העניין בגוף 

האדם ובתפיסות פמיניסטיות, יצירות אלו מזוהות עם מה שמכונה ABJECT ART )אמנות 

הבזות( שמתייחס ליצירות העוסקות בנושאים המאיימים על תחושת הניקיון וההיגיינה 

שלנו, במיוחד הגוף ולתפקודו, חומרים שהם לרוב טאבו.

בדומה לקיקי סמית גם זויה עושה שימוש ב- ABJECT ART הן בסדרת ציורי הפעולה והן 

בסדרת המוזיאונים, שתי סדרות נפלאות.

זויה עטורת הפרסים היא האמנית הישראלית הכי מבוקשת בשנים האחרונות ויצירה 

זו מהסדרה הכי מפורסמת שלה מבטאת בדיוק את האירוניה שהאמנית מנסה להעביר. 

שולמית נוס

 צילום הפסל של קיקי סמית 

משנת 1992.
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אסף בן צבי )נ. 1953(
ללא כותרת, 

שמן על בד, 49X53 ס"מ,

חתום.

Asaf Ben-Zvi )b. 1953(
Untitled,

Oil on canvas, 49X53 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

55

איברהים נובאני )נ. 1963(
ללא כותרת,

שמן על בד, 85X90 ס"מ,

לא חתום.

Ibrahim Nubani  )b. 1963(
Untitled,

Oil on canvas, 85X90 cm.

unsigned.

$ 3,000 - 5,000

58



יהודית לוין )נ. 1949(
ללא כותרת, 1990,

שמן וטכניקה מעורבת על בד, 

204X159 ס”מ.

חתום ומתוארך.

Yehudit Levin )b. 1949(
Untitled, 1990,

Oil and mixed media on canvas, 

204X159 cm.

Signed and dated.

$ 10,000 – 15,000 56

59
T

ir
o

c
h

e
 c

o
n

T
e

m
p

o
r

a
r

y



אורי גרשט )נ. 1967(
,2014 ,On Reflection, Virtural B02

100X86 ,C-Print ס"מ

מלווה באישור מקוריות

וממוספר 6/6.

תערוכה: אורי גרשט: רסיסים, 

מוזיאון תל אביב לאמנות, 2015,

אוצר: ד"ר דורון לוריא. 

Ori Gersht )b. 1967(
On Reflection, Virtural B02, 2014,

C-Print, 100X86 cm.

Accompanied by a certificate of

authenticity numbered 6/6.

Exhibition: Uri Gersht: Shards,

Tel Aviv Museum of Art, 2015,

Curator: Dr. Doron Luria.

$ 15,000 – 25,000 57

60



עילית אזולאי )נ. 1972(
,2011 ,Room #8, Wall no. 3

100x167 ,Archival Pigment Print ס"מ,

חתום וממוספר 4/5 מאחור.

Ilit Azoulay )b. 1972(
Room #8, Wall no. 3, 2011,

Archival Pigment Print, 100x167 cm.

Signed and numbered 4/5 on the reverse.

$ 15,000 - 25,000 58

סדרת Room #8 הוצגה בתערוכות הבאות:

פרס קונסטנטינר לצילום של אמן ישראלי, מוזיאון תל אביב – 

לאמנות, תל אביב, 2011. 

עילית אזולאי, מונה ומכנה, מוזיאון הרצליה לאמנות, 2011. – 

תערוכת פרס משרד התרבות והספורט, מוזיאון פתח תקווה, – 

 .2012

 – Paris Photo .2013 ,חדר #8, גלריה אנדראה מייזלין, ניו יורק

  LA – Andrea

 – , Meislin Booth, Paramount Pictures • Studios 

לוס אנג'לס, אפריל 2013. 

ספרות:

אורית בולגרו עריכה, עילית אזולאי: ללא סוף לבסוף, ברלין, – 

2014, עמוד 37 )מצולם(. 

סוזן לנדאו, בסטודיו: עילית אזולאי, אמנות באמריקה, ניו יורק, – 

2013, עמוד 164-165 )מצולם(.

כבר בתערוכת-היחיד הראשונה שלה ב- 2010 )גלריה ”מנשר”( הגדירה עילית אזולאי 

את עצמה כ”ציידת משוטטת”, אמנית היוצאת לתור אחר ממצאים סמויים הטמונים 

בקירות בתים; והממצאים כמוהם כעקיבות, כזיכרון האוצֵר בחובו היסטוריות ומצבי 

נפש; מעין ”ארכיאולוגיה של ערים”. היא, שאינה שוכחת את שסיפר לה בילדותה סבה, 

רפאל, שבקירות בתים טמונים סודות, כתבה ב- 2011 , שנת הצילומים שלפנינו: ”בעבודה 

שלי אני יוצרת סביבה ויזואלית מבוימת, המנכיחה מבט שהוא טיפולוגי וחקרני ויחד 

עם זאת בדוי וחסר פתרון… לרוב אני מתחילה עם זיהוי מבנים אשר מיועדים להריסה. 

הם נמצאים באזור הדרומי של תל אביב, היכן שאני מתגוררת…” סיפור הצלחתה 

המטאורית של עילית אזולאי בישראל ובעולם ראשיתו ב- 2010 , מאז תערוכת בוגרי 

התואר השני ב”בצלאל”, כאשר נרכשו צילומיה, בין השאר, על ידי מוזיאון ישראל. משם 

והלאה – החוזה עם הגלריה לצילום הניו-יורקית, ”אנדראה מייזלין”; התמיכה העזה 

מצד אספן הצילום, שלום שפילמן )מי שייסד בתל אביב מכון לצילום(; רכישת עבודתה, 

”חדר 8# ” )מסדרת הצילומים הנוכחיים( על ידי ”מרכז פומפידו” בפאריז ) 2013 (; רכישת 

אותה עבודה מונומנטאלית על ידי המוזיאון לאמנות מודרנית בניו-יורק ) 2015 (; והשיא 

– הצגת עבודתה בתערוכה קבוצתית ויוקרתית של צלמים עכשוויים באותו מוזיאון ניו-

יורקי יוקרתי ) 2016 (. בדרך, תוך שמיוצגת בישראל על ידי גלריה ”ברוורמן”, זכתה עילית 

אזולאי בפרס שרת התרבות ובפרסים לצילום מטעם מוזיאון תל אביב ומוזיאון ישראל. 

ללא כל ספק, צלמת בעלת שיעור קומה בינלאומי. שני הצילומים הנוכחיים נמנים על 

עידית צילומיה של עילית אזולאי: מיצב קירוני של צילומים המתעדים חפצים שנמצאו 

באתרי בנייה ובבניינים המיועדים להריסה. תהליך חקרני עמוק סופו מערך חזותי כמו-

ארכיוני, שמזמיננו לצפייה במין ”ספרייה” של דימויי מושאים, ולא פחות מכן, צפייה 

במרקם אסתטי עתיר דמיון ו”מוזיקליות”. הרבה מדובר בשנים אלו, במרחבי הפילוסופיה 

והאמנות, על ”ריאליזם ספקולטיבי”, שבסימן עניין גדול באובייקטים, ודומה שצילומיה 

המרתקים של עילית אזולאי הם מופת למגמה זו. 

גדעון עפרת

The Room #8 Series was exhibited in:

– The Constantiner Photography Award for an Israeli 

Artist, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, 2011. 

– Ilit Azoulay, Numerator and Denominator, Herzliya 

Museum of Art, 2011. 

– The Ministry of Culture and Sport Award Exhibition, 

Petah Tikvah Museum, 2012. 

– Room #8, Andrea Meislin Gallery, New York, 2013. 

– Paris Photo LA – Andrea Meislin Booth, Paramount 

Pictures Studios, Los Angeles, April 2013. 

Literature: 

– Orit Bulgaro, Ed., Ilit Azoulay: Finally Without End, 

Berlin, 2014, p. 37 )illustrated(.

– Suzanne Landau, In the Studio: Ilit Azoulay, Art In 

America, New York, 2013, p.164-165 )illustrated(.
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סמאח שחאדה )נ. 1987(
סברסים,

עיפרון ופחם על נייר, 30X21 ס"מ,

חתום.

Samah Shihadeh )b. 1987(
Sabres,

Pencil and charcoal on paper,

30X21 cm.

Signed.

$ 1,200 - 1,600

60

גל ויינשטיין )נ. 1970(
ענק אבק, 2008,

צמר פלדה על נייר, 100X80 ס”מ.

 Gal Weinstein )b. 1970(
Dust Cloud, 2008,

Steel wool on paper, 100X80 cm.

$ 4,000 – 6,000

62



בשנים  האמנות  לעולם  פרצה  אשר  פיגורטיבית,  ציירת  הינה  עכו  העיר  ילידת  דבאח 

עיפרון עוסקים  וברישומי  ציוריה  הריאליסטים אותם היא מציירת בשמן  האחרונות.  

בעולמה של האישה הערבייה - הפלסטינית מנקודת מבטה של אישה צעירה.

ערכיות־ תפיסות  שמבטאים  והמרחבים  הזהויות  שבין  המתח  את  בוחנות  עבודותיה 

מוסריות לבין הנפש והכמיהה לרצון אישי ובחירה חופשית.

כבת להורים מוסלמיים שחיו בעיר עכו למדה דבאח בשנים ראשונות במסגרות חינוך 

יהודיות,  וגדלה בין יהודים וערבים. אל שכניה וחבריה משני המגזרים התייחסה דבאח 

כשווים, כך חונכה בביתה.

במהלך אירועי הטרור  של תחילת שנות ה-2000 בעת  לימודיה באוניברסיטה העברית 

בירושלים נחשפה דבאח לראשונה בשסע הפוליטי בין 2 העמים והיא מספרת: "למרות 

שתמיד חשתי שייכת לשני המגזרים, הרגשתי בשניהם גם זרה וגם שונה. בקרב ערבים 

היהודים  בקרב  הישראלי.  הצד  עם  וההזדהות  המבטא  האופי,  מבחינת  שונה  נחשבתי 

הערבי  שלי,  העם  עם  הזדהות  כשהפגנתי  לכעס,  זכיתי  אף  ולעיתים  שונה  נחשבתי 

פלסטיני בעזה או בגדה".

ביצירתה של דבאח אין מתח והציור אינו קורא תיגר על המסורת והעבר, היא עובדת 

מתוך צילומים שצילמה ועליהם היא עובדת ומגדילה אותם בסטודיו שבביתה. הדימויים 

לקוחים מתוך עולמה וסביבתה הטבעית, אין לה צורך לצאת ולחפש נושאים לציור, הם 

מקיפים אותה והם למעשה סיפור חייה  שאותו  היא  בוחרת לשתף עמנו הצופים. בחלק 

מהיצירות נירוונה מציירת את עצמה פעם בחיקה של סבתה ופעם מתפללת, למסורת 

ולתרבות שעליה גדלה חלק חשוב ביצירתה.

ביצירה שלפנינו בוחרת דבאח לחשוף את דמותה של הקדרית שעוסקת במלאכת יד, 

רב הנסתר על הנגלה ביצירה, הסצנה משקפת את חופש הבחירה והשלווה שאותו היא 

ואף  האספנים  ליקירת  דבאח  הפכה  האמנות  לעולם  שפרצה  מרגע  לעצמה.  מבקשת 

הציגה בתערוכות רבות, כל עבודה אותה היא מסיימת מוצאת מיד אספן ובסטודיו אין 

עבודות פנויות. בשנת 2017 זכתה דבאח בפרס ציון לשבח של מוזיאון הכט, ובשנת 2022 

הוענק לה ת פרס מפעל הפיס לקטלוג.

שולמית נוס

נירוונה דבאח )נ. 1981(
קדרות, 2022,

שמן על בד, 120X120 ס"מ.

חתום ומתוארך מאחור.

Nirvana Dabbah )b. 1981(
Pottery, 2022,

Oil on canvas, 120X120 cm.

Signed and dated on the reverse. 

$ 5,000 – 7,000 61

63
T

ir
o

c
h

e
 c

o
n

T
e

m
p

o
r

a
r

y



62

אורי קצנשטיין )2018 – 1951(
ללא כותרת,

ברונזה צבועה וברזל, 80X80X100 ס”מ.

Uri Katzenstein )1951 – 2018(
Untitled,

Painted Bronze and iron,

80X80X100 cm.

$ 8,000 – 12,000

63

טל פרנק )נ. 1973(
כלב על תריס מזגן, 2009,

32X40X15 ס”מ.

Tal Frank )b. 1973(
Dog with one AC, 2009,

32X40X15 cm.

$ 1,000 – 1,500

64



64

סיגלית לנדאו )נ. 1969(
סימון, 2013, 

ברונזה, גובה: 71 ס״מ, רוחב: 40 ס"מ,

חתום וממוספר 2/6.

מלווה בתעודת מקוריות חתומה 

וממוספרת 2/6 ע"י האמנית.

Sigalit Landau  )b. 1969(
Simone, 2013,

Bronze, height: 71 cm., width: 40 cm.

Signed and numbered 2/6.

Accompanied by a certificate of 

authenticity signed and numbered 

2/6 by the artist.

$ 15,000 - 20,000
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65

יגאל עוזרי )נ. 1958(
,Lizzy

שמן על בד, 51X76 ס"מ, 

חתום. חתום מאחור. 

Yigal Ozeri )b. 1958(
Lizzy,

Oil on canvas, 51X76 cm.

Signed. Signed on the reverse.

$ 8,000 - 12,000

66

פמלה לוי )2004 - 1949(
נשים בחוף,

שמן על בד, 30X29 ס"מ,

חתום.

Pamela Levi
Women on the Beach,

Oil on canvas, 30X29 cm.

Signed.

$ 800 - 1,200

66



יגאל עוזרי )נ. 1958(
נערה, 2012,

שמן על בד, 91X136 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Yigal Ozeri )b. 1958(
Girl, 2012,

Oil on canvas, 91X136 cm.

Signed and dated. Signed and dated on the reverse.

$ 10,000 - 15,000 67
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ליאת אלבלינג )נ. 1980(
 ,2018 ,A Leap of Imagination #4

120X80 ,pigment print ס"מ,

.1AP + 3 סדרה של

Liat Elbling )b. 1980(
Leap of Imagination No. 4, 2018,

Pigment print, 120X80 cm.

Edition of 3 + 1AP

$ 4,000 - 6,000 68

68



גיל מרקו שני )נ. 1968(
,2018 ,The Wallpaper Hangers

אקריליק וטוש על בד,

224X180 ס"מ, 

חתום.

Gil Marco Shani )b. 1968(
The Wallpaper Hangers, 2018,

Acrylic and marker on canvas,

224X180 cm.

Signed.

$ 15,000 - 20,000 69
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70

יהודית סספורטס )נ. 1969(
עצים, 

שמן על דיקט,

65X60 ס"מ.

Yehudit Sasportas )b. 1969(
Trees,

Oil on plywood,

65X60 cm.

$ 7,000 - 10,000

תערוכה: הנהר, יהודית סספורטס, 

מוזיאון ברקלי, אוניברסיטת 

קליפורניה, ברקלי, 2002-2003.

Exhbition: The River, Yehudit 

Sasportas, Berkeley Art 

Museum, University of 

California, 2002-2003.

יהודית סספורטס היא מבכירות האמניות בישראל, זוכת פרסים 

בשנת  בונציה  בביאנלה  ישראל  את  ייצגה  וכן  רבים  ומלגות 

תואר  בעלת  וכן  בבצלאל  ושני  ראשון  תואר  בוגרת  היא   .2007

יורק.  בניו  יוניון  קופר  לאמנויות  באקדמיה  לפיסול  מהמחלקה 

סספורטס פעילה בתל אביב וברלין במקביל ומשמשת כמרצה 

בכירה בבצלאל.

העבודה 'קולות הלילה' היא חלק מסדרת הביצה של האמנית, 

שהוצגה בארץ ובעולם. הסדרה נולדה מתוך היתקלות מקרית 

של סספורטס בכתבה על ביצת דריסברג בצפון-מערב גרמניה 

במהלך נסיעת רכבת. הנושא משך וריתק אותה עד שהחליטה 

להצטרף למשלחות מחקר של מדענים שיוצאות מספר פעמים 

בשנה. במשך 13 שנים הצטרפה למשלחות אלו, במהלכן צילמה 

אזור  היא מעין  אותן. הביצה הטובענית  והקליטה  את הביצות 

דמדומים בין חיים ומוות, בין ים ויבשה. מבחינת סספורטס זהו 

דימוי לפצע פתוח שאיננו נרפא. הצילומים וההקלטות מהווים 

בסטודיו,  שמתבצע  סספורטס  של  לרישום  המוצא  נקודת  את 

אליהם נוספים רבדים נוספים. החלוקה הורטיקלית של העבודה 

מייצגת מבחינת האמנית את החלוקה בין המודע ותת-המודע. 

האנכים מייצגים את החדירה פנימה אל העומק, בעוד המעגלים 

הציור  והתרחשות.  לתנועה  סמל  אדוות,  מהווים  הקונצנטרים 

בנוי שכבות שכבות המהוות נוף מוחשי כמו גם נוף פנימי, בהם 

אלמנטים קלים לזיהוי על ידי הצופה, אולם אחרים רומזים על 

ההזרה וההתקה מהמציאות הפיזית החיצונית.

סספורטס הציגה תערוכת יחיד גדולה במוזיאון ישראל ב-2013 

אחרות.בשנים  סדרות  גם  כמו  הביצה  סדרת  את  שכללה 

ערים  במספר  משמעותיות  יחיד  תערוכות  הציגה  האחרונות 

מוזיאליים  באוספים  מצויות  עבודותיה  ובדנמרק.  בגרמניה 

ופרטיים חשובים.

שלומית אורן

70



יהודית סספורטס )נ. 1969(
,2009 ,Night voices

דיו על נייר,

150X200 ס"מ.

 ,Galerie Eigen + Art, Berlin :קטלוג

קטלוג התערוכה, 2015 )מצולם(.

Yehudit Sasportas )b. 1969(
Night voices, 2009,

Ink on paper,

150X200 cm.

Publication: Galerie Eigen + Art, Berlin, 

Exhibition catalog, 2015 )Illustrated(.

$ 15,000 - 25,000 71
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ארם גרשוני )נ. 1967(
דיוקן עצמי, 2014,

שמן על עץ, 50X40 ס”מ.

חתום מאחור.

Aram Gershuni )b. 1967(
Self Portrait, 2014,

Oil on wood, 50X40 cm.

Signed on the reverse.

$ 10,000 – 15,000 72

72



ניר הוד )נ. 1970(
נערה,

טכניקה מעורבת על בד,

170X180 ס"מ.

Nir Hod )b. 1970(
Girl,

Mixed media on canvas,

180X170 cm.

$ 15,000 - 20,000 73
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סיגלית לנדאו )נ. 1969(
דיפטיך: דו צדדי,

 A History of Symbolosis

שמן, אקריליק, עיסות נייר

ופיברגלס על בד.

180X115 ס"מ כ"א,

חתום מאחור.

Sigalit landau  )b. 1969(
Diptych: Double-sided,

A History of Symbolosis,

Oil, acrylic, paper pulp, 

and fiberglass on canvas, 

180X115 cm each.

Signed on the reverse.

$ 30,000 - 50,000 74

74
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75

אייל יערי
ללא כותרת, 

טכניקה מעורבת על עץ, 94X122 ס”מ.

חתום.

Eyal Yaari
Untitled, 

Mixed media on wood, 94X122 cm.

Signed.

$ 2,000 – 3,000

76

מוש קאשי )נ. 1966(
ענפים,

שמן על בד,

60X60 ס”מ.

Mosh Kashi )b. 1966(
Branches,

Oil on canvas,

60X60 cm.

$ 5,000 – 7,000

76



אורן אליאב )נ. 1975(
תקרה )מסדרת הכנסיות(, 2012,

שמן על בד, 164X164 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך.

Oren Eliav )b. 1975(
Ceiling, 2012, )from the Church Series(

Oil on canvas, 164X164 cm.

Signed, titled and dated.

$ 15,000 – 25,000 77
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עברי לידר )נ. 1974(
,Party

216X144 ,C-Print ס"מ.

חתום וממסופר 3/5.

Ivri Lider )b. 1974(
Party,

C-Print, 144X216 cm.

Signed and numbered 3/5.

$ 4,000 – 6,000 78
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ם  י נ מ א ה ל  ש ת  ו נ מ א ה ת  ו ר י צ י ת  א ה  ר י מכ ל ד  י מ ע ה ל ם  י כ ו ז ו  נ ח נ א ש ם  י נ ש  3 0 ר  ב כ

ת  י ב ת  מ ק ה ל  3 0 ה ת  ו יג ג ח ל  רג ל  . ם ו ח ת ב ר  ת ו י ב ם  י ר כ ו מ ה ו ם  י ב ו ש ח ה ם  י י ל א ר ש י ה

הפומבית.  במכירה  להשתתף  דרכם  בתחילת  לאמנים  גם  לאפשר  החלטנו  המכירות, 

תירוש UNFOLD משרת שתי מטרות: מצד אחד הוא מאפשר לאמניות ואמנים בתחילת 

שני  ומצד  ותיקים,  אמנות  אספני  בפני  שלהם  האמנות  את  לחשוף  שלהם  הקריירה 

ר  ת ו י ם  י ש י ג נ ם  י ר י ח במ ת  ו נ מ א ש  ו כ ר ל ם  י ר י ע צ ם  י נ פ ס א ו ת  ו י נ פ ס א ל ר  ש פ א מ א  ו  ה

 . )$ 1 ,500 UNFOLD מוצעות למכירה במחיר התחלתי של  )כל עבודות האמנות ב-

יזכו להשתתף במכירה?  אבל איך בוחרים אילו אמנים 

להחליט.  לנו  שתעזור  מיוחדת  ועדה  ו  כינסנ ולכן  פשוטה,  לא  היתה משימה  אכן  ו  ז

הרכבנו  חדשים,  לקהלים  המכירה  של  הזה  החלק  את  להנגיש  שלנו  מהשאיפה  כחלק 

ועדה מגוונת אשר חבריה לאו דווקא מגיעים מרקע אוצרותי. 

זה המקום להודות מכל הלב לחברי הועדה על הזמן והמחשבה שלהם:

רני רהב

בעלים ויו״ר ״רן רהב 

תקשורת ויחסי ציבור״

ואספן אמנות

שולמית נוס

שירותי יעוץ באמנות 

וקיטלוג לאוספים.

גיא פינס

איש תקשורת, מפיק 

ואספן אמנות.

מאיה נגרי

מעצבת ובעלת

.MAYANEGRI המותג

ינאי פרישר גוטמן

מעצב פנים וזוכה 

פרסים, איש תקשורת 

ומרצה בתחום העיצוב.

ולכם - הלקוחות הותיקים שלנו, אספני האמנות המנוסים. 
מקווים שתהנו מהיוזמה החדשה ותגלו אמניות ואמנים חדשים שיצטרפו לאוספים שלכם.
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זהר טל ענבר
מארס,

שמן על בד, 95X54 ס"מ,

חתום מאחור.

Zohar Tal Inbar
Mars,

Oil on canvas, 95X54 cm.

Signed on the reverse.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 3,500 - 2,500 $

זהר טל ענבר נולדה בקיבוץ מזרע, כיום חיה ועובדת בסטודיו בביתה שבאלון הגליל. 

למדה ציור אצל הצייר אלי שמיר בכפר יהושע, ולאחר מכן לתואר ראשון באמנות 

באוניברסיטת חיפה. בציוריה נפגשים תולדות האמנות והמציאות הישראלית. 

בעבודתה עוסקת זהר בחיפוש אחר גיאומטריה, קומפוזיציה והרמוניה טונאלית, כפי 

שלומדים בבית הספר של הירשברג בירושלים. הטכניקה הזו היא כלי לשילוב של 

סיפור מקומי או אישי על הבד.

נוצרה בהשראת הפיסול הרומי העתיק, סיפורי מיתולוגיה  'יפי נשק'  הסדרה 

והאיקונוגרפיה הנוצרית, וסיפור אישי. הציור "מארס" מתאר את אל המלחמה 

כשהוא שרוע למרגלות כיסא מלכות בצבע ארגמן עז. האיש הצעיר כמארס אינו 

עומד בתנוחת ניצחון וגם לא מראה כוח אלא חולשה ועייפות. הסידרה כולה עוסקת 

בגופם ונפשם של גברים צעירים שהתגייסו לצבא אך נתקלו בקשיים וחוסר התאמה 

שבעקבותיהם חוו פחד וכשלון במקום גאווה וניצחון.

80

ישראל דרור חמד
מקלף הבצלים, 2018,

שמן על בד, 160X100 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yisearl Dror Hemed
Onion Peeler,2018,

Oil on canvas, 160X100 cm.

Signed and dated.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 5,000 -  3,000 $

במרכז הציור של דרור חמד עומדות דמויות של גברים, שאת מרביתם הוא פוגש 

באקראי. הוא מבקש רשות לצלמם, ואחר כך מצייר אותם בסטודיו לפי הצילומים. 

הגברים המצוירים יכולים להיות רופאים בהפסקת צהרים קצרה, מבקרים במוזיאון 

או מקלף בצלים בחנות ירקות. הציורים עצמם מצוירים בצבע שמן דשן על בד פשתן.

ישראל דרור חמד הציג תערוכות יחיד במוזיאון תל אביב לאמנות, במוזיאון לאמנות 

ישראלית, רמת גן, בגלריה העירונית לאמנות בעפולה, וכן השתתף בחממת האמנים 

של יריד האמנות "צבע טרי". זוכה הפרס ע"ש חיים שיף לאמנות פיגורטיבית-

ריאליסטית לשנת 2020.

80
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דן אורימיאן
,Sami, 2005

שמן על בד, 250X180 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Dan Ormian
Sami,2005,

Oil on canvas, 250X180 cm.

Signed and dated.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 6,000 -  4,000 $

דן נולד בירושלים, 1975. בוגר תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני מהאקדמיה לאמנות 

בצלאל. הציג בתערוכות רבות בארץ – תערוכות יחיד וקבוצתיות, ובמספר תערוכות 

בחו"ל. העבודות המשמעותיות ביותר של דן עד היום הן ציורי שמן פיגורטיביים גדולי 

מימדים. בחלקן תיאר סצינות אנושיות, אירועים ומפגשים בין בני אדם בקונטקסטים 

שונים. בחלקן התמקד בדיוקנאות ובדמויות ספציפיות, בדרך כלל מסביבתו הקרובה, 

כאשר הוא מביים אותן במצבים שונים, או משתמש בצילומים קיימים ומשחק איתם.

81

מאיה ישראל
 ,In Between, 2022

שמן על בד, 100X90 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Maya Israel
In Between, 2022, 

Oil on canvas, 100x90 cm.

Signed and dated. 

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 3,500 - 2,500 $

בעבודותיה של מאיה היא מבקשת לחקור דימויים המציעים אפשרויות חזותיות 

למניפסטציות חיים. כאלו המדמות מצבים של מציאות חלומה ועל-טבעית למצבי 

היות אדם בעולם. מאיה היא בוגרת לימודי M.F.A  מהמחלקה לאמנות, בצלאל, 

אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים )2008( ו-B.F.A - מהמחלקה לאמנות, בצלאל, 

אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים. בעבר הציגה בתערוכות יחיד בגלריה פיינברג 

פרוג'קטס; בית האמנים ירושלים; גלריית קונטמפוררי; מוזיאון אשדוד לאמנות; 

מוזיאון חיפה לאמנות. זוכת הפרס לציור על שם שושנה איש-שלום )2015(; פרס 

M.F.A בצלאל )2007( ומלגות רזידנסי לאמנים בצרפת וגרמניה.  עידוד היצירה, 

עבודותיה נמצאות באוספים ציבוריים ופרטיים.
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פואד אגבאריה
ללא כותרת, 2021, 

שמן על בד, 140X100 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Fouad Agbaria
Untitled, 2021,

Oil on canvas, 140x100 cm.

Signed and dated. 

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 5,000 - 3,000 $

ביצירתו פואד מתעד את זיכרון המקום – הכפר מוסמוס שבו נולד וגדל, וממנו שאב 

את השראתו: עולם הילדות בין גדרות הצבר, הבית הישן, ניחוחות הזעתר, שדות 

הבקיה, זיכרונות חטופים של סבו וסבתו, עדרי הבקר והצאן בעונת הקציר וכרמי 

הזיתים. רבות מעבודותיו קיבלו את השראתן מההווי הכפרי, והן מתעדות את 

האהבה שקושרת אותו לסביבתו מעוררת ההשראה. ביצירה של השטיח עם משאית 

הצעצוע ועלה הצבר, פואד מנסה להציב דיאלוג שמתממש ברבדים שונים בחייו 

האישיים, התרבותיים והפוליטיים
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ענת רוזנסון בן-חור
בין קול לרעש, 2021,

אקריליק על בד, 180X140 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Anat Rozenson Ben-Hur
Between Sound and Noise, 2021,

Acrylic on canvas, 180X140 cm.

Signed and datedץ

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 5,000 - 3,000 $

ענת רוזנסון – בן חור היא ילידת ירושלים 1979. כיום היא חיה ויוצרת ברמת הגולן. 

בוגרת תואר ראשון בהצטיינות במחלקה לאמנות בבצלאל )קיבלה פרס מטעם 

מיטשל פרסר על פרויקט הגמר( ותואר שני באמנות באוניברסיטת חיפה.  בשנתיים 

האחרונות הציגה שתי תערוכות יחיד בסין ובקרוב צפויה תערוכת יחיד נוספת 

בשנחאי וכן תערוכה קבוצתית במוזיאון בסין. הציגה בתערוכות קבוצתיות בארץ 

נושא מרכזי שענת חוקרת  זימאק.  זוגית בגלריה  ובחו"ל, בין היתר בתערוכה 

בעבודותיה הוא המרחב הביתי מתוך נקודת מבט נשית. העבודות עוסקות בשאלת 

מהות הבית. בכמיהה אליו, בעוצמתו ואתגריו עבורה כאישה וכאם. כמו כן, גם בניסיון 

לפענח את המתח בין המרחב הפיזי של הבית לבין קיומו במרחב הנפשי.
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רעות דפנא
משפחה בבריכה, 2022,

אבקת פחם על נייר, 30X45.5 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Reut Dafna
Family at the Pool, 2022,

Charcoal powder on paper, 30X45.5 cm.

Signed and dated.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 3,500 - 2,500 $

רעות דפנא היא ילידת 1981 ממושב שרונה שבגליל התחתון. חיה ויוצרת בקיבוץ 

מעוז חיים שבעמק המעיינות. בוגרת לימודי אמנות פלסטית במכון לאמנויות תל-חי, 

בעלת תואר ראשון ותלמידתו של אלי שמיר. הטכניקה המרכזית שבה היא עובדת 

היא רישום באבקת פחם. השתתפתה ביריד צבע טרי 2021 באוצרותה של חגית 

פלג רותם. ובשבוע האמנות ב - Scope Miami באוצרותה של רחל מיילר בדצמבר 

 21c Museum ,האחרון. עבודותיה נמצאות באוסף דובי שיף, אוסף שירה וישי דוידי

Hotel ובאוספים פרטיים נוספים ברחבי הארץ והעולם. 
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עופר גרינולד
,2021 ,Our Lady of Mischief )Adi(

חימר, צבעי שמן, גלגל אופניים, זהב 22 קראט, 210X40X50 ס"מ 

)כולל הסטנד(,

לא חתום.

Ofer Grunwald
Our Lady of Mischief )Adi(, 2021,

Mixed media, 210X40X50 cm )Stand included(,

Not signed.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 5,000 - 3,000 $

הפסל נבחר להשתתף בתערוכה הנחשבת FACE2022, תערוכת פסלי דיוקן בלונדון. 

רוכש הפסל יקבלו לאחר סיום התערוכה בספטמבר 2022. 

העבודה החלה כדיוקן פשוט של עדי, בת ה-11.5, אך חיוכה הספק-שובב ספק-

ממזרי היווה מקור השראה שאי אפשר היה לסרב לו. הדיוקן קיבל חיים משל עצמו, 

והתפתח לקומפוזיציה בת שלושה חלקים המתמקדת כולה באותו חיוך המרחף לו 

בין עולם הילדות לעולם המבוגרים. אופיה העדין וטוב-הלב דרש הילה מעין-קדושה, 

אך נטע השובבות שבה הכתיב שההילה תהיה עשויה מגלגל אופני ילדים. הכנות 

שבחיוכה מהדהדת בידה המורמת בשבועת הצופים, אך הזיק בעיניה מרמז על ידה 

השנייה, המצליבה אצבעות מאחורי גבה בתנועת ש.ק.ר.

עפר גרינולד הוא אמן רב-תחומי הפועל במיצבי מדיה-מעורבת ופיסול פיגורטיבי. 

עבודותיו הוצגו בתערוכות קבוצתיות ותערוכות יחיד בארץ ובעולם. בכלל זה, הוא 

היה בין המועמדים לפרס Figurativas 2021 של המוזיאון האירופאי לאמנות מודרנית 

)MEAM( בברצלונה – אחד הפרסים היוקרתיים בעולם לפיסול פיגורטיבי ריאליסטי.
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זיו קורן
 פסטיבל האביב והצבע "הולי" בננדגאון, 

הודו, 2017.

C-print על פיירספקס, 100X150 ס"מ.

חתום וממוספר מאחור 1/12.

Ziv Koren
The Holy Festival, India, 2017,

C-Print on Perspex, 100X150 cm.

Signed and numbered 1/12.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 6,000 - 4,000 $

25 שנה. קורן הינו  זיו קורן עובד כצלם עיתונות למעלה מ- 

צלם במערכת העיתון “ידיעות אחרונות”, נציג סוכנות הצילום 

האמריקאית Images Polaris בישראל ועובד על פרויקטים 

אישיים בארץ וברחבי העולם. כצלם חדשות ודוקומנטרי מתעד 

קורן נושאים הומניטאריים בארץ ובעולם כמו הקורונה בישראל, 

מצב העוני בעולם, הקונפליקט הישראלי-פלסטינאי, אסון 

הצונאמי בדרום-מזרח- אסיה, ועוד…  

צילומיו עטורי הפרסים של קורן נכללו במגוון תערוכות יחיד 

 Metropolitan-וקבוצתיות ברחבי העולם, כולל מוזיאון ה

בטוקיו, ה- Museum Memorial בספרד, MAAXI – המוזיאון 

לאמנות ברומא, איטליה. צילומיו פורסמו במגוון רחב של 

 Magazine Time ,Newsweek , Le עיתונים בינלאומיים כולל

 ,Paris Match ,Der Spiegel ,Stern ,The Sunday Times, The

New York Times ואחרים. קורן זכה במספר רב של עיטורים 

ופרסים, כולל ה-Photo District News Award )ארבע פעמים(. 

International Color )פעמיים(,  Yann Geffroy, פרס   פרס 

ו-POYi )פעמיים(.
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מיכל גבריאלוב
תהלוכת שבועות,

שמן על צילום מעובד, 90X140 ס"מ,

חתום.

Michal Gavrielov
Shavuot Parade,

Oil on processed photography, 90X140 cm.

Signed.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 3,500 - 2,500 $

"תהלוכת שבועות" היא עבודה בטכניקה. עורכת )צילום ציור( 

חלק מסדרה שהייתה מוצגת בתערוכת יחיד בגלריה של בית 

אמנים תל אביב. בשנת 1932 הובלו ילדי ת"א בתהלוכה שיצאה 

מבית העיריה דאז. את הצילום צילם סבא ד"ר פרנץ ליטואר, 

שעלה מברלין, וצילם מ-1910 ועד מותו את קורותיו בתוך 

העולם המשתנה הזה. העבודה משדרת אופטימיות, ציונות 

והאמונה שהמדינה שבדרך תהיה טובה מהגלות. מיכל ליטואר 

גבריאלוב, נכדתו, ירשה את הארכיון שלו ומשתמשת עד היום 

בצילומיו כבסיס לעבודתה והשראה.
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דניאל מנו בלה
אחיזה, 

צילום וטכניקה מעורבת,

40X60 ס"מ, 

חתום מאחור.

Daniel Mano Bella
Hold,

Photograph and mixed media,

40X60 cm.

Signed on the reverse.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 3,000 - 2,000 $

העבודה -האחיזה - היא אותו רגע של התמודדות 

עם הפרידה מהמוכר שקורה ע״י הסתרה וחשיפה 

איטית של הלא ידוע, האחר, הזר. העבודה מורכבת 

ממספר צילומים בחשיפה ארוכה, כאשר בצילום 

אחד מצולמים הדמויות ובצילום שני מצולם הצל 

של הדמויות כאשר ע״י טכניקה של חיתוך והרכבה 

)קולאז'( לבסוף נוצר דימוי )צילום( אחד שמורכב 

מרבים. לדניאל תעודת הערכה על עשיה אמנותית 

ממוזיאון לוקסמבורג. והשתתפה בתערוכות במרחב 

הציבורי של אגף התרבות של עיריית תל אביב, 

 Art & Museum התראיינה לכאן תרבות, ולמגזין

לונדון.
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אלדד פניני
הסעודה האחרונה,

113X63 ,C-print ס״מ,

חתום וממוספר 1/5 מאחור.

Eldad Pnini
The Last Supper, 

C-print, 113x63 cm. 

Signed and numberd 1/5 

on the reverse.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 3,500 - 2,500 $

העבודות של פניני מבטאות תשוקה, מיניות, פחד, 

פנטזיה ורגשות דתיים ופותחות צוהר לעולם תת-

ומרתק. העבודות הן צילום אמנותי  מודע עשיר 

מבויים עם מודלית עירום המשולבות בטבע החי, 

האורבני, עירום באירועים ארכיטיפיים, היסטוריים 

פריזמות  דרך  האנושות  בתולדות  ואמנותיים 

שעוברות ומעובדות מדור לדור. העבודות משקפות 

טבע לצד קדמה, אהבה לעומת פחד וטוהר לעומת 

אכזריות, הבאות לידי ביטוי בצורות שונות ומגוונות.

פניני, בוגר מכון אבני לאמנות, התחיל את לימודי 

האמנות כבר בגיל צעיר, כשלמד רישום וציור לנוער 

בשנותיו  שלמד  מה  כל  את  תל-אביב.  במוזיאון 

בתחום האומנות פניני מיישם בצילום, המצלמה, 

המודל והמחשב הם כלי העבודה ה"מכחול שלי", 

שאיתם הוא יוצר עולם של פנטזיה ורגשות.
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גיל הלר
הווילה, 

שמן על בד, 50X70 ס"מ, 

חתום מאחור.

Gil Haller
The Villa, 

Oil on canvas, 50X70 cm.

Signed on the reverse.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 5,000 - 3,000 $

גיל הלר למד ציור אצל ישראל הרשברג ובבית הספר 

הבינלאומי לציור אומבריה, איטליה. בעל תואר 

ראשון במדעי הרוח ובלימודי תואר שני בחינוך בדגש 

על מערכות טכנולוגיות. עבודותיו נמצאות באוספים 

פרטיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל ביניהם אוסף מוזיאון 

ישראל ואוסף יד ושם. גיל חבר בגילדה הבינלאומית 

תקופתיות  תערוכות  שמציגה  ריאליסטי  לציור 

בגלריות ובמוזיאונים מסביב לעולם ומקדמת את 

מסורת הציור הריאליסטי.

92

קורל גרשוני
נוף, 

אקריליק על בד, 60X80 ס"מ, 

חתום מאחור.

Coral Gershony
Landscape,

Acrylic on canvas, 60X80 cm.

Signed on the reverse.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 3,500 - 2,500 $

קורל גרשוני הוא אמן צעיר בתחילת הדרך, בן 23. הציג 

בתערוכה של האוצרת נורית טל-טנא ״אמני העמק״. 

נוף  בציורים של גרשוני באים לידי ביטוי הטבע, 

הארץ והארכיאולוגיה. באמצעות האמנות הוא מציב 

שאלות ומחשבות שמעסיקות אותו ברמה האישית 

וכקולקטיב מתוך החברה הישראלית ומשתף אותן 

עם הצופה. הציור שלפנינו צויר בעיצומה של מגפת 

הקורונה, כחלק מכמיהה אל החופש והטבע וגם 

בחינה מחודשת של זהות שעלתה בזמן השירות 

הצבאי. 
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איילת רוזנברג
,Found in Infinity

שמן על בד, 80X100 ס"מ,

חתום.

Ayelet Rosenberg
Found in Infinity,

Oil on canvas, 80X100 cm.

Signed.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 3,500 - 2,500 $

אילת רוזנברג היא אמנית, ציירת ורשמת. במקור 

מנטף ומירושלים, כיום חיה ויוצרת בתל אביב. 

היא בעלת סטודיו ללימוד רישום וציור במרכז תל 

אביב ומלמדת במחלקה לאמנות בסמינר הקיבוצים. 

נושאי העבודות של רוזנברג מגוון ומשתנה והיא 

שואבת השראה מהחיים סביבה ומאינטראקציות 

שלה עם הסביבה. נושאים שחוזרים בעבודות שלה 

דיאלוגים  יוצרת  היא   – והתכתבות  דיאלוג  הם: 

ויזואליים בין יוצרים שונים ובוחנת את הקשר שנוצר 

בתגובה של דימוי לדימוי מבלי להשתמש במילים. 

רוזנברג הציגה בתערוכות קבוצתיות ביניהם: גלריה 

ND, תערוכה אורבנית של  גלריה   ,Art & About

עיריית תל אביב, גלריה תל אביב\ איילת השחר 

וגלריית הרחוב של סמטאות יפו העתיקה. עבודותיה 

מוצגות באוספים שונים בארץ.  
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משה טרקה
תן חיבוק,

אקריליק על פשתן, 88X130 ס"מ, חתום.

Moshe Tarka
Give a Hug,

Acrylic on linen, 88X130 cm. Signed.

מחיר פתיחה: 1,500 $
מחיר הערכה: 3,500 - 2,500 $

משה הוא יליד אתיופיה 1981. בשנת 1984 בגיל שלוש 

עלה עם משפחתו לישראל דרך סודאן במבצע משה. 

טרקה הוא אמן רב תחומי העוסק בציור, עבודות 

תבליט בטכניקה מעורבת, פיסול, מייצב ציורי ועוד. 

עבודותיו נובעות מתוך מחקר של הזהות האישית 

ישראלי-יהודי-שחור. מתוך העמדה  שלו כאמן 

האישית נובעת עמדה חברתית-פוליטית רחבה יותר 

אשר לעיתים גם מתבטאת ביצירות אשר מביעות 

מחאה אל מול ההגמוניה הישראלית הלבנה. טרקה 

הוא אמן פעיל ועבודותיו הוצגו בתערוכות יחיד 

וקבוצתיות שונות בישראל וביניהן בפרויקט "זומו" – 

לוד, תערוכת יחיד כזוכה הפרס לאמני אשדוד בבית 

האמנים באשדוד ועוד. יצירותיו נמצאות באוספים 

פרטיים שונים בארץ ובעולם.

87
T

ir
o

c
h

e
 c

o
n

T
e

m
p

o
r

a
r

y



96

אורלי מונטג )נ. 1975(
,White Rabbit

יציקת פורצלן וטכניקה מעורבת, 

גובה: 60 ס"מ, 

חתום. מהדורה 1/1.

Orly Montag )b. 1975(
White Rabbit,

Porcelain casting and mixed media, 

height: 60 cm.

Signed. edition 1/1.

$ 3,500 - 5,000

95

רון קדמי )נ. 1959(
לבן על לבן,

C-Print וטכניקה מעורבת,

120X80 ס”מ,

חתום וממוספר 3/5.

Ron Kedmi )b. 1959(
White on White,

C-Print and mixed media,

120X80 cm.

Signed and numbered 3/5.

$ 4,000 – 6,000

88



אביב גרינברג )נ. 1991(
מגן נוצות,

חיתוך MDF צבוע וטכניקה מעורבת,

160X170 ס"מ,

חתום מאחור.

Aviv Grinberg )b. 1991(
Feathered Shield,

Colored MDF cutting and mixed media,

170X160 cm.

Signed on the reverse.

$ 4,000 – 6,000 97
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Know Hope - אדם יקותיאלי )נ. 1986( 
 We Can’t Remember Our Real

,Names

טכניקה מעורבת על מכלול עץ,

97X122 ס"מ,

חתום.

Know Hope - Adam Yekutieli )b. 1986(
We Can’t Remember Our Real Names, 

Mixed media on a wooden assembly,

97X122 cm.

Signed. 

$ 6,000 - 9,000 98

Klone ו-Know Hope הם מחלוצי אמני הרחוב שהחלו להציג גם בגלריות וזכו להערכה 

רחבה בעולם האמנות הממסדי. הם זכו להציג בניו יורק, ברלין, קייב, לוס אנג'לס, לונדון, 

טורונטו, פאריס ועוד ועבודותיהם מצויות באוספים חשובים בארץ ובעולם כולל אוסף 

מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב ואוסף בנו כלב.

Know Hope, הידוע גם כאדם יקותיאלי, החל ליצור ברחובות תל אביב בסביבות 2005, 

ומאז צבר נוכחות מרשימה, קהילת תומכים גדולה, ביניהם מעריצים שאספו עם השנים 

את עבודותיו מהרחוב אל בתיהם. הוא פרסם שני ספרי אמן מרשימים בהוצאה עצמית, 

ב-2007  החל  נטושים,  במבנים  קולגות  עם  שיזם  התערוכות  על  נוסף  פנזינים.  ומספר 

להציג בגלריות ובמוסדות שונים, בעיקר בחו"ל. בשנת 2011 הציג תערוכת יחיד בביתן 

הלנה רובינשטיין של מוזיאון תל אביב לאמנות. ההצלחה הרבה של תערוכותיו אפשרה 

לו להתמקד רק ביצירה, בהרחבת תחומי הפעילות ובהחזקת סטודיו פעיל בדרום העיר 

שבו הוא עובד מדי יום. 

האחרונים  העשורים  שני  במהלך  פיתח  הישראלי,  הבנקסי  המכונה   ,Know Hope

האמיתיים,  מהחיים  ותצפיות  מצבים  לשיקוף  המשמשת  ושפה  חזותית  איקונוגרפיה 

ולתעד את הרעיון של המאבק האנושי הקולקטיבי.

ידוע בעבודות האסמבלאז' שלו, בהן הוא מחבר חפצים שונים שהוא מוצא  יקותיאלי 

 We Can’t Remember Our Real לקומפוזיציה, בה הוא משלב ציור. בשתי העבודות

הגפיים  בעלת  הדמות  אותה  חוזרת   Until We Could Not Anymore ו-   Names

הארוכות והראש העגול שעל זרועה לב אדום, שמזוהה מאוד עם האמן. מוטיב הידיים 

גם הוא חוזר בעבודותיו של יקותיאלי כסממן אישי.

Klone, ובשמו האמיתי איגור רבליס, החל ליצור גם הוא ברחובות תל אביב באמצע שנות 

והתסכולים  הקשיים  ואת  מאוד,  עליו  השפיע  לישראל  מאוקראינה  המעבר  ה-2000. 

הביע דרך הגרפיטי, שפה שהכיר עוד מהבית, מארץ מוצאו. מסורת אורבאנית זו אפשרה 

לו לתפוס בעלות על הסביבה שלו וְלַאלֵף טריטוריה עוינת ומרוחקת וכך הפך את הזר 

למוכר.

ב-2011 החל להציג גם בתערוכות וגלריות בארץ ובעולם. בעבודות הסטודיו שלו הוא 

לייצר  במטרה  מקומיות  ואיקונוגרפיות  סמלים  האמנות,  מתולדות  אלמנטים  משלב 

גשר בין תרבויות והפיכה של התרבות האוניברסלית לרחבה ומכילה, ללא מחיקה של 

העבר האינדיבידואלי. הוא עושה שימוש בטכניקות השגורות באמנות הרחוב כמו ספריי 

ושבלונות, גם בעבודות הסטודיו שלו.

בעבודה Family Matters ששמה הוא דו משמעי )ענייני משפחה וגם משפחה חשובה( 

הצבעים  פלטת  לעבודותיו.  שאופייני  באופן  חשוף,  מהדיקט  חלק   Klone משאיר 

נצמד  אינו  האמן  שלו,  מהעבודות  ברבות  כמו  אותו.  מאפיינת  היא  גם  המצומצמת 

לפורמט המלבני המקובל.

שלומית אורן

90
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Klone )נ. 1983(
,Family Matters, 2010

טכניקה מעורבת על עץ,

100X100 ס"מ,

חתום.

Klone )b. 1983(
Family Matters, 2010,

Mixed technique on wood,

100X100 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

100

Know Hope - אדם יקותיאלי
)נ. 1986( 

 Until we Could not :טריפטיך

,Anymore

טכניקה מעורבת, 145X149 ס"מ,

חתום מאחור.

Know Hope - Adam Yekutieli
)b. 1986(

Triptych: Until we Could not 

Anymore,

Mixed media, 145X149 cm.

Signed on the reverse.

$ 6,000 - 9,000
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יהודית סספורטס )נ. 1969(
ללא כותרת, 1998,

טכניקה מעורבת וקולאז' על נייר,

49X69 ס"מ, 

חתום.

Yehudit Sasportas )b. 1969(
Untitled, 1998,

Mixed media and collage on paper, 

49X69 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

רועי רוזן )נ. 1963( הוא אמן, יוצר סרטים ומחבר שנודע בעבודות פרובוקטיביות ורבות 

רבדים, המאתגרות את הגבולות שבין ההיסטוריה וההווה, הבדיון והתעודה, הפוליטי 

1997 וחולל  והאישי. כך במיצב חיה ומות כאווה בראון, שהוצג במוזיאון ישראל ב 

שערורייה פוליטית, וכך גם בדמותה הבדויה של ז׳וסטין פרנק, אמנית ומחברת זימה 

יהודייה בלגית. רוזן הקדיש שנים ליצירת עבודתה, שכללה לא רק תערוכות של כל 

ציוריה אלא גם ספר )זיעה מתוקה, הוצאת בבל, 2001(, וסרט קצר )שתי נשים וגבר, 

2005, ציון לשבח בפסטיבל אוברהאוזן( ב 2010 יצר רוזן שני סרטים קצרים, הילריוס 

וצא. צא הוצג לראשונה בפסטיבל ונציה שם זכה בפרס אוריזונטי לסרט הטוב ביותר 

באורך בינוני. הסרט זכה בפרסים רבים נוספים, והיה מועמד לפרס האקדמיה האירופית 

לסרט הקצר הטוב ביותר. הסרט ערוץ האבק )2016( הוצג במקביל בפסטיבל פידמרסיי 

)שם זכה בשני פרסים(, ובתערוכה דוקומנטה 14, שם הוצג לצד פרויקטים נוספים של 

היוצר. ב 2016 הוצגה במוזיאון תל אביב תערוכת יחיד רטרוספקטיבית בשם 'תערוכה 

קבוצתית', שכללה את גופי העבודות המרכזיים ורחבי-היריעה של רוזן: חיה ומות 

כאווה בראון, ז'וסטין פרנק, מקסים קומר מישקין, הלילה של ולדימיר, הסוחר העיוור, 

וכן סדרות דיוקנאות עצמיים, בעלי מקצוע, ציורי מרטירים ועוד. ב 2018 נערכה לרועי 

רוזן תערוכת יחיד מקיפה במרכז פומפידו, פריז, תחת השם סיפורים באפילה.  בשנה 

האחרונה השלים את העבודה על הפרויקט קפקא לקטנים, הכולל סרט באורך מלא )111 

דקות( וכשבעים ציורים. הסרט הוקרן במוזיאון תל אביב ובסינמטק תל אביב, ובמקביל 

מוצגים ציורים מן הפרויקט בתערוכה בגלריה רוזנפלד. עבודותיו של רועי רוזן נכללות 

באוספים ציבוריים ופרטיים בארץ ובעולם, ביניהם: מרכז פומפידו, פריז; CNAP פריז; 

מוזיאון ישראל, ירושלים; מוזיאון תל אביב; מוזיאון חיפה לאמנות; אוסף דורון סבג ועוד. 

רוזן מכהן כפרופסור מן המניין במדרשה לאמנות, מכללת בית ברל.

הציור מרטיר חבוי )Hidden Martyr( הוא חלק מסדרת ציורי המרטירים הכוללת 35 

עבודות שמן על נייר. ציורים אלו עוסקים בקדושים מעונים מתולדות הנצרות, שהעדיפו 

לסבול רדיפות, עינויים ואף מוות על פני כפירה באמונתם. כמו ברוב עבודותיו של 

רוזן, גם הציורים בסדרה זו עמוסים במסמנים, סמלים, רמזים והקשרים תיאורטיים, 

היסטוריים או תרבותיים. לעיתים הנרטיב והפרשנות שהוא מציע מעוגנים בעובדות 

ובאמת, ולעיתים הם אירוניים, פרודיים או בדויים לחלוטין. הוא משלב בעבודותיו 

מוטיבים איקונוגרפיים נוצריים ומשתמש במגוון מקורות השראה: כתבי יד מאוירים 

מימי הביניים, ציורים של גדולי הציירים הקלאסיים, ותצלומים מן המאה ה־19. בציורי 

המרטירים נשזרים המיתי והדתי בביוגרפי והפרטי. בתמות דתיות ואמנותיות מוכרות, 

משולבים אזכורים אוטוביוגרפיים ועכשוויים. באופן זה ההיסטוריה הופכת לכוח 

אקטיבי ודינמי הטעון במשמעויות חדשות. רוזן בוחן את זהותו האישית, המינית 

והדתית באמצעות דיאלוג עם מסורת אירופית ונוצרית. פניהם של רבים מן המרטירים 

בסדרה הם בעצם פניו שלו או של הקרובים לו. הדימוי העצמי של רוזן כמרטיר מקבל 

ביטוי גם באמצעות המסגרת שנבחרה לכל הציורים בסדרה – מסגרת אליפטית דמוית 

שקד הנקראת מנדורלה )mandorla(. מסגרות כאלו שימשו במסורת הציור הנוצרי 

למסגר דימויים של הבתולה הקדושה או של ישו. בסדרה זו אפשר לראותן כרמז 

למראה המשקפת את זהותו של האמן המתבונן בה. בציור מרטיר חבוי, מסתתרים פניו 

של המרטיר בסבך צמחייה באופן שמאזכר ציורי חידה בשבועונים לילדים ובאיורים 

לאגדות. הדידקטיות של סיפורי האגדות מצויה גם בסיפורי המרטירים. רוזן מצליב בין 

שני הז'אנרים העממיים הללו, וממקם את המרטירים שלו באזור דמדומים של הונאה 

וקסם. ציור זה לא עוסק במרטיר מסוים, אלא במטא-מרטיר, כאלגוריה לנושא בכללותו. 

92



רועי רוזן )נ. 1963(
,1994 ,Hidden Martyr

שמן על נייר, 75X58 ס"מ, 

חתום.

Roee Rosen )b. 1963(
Hidden Martyr, 1994,

Oil on paper, 75X58 cm.

Signed.

$ 12,000 - 18,000 102
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104

לוסי אלקויטי
מלך הטובים, 

אקריליק, קולאז’ וטכניקה מעורבת 

על קרטון, 92X40 ס”מ. חתום.

Lucy Elkvity
King of the Good, 

Acrylic, collage and mixed media 

on cardboard, 92X40 cm. Signed. 

$ 2,000 – 3,000

תערוכה: הביאנלה לאמנויות ולעיצוב, 

מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, 2020.

Exhibition: The Tel Aviv Crafts 

and Design Biennale, Eretz Israel 

Museum, Tel Aviv, 2020.

103

Pilpeled
ללא כותרת, 

אקריליק על עץ, 60X40 ס”מ.

חתום.

Pilpeled
Untitled,

Acrylic on wood, 60X40 cm.

Signed.

$ 4,000 – 6,000
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הכלה שלפנינו ביצירה "מישהו שומר עלי" לבנה וענוגה אולם גם היא נשטפת בדמעות.  

לדברי חן "הדמעות לא בהכרח ביטוי של עצב לפעמים הן מבטאות אושר".

ובו בזמן צומחת  הכלה במרבית היצירות של שיש, היא בת דמותה, נשטפת בדמעות 

מוקפת  טווס,  של  כנפיים  ומצמיחה  ביזנטית  כמלכה  מקושטת  מונומנטליים,  לממדים 

בעלי חיים וסמלים כמו עין-דמעה, כתר, רגלי ציפורים.

בדמות  היברידי  חיות  צמד  שומרים  ועליה  וצחורה  ענוגה  הכלה  עלי"  שומר  ב"מישהו 

ציפור עם מקור צהוב ודולפין. הציפור והדולפין גדולות מהכלה, מקיפות וכמו עוטפות 

אותה, והופכות למעשה לחופתה, מצד אחד הן מגוננות עליה ומצד שני נשענות עליה. 

הכלה אינה מפוחדת, היא עומדת זקופה וגאה, היא יודעת שהציפורים והירח המלא באו 

להגנתה. חן שיש בוחרת לצייר תמיד את פניה של הכלה בצורת לב והעיניים הן עיני 

שקד שחורות, יוקדות ומלוכסנות בדומה לאלו של הציפורים.

הוורוד של חן שיש לא הלך לשום מקום, הוא מלווה אותה מתחילת הדרך, ורוד עז ולא 

מתנצל, אין בו ורדרדות לשמה, הוא צבע עמוק והפעם היא בוחרת בו לכד הגדול שעליו 

נשענת הכלה. למרות שאנו רואים ביצירה רק את חציו של הכד, שובל ההינומה ושמלתה 

של הכלה גולשים על הכד ומעבירים לנו את גבולות הגזרה של חציו השני. הכלה והכד 

כמו מתאחדים, משלימים זה את זה, ואולי הכד הוא החצי השני? אותו בן זוג, חתן? 

מוטיב  הצמה הופיע לראשונה בתערוכה "לזה בדיוק התכוונתי"  תערוכה שהוצגה בבית 

אנה טיכו ושם הופיעו לראשונה הצמות שהן מחווה להוריה ולסבתה שאותה זוכרת חן  

עם 2 צמות. לכלה בציור צמה ארוכה ומעוטרת בהוד והדר.

בחלקו התחתון של הציור, לרגליה של הכלה בוחרת חן למקד את קערת הפירות עם 

רגלי הציפור, המשפך מדמה מקור של ציפור. קערת הפירות צריכה למלא את הכד וגם 

את הכלה. 

ישמור עליה?  נוגה, לבדה, דמעותיה נמהלות בדמעות העולם, מי  זאת, הכלה  ולמרות 

גוון הרקע הירוק משרה אוירה של אטמוספירה לילית ומיסתורית, וכך היא מתבוננת בנו 

לבדה מתוך בחירה או נטושה ולרגע אינה מאבדת מכוחה, יופיה, מהבעירה של עוצמות 

הבריאה והפריון שהיא מבטאת.

שולמית נוס

חן שיש )נ. 1970(
מלכה, 2020,

שמן ואקריליק על בד, 110X97 ס"מ, 

חתום ומתוארך מאחור.

Khen Shish )b. 1970(
Queen, 2020,

Oil and acrylic on canvas, 110X97 cm.

Signed and dated on the reverse. 

$ 5,000 – 8,000 105
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ניר הוד )נ. 1970(
ילד,

שמן וטכניקה מעורבת על בד,

72X60 ס"מ, 

חתום. 

Nir Hod )b. 1970(
Boy,

Oil and mixed media on canvas,

72X60 cm. 

Signed.

$ 6,000 - 9,000

107

רן טננבאום )נ. 1976(
כיתת לימוד,

אקריליק ושמן על קטיפה, 120X90 ס"מ,

חתום מאחור.

Ran Tenenbaum )b. 1976(
Study class,

Acrylic and oil on velvet, 120X90 cm.

Signed on the reverse.

$ 5,000 – 7,000

96



עמית קבסה )נ. 1977(
אב ובנו, 2012,

שמן על בד, 120X110 ס"מ,

חתום.

Amit Cabessa )b. 1977(
Father and Son, 2012,

Oil on canvas, 120X110 cm.

Signed,

$ 8,000 - 12,000 108
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עובדיה אלקרא )נ. 1936(
מראות עירוניים,

שמן על בד, 125X176 ס"מ,

חתום, חתום מאחור.

Ovadia Alkara )b. 1936(
Urban Sights,

Oil on canvas, 125X176 cm.

Signed. Signed on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

110

ויק מוניז )נ. 1961(
,Le Semeur, by Van Gogh

66X50 ,C Print ס"מ, 

חתום וממוספר 1/50 מאחור. 

Vik Muniz )b. 1961(
Le Semeur, by Van Gogh,

C Print, 66X50 cm.

Signed and numbered 1/50 

on the reverse. 

$ 3,000 - 5,000
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זיגי בן חיים )נ. 1945(
,2008 ,The Untold Season

4 חלקים: טכניקה מעורבת 

על דיסקיות אלומיניום,

112X220 ס”מ,

חתום.

Zigi Ben Haim )b. 1945(
The Untold Season, 2008,

4 Parts: mixed media 

on aluminum plates, 

112X220 cm.

Signed.

$ 15,000 – 25,000 111

אני עובד עם חומרים מעולם התעשייה והבנייה כי מבחינתי אמנות היא חלק מהחיים", 

אומר בן חיים.

בן חיים )72( נולד בעיראק ועלה עם משפחתו לישראל כשהיה בן 5. לאחר סיום שירותו 

ללמוד  והלך  מתחביב,  יותר  הרבה  היא  עבורו  שהאמנות  הבין  שקד  בסיירת  הצבאי 

אמנות במכון אבני. אחרי הלימודים קיבל מלגה מקרן ישראל אמריקה להשתלם בחו”ל. 

הוא למד אמנות בברקלי ועשה תואר שני באוניברסיטה בסן פרנסיסקו, אחר כך הוזמן 

להציג בניו יורק - ומאז התגורר בה. לפני מספר שנים עלה לישראל עם משפחתו.

העבודה הינה חלק מסדרה המורכבת מעבודות בטכניקה מעורבת על מלבני אלומיניום 

החוברים לכדי ציורים גדולי ממדים על גבול התלת מימד, וציורים על משטחי אלומיניום 

קטנים יותר. ביצירתו האמנותית הייחודית מגשר בן-חיים בין התעשייתי לטבעי; שילוב 

של צבעים מסורתיים ]צבעי שמן[ והדפסים דיגיטליים עם חומרים תעשייתיים יוצרים 

חללים נגטיביים מרובדי ממדים.  מלבני האלומיניום התלויים על ווים מאפשרים תנועה 

ופני השטח שלהם מחזירים אור, באופן שמתקשר עם הסביבה בה הם נמצאים.

היצירה הינה  על הציר שבין הפשטה וסימבוליזם. הבחירה בדימויים והחומרים שמהם 

בן- של  האישית  והאיקונוגרפיה  החזותית  מהשפה  ונגזרת  מצטברת  העבודה,  עשויה 

לאוצר  וסופחו  נאספו  חייו,  לאורך  השראה  לבן-חיים  שהעניקו  וסמלים  דימויים  חיים. 

וחושף עצמו  יומן מתמשך ה'נכתב' על מלבני אלומיניום  וויזואלי אישי, המייצר  מילים 

גבי  על  והרמוניה בסביבה חדשה. שכבה  דיאלוג  מייצרים  תדירות. הדימויים בעבודות 

שכבה, דימוי על גבי דימוי, הרקע הרב תרבותי של בן-חיים מניע את החיפוש המתמיד 

שלו אחר זהותו. זהות, שבן-חיים רואה בה תוצר של אימוץ ויחס גומלין עם תרבויות.

יצירותיו של בן חיים מאותה סדרה נמכרו בבתי המכירות סביב 25,000 – 17,000 דולר. 

שולמית נוס
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זויה צ'רקסקי ורותי נמט
ארון, 2001,

דגם בתלת מימד,

23X28 עומק: 7 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Zoya Cherkassky & Ruthi Nemet
cabinet, 2001,

3D model, 23X28

Depth: 7 cm.

Signed and dated.

$ 800 – 1,200 112
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Zoya Cherkassky )b. 1976(
Jude, 2001-2002,

3 Brooches Gold 18K, 5X5 cm. each,

Signed, titled and numbered 8/18.

$ 12,000 - 18,000 זויה צ'רקסקי )נ. 1976(113
,2001-2002 ,Jude

3 סיכות זהב 5X5 ,18K ס״מ כ"א,

חתום, מתואר וממסופר 8/18.

יודאיקה, שהוצגה בגלריה רוזנפלד  זויה צ'רקסקי קולקציית  תערוכת היחיד של 

26 כאמנית מבטיחה ויוצאת  2002 הכתה גלים, וסימנה את זויה, כבר בגיל  בשנת 

דופן. התערוכה כללה סדרת אובייקטים בטכניקות מגוונות, שבמרכזם עמד נושא 

המסורת היהודית ותולדות העם היהודי בגולה, תוך התייחסות לתרבות המערבית. 

העבודות בסדרה עוסקות באופן הייצוג החזותי של הדימוי היהודי, שהתהווה תוך 

איסור על תיאור דמות אדם, דבר שהוביל לחיפוש אחר מקורות השראה חוץ-יהודיים. 

באופן פרדוקסלי, מהווה התרבות האנטישמית מקור השראה דומיננטי בכינון מאגר 

הצורות החזותי של תיאור הדימוי היהודי – כלומר, החזות היהודית עוצבה דרך המבט 

האנטישמי. בין היתר, כוללת הסדרה את הגדת הפסח של אאכן, הכלולה באוסף מוזיאון 

ישראל, ירושלים. 

אחת העבודות המרכזיות והחשובות בסדרה קולקציית יודאיקה הן סיכות הטלאי 

הצהוב. מרכזיותו של האובייקט באוסף מתקיימת במשמעויות הטרגיות שהוא נושא 

עמו ובדומיננטיות של יופיו. זויה הפכה את סמל הביזיון לסיכת זהב מרהיבה שהיהודי 

נושא בגאון על דש בגדו. היא "טיפלה" באובייקט האנטישמי ספוג השנאה - באהבה. 

כך הצליחה להפוך את הבזוי ליפה ואפילו לרומנטי. זויה טיפחה בו, כמו גם ביתר 

האובייקטים, את הגאווה והטעינה בו יופי אשר שיחרר מתוכו את הרעל תוך שהוא 

נעשה לחפץ בעל מאפיין חיובי. כך נוצר מרחב חזותי שהוא חוויתי ודרמטי, ומרסן את 

המרכיב האנטישמי המובנה באובייקט. תכשיט הטלאי הצהוב עשוי להפליא בשלוש 

וריאציות ונראה כמקור לגאווה וסימן לכבוד, ולא כאות לקלון.

התערוכה זכתה לסיקור תקשורתי נרחב, למשל:

מאיה בקר, תרבות מעריב, 3.1.2003

 "גם אם אין בכוונתכם להזדעזע מתכשיטי זהב שעוצבו בהשראת הטלאי הצהוב, 

מן הראוי להתעכב על בחורה בת 26 שעולמה התרבותי ניזון מעלילות דם, הגדות 

של פסח, כלי פורצלן וקריקטורות אנטישמיות." …בראש השנה של הנוצרים חגגה 

האמנית זויה צ'רקסקי את פתיחת תערוכת היודאיקה שלה בגלריה רוזנפלד. "קולקציית 

יודאיקה", תערוכה שתגרום לכם לבחון מחדש את הסקס-אפיל של היהדות, אולי לא 

תתחבב על סבא וסבתא, אבל היא מסוג האירועים האמנותיים שלא תוכלו להרשות 

לעצמכם לפספס, ולו בשל מיומנות מקצועית מרשימה והקפדה על פרטים".

סמדר שפי, הארץ, 10.1.2003

"התערוכה של צ'רקסקי חריפה במיוחד בשל השימוש הישיר והבוטה בסמלים, אך 

גם בשל אופן הטיפול שלה באובייקטים בעלי היסטוריה מוכרת וסבוכה. גם העובדה 

שדמות היהודי של צ'רקסקי נשענת על אדם הקרוב לה תורמת לקושי שבצפייה 

בתערוכה המצוינת הזאת."

עוזי צור, הארץ, 24.1.2003

"בדמיון ובדיוק היא עושה שימוש נועז – לעיתים מרתיע, מניפולטיבי – בחומרים אסורים 

מעבר לא רחוק, של אנטישמיות אירופית שהייתה לה עדנה בארצות ערב ובמזרח 

אירופה. חומרים מסוכנים הופכים תחת ידיה לאסתטיקה באצטלת יודאיקה, בני כלאיים 

של עולמות מהופכים, היוצרים תמונה אמיצה יותר של עצמנו."

יהושע סימון, גלובס / כסף, 23.1.2003

"תערוכה יפהפייה בגלריה רוזנפלד, של זויה צ'רקסקי, מטאור בשמי עולם האמנות 

הישראלית."
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גדעון רובין )נ. 1973(
בית עם גג ורוד

באמצע החורף, 2004, 

שמן על בד, 76X71 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Gideon Rubin )b. 1973(
A house with a Pink Roof

in the Middle of Winter, 2004,

Oil on canvas, 76X71 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 12,000 - 18,000 114
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NFT
 .NFT לראשונה בישראל, בית המכירות תירוש יעמיד למכירה 4 פריטי

על-מנת להשלים את הרכישה יש להוריד ארנק דיגיטלי. 

צוות בית המכירות יעזור לרוכשים להוריד ולהתקין )בתהליך קצר( את האפליקציה הנחוצה. 

נהוג שעסקאות NFT מתקיימות במטבעות דיגיטליים אך בית המכירות יאפשר לרוכשים 

לשלם בדולרים או ב- Ethereum לפי שער יום המכירה. 

עוד בילדותה התאהבה שירה ברזילי בריחות הצבע והטרפנטין 

בסטודיו של דודתה האמנית. עם אהבתה הגדולה לצייר, תמיד 

צורה.  באיזושהי  באמנות  תעסוק  היא,  ,אף  שכשתגדל  ידעה 

לימודי עיצוב אופנה בשנקר, החלה ברזילי את  לאחר שסיימה 

כגון  מותגים  עם  ועבדה  פרילנסרית  אופנה  כמאיירת  דרכה 

רוברטו קוואלי ואייץ’ אנד אם. הקו האומנותי אשר הוביל אותה, 

היה ראוותני, מלא אלמנטים ותאם לצרכים של לקוחותיה. עם 

שהפרטים  ברזילי  הבינה   - מעמיקה  יותר  בהתבוננות  הזמן 

תנקה  אם  כי  וחשה,  הרגש,  על  מאפילים  ביצירותיה,  המרובים 

החל  מאז  שלה.  באמת  לגעת  תוכל   - הקו  את  ותדייק  פרטים 

למשקל  והתמסרות  התפכחות  התבגרות,  של  איטי  תהליך 

קישוטים  ללא  למסר  החתירה  הסיפור.  אמנות  את  שמהווה 

את  יצרו  הכרחיים,  לא  פרטים  של  והדיוק  ההחסרה  מיותרים, 

מהיכולת  הנובע  זה  מיצירותיה,  אחת  בכל  היום  הקיים  המתח 

להגיד הרבה עם כמה שפחות.

הגישה המחודשת של המינימליזם, בשילוב עם האקספרסיביות 

את  לגלות  אותה  הובילו  שם,  הייתה  שתמיד  האינטואיטיבית 

מאחד  שואבת  היא  השראתה  את  שלה.  האמנותית  השפה 

מגדולי האמנים- פבלו פיקאסו, המשמש לה מגדלור מטאפורי 

ומנטור רוחני. ברזילי משרבטת בקו אחד, מהיר - ללא מעצורים, 

נשית,  'סילואטה'  הינה  לרוב  שלה  הדמות  תכנון.  או  מחשבה 

משתמשת  ברזילי  לעיתים,  'קוקטית'.   – מכנה  היא  אותה 

כקנבס   - אופנה  או  חפצים  נופים,  של  קיימות  בתמונות 

סיפור  את  המספרת  נוספת  שכבה  מהווים  אלה  ליצירותיה. 

הסילואטה הנשית שלה.

 ELLE פורטוגל,  ווג  כמו  נחשבים  במגזינים  הוצגו  עבודותיה 

נורבגיה, מגזין GQ, הרפרס בזאר ופורבס. ברזילי שיתפה פעולה 

לאחרונה  ואף  סודה  אנד  סקוץ'  קרטיה,  דוגמת  מותגים  עם 

לאינסטגרם,  הודות  כיום,  זארה.  עם  בגדים  קולקציית  השיקה 

קהילתה של קוקטית המונה כמעט חצי מיליון עוקבים חובקת 

עולם.

115

Koketit )שירה ברזילי(
Family Tree

Video Art + NFT במסך ייעודי 55״.

Koketit )Shira Barzilay(
Family Tree

NFT + Video Art in a 55" screen.

$ 10,000 - 15,000
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״ימים משונים״ עוסק בחיבור של אדם-מכונה בעידן 

הפוסט דיגיטלי בו הגוף הפיזיולוגי מתמזג עם הרשת 

הוירטואלית בעולמות המטאורס. תהליך של בריאת 

״האדם החדש״ או ה״על אדם״ של העתיד. העבודה 

היא שילוב של צילום וידאו של גוף חי ונושם עליו 

מוקרן גריד דינמי ומשתנה המיוצר בזמן אמיתי 

באמצעות אלגוריתמים. הדימוי הקווי מייצר מיבנים 

גאומטריים ייחודיים והופך את הגוף לפורטל של קוד 

קריפטוגרפי. 

הגוף שהתחבר לרשת כבר מזמן הפך לחלק ממנו, 

ניזון ומזין אותה. הגוף שהתפרק אין ספור פעמים 

בעידן המודרני, מתחבר מחדש באמצעות חומרה 

ותוכנה ועתה מנסה להצפין את עצמו כדי לשמור על 

ייחודו והחדפעמיות שלו.

שם העבודה לקוח מסרטו של ג׳ימס קמרון משנת 

1995. סרט מדע בידיוני המתאר מציאות רבודה )לפני 

שהמושג הזה בכלל הומצא( שבה אנשים סוחרים 

במחשבות, רגשות וחוויות של אנשים אחרים. 

116

שירלי שור
ימים משונים, 2018-2022,

NFT + וידאו ארט מותקן 

במסך.

סאונד – דרור רדה

2AP + 5 מהדורה של

Shirley Shor
Strange Days, 2018-2022

NFT + Video Art 

installed in a screen,

Sound - Dror Rada 

Edition of 5  + 2AP 

$ 4,000 – 6,000

117

TAG # )רובן קרפטיאן(
Netflix

NFT + יצירת גרפיטי על הדפסה

חתום.

# TAG )Ruben Karapetyan(
Netflix

NFT + Graffiti on print 

Artwork

Signed.

$ 3,000 - 5,000
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מורן ויקטוריה סבג
,Summertime Sadness

NFT: קולאז' דיגיטלי,

מהדורה 2/5.

Moran Victoria Sabbag
Summertime Sadness,

NFT: Digital Collage,

Edition: 2/5.

$ 3,000 – 5,000 118
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טקאשי מורקאמי )נ. 1962(
 ,2009 ,Inochi Doll, Bob

 ABS and NP-PVC, Iron plate, Cotton

37X15.9 ,and Polyester ס"מ, 

סדרה בת 200 יחידות, כולל קופסה 

מקורית.

Takashi Murakami )b. 1962(
Inochi Doll, Bob, 2009,

ABS and NP-PVC, Iron plate, Cotton 

and Polyester, 37X15.9 cm.

A series of 200 units, including 

original box.

 $ 3,500  - $5,000

120

טקאשי מורקאמי )נ. 1962(
 ,2009 ,Inochi Doll, Victor

 ABS and NP-PVC, Iron plate, Cotton

37X15.9 ,and Polyester ס"מ, 

סדרה בת 200 יחידות. כולל קופסה 

מקורית.

Takashi Murakami )b. 1962(
Inochi Doll, Victor, 2009,

ABS and NP-PVC, Iron plate, Cotton 

and Polyester, 37X15.9 cm.

A series of 200 units, including 

original box.

 $ 3,500  - $5,000
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ג'ף קונס )נ. 1955(
פופאיי, 

טריפטיך לוחות סקייטבורד,

63X84 ס"מ,

חתום בהטבעה. ממוספר 242/500.

Jeff Koons )b. 1955(
Popeye,

Triptych skateboard boards,

63X84 cm.

Signed with imprint.

Numbered 242/500.

$ 3,000 - 5,000

122

יאיוי קוסמה )נ. 1929(
 ,With All My Flowering Heart

טריפטיך לוחות סקייטבורד,

63X84 ס"מ,

חתום בהטבעה.

ממסופר 198/500. 

Yayoi Kusama )b. 1929(
With All My Flowering Heart,

Triptych skateboard boards,

63X84 cm.

Signed with imprint. 

Numbured 198/500.

$ 5,000 - 8,000
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בני אפרת )נ. 1936(
ללא כותרת,

שמן על בד, 80X150 ס"מ,

חתום.

Benny Efrat )b. 1936(
Untitled,

Oil on canvas, 80X150 cm.

Signed.

$ 3,500 - 5,000

124

יונתן לוי )נ. 1979(
ללא כותרת,

שמן על בד, 155X115 ס"מ,

חתום, חתום מאחור.

Yonatan Levy )b. 1979(
Untitled,

Oil on canvas, 155X115 cm.

Signed. Signed on the reverse.

$ 1,500 - 2,000
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דוד ריב )נ. 1952(
ללא כותרת, 2001,

אקריליק על בד, 115X150 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

David Reeb )b. 1952(
Untitled, 2001,

Acrylic on canvas, 115X150 cm.

Signed and dated on the 

reverse.

$ 2,500 - 3,500

126

מנשה קדישמן )2015 - 1932(
מחווה לוודקה אבסולוט, שנות ה-80,

אקריליק על בד, 74X60 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Tribute to Absolut Vodka, 80s',

Acrylic on canvas, 74X60 cm.

Signed. Signed on the reverse.

$ 2,000 - 3,000

109
T

ir
o

c
h

e
 c

o
n

T
e

m
p

o
r

a
r

y



127

אורלי מיברג )נ. 1958(
דמויות וכלב על חוף הים, 1998,

שמן על בד, 130X130 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

.IDB אוסף האמנות של חברת

Orly Maiberg )b. 1958(
Figures and a Dog on the

beach, 1998,

Oil on canvas, 130X130 cm.

Signed and dated on the reverse.

The art Collection of the IDB group.

$ 4,000 - 6,000

128

אורלי מיברג )נ. 1958(
דיפטיך: ללא כותרת,

טכניקה מעורבת על קרטון,

15X10 ס"מ כ"א.

כ"א חתום מאחור.

Orly Maiberg )b. 1958(
Dyptich: Untitled,

Mixed media on cardboard,

15X10 cm. each.

Each is signed on the reverse.

 $ 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 . 5

 למכירה, עפ"י מידע שנתקבל 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 להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.. 8

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 . 9

 לא יעלה על הערכת 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 . 11

 אחסנה וביטוח בשעור 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 . 12

העמלה.

 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 . 14

 המופיע בנספח לקטלוג זה.

 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 . 17

 הפריט בין א.ת.ב. לבין הקונה.

 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. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.. 19

כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים - מבוטלות בזה.  . 20
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