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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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1

שלום מוסקוביץ
הזייגרמאכר 

)1895 - 1980(
טקס הכלולות של יצחק ורבקה,

טמפרה על בד, 43X63 ס"מ,

חתום.

Shalom Moskovitz
 Zeegermacher

)1895 - 1980(
The Wedding Ceremony 

of Isaac and Rebecca,

Tempera on canvas, 43X63 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

2

שלום מוסקוביץ
הזייגרמאכר 

)1895 - 1980(
אדם וחוה בגן עדן,

טמפרה על נייר, 45X32 ס"מ,

חתום.

Shalom Moskovitz
 Zeegermacher

)1895 - 1980(
Adam and Eve 

in Garden of Eden,

Tempera on paper, 45X32 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

חלק א'

יום שני 20.6.2022

בשעה 19:00

Part I

Monday 20.6.2022 

at 19:00



3

יעקב איזנשר )1980 - 1896(
דמויות בצפת,

שמן על בד, 54X65 ס"מ,

חתום.

Jakob Eisenscher )1896 - 1980(
Figures in Safed,

Oil on canvas, 54X65 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

4

יעקב איזנשר )1980 - 1896(
מסיבת פורים,

שמן על מזוניט, 120X144 ס"מ,

חתום.

Jakob Eisenscher )1896 - 1980(
Purim party,

Oil on masonite, 120X144 cm,

signed.

$ 10,000 - 15,000

12



6

מרדכי לבנון )1968 - 1901(
צפת, 1956, 

שמן על בד, 74X56 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Mordechai Levanon )1901 - 1968(
Safed, 1956,

Oil on canvas, 74X56 cm.

Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

5

אברהם נתון )1959 - 1906(
נערה על המרפסת, צפת,

שמן על קרטון, 40X60 ס"מ, 

חתום.

Avraham Naton )1906 - 1959(
A Girl on the Balcony, Safed,

Oil on cardboard, 40X60 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000
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7

אריה לובין )1980 - 1897(
מעשני נרגילה,

שמן על בד, 50X70 ס"מ,

חתום.

Arie Lubin )1897 - 1980(
Hookah Smokers,

Oil on canvas, 50X70 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

8

שמואל שלזינגר )1986 - 1896(
משפחה,

שמן על בד, 55X93 ס"מ,

חתום.

Shmuel Schlesinger )1896 - 1986(
Family,

Oil on canvas, 55X93 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

14



שמואל שלזינגר )1986 - 1896(
נערה,

שמן על בד, 81X64 ס"מ,

חתום.

Shmuel Schlesinger )1896 - 1986(
Girl,

Oil on canvas, 81X64 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000 9
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10

זאב רבן )1970 - 1890(
דמויות מתחת לעץ,

אקוורל וגואש על  נייר, 20X20 ס"מ.

חתום.

Zeev Raban )1890 - 1970(
Figures under a Tree,

Watercolor and gouache on paper, 

20X20 cm.

Signed.

 
$ 2,000 - 3,000

11

זאב רבן )1970 - 1890(
חוטבי העצים,

אקוורל וגואש על נייר, 20X20 ס"מ.

חתום.

Zeev Raban )1890 - 1970(
The Choppers,

Watercolor and gouache on paper, 

20X20 cm.

Signed.

 
$ 2,000 - 3,000

16



שרגא ווייל )2009 - 1918(
בין הקוצים, 1949,

דיו, גואש ועפרונות צבעוניים על נייר,

44X63 ס"מ,

חתום ומתוארך.

רון ברטוש, "שרגא ווייל: אמן בחברה", 

1952-1947, ברוש, תל אביב, 2015, 

עמ' 40 )מצולם(.

Shraga Weil )1918 - 2009(
Between the Thorns, 1949,

Ink, gouache and colored pencils on paper,

44X63 cm.

Signed and dated.

Ron Bartosh, “Shraga Weil: An Artist in Society”, 

1952-1947, Brosh, Tel Aviv, 2015, 

p. 40 )photographed(.

$ 2,000 - 3,000 12

"רבים השואלים ובצדק: 'איך מגיב איש הרוח על השעה המכרעת שאנו נתונים בה?'",  

את השאלה הזו הציג אויגן קולב במאמרו על אודות מקומו של האמן הישראלי בימי 

מלחמת תש"ח, והשיב: "אם, חלילה, יעמדו האמנים מן הצד דווקא לעת כזאת, כשהעם 

כולו נתון במערכה, כי-אז יפגם שמה הטוב של האמנות עצמה בימים הבאים. ]...[ כדי 

שתתפוס האמנות בחברתנו לעתיד לבוא את המקום הראוי לה, חייב האדם היוצר 

להוכיח, כי לעת צוקה ומצוקה ידוע-ידע היכן מקומו ]...[ על האמן העברי מוטלת 

היום החובה - וכיום יותר מכל עת: להיות מצפן-מצפון לעמו ולמעמדו" )"השעה 

והאמן העברי", עתים, 13.2.1948(. דברים אלה היו חלק מן הדיון בשאלה על תפקידה של 

האמנות בימי מלחמת השחרור, שאלה שהעסיקה את אנשי הרוח והאמנים, וביניהם גם 

את שרגא ווייל. עברו רק כמה חודשים מאז עלייתו של שרגא לארץ-ישראל והצטרפותו 

לקיבוץ העוגן הצעיר, וכבר פרצה מלחמת העצמאות, ובשוליה הקרב התרבותי של 

תקופת המשבר. עבור שרגא המציאות היתה נושא ותכלית, והוא מיד נטל על עצמו את 

חובת האמן להיות מעורב ומגיב.

בציור הנוכחי מתואר חייל הכורע ברך בין הקוצים ומעדר את האדמה בעזרת את חפירה 

קטנה על מנת לשתול שתיל. ברור לנו וגם לחייל כי המלחמה נמשכת מסביב: הוא חבוש 

כובע גרב פלמ"חניקי, לבוש מדים, נעליים וחגֹור צבאיים, והוא מצוייד בנשקו. אך למרות 

זאת הוא מניח את תיקו וקסדתו בצד כמו גם את מימייתו. זוהי אתנחתא של התכנסות 

פנימה )ראו את ארשת הפנים השלווה( ופעולה קטנה של תיקון הטבע )אולי מנזקי 

המלחמה(, אך יותר מכל זוהי מחווה קטנה המעידה על תקווה כבירה הצופה אל היום 

שאחרי המלחמה, אל היום בו האדמה תחלים ומתוך הקוצים יצמח השתיל שזה עתה 

נזרע ויישא פרי. אם נרצה, יש בכריעת הברך גם מחווה של צניעות, קידה, וביטוי לפן 

אנושי ורגיש אצל החייל, ברוח הדברים שכתב דוד מלכין בהקדמה לתערוכת "חיילים 

מציירים" שנערכה בגלריה מקרא-סטודיו בה השתתף גם שרגא ווייל: "השאיפה לא 

להרחיק את החייל ממקורו האנושי, להשתית את הלוחם על האדם, לשלוח לקרב לא 

מכונות-רובוטים אלא נושאי חזון וריעות, אנשים פתוחי הגות ורגש".

הציור הנוכחי הוא אח לציור "חילופי משמרות", שנמכר בתירוש במכירה קודמת 

)17,250$(. אלו הם שני ציורים בצבע שצוירו בזמן מלחמת תש"ח ועל מלחמת תש"ח, 

אשר מציגים רגע מינורי, שולי לכאורה, עדין ושקט, בתוך המאורע ההיסטורי של "הרעש 

הגדול" )כפי שנהג חיים גורי לכנות את המלחמה(, ושני ציורים חשובים ונדירים במכלול 

יצירתו של שרגא ווייל.

רון ברטוש
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אבל פן )1963 - 1883(
רבקה ליד הבאר, 1937,

פסטל על נייר, 63X48 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Abel Pann  )1883 - 1963(
Rebecca by the Well, 1937,

Pastel on paper, 63X48 cm.

Signed and dated.

$ 9,000 - 12,000 13

18



אבל פן )1963 - 1883(
יובל והנבל, 1946,

פסטל על קרטון,

63X48 ס"מ,

חתום. 

מתוארך מאחור.

Abel Pann  )1883 - 1963(
Yuval and the Harp, 1946,

Pastel on cardboard, 

63X48 cm.

Signed. 

Dated on the reverse.

$ 8,000 - 12,000 14

פן,  פן.  אבל  של  התנ“ך  ציורי  על  נכתב  כבר  רבות 

ולאחריה  לפריז  שעבר  הרוסית  האימפריה  יליד 

המקראיות.  הדמויות  את  לתאר  הפליא  לירושלים, 

לצייר  הרבה  והוא  עליו,  חביבים  היו  התורה  אירועי 

את גיבורי וגיבורות ספר בראשית. אדם וחווה וסיפור 

בניו  נוח,  הטרגי.  וסופם  והבל  קין  העולם.  בריאת 

נעקד על  ויצחק אשר  ועלילת המבול. אברהם, שרה 

המזבח. יעקב ונשותיו רחל ולאה. דינה בת לאה, יוסף, 

ודמויות רבות אחרות – את כל אלו צייר פן, לעיתים 

התנ“ך  של  האחרים  חלקיו  משני  אחת.  מפעם  יותר 

דמותו  ובולטת  מעט,  צייר   – והכתובים  הנביאים   –

כמה  צייר  אותה  נעוריו,  בימי  בעיקר  המלך,  דוד  של 

פעמים.

הראשון בציוריו של פן במכירה הנוכחית מתאר את 

דמותה של רבקה ליד הבאר. פרק כד בספר בראשית 

הצעירה  הנערה  בין  המפגש  את  באריכות  מתאר 

שנשלח  אברהם  עבד  אליעזר  לבין  התושייה,  ורבת 

כתפה,  על  כד  עם  רבקה,  יצחק.  לבנו  אישה  להביא 

מעשיה  גמליו.  ואת  הצמא  השליח  את  השקתה 

הנדיבים הביאו לאחר זמן קצר לנישואיה ליצחק.

מיהו  השני?  בציור  המסתורית  הדמות  היא  מי  אך 

כלי  על  ומנגן  שר  אשר  השיער,  סתור  הצעיר,  הנער 

מעוטרת  חיה  מקרן  עשוי  נבל,  אולי  מאולתר,  מיתר 

היה  משל  לציירו  פן  בחר  מדוע  ממדים?  וגדולת 

אברהם אבי האומה, הבל או משה? 

יוּבָל, בנו של למך וצאצאו  נראה כי גיבור הציור הוא 

וזאת  בתנ“ך  ויחידה  אחת  פעם  מזוכר  אשר  קין,  של 

נֹּור  כִּ כָּל-ּתֵֹפׂש  ֲאִבי  יובל,  בראשית.  בספר  ד  בפרק 

וִּמְקנֶה,  אֶֹהל  יֹׁשֵב  יָבָל, ֲאִבי  של  אחיהם  הוא  ְועוּגָב, 

ת וּבְַרזֶל. אי אפשר  ושל ּתוּבַל ַקִין, לֵֹטׁש כָּל-חֵֹרׁש ְנחֹׁשֶ

הנעלמת  האחים  שלישית  של  בחשיבותה  להמעיט 

הצאן.  רועי  אבי  הוא  יָבָל,  הבכור,  האנושית.  לתרבות 

יובל, גיבור הציור, הוא ראשון הנגנים ואילו תובל קין, 

ולעבד  להפיק  שלמד  הראשון  הוא  הצעיר,  אחיהם 

החסכנית  המינימלית,  בדרכו  האדמה.  מן  מתכות 

האדם  בני  של  תרבותם  כי  המקרא  מדגיש  במילים, 

על ידי בני אדם נוצרה. האומנות אינה בת חסות של 

אפולו,  של  בבעלותו  אינה  המוזיקה  אתנה,  האלה 

והנפחות לא באה לעולם בזכות וולקן, בנו של זאוס. 

האנשים החיים על פני האדמה, והם בלבד, יצרו את 

שהכירו  וכפי  היום  אותו  מכירים  שאנו  כפי  העולם 

אשר  הפוליתאיסטיות  התפיסות  קדם.  בימי  אותו 

מצאו  ולא  נדחו  התרבות  ערש  את  לאלים  משייכות 

מקום ביהדות ובדתות המונותיאיסטיות האחרות.

בדרכו הרגישה היטיב פן לתאר את יובל. לבושו פשוט 

השממה,  באמצע  לבדו  יושב  הוא  בורקות.  עיניו  אך 

שירו  את  אולי  נשמתו.  מעמקי  ושר  מיתר  עלי  פורט 

של למך אביו, שבדומה לקין הביא למותם של אחרים, 

בודד אשר פרץ את  זמר  אין לדעת.  ואולי שיר אחר. 

הדרך לרבים אחריו. נער אמיץ ויצירתי שהביא לחיינו 

את הנבל ואת הכינור, את המנגינות ואת השירים, את 

הקינות ואת המזמורים.

אריאל רם פסטרנק
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הציור שלפנינו הוא ציור חשוב במכלול יצירתו של חיים גליקסברג ופנינה של הציור 

הארצישראלי. גליקסברג צייר את הציור הזה בתקופה בה התגורר בירושלים ועדיין 

היה כרוך ב"בצלאל": הוא עלה לארץ ישראל ב-1925 באמצעות אשרת סטודנט שקיבל 

מבוריס שץ, אך גליקסברג כבר היה אמן מגובש שלמד והשתלם באקדמיה לאמנות 

באודסה. לכן ציין  דוד גלעדי בספרו "מסילות באמנות" )הוצאת יבנה, תל אביב, 1989, 

עמ' 78( כי גליקסברג "לכל היותר היה זקוק לויזה של שץ, אבל לא ללימודים בבצלאל". 

ובכן, באותה עת היה גליקסברג בן ה-23 שקוע בציור, לצד עבודות בהן עסק לפרנסתו 

כדוגמת עבודה בבית הנכות הלאומי בצלאל או בסלילת כבישים בירושלים )יחד עם 

חברו, הצייר אהרון אבני(. אפשר שהציור הנוכחי - "רחוב המלך ג'ורג", יש בו מעין איחוד 

בין האמנות לבין ניסיונו של גליקסברג עם עבודות הכביש והיכרותו עם הטופוגרפיה 

הירושלמית. 

כידוע, גליקסברג היטיב בציור דיוקנאות, הוא היה צייר הדיוקנאות בה"א הידיעה 

אשר תיאר את המעמד החברתי התרבותי החלוצי, את הקהילה היוצרת ואת חוגי 

האינטליגנציה הארץ ישראלית במחצית הראשונה של המאה ה-20. פן זה אינו נעדר 

מציור הנוף הנוכחי, הגם שזהו ציור נוף אשר הדמות היחידה שאולי מופיעה בו היא 

זו החובשת כובע אדום בכרכרה. אם נרצה, אפשר שרחוב המלך ג'ורג' של 1927 הזכיר 

לגליקסברג את מקום המפגש חוג יוצרים ירושלמי, כפי שהעיד בספרו האוטוביוגרפי 

"שמורים בלב" )עם עובד, תל אביב, 1975, עמ' 148(: "באותו פרק זמן נוסד בירושלים, 

במרתפו של בית מורגנשטרן, ברחוב המלך ג'ורג', מועדון אס"ם" )אמנים, סופרים, 

מוסיקאים(. כתלי המועדון היו מצוירים בצורות קוביסטיות, בצבעים צעקניים. במוצאי 

שבת היו קונצרטים והרצאות...". ורק לשם הפולמוס, כי בכל זאת מדובר במועדון 

אינטלקטואלי, נציין דברי ביקורת שנכתבו בעיתון "דאר היום" ב-9.12.1927: "כולנו חשבנו 

וגם אני בתוככם, רבותי, חשבתי לתומי עד כה כי האס"ם פירושו "אמנים, סופרים 

מוסיקאים", ואולם עכשיו נתברר לי כי כולנו חיינו בטעות", כך מתאר הכותב את 

התרשמותו, וממשיך:"לפי מהלך הענינים במועדון האס"ם רואה אני כי פרושם של ראשי 

התיבות הוא: "אנחנו סוחרים מצוינים", מחמת ש״אנחנו״, כלומר חברי הועד, עושים ב”ה 

ביזניס באולם המועדון...". 

הציור הזה הוא אחד מארבעה ציורים של גליקסברג בנושא "רחוב המלך ג'ורג'", וציור-

תאום של ציור אחר, כמעט זהה, השמור באוסף "הפניקס". כאן מתאר גליקסברג מקרן 

זווית את מראה הרחוב תוך הדגשת העלייה והירידה התלולות. מבחינה ציורית זוהי 

התמקדות בקווים אלכסוניים אשר יוצרים פרספקטיבה מואצת. שלוש או ארבע כרכרות 

שהולכות וקטנות לאורך הכביש, כמו גם שדרת העצים שנמתחת לאורכו, מצטרפות 

ליצירת ממד העומק והדרמה הקומפוזיציונית. ציורי סדרה זו מתוארכים לשנים 1926-7, 

אך אם נרצה נוכל אף לתארך את הציור הזה )בזהירות הנדרשת( לחורף של סוף שנת 

1926 או תחילת 1927, שכן לעומת ציור אחר )גם כן מאוסף "הפניקס"( שניחן בשמיים 

כחולים וצבעים "חמסיניים", בציור שלפנינו השמים מעוננים והכביש רטוב - הבחינו 

בהשתקפות של גזעי העצים באספלט. מאפייני הציור מעידים על הסינתזה הצרפתית 

שאימץ גליקסברג באותה עת, סינתזה מודרניסטית בהשפעת אימפרסיוניזם, סזאניזם 

ואסכולת פריז, סינתזה שתשתלט על האמנות המקומית בעשור הבא. כאמור, זהו ציור 

חשוב, ציור ירושלמי ברוח תל אביב, ציור ארצישראלי ברוח פריז, ציור נוף המחזיק 

גם הוואי חברתי תרבותי. לא בכדי סיכם דוד גלעדי בספר "מסילות באמנות" כי "כמה 

מנופים אלה נשארו קבועים בתודעה כנכסים של הציור הארצישראלי שלפני אמצע 

המאה, כגון שני ציורי רחוב המלך ג'ורג' בירושלים..." )עמ' 79-78(. 

רון ברטוש

15

חיים גליקסברג )1970 - 1904(
בית כנסת האר"י בצפת, 1950, 

שמן על בד, 70X50 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Haim Gliksberg  )1904 - 1970(
The Ari Synagogue in Safed, 1950,

Oil on canvas, 70X50 cm.

Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

20



חיים גליקסברג )1970 - 1904(
רחוב המלך ג'ורג' בירושלים, 1927 בקירוב,

שמן על בד, 73X60 ס"מ,

חתום.

Haim Gliksberg  )1904 - 1970(
King George Street in Jerusalem, 

circa 1927,

Oil on canvas, 73X60 cm.

Signed.

$ 8,000 - 12,000 16
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לודוויג בלום )1974 - 1891(
אילת, 1950,

שמן על בד, 60X100 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך.

מקוריות הציור אושרה 

ע״י גב’ מירה חן, נכדת האמן.

Ludwig Blum )1891 - 1974(
Eilat, 1950,

Oil on canvas, 60X100 cm.

Signed, titled and dated.

The authenticity of this painting has been confirmed 

by Mrs. Mira Chen, the artist’s granddaughter.

$ 15,000 - 25,000 17

ים-סוף  נכון,  מדבר-יהודה...  את  ראה  בלום  לודוויג  עיניו,  את  נשא  שלא  כיוון  לכל 

מציץ אלינו מצד ימין של הציור הנוכחי, אבל רק שערו בנפשכם, שכותרת הציור הזה 

הייתה "מראה מדבר יהודה אל ים-המלח", ובאחת, הייתם חולפים מהדרום הרחוק אל 

הנוף המדברי שממזרח לירושלים. כשנתיים בלבד חלפו מאז נכבשה אילת במלחמת-

הוא,  במקום.  הראשון  ביקורו  זהו  לאות,  ללא  צייר-תייר-נודד  וללודוויג,  העצמאות, 

יונק את  פנוראמות-מדבר פרספקטיביות,  "צילומי" של  בייצוג  ועינו כה מיומנות  שידו 

מבטנו פנימה דרך הערוץ המרכזי המתפתל, ובה בעת, חוסם את זרימת העין בחריפותו 

מבוא  אלא  אינו  הזה  המנוגד  החזותי  המהלך  שכל  אלא,  הסלעים.  גוש  של  ה"עוינת" 

לעיקר-העיקרים  ה"בלומי": הרי אדום... בסגלגלותם ובוורדרדותם הרכה, הם ממשיכים 

בלום:   של  מדבר-יהודה  בציורי  אופקי-הרי-מואב  עשרות  שהבטיחו  את  להבטיח 

חלומיות, שלווה, התמזגות עדינה של ארץ ושמים בואך הטרנסצנדנטלי. לפיכך, לא רק 

נוף אילת לפנינו, אלא תנועה  רוחנית מקונקרטיות תובענית של אדמה-סלע אל גאולה 

רוחנית. הצייר מצייר את הנוף מנקודת-מבט גבוהה, אך האופק מושך אותו ואותנו אל 

הגבוה מכל. 

גדעון עפרת

22



לודוויג בלום )1974 - 1891(
תל אביב, 1930, 

שמן על בד, 60X100 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך.

מקוריות הציור אושרה 

ע״י גב’ מירה חן, נכדת האמן.

Ludwig Blum )1891 - 1974(
Tel Aviv, 1930,

Oil on canvas, 60X100 cm.

Signed, titled and dated.

The authenticity of this painting has been confirmed 

by Mrs. Mira Chen, the artist’s granddaughter.

$ 15,000 - 25,000 18
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יוסל ברגנר )2017 - 1920(
כיסאות בים, 1967,

שמן על עץ, 24X32 ס"מ,

חתום. מתוארך מאחור. 

Yosl Bergner )1920 - 2017(
Chairs at Sea, 1967,

Oil on wood, 24X32 cm.

Signed. Dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000 19

20

יוסל ברגנר )2017 - 1920(
,1970 ,The View from The Top

שמן על בד, 116X81 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתואר 

מאחור.

Yosl Bergner )1920 - 2017(
The View from The Top, 1970,

Oil on canvas, 116X81 cm.

Signed and dated. 

Signed and titled on the 

reverse.

$ 12,000 - 18,000

24
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יוחנן סימון )1976 - 1905(
דמויות בקיבוץ, 

שמן על בד, 33X41 ס"מ,

חתום.

Yochanan Simon  )1905 - 1976(
Figures in the Kibbutz,

Oil on canvas, 33X41 cm.

Signed.

$ 15,000 - 25,000 21

22

יוחנן סימון )1976 - 1905(
אימהות, 1953,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yochanan Simon  )1905 - 1976(
Mothers, 1953,

Oil on canvas, 46X38 cm.

Signed and dated.

$ 15,000 - 25,000

והיה  גן-שמואל  בקיבוץ  סימון  התגורר   1952 ועד   1936 מאז 

הביחד,    - בקיבוץ  החיים  תהילת  לייצוג  בציוריו  מסור 

נעורים,  והטבע,  האדם  אחדות  השוויון,  המנוחה,  העבודה, 

ספורט, בריאות... אך, מעל ומעבר להתגייסותו האידיאולוגית 

האקטיבית, סימון נשא בתוכו גרעין אינטימי נפשי, אישי מאד, 

בנפשו  שקינן  פרוידיאני  ֶגן  זהו  אולי,  ובן.  אם  יחסי  על  הנסב 

של האמן, אף כשהוא כבר קרוב לגיל 50, שעה שמצייר ציור 

ובנותיו שנותרו  זה והוא כבר מחוץ לקיבוץ והרחק מרעייתו 

בגן-שמואל. וכך, הגם שהביאנו בציורו הנוכחי אל המתבן של 

הקטין  סימון   המדורגות(,  הקש  חבילות  מימין  )ראו  הקיבוץ 

שתיים  מאד  הגדיל  ולעומתו,  שברקע,  הפועל  את  מאד 

הן  עולליהן.  עם  המיוצגות  הצעירות  הנשים  שלוש  מתוך 

הן  ובה בעת, אלו  כל עדיים.  לבושות בפשטות, ללא  יחפות, 

נשים מונומנטאליות, שבחרו  לא לשלוח את ילדיהן לחדר-

הילדים, כי אם יצאו ביום החם )האם הקדמית מליטה עיניה 

מבטא  כלום  הפתוח.  באוויר  ולטייל  לשחק  השמש(  מקרני 

הציור רגשות של הצייר באשר לאם ולבנות שהותיר מאחור? 

ולילדותו? הבן המצויר בקדמת הציור  שמא געגועים לאימו 

מלבד  ברם,  סימון.  יוחנן  את  במראהו  להזכיר  עשוי  בהחלט 

ד"ש אפשרי מילדותו ולאימו, שממנה נפרד כבר לפני עשרות 

שנים, ואפילו מעבר למחויבות האידיאולוגית לרעיון הקיבוצי, 

חברותו  בשיא  הוא   1953 ב-  לציור.  המחויב  צייר  הוא  סימון 

והוא מנסה לעשות את הבלתי- "אופקים חדשים"  בקבוצת 

ערכים  שעניינה  והפשטה,  חברתי  ריאליזם  להפגיש  אפשרי: 

צורניים לשמם. כיצד עושה זאת סימון? תחילה, הוא משטיח 

מאד את המראה ואת הדמויות. במקביל, מחלק את התמונה 

קימור  המתבן,  משולש  יסודיות:  גיאומטריות  לתצורות 

הגבעה, אנך עמוד-החשמל, מלבני הבתים הלבנים. בה בעת, 

מצמצם סימון את צבעיו כמעט לשניים בלבד: תכלת )שמים( 

וצהוב-חום-בז' )אדמה, חבילות קש, שמלות שתי הנשים(. קר 

וחם. כל שנותר לו הוא לתזמר את הדמויות בתנוחות נוגדות: 

אותו  מובילה  וזו  הבן  את  מניפה  זו  בצדודית,  זו  חזיתית,  זו 

בידה. תוכן וצורה נמזגו יחד בהרמוניה, שהיא חוויית היסוד 

עלי  גן-עדן  האידיליה,  ההרמוניים,  החיים  כולו:  הציור  של 

המשיך  אך  הקיבוץ,  את  עזב   סימון  יוחנן  הקיבוץ...  אדמות, 

לשאת אותו בליבו.  

גדעון עפרת

26
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24

מרדכי לבנון )1968 - 1901(
צפת, 

שמן על בד, 65X76 ס"מ,

חתום.

Mordechai Levanon  )1901 - 1968(
Safed,

Oil on canvas, 65X76 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

תערוכה: הביאנלה הבינלאומית לאמנות, 

וונציה, 1950, )מדבקת הביאנלה מודבקת 

מאחור(.

Exhibition: Venice, Exposition 

Biennale Internazionale D'Arte, 

1950, )Label attached on the 

reverse(.

23

לאון אנגלסברג  )1998 - 1908(
ירושלים,

שמן על בד, 75X48 ס"מ,

חתום.

Leon Engelsberg )1908 - 1998(
Jerusalem,

Oil on canvas, 75X48 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

28



משה קסטל )1991 - 1909(
צפת ועצים,

שמן על בד, 38X46 ס"מ,

חתום.

Moshe Castel )1909 - 1991(
Safed and Trees,

Oil on canvas, 38X46 cm.

Signed.

$ 9,000 - 12,000 25
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26

רות שלוס )2013 - 1922(
נערה יושבת,

שמן על בד, 81X53 ס"מ,

חתום.

Ruth Schloss )1922 - 2013(
Sitting Girl,

Oil on canvas, 81X53 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

27

רות שלוס )2013 - 1922(
נערות ליד הבית,

שמן על בד, 65X54 ס"מ,

חתום.

Ruth Schloss )1922 - 2013(
Girls Near the House,

Oil on canvas, 65X54 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

30



28

רות שלוס )2013 - 1922(
דיפטיך: מסדרת קאראווג'ו,

שמן על בד, 100X146 ס"מ,

חתום.

Ruth Schloss )1922 - 2013(
Diptych: Caravaggio Series,

Oil on canvas, 100X146 cm.

Signed.

מקור: עיזבון האמנית.

Provenance: Estate of the 

Artist.

$ 4,000 - 6,000

29

רות שלוס )2013 - 1922(
נשים בנוף,

שמן על בד, 54X65 ס"מ,

חתום.

Ruth Schloss )1922 - 2013(
Women in the Landscape,

Oil on canvas, 54X65 cm.

Signed.

מקור: עיזבון האמנית.

Provenance: Estate of the 

Artist.

$ 2,000 - 3,000 

31
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



מרסל ינקו )1984 - 1895(
שתי דמויות,

שמן על קרטון, 70X50 ס"מ, 

חתום.

Marcel Janco )1895 - 1984(
Two figures,

Oil on cardboard, 70X50 cm.

Signed.

$ 15,000 - 25,000 30

32



מרסל ינקו )1984 - 1895(
דמויות בבית קפה,

שמן על קרטון, 55X75 ס"מ, 

חתום.

Marcel Janco )1895 - 1984(
Figures in a Cafe,

Oil on cardboard, 55X75 cm.

Signed.

$ 18,000 - 25,000 31

צייר  בה  תקופה  בקירוב,   1950 של  ינקו  למרסל  מאד  אופייניים  הללו  הציורים  שני 

עתה  בישראל.  מקומיים  ואירועים  נופים  דמויות,  אכספרסיוניסטית  בפיגורטיביות  

צייר יישובים )בהם גם כפרים שרופי-קרבות(, חיילים רכונים על רובם, מעברות, עולים 

וכו'. ינקו, שהגיע ארצה מרומניה ב- 1941, עודנו נתון תחת הרושם העז של הטיפוסים 

בבתי-קפה,  ערבים   – ועל-פי-רוב  בעיקר,  ותימנים  ערבים  כאן,  שפגש  המזרחיים 

נוף, התר את הארץ בחיפוש אחר  נרגילה. בתפקידו כאדריכל  ומעשנים  יושבים בנחת 

והווי  לבוש  פנים,  תווי  גילה  ובהם  ערביים  לכפרים  ינקו  הגיע  לאומיים,  פארקים  אתרי 

שלא ראה דוגמתם בעברו, לא בבוקרשט, לא בפאריז ולא בציריך. מצויד בחוש דרמטי, 

במכחול עתיר ניגודים צבעוניים ובקצביות עזה, ינקו ייצג את הדמויות הערביות על גבול 

המתמשכת  המזרחית  הישיבה  אטרקציות.  ספק  מבהילות,  דמויות  ספק  הקריקטורה, 

על שרפרפים נמוכים בבית-הקפה, עם או בלי נרגילה, המחישה לינקו תפישת זמן שונה 

אמון  לצורה.  תוכן  בין  ניגודים  מתח  היא  התוצאה  באישיותו.  נטה  לה  הדינאמית,  מזו 

על המורשה הפיקאסואית של הפרימיטיביסטי וה"מכוער" )"העלמות מאביניון", 1906(, 

לא היסס ינקו להגזים באורך החוטם העקום של הערבים, בשיער ראשם המתפרע וכו'. 

זרועות משמשות את המוזיקליות החזותית המזרחית, בבחינת  ותנועת  זוויות ברכיים 

ינקו  הדמויות,  פני  של  הגרוטסקה  לצד  הצייר.  של  לאוזנו-עינו  דיסהרמונית  "מוזיקה" 

וכל  השרוואל  מכנסי  הכחולה,  הכיפה   האדום,  התרבוש  האקזוטי:  מהביגוד  מתרשם 

או  ברקע,  משותף  אופקי  בקו  ינקו  מאזן  הדמויות  בצורת  שאיתר  התזזית  את  השאר. 

)שיאה  האקזוטיים  הילידים  כלפי  חש  שהצייר  הזרות  חרף  מעל.  זהות  קשתות  בחמש 

נדירה לפליטים  ינקו לגלות אהדה  ידע מרסל  בציור מ- 1948, המייצג ערבי מתפוצץ(, 

)ינקו  יהודים  אמנים  על-ידי  בקרוב  שיאוכלס  כפרם,  את  לנטוש  הנאלצים  הערביים 

בראשם...( ואשר ייקרא "עין-הוד".

גדעון עפרת
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32

נחום גוטמן )1980 - 1898(
גימנסיה הרצליה, תל אביב,

אקוורל, פנדה וקולאז' על נייר,

21X31 ס"מ,

חתום.

Nachum Gutman ) 1898 - 1980(
Herzliya Gymnasium, Tel Aviv,

Watercolor, panda and collage  

on paper, 21X31 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

מקוריות הציור אושרה באדיבות 

פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Prof. Hemi 

Gutman, the artist’s son.

33

נחום גלבוע )2015 - 1917(
דמויות ליד גימנסיה הרצליה,

טכניקה מעורבת על בד, 24X19 ס"מ,

חתום.

Nachum Gilboa )1917 - 2015(
Figures near Gymnasium Herzliya,

Mixed media on canvas, 24X19 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

34



נחום גלבוע )2015 - 1917(
העיר העתיקה והכותל המערבי, ירושלים,

שמן וטכניקה מעורבת על בד, 61X76 ס"מ,

חתום.

Nachum Gilboa )1917 - 2015(
The Old City and the Western Wall, Jerusalem, 

Oil and mixed media on canvas, 61X76 cm.

Signed.

$ 10,000 - 15,000 34
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מאיר פיצ'חדזה )2010 - 1955(
ילדה על תלת-אופן,

שמן על בד, 100X75 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, 

מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.

Meir Pichhadze )1955 - 2010(
A Girl with a Tricycle,

Oil on canvas, 100X75 cm.

signed. Signed on the reverse.

The authenticity of the painting

has been confirmed

 by Dvir Aviel, Manager of the artist’s estate.

$ 8,000 - 12,000 35

36



מאיר פיצ'חדזה )2010 - 1955(
ננה ישנה, 

שמן על בד, 51.5X61 ס"מ,

חתום.

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, 

מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.

Meir Pichhadze )1955 - 2010(
Nana sleeping,

Oil on canvas, 51.5X61 cm.

Signed.

The authenticity of the painting 

 has been confirmed

 by Dvir Aviel, Manager of the artist’s estate.

$ 10,000 - 15,000 36

יצירתו  השמונים.  שנות  בתחילת  הישראלית  האמנות  במת  אל  נכנס  פיצ’חדזה  מאיר 

באמנות  שימוש  המקומית.  ומהאמנות  הישראלית  מהתרבות  ריחוקו  את  מבטאת 

מציינים  משפחה,  כמו  אישיים  בנושאים  ועיסוק  קפדנית  טכנית  עבודה  פיגורטיבית, 

מפצה  המקומית  מהאמנות  הנתק  על  בארץ.  האמנות  עולם  לבין  בינו  המרחק  את 

פיצ’חדזה בקשר עמוק לאמנות הבינלאומית ולאמנות העבר. פיצ’חדזה לא נוהג לפרש 

יכולתו הטכנית  ריחוקו מהתרבות הישראלית,  ונזהר מלתת להם שמות.  יצירותיו  את 

הגבוהה וכישרונו לתמרן בין סגנונות אמנות שונים, עיצבו את דימויו כאמן שונה וזר בנוף 

עולמו התרבותי  גוך מתוך  ואן-  בצייר  פיצ’חדזה  לא במקרה בחר  האמנות הישאלית. 

והויזואלי הרחב. בחירה זו קשורה... לילדותו בגרוזיה, שם היתה לו חוברת רפרודוקציות 

של ואן-גוך שאליה התיחס כאל התנ“ך שלו. השיטוט של פיצ’חדזה בין ואן-גוך לבין 

סגנונות אמנות אחרים מציין תהליך של חיפוש אישי של האמן אחר מקום משלו לאחר 

דניאל ויימן, 90 שנה של אמנות ישראלית: מבחר  שנים של נדודים פיזיים ותרבותיים. 

מאוסף יוסף חכמי – הפניקס הישראלי, מוזיאון תל-אביב לאמנות, 1998.
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חסידים מרקדים עם ספר תורה הזינו לא אחת את ציורי ראובן רובין, עוד  מאז "מרקדים 

לחסידות  חמה  פינה  בליבו  שמר  חסידית,  למשפחה  נצר  רובין,   .1924 מ-  במירון" 

ולחסידים, שאותם זיהה עם נסיקה רוחנית, אקסטאזה טרנסצנדנטלית. וכשהוא מצייר 

)ככל הנראה( בשנות ה- 60 את ציורו הנוכחי, הוא מייצג את שלושה החסידים לרקע 

הקפוטות  אף  והותכו  גופם  והותך  כמעט   שלתוכם  הרקיע,  מרומי  בבחינת  שמימיות, 

ללב  שמימית  באהבה  מחובקים  התורה  ספרי  העליונים.  השניים  של  והשטריימלים 

ואדום.  ירוק  לבן,  שבגווני   התורה  מעילי  על  ותי"ו  כ"ף  אותיות  את  נושאים  השלושה, 

החסידים,  ההתלהבות  לפן  תורם  החסיד,  של  האדמדם  בשטריימל  גם  הנענה  האדום, 

ודומה  עילאית,  אמונית  בהתמסרות  עצומות  העיניים  גופני.  גופני  ליצר  תחליף  שהיא 

שהם-הם  התורה,  לספרי  ורק  אך  כאן  שייך  שהקונקרטי  שעה  ברוח,  הומר  שהגוף 

לבן,  לרישום  שחור  רישום  בין  במכחולו  נע  ראובן  התמונה.  של  האידיאיים  הגיבורים 

ממשיך במגמת הריכוך וההרחנה, שאותה אימץ מאז 1930 בקירוב. אך, מה שאפיין, על-

ביטויו  ראובן, מצא את מלוא  והגליליים של  הירושלמיים  הזית  עצי  ציורי  פי-רוב, את 

בתמונותיו הדתיות-חסידיות, גרסתו של ראובן רובין ל"על הרוחני באמנות". 

גדעון עפרת

37

פנחס ליטבינובסקי )1985 - 1894(
נער בירושלים, שנות ה-20, 

אקוורל על נייר, 21X26 ס"מ,

חתום.

Pinchas Litvinovsky )1894 - 1985(
A Boy in Jerusalem, 1920s',

Watercolor on paper, 21X26 cm.

Signed. 

$ 4,000 - 6,000

38

ראובן רובין )1974 - 1893(
נוף,

אקוורל על נייר, 25X32 ס"מ, 

חתום. 

Reuven Rubin )1893 - 1974(
Landscape,

Watercolor on paper, 25X32 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

מקוריות הציור אושרה ע“י גב’ כרמלה 

רובין, בית ראובן, תל אביב.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Ms. 

Carmela Rubin, Rubin Museum, 

Tel-Aviv.

38



ראובן רובין )1974 - 1893(
ריקוד עם התורה,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,

חתום.

מקוריות הציור אושרה ע“י 

גב’ כרמלה רובין, 

בית ראובן, תל אביב.

Reuven Rubin )1893 - 1974(
Dancing with the Torah,

Oil on canvas, 46X38 cm.

Signed.

The authenticity of the painting

 has been confirmed by Ms. Carmela Rubin, 

Rubin Museum, Tel-Aviv.

$ 50,000 - 80,000 39
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40

שמואל בק )נ. 1933(
טירה עם אגס,

שמן על בד, 65X54 ס"מ,

חתום.

Samuel Bak )b. 1933(
Castle with a Pear,

Oil on canvas, 65X54 cm.

Signed.

$ 6,000 - 9,000

41

שמואל בק )נ. 1933(
ליווי, 1967,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Samuel Bak )b. 1933(
Escort, 1967,

Oil on canvas, 46X38 cm.

Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000 

40



שמואל בק )נ. 1933(
אגסים,

שמן על בד, 60X53 ס"מ,

חתום. 

Samuel Bak )b. 1933(
Pears,

Oil on canvas, 60X53 cm.

Signed.

$ 6,000 - 9,000 42
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43

יוסל ברגנר )2017 - 1920(
בגדי המלך לפי מחזות של ניסים אלוני,

שמן על דיקט, 41X47 ס"מ,

חתום ומוקדש מאחור.

Yosl Bergner )1920 - 2017(
The King’s Clothes According to 

Plays by Nissim Aloni,

Oil on plywood, 41X47 cm.

Signed and dedicated on the 

reverse.

$ 3,000 - 5,000

מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

44

יוסל ברגנר )2017 - 1920(
המלכים של ניסים אלוני,

שמן על בד, 80X60 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור.

Yosl Bergner )1920 - 2017(
The Kings of Nissim Aloni,

Oil on canvas, 80X60 cm.

Signed. Signed and titled on the 

reverse.

$ 5,000 - 7,000

42



יוסל ברגנר )2017 - 1920(
משפחה בחלון,

שמן על בד, 80X100 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור.

Yosl Bergner )1920 - 2017(
Family at the Window,

Oil on canvas, 80X100 cm.

Signed. Signed and titled on the reverse.

$ 15,000 - 25,000 45
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יוחנן סימון )1976 - 1905(
דמויות בקיבוץ, 

גואש על קרטון, 26X37 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yochanan Simon  )1905 - 1976(
Figures in the Kibbutz,

Gouache on cardboard, 26X37 cm.

Signed and dated. 

$ 1,500 - 2,000 46

הייתי קורא לציור הזה – "נעורים", והייתי משמיע ברקע את "שירת הנוער" של שמואל 

כל   /]...[ ועלייה/  בניין  התחדשות  שיר  עתידנו/  שיר  הנוער  "שירת   :40 ה-  משנות  בס 

קשישים.  צייר  לא  סימון  יוחנן  ישראל."  עם  חזון  יקום  קום  במולדת/  לנו  הנוער  עוד 

לאורך שנות ה- 50-40, "תקופת קיבוץ גן-שמואל" ביצירתו, הוא שב וצייר נוער, נערים 

ונערות, בעבודה, במחול, במשחקים, בספורט, במחנאות, בחגיגות וכו', ואת אלה שזר יחד 

בחדרי-אוכל,  בבתי-ספר,  ארגנטינה(  )ברזיל,  לה  ומחוצה  בישראל  גדולים  בציורי-קיר 

בקני "השומר הצעיר", ועוד. ב- 1943 קרא סימון לארגון הציירים והפסלים של הקיבוץ 

בשלב  סוציאליסטית".  לאמנות  חדשה  "דרך  בבחינת  ציור-הקיר,  את  לקדם  הארצי 

)ממנו גם מגיע הציור הנוכחי(,  ראשון, הסתפק סימון בקיר בבית-הילדים בגן-שמואל 

"שם החל בקיץ 1943 את הקריירה המקומית שלו כאמן של ציורי-קיר." )טלי תמיר, "יוחנן 

סימון:דיוקן כפול", מוזיאון תל אביב, 2001, עמ' 78( סגנון הציור שלפנינו, על הקונטורים 

השחורים והעבים שלו, מבקש מאיתנו לתארך אותו בשנת 1948. הנער המיוצג ארכיטיפי, 

על גבול המיתולוגי: עלם מונומנטאלי עירום, שזוף, רק אזור-בד למותניו, גיבור קדום... על 

זרועו השמאלית שרידי אזיקים, מהם השתחרר, וביחד עם הענן הכבד והשמש המפציעה 

)קרניה מעוצבות בסגנון "אר-דקו"(, מסמל "שחר של יום חדש" למחרת מלחמת-העולם 

והשואה. עם אלומת השיבולים בימינו – סמל ל"הקוצרים ברינה", מתאחד הנער המשיחי 

עם יוני שלום ועם טלה מפזז – ברית הנעורים והטבע האביבי, הפורח, המתחדש. 

גדעון עפרת

44



יוחנן סימון )1976 - 1905(
סדר פסח,

טכניקה מעורבת על קרטון,

100X80 ס"מ.

ציור קיר שהיה תלוי בחדר הילדים 

בקיבוץ גן שמואל.

מקוריות הציור אושרה ע״י איה בן צדף, 

בת האמן.

Yochanan Simon  )1905 - 1976(
Passover Seder,

Mixed media on cardboard,

100X80 cm.

A painting that was hanging in the nursery

In Kibbutz Gan Shmuel.

The authenticity of the painting has been 

confirmed by Mrs. Aya Simon Ben-Sedef, 

the artist’s daughter.

$ 15,000 - 25,000 47
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נחום גוטמן )1980 - 1898(
דמויות בצפת,

אקוורל על נייר, 35X50 ס"מ,

חתום.

Nachum Gutman ) 1898 - 1980(
Figures in Safed,

Watercolor on paper, 35X50 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

מקוריות הציור אושרה באדיבות 

פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Prof. Hemi 

Gutman, the artist’s son.

48

נחום גוטמן )1980 - 1898(
נמל תל אביב,

אקוורל וגואש על נייר, 49X68 ס"מ,

חתום.

Nachum Gutman  )1898 - 1980(
Tel Aviv Port,

Watercolor and gouache on paper, 

49X68 cm.

Signed.

$ 6,000 - 9,000

מקוריות הציור אושרה באדיבות 

פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Prof. Hemi 

Gutman, the artist’s son.

46



נחום גוטמן )1980 - 1898(
דמויות ופסל,

שמן על קרטון מוצמד לבד, 

58X42 ס"מ, חתום.

מקוריות הציור אושרה באדיבות 

פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

Nachum Gutman ) 1898 - 1980(
Figures and a Statue,

Oil on cardboard laid down on canvas,

58X42 cm. Signed.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by

 Prof. Hemi Gutman, the artist’s son.

$ 18,000 - 25,000 50
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יוחנן סימון )1976 - 1905(
,1970 ,Capricious Vegitation

שמן על בד, 16X22 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Yochanan Simon  )1905 - 1976(
Capricious Vegitation, 1970,

Oil on canvas, 16X22 cm.

Signed and dated. Signed and 

dated on the reverse.

$ 3,000 - 4,000

52

יוחנן סימון )1976 - 1905(
,1966 ,Spectuculer Plantes

שמן על בד, 60X73 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Yochanan Simon  )1905 - 1976(
Spectacular Plants, 1966,

Oil on canvas, 60X73 cm.

Signed and dated. Signed and 

dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

48



יוחנן סימון )1976 - 1905(
 ,1971 ,Congeniality

שמן על בד, 100X73 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתואר מאחור.

Yochanan Simon  )1905 - 1976(
Congeniality, 1971,

Oil on canvas, 100X73 cm.

Signed and dated.

Signed and titled on the reverse.

$ 15,000 - 20,000 53
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לודוויג בלום )1974 - 1891(
שוק, 1959,

שמן על בד, 50X61 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Ludwig Blum )1891 - 1974(
Market, 1959,

Oil on canvas, 50X61 cm.

Signed and dated.

 $ 10,000 - 15,000 

מקוריות הציור אושרה 

ע״י גב’ מירה חן, נכדת האמן.

The authenticity of this painting 

has been confirmed by Mrs. Mira 

Chen, the artist’s granddaughter.

55

לודוויג בלום )1974 - 1891(
דמויות בעיר העתיקה, 

שמן על בד, 35X27 ס"מ,

חתום. 

Ludwig Blum )1891 - 1974(
Figures in the Old City,

Oil on canvas, 35X27 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

מקוריות הציור אושרה 

ע״י גב’ מירה חן, נכדת האמן.

The authenticity of this painting 

has been confirmed by Mrs. Mira 

Chen, the artist’s granddaughter.

50



לודוויג בלום )1974 - 1891(
שער הפרחים, ירושלים, 1932, 

שמן על בד, 60X80 ס"מ,

חתום ומתוארך.

מקוריות הציור אושרה 

ע״י גב’ מירה חן, נכדת האמן.

Ludwig Blum )1891 - 1974(
Herod's Gate, Jerusalem, 1932,

Oil on canvas, 60X80 cm.

Signed and dated.

The authenticity of this painting 

has been confirmed by Mrs. Mira Chen, 

the artist’s granddaughter.

 $ 18,000 - 25,000 56
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פנחס ליטבינובסקי )1985 - 1894(
רועה מחלל, שנות ה-20,

אקוורל על נייר, 17X22 ס"מ,

חתום בר"ת.

Pinchas Litvinovsky )1894 - 1985(
Shepherd Playing the Flute, 1920s',

Watercolor on paper, 17X22 cm.

Signed with Initials. 

$ 2,000 - 3,000

מקור: עיזבון האמן פנחס ליטבינובסקי.

Provenance: Estate of the artist 

Pinchas Litvinovsky.

ספר מפואר )250 עמודים( אודות פנחס 

ליטבינובסקי בעריכת גדעון עפרת יוענק 

לקונה הציור.

תמורת הציורים מוקדשת להקמת פרס 

שנתי לציור וצילום על שם האמן פנחס 

ליטבינובסקי.

A magnificent book )250 pages( 

about Pinchas Litvinovsky, edited 

by Gideon Ofrat, will be presented 

to the buyer of the painting.

58

פנחס ליטבינובסקי )1985 - 1894(
גמל, שנות ה-20,

שמן על בד, 43X60 ס"מ,

חתום.

Pinchas Litvinovsky )1894 - 1985(
Camel, 1920s',

Oil on canvas, 43X60 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

מקור: עיזבון האמן פנחס ליטבינובסקי.

Provenance: Estate of the artist 

Pinchas Litvinovsky.

ספר מפואר )250 עמודים( אודות פנחס 

ליטבינובסקי בעריכת גדעון עפרת יוענק 

לקונה הציור.

תמורת הציורים מוקדשת להקמת פרס 

שנתי לציור וצילום על שם האמן פנחס 

ליטבינובסקי.

A magnificent book )250 pages( 

about Pinchas Litvinovsky, edited 

by Gideon Ofrat, will be presented 

to the buyer of the painting.

52



פנחס ליטבינובסקי )1985 - 1894(
פרשים ושקיעה,

שמן על בד, 60X73 ס"מ,

חתום.

ספרות: פנחס ליטבינובסקי, גדעון 

עפרת, כרטא אמנות,  1998, עמ׳ 127 

)מצולם(.

Pinchas Litvinovsky )1894 - 1985(
Horsemen and sunset,

Oil on canvas, 60X73 cm.

Signed. 

Literature: Pinchas Litvinovsky, 

Gideon Ofrat, Carta Art, 1998, p. 127 

)Illustrated(.

$ 15,000 - 20,000 59

בשם  הנוכחי  הציור  מלווה   ,)1998 )ירושלים,  ליטבינובסקי"  "פנחס  בעריכתי,  בספר 

של  הבלתי-נלאית  למשיכתו  נוסף  ביטוי  לפנינו  ואכן,  לילי".  בנוף  ערבים  "שלושה   –

ערבי  "ילד  )"המחמר",  חמור  עם  לשדך  הירבה  גם  שאותם  ערבים,  לייצוג  ליטבינובסקי 

רוכב על חמור", "ערבי וחמור", "ערבייה וחמור לבן", "ערבייה וחמור כחול, ועוד. ב- 1939 

כישרון  המפורסמות  מן  "המחמר"(.  ציורו,  על  דיזנגוף"  ב"פרס  ליטבינובסקי  זכה  אף 

הרישום הווירטואוזי של הצייר. אך, כאן, בציור שלפנינו, התמסר האמן כל-כולו לצבע, 

הטבע  )"להט  ואדום  בחום  לוהט  מאגי,  בירח-דם  מואר  מכושף,  לילי  נוף  שבונה  תוך 

והאדמה, העצמים והדמויות", תיאר ג.ינאי, הוא גבריאל טלפיר, ב"גזית" 1939, את ציורי 

ליטבינובסקי  של  מכחולו  הקודמת,  המאה  של   30 ה-  שנות  בתחילת  ליטבינובסקי(. 

כף-הציירים  מונו-כרום(,  לכדי  )לעתים,  צומצם  אך  עז  נותר  הצבעים  לוח  השתחרר, 

שולבה אף היא, ההפשטה האכספרסיבית גברה. "הרוטב החום", כך כינה מרדכי נרקיס 

ב- 1934 את הגון שהיה אהוב אז על רבים מציירי הארץ ואשר שולט בציור הנוכחי. כאן, 

בלב שממה קסומה ודוממת, נעה לה משפחה ערבית על צמד חמורים, שכמעט ונבלעו 

בגוון האפלולי הסובב. שלא כדרכו, ליטבינובסקי השמיט כל תווי-פנים, מה שהעצים את 

המסתורין של הרוכבים. יאה לו לליטבינובסקי הזיווג הזה של בני-ערב ומאגיה. בביקורת 

על תערוכת-היחיד של הצייר במוזיאון תל אביב, 1944, כתב א.ד.פרידמן: "...זוהי אמנות 

לוהטת, שאשּה וחומּה לא פגו אף לרגע. ]...[ בין הקולוריסטים האמיתיים הספורים שבין 

שיכרות  מתמדת,  שיכרות  של  מצב  באיזה  כאילו  הוא  ביותר.  הקולוריסטי  הוא  אמנינו 

מצבעים. כי הווייצ הבע היא אצלו אחת מחוויות הראשית." )"דבר", 19.5.1944(

גדעון עפרת
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60

מאיר פיצ'חדזה )2010 - 1955(
כנרית וסמובר על החלון,

שמן על בד, 60X80 ס"מ,

חתום.

Meir Pichhadze )1955 - 2010(
Violin Player and Samovar on the 

Window,

Oil on canvas, 60X80 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000

מקור: עיזבון עו"ד חנן שנון.

Provenance: The Estate of Adv. 

Hanan Shanon.

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, 

מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Dvir Aviel, 

Manager of the artist’s estate.

61

מאיר פיצ'חדזה )2010 - 1955(
נערה עם מניפה, 

שמן על בד, 70X100 ס"מ,

חתום.

Meir Pichhadze )1955 - 2010(
Girl with a Fan,

Oil on canvas, 70X100 cm.

Signed.

$ 7,000 - 10,000

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, 

מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Dvir Aviel, 

Manager of the artist’s estate.

54



מאיר פיצ'חדזה )2010 - 1955(
ניגון בכינור לאור ירח, 1978,

שמן על עץ, 80X60 ס"מ,

חתום ומתוארך.

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, 

מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.

Meir Pichhadze )1955 - 2010(
Playing the Violin Under the Moonlight, 1978,

Oil on wood, 80X60 cm.

Signed and dated.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Dvir Aviel, 

Manager of the artist’s estate.

$ 7,000 - 10,000 62
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63

מרסל ינקו )1984 - 1895(
צלחת פירות ואגרטל פרחים,

שמן על בד, 34X49.5 ס"מ,

חתום.

Marcel Janco  )1895 - 1984(
Fruit Plate and Flower Vase,

Oil on canvas, 34X49.5 cm.

Signed.

$ 3,500 - 5,000

64

מרסל ינקו )1984 - 1895(
ללא כותרת, תבליט מתכת בסגנון 

דאדא, קולאז' לוחות אלומיניום,

60X40 ס"מ,

חתום.

Marcel Janco  )1895 - 1984(
Untitled, Dada-Style Metal Relief,

Collage Aluminum panels,

60X40 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

56



מרסל ינקו )1984 - 1895(
Grand Collage Dada, שנות ה-20,

שמן, טמפרה וקולאז' על בד, 51X70 ס"מ,

חתום.

מקור: מכירת סוטביס, ניו יורק,

7 באוקטובר, 2009 לוט 65.

Marcel Janco  )1895 - 1984(
Grand Collage Dada, 1920s',

Oil, tempera and collage on canvas, 51X70 cm.

Signed.

Provenance: Sotheby’s New York,

 7 October, 2009, Lot 65.

$ 35,000 - 50,000 65

ינקו  מרסל  של  שובו  לאחר  קצר  זמן   ,20 ה-  שנות  בתחילת  הנראה,  ככל  צויר,  הציור 

לבוקרשט מפאריז )ומציריך(. בהרכבו הצורני והחומרי, הציור קרוב מאד לציור "שעיר/

חייל החזית" מ- 1924, שבאוסף מוזיאון ישראל: שני הציורים מצוירים במבנה אובאלי, 

המפורק בתוכו לתצורות-משנה, שמשולבים בהן קולאז'ים חומריים שונים. בעוד בציור 

"שעיר" ההדבקים הם של גזרי-עיתונים ובד-יוטה, בציור הנוכחי ההדבקים הם רק שני 

סוגי בד גס. ושלא כציור האנכי ממוזיאון ישראל, הציור הנוכחי אופקי, והסיבה ברורה: 

הציור מייצג, בדרכו המופשטת, טבע דומם, מעין מקבץ של מושאים על שולחן  )גיטרה 

פרימיטיביסטי  ייצוג  כך,  או  כך  במרכז?(.  פרי  מימין?  ניצב  אגרטל  כחול?  בקו  מוקפת 

במיחבר,  המשורבבות   dada אותיות  )לרבות  מחדש  והרכבה  פירוק  השטחה,  מופשט, 

קווים   .)1916 מ-  דאדא"  ראשונה  "קומפוזיציה  ינקו,  של  האחר  לציור-קולאז'  בדומה 

עבודת  הלוהטת.  הדחיסות  את  המאזנים  גיאומטריים  שטחים  מסמנים  שחורים  

ודינאמית, אך שפת הציור מצייתת לקוביזם הסינתטי  ינקו אכספרסיבית  המכחול של 

העניין  כולל   ,1914-1912 מהשנים  ובראק  פיקאסו  של  במהותו(  יותר  הרבה  )השכלתני 

ב"קפה  העליזים  הימים  שלאחר  ינקו,  בציורי  שיא  תקופת  זוהי  האליפטית.  במסגרת 

שעיצב  המסכות  למרות  ויודגש:  הראשונה(.  העולם  מלחמת  )במהלך  שבציריך  וולטר" 

ינקו לטובת מופעי "דאדא" בציריך, כצייר – היה ינקו של תקופת המלחמה מחויב יותר 

שלא  אך,  וכו'.  קוביזם  אכספרסיוניזם  פוטוריזם,   – שונות  מודרניסטיות  ציור  לשפות 

ינקו של תחילת שנות  כציורים וכתבליטים הקונסטרוקטיביסטיים שלו מ- 1918-1916, 

האמן  תשוקת  את  להוכיח  שממשיכה  הקוביסטית-קולאז'ית,  בחוויה  שקוע   20 ה- 

לחדשני, ליצירתי, לתחבירי המודרנה. בהקשר ההיסטורי הישראלי נוסיף: עשרות שנים 

בטרם יסערו הרוחות בתל אביב אל-מול גילויים מופשטים בקבוצת "אופקים חדשים", 

ינקו כבר היה עמוק-עמוק בחוויית המופשט, סמוך לימי נביטתו באירופה. 

גדעון עפרת
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נפתלי בזם )2018 - 1924(
דג, אריה וקקטוס,

שמן על בד, 55X65 ס"מ,

חתום.

Naftali Bezem )1924 - 2018(
Fish, Lion and Cactus,

Oil on canvas, 55X65 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

67

נפתלי בזם )2018 - 1924(
הדלקת נרות,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,

חתום.

Naftali Bezem )1924 - 2018(
Candle Lighting,

Oil on canvas, 46X38 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

58



נפתלי בזם )2018 - 1924(
דמויות,

שמן על בד, 100X75 ס"מ,

חתום.

Naftali Bezem )1924 - 2018(
Figures,

Oil on canvas, 100X75 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000 68
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משה קסטל )1991 - 1909(
רועה צאן ומחלל למרגלות צפת, 

שנות ה-30,

שמן על בד, 55X46 ס"מ,

חתום.

Moshe Castel )1909 - 1991(
Shepherd and a flute player at the 

foot of Safed, 1930s',

Oil on canvas, 55X46 cm.

Signed.

 $ 60,000 - 90,000 

ספרות: משה קסטל, גדעון עפרת, 2019, 

עמ' 63 )מצולם(.

Literature: Moshe Castel, Gideon 

Ofrat, 2019, p. 63 )Illustrated(.

זהו אחד מציוריו האיכותיים, המוכּרים והאהובים יותר 

של קסטל בסדרת ציורי האידיליות הארצישראליות 

האוריינטליות מהשנים 1931-1929. מאז 1927, למחרת 

סיום לימודיו ב"בצלאל", התגורר קסטל בפאריז, 

ולאחר התנסויות ראשונות בשפות הציור הצרפתי 

שבין המאה ה- 18 למאה ה- 20, התמסר הצייר בן 

ה- 20 לציורים בנושא ההווי הארצישראלי המזרחי 

)תימני וערבי לסירוגין(, הטובל באביביות, לבלוב, 

הרמוניה ותום. באותן שנים נזכור, החלו ציירי ארץ-

ישראל לנהות בהמוניהם לפאריז של "האסכולה 

היהודית", זו של הציור האכספרסיוניסטי, הכהה, 

הנוגה והתפנימי. לא כן קסטל: "לקראת 1930, כבר 

היו לא מעט מציורי קסטל שבויים באידיליות של 

'מעולם לא עזבתי   ]...[ וסביבותיה  ירושלים  נופי 

את ירושלים. ירושלים נמצאת בתוך  דמי. אתה לא 

תוציא אותה ואלוהים לא יוציא אותה. לקחתי את 

הרי ירושלים למונפרנס, כמו ששאגאל צייר כל חייו 

את ויטבסק. אתה יכול לחיות מאתיים שנה, אבל 

מה שתיצור זאת ילדותך." )ג.עפרת, "משה קסטל", 

2019, עמ' 57. ויצוין: בעמוד 63 של ספר זה הענקתי 

מקום של כבוד לציור הנוכחי(. עתה, צייר גם את 

גרסאותיו האוריינטליות ל"סעודה על הדשא" של 

מאנה – פסטוראלות המאחדות טבע, אדם וחיות 

)טליים, גדיים, תיישים( בהרמוניה  חוגגת: גן-עדן 

ארוטי ואינוֶסנטי בה בעת. ציורי האידיליות של קסטל 

קורני אור, טובלים בירק-צמחייה אביבית ומלבלבת 

והם מתרחשים על רקע הררי. קסטל גדל ביהודה 

ונפשו ביהודה. רק שנים רבות מאוחר יותר, ימקם 

הצייר את עצמו ואת ציוריו בצפת ובגליל. ובעוד 

חבריו לציור הארצישראלי החלו מתפכחים מגל 

וגילוי  ההתלהבות החלוצית של עלייה שלישית 

הכפר וההווי הערביים, קסטל הפאריזאי נישא על גלי 

געגועיו לנופים אלה בבחינת רחם סביבתית, בתולית, 

כזו שטרם חוותה את פרעות תר"פ, תרפ"א ותרפ"ט. 

היו הנופים המלבבים הללו תחליף לחיבוק  כמו 

המשפחתי, שכה היה חסר לו.

גדעון עפרת

60
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ציונה תג'ר )1988 - 1900(
פורטרט לאה לוין, 1932,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,

חתום )דהוי(. 

מדבקת העיזבון מודבקת מאחור.

Sionah Tagger )1900 - 1988(
Portrait of Leah Levin, 1932,

Oil on canvas, 46X38 cm.

Signed )faded(. 

Signed with the estate stamp on 

the reverse.

$ 3,000 - 5,000

70

יעקב שטיינהרדט )1968 – 1887(
עירומות, 1912, 

שמן על בד מוצמד לעץ, 44X44 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Jakob Steinhardt )1887 - 1968(
Naked, 1912,

Oil on canvas laid down on board, 

44X44 cm.

Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

62



שלום סבא )1975 - 1897(
נערה,

שמן על פרספקס,

68X54 ס"מ,

Shalom Sebba )1897 - 1975(
Girl,

Oil on Plexiglas,

68X54 cm.

$ 8,000 - 12,000 72
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שלום סבא )1975 - 1897(
בשר, 

טמפרה וקולאז' על נייר,

18X24 ס"מ.

Shalom Sebba )1897 – 1975(
Meat,

Tempera and collage on paper, 

18X24 cm.

$ 1,000 - 1,500

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

 Provenance: Gaby and Ami Brown

.Collection

74

שלום סבא )1975 - 1897(
קפה, 

טמפרה וקולאז' על נייר, 12X9.5 ס"מ,

חתום.

Shalom Sebba )1897 – 1975(
Coffee,

Tempera on paper, 12X9.5 cm.

Signed.

$ 1,000 - 1,500

64



ראובן רובין  )1974 – 1893(
פירות על השולחן,

שמן על בד, 46X55 ס"מ,

חתום.

 מקוריות הציור אושרה 

ע"י גב׳ כרמלה רובין, 

בית ראובן, תל אביב.

Reuven Rubin )1893 – 1974(
Fruit on the table,

Oil on canvas, 46X55 cm.

Signed.

The authenticity of the 

painting has been confirmed 

by Ms. Carmela Rubin, 

Rubin Museum, Tel-Aviv.

$ 40,000 - 60,000 75
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מנשה קדישמן )2015 - 1932(
3 ראשים על רקע לבן, 

אקריליק על בד, 100X140 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
3 Heads on a White Background,

Acrylic on canvas, 100X140 cm.

Signed. Signed on the reverse.

$ 8,000 - 12,000

77

מנשה קדישמן )2015 - 1932(
במרעה,

אקריליק על בד, 200X140 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Menashe Kadishman

In the Pasture,

Acrylic on canvas, 200X140 cm.

Signed. Signed on the reverse.

$ 8,000 - 12,000

66



מנשה קדישמן )2015 - 1932(
רועה צאן, 1989,

אקריליק על בד, 200X140 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Shepherd, 1989,

Acrylic on canvas, 200X140 cm.

Signed and dated.

$ 10,000 - 15,000 78
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יוסל ברגנר )2017 - 1920(
קיר וציפורים,

שמן על בד, 65X92 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner )1920 - 2017(
Wall and Birds,

Oil on canvas, 65X92 cm.

Signed. Signed and titled on the reverse.

$ 7,000 - 10,000 79

68



יוסל ברגנר )2017 - 1920(
חתונה יהודית בשטייטל,

שמן על בד, 80X100 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור. 

מקור: עיזבון עו"ד חנן שנון.

Yosl Bergner )1920 - 2017(
Jewish Wedding in the Steitel,

Oil on canvas, 80X100 cm.

Signed. Signed and titled on the reverse.

Provenance: The Estate of Adv. Hanan Shanon.

$ 30,000 - 50,000 80
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81

ראובן רובין )1974 - 1893(
רימונים ליד החלון,

שמן על בד, 92X73 ס"מ,

חתום. מתואר מאחור.

Reuven Rubin )1893 - 1974(
Pomegranates by the Window,

Oil on canvas, 92X73 cm.

Signed. Titled on the reverse.

 $ 100,000 - 150,000 

מקור: נקנה בגלריה דלזל בלוס אנגלס 

בשנת 1962.

Provenance: Purchased from 

the Los Angeles Dalzell Hatfield 

Galleryin 1962.  

)Label on the reverse(.

מקוריות הציור אושרה ע“י גב’ כרמלה 

רובין, בית ראובן, תל אביב.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Ms. 

Carmela Rubin, Rubin Museum, 

Tel-Aviv.

הציור צויר, ככל הנראה, בסביבות 1970, והוא מהווה ציור נוסף בשורה ארוכה של ציורי 

פירות ו/או פרחים ו/או עציץ ליד חלון, שאותם צייר ראובן מאז הגיעו ארצה מרומניה 

ב- 1923. רוב הציורים הללו ביקשו לברך את הנוף הנשקף בחוץ מתוך החלל האינטימי 

 – יותר  ומאוחר  והזר,  החדש  למקום  הסתגלות  של  כאופן  תחילה  האמן,  של  האישי 

כדיאלוג של פנים וחוץ, נפש ועולם )על כך, בהרחבה, ראו: גדעון עפרת, "חלונות ליצירת 

ראובן", "על הארץ", כרך ב', ירון גולן, תל אביב, 1993(. נושא הרימונים חזר אף הוא בציורי 

עם  "נערה  את  ליווה  לשפע,  יהודי  סמל  הרימון,  הארצישראלית.  תחילתם  מאז  ראובן 

רימונים" מ- 1922, את "דיוקן אצ"ג" מ- 1923 ועוד. בהתאם, מוכרים לנו ביצירת ראובן 

ציורי רימונים ליד חלון, שברובם קדמו לציור הנוכחי וסללו את הדרך אליו לאורך שנות 

במחצית  צויר  ירושלים(  ישראל,  כנסת  )אוסף  למשל  הארץ",  היא  "זאת  הציור   :60 ה- 

שנות ה- 60 ומייצג בסמוך לחלון שולחן-עץ ועליו 5 רימונים )שלמים וחצויים(. כנפות 

שחור,  גזעם  עצי-זית,  שישה  בחוץ  ומגלות  כמסך-תיאטרון  לרווחה  פתוחות  החלון 

עלוותם ירקרקה-לבנבנה, ומאחוריה חמישה עצי-תמר. הרקע סגרירי-משהו ורוח עזה 

מעיפה את הווילון לתוך החדר. עצי-הזית והתמר מסמנים מבחוץ את פרות-הארץ, אך 

דומה שראובן זקוק לתמיכתם ולברכתם התפנימית של הרימונים הארגמניים, האומרים 

יצר, כוח, פריון, וזאת בתקווה לאזן את הקרירות הנושבת מן העולם )ומן הזמן החולף( 

לתוך מרחבו הפרטי. לחילופין, הציור "רימונים על חלוני" )באוסף "בית-ראובן"( מפגישנו 

עם אותו שולחן, אף כי בפעם זו מונחים רק ארבעה רימונים. תריסי החלון הפתוחים-

ברושים  זית,  עצי  שלושה  ובו  גלילי,  אולי  פסטורלי,  הררי  נוף  לעינינו  מגלים  לרווחה 

ותיישים. ודומה, שהרמוניה נסוכה בציור זה בין הפנים המוצלל לבין החוץ המואר. כך, יש 

שראובן הלהיט באדום את התפנים כולו; יש שקערה מלאה רימונים הוצבה מול החלון 

ורעייתו(; הווריאציות רבות  )בה התגוררו האמן  ואל עתיקות-קיסריה  הנפתח אל הים 

ושונות. הציור הנוכחי נראה כאחד המאוחרים בסדרת "רימונים  בחלון", אם לא המאוחר 

"הישורת  שבהם. הוא צויר כאשר ראובן מתקרב לגיל 80, ומבטו בחלון טעון בתודעת 

האחרונה": שני רימונים על רהיט-עץ אלגנטי, התריס האחד פתוח. מבחוץ, מרחב בלתי-

מזוהה שאינו מתרונן, טבול בירקרק-אפרפר ושחור, ומנגד – שני עצים זית באים-בימים, 

שגזעיהם אכולי-זמן ומעט ענפיהם הישישים מתעקשים להמשיך ולהצמיח עלווה. יתר 

ינק מהם הזמן את  ניטל מהם, כמו  וזוגתו?( הלבינו, צבעם  )האמן  כן, צמד העצים   על 

עיקר-לשדם. לשניים אלה מבקש ראובן לענות בשני הרימונים הפנימיים, שני רימוני יצר 

וחיוניות. לא עוד אפוא דואליות של פנים וחוץ, כי אם דיאלוג פנימי של האמן עם עצמו. 

לנו אחד  – הרי  ואם תרצו  כן, דו-קרב קיומי של הצייר עם הזמן האכזר,  לנו, אם  והרי 

הציורים היותר אוטוביוגרפיים והיותר חושפניים של ראובן רובין.

גדעון עפרת
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יאיר גרבוז )נ. 1945(
ללא כותרת, 1997,

טכניקה מעורבת על דיקט, 120X160 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yair Garbuz )b. 1945(
Untitled, 1997,

Mixed media on plywood, 120X160 cm.

Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000 82
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יוחנן סימון )1976 - 1905(
דמויות בקיבוץ, 

שמן על קרטון, 30X41 ס"מ, 

חתום.

Yochanan Simon )1905 - 1976(
Figures in the Kibbutz,

Oil on cardboard, 30X41 cm.

Signed. 

$ 12,000 - 16,000 83
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עופר ללוש )נ. 1947(
אגרטל פרחים,

שמן על בד, 130X150 ס"מ,

חתום.

Ofer Lellouche  )b. 1947(
a Flower Vase,

Oil on canvas, 130X150 cm.

Signed.

$ 12,000 - 16,000 84

74



אביגדור אריכא )2010 - 1929(
פירות על השולחן,

שמן על בד, 38X46 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

Avigdor Arikha  )1929 - 2010(
Fruit on the Table,

Oil on canvas, 38X46 cm.

Signed. Signed on the reverse.

$ 18,000 - 25,000 85

75
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



86

מרסל ינקו )1984 - 1895(
קומפוזיציה,

שמן על בד, 35X50 ס"מ,

חתום.

Marcel Janco )1895 - 1984(
Composition,

Oil on canvas, 35X50 cm.

Signed.

$ 2,500 - 4,000

87

מרסל ינקו )1984 - 1895(
תרנגולים, 

שמן על בד מוצמד לקרטון, 35X50 ס"מ, 

חתום.

Marcel Janco )1895 - 1984(
Roosters,

Oil on canvas laid down on 

cardboard, 35X50 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

76



מרסל ינקו )1984 - 1895(
טבריה,

שמן על קרטון, 50X70 ס"מ, 

חתום.

Marcel Janco )1895 - 1984(
Tiberias,

Oil on cardboard, 50X70 cm.

Signed.

$ 18,000 - 25,000 88
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מרדכי ארדון )1992 - 1896(
שקיעה, 1980,

אקוורל על נייר, 41X55 ס"מ,

חתום. חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

מקור: עיזבון עו"ד חנן שנון.

Mordecai Ardon  )1896 - 1992(
Sunset, 1980,

Watercolor on paper, 41X55 cm.

Signed. Signed, titled and dated on the reverse.

Provenance: The Estate of Adv. Hanan Shanon.

$ 4,000 - 6,000 89
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מרדכי ארדון )1992 - 1896(
קומפוזיציה בלבן,

שמן על בד, 45X37 ס"מ,

חתום.

Mordecai Ardon  )1896 - 1992(
Composition in white,

Oil on canvas, 45X37 cm.

Signed.

$ 50,000 - 80,000 90
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יעקב אגם )נ. 1928(
ללא כותרת, 1953,

שמן על מזוניט, 20X41 ס"מ,

חתום )גיבשטיין( ומתוארך.

Yaacov Agam  )b. 1928(
Untitled, 1953,

Oil on masonite, 20X41 cm,

Signed )Gibstein( and dated.

$ 5,000 - 8,000 91

92

יוחנן סימון )1976 – 1905(
 ,1972 ,Vegetative Melody

שמן על בד, 27X35 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתואר מאחור.

Yochanan Simon )1905 - 1976(
Vegetative Melody, 1972,

Oil on canvas, 27X35 cm.

Signed and dated. Signed and 

titled on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

80



אריה ארוך  )1974 - 1908(
בית במאה שערים, ירושלים, 1955,

שמן על בד, 50X61 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך מאחור.

ספרות ותערוכה: אריה ארוך, 

מוזיאון תל אביב, פרופ’ מוטי עומר, 

פברואר-מאי 2003 , עמ’ 186 )מצולם(.

Arieh Aroch  )1908-1974(
House in Mea Shearim, Jerusalem, 1955,

Oil on canvas, 50X61 cm.

Signed. Signed and dated on the reverse.

Exhibition & Literature: Arie Aroch,  

Tel-Aviv Museum of Art, Prof. Mordechai Omer, 

Feb. 2003 – May 2003, p. 186 )Illustrated(.

$ 25,000 - 35,000 93
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מאיר פיצ'חדזה )2010 - 1955(
בית, 1972,

שמן על דיקט, 68X130 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, 

מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.

Meir Pichhadze )1955 - 2010(
House, 1972,

Oil on plywood, 68X130 cm.

Signed and dated on the reverse.

The authenticity of the painting has been confirmed

 by Dvir Aviel, Manager of the artist’s estate.

$ 4,000 - 6,000 94
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95

מאיר פיצ'חדזה )2010 - 1955(
אם האמן, 2001, 

שמן על בד, 181X110 ס"מ,

חתום.

Meir Pichhadze )1955 - 2010(
Mother of the Artist, 2001,

Oil on canvas, 181X110 cm.

Signed. 

$ 15,000 - 20,000

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, 

מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Dvir Aviel, 

Manager of the artist’s estate.

ספרות ותערוכה: 

מאיר פיצ'חדזה, אמנות – 

באוטוביוגרפיה, מוזיאון תל אביב, 

2003, עמ' 14 )מצולם(.

 מאיר פיצ'חדזה, גלריה דן, 2008, – 

עמ'  124 )מצולם(.

Literature and Exhibition:

– Meir Pichhadze, Art in 

Autobiography, Tel Aviv Museum, 

2003, p. 14 )Illustrated(.

– Meir Pichhadze, Dan Gallery, 

2008, p. 124 )Illustrated(.
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זאב רבן )1970 - 1890(
דמויות מן המקרא, 1920,

14 עבודות ממוסגרות: שאול, יהודית, 

יהונתן, אשמדי )ג'וקר( שלמה, מלכת 

שבא, אבשלום, דוד, בת שבע, יואב, 

אחשוורוש, אסתר, חרבונה, 

גלגל המזלות, 

אקוורל ודיו על נייר, 20X16 ס"מ כ"א.

מתוארים וחתומים בחותמת האמן.

Zeev Raban  )1890 - 1970(
Figures from the Bible, 1920,

14 Framed Works: Shaul, Judith, 

Jonathan, Ashmadi )Joker( Shlomo, 

Queen of Sheba, Avshalom, David, 

Batsheva, Yoav, Ahasuerus, Esther, 

Harbona, The Zodiac, 

watercolor and ink on paper,

20X16 cm. each.

Titled and Signed with the artist's 

stamp.

$ 20,000 - 30,000

ספרות ותערוכה: זאב רבן, סימבוליסט 

עברי, הוצאת מוזיאון תל-אביב, 2001, 

בת שבע גולדמן אידה, מס' 172, עמ’ 130 

)מצולם(.

Literature and exhibition: Zeev 

Raban, Hebrew Symbolist, Tel-

Aviv Museum of Art, 2001, Batsheva 

Goldman Ida, no. 172, p. 130 

)Illustrated(.

בתקופה   ,20 ה- שנות  של  הראשונה  במחצית 

שבה שקד על איור אגדות מאת ביאליק, הכין רבן 

לראשונה סדרה של "קלפי – משחק אמנותיים מארץ 

ישראל", עם בית מלוכה המורכב מגיבורי התנ"ך. 

הקלפים הודפסו בהוצאה הירושלמית "דוכיפת" 

ומטעם "בצלאל". הסדרה קטנת – ממדים, בדומה 

לקלפים מהמאה ה-17, ובמקום הסמלים המקובלים, 

עיטר אותה רבן בסמלים יהודיים: מגן דוד )קלפי 

יואב(, הרמון )קלפי שלמה, מלכת  דוד, בת שבע, 

שבא, אשמדאי(, מנורת שבעת הקנים )קלפי יהודית, 

שאול, יונתן( ועלה זית )קלפי אחשוורוש, אסתר, המן(. 

הסדרה שווקה ידי שץ בארצות – הברית בשנים 

1927-1926, אבל הביקוש היה קטן מהצפוי. לדמויות 

של סדרה זו הוסיף רבן עוד גיבורים מהמקרא, ויצר 

משחק קלפים הכולל שמונה קבוצות של שלוש 

דמויות כל אחת. בשנות ה-30 הכין רבן מתווים 

חדשים לשתי סדרות נוספות. הראשונה, המבוססת 

"דוכיפת", הציגה עתה את  על הסדרה בהוצאת 

הסמלים המקובלים )לב, עלה-תלתן, יהלום, עלה-

פיק(. סדרה נוספת של מתווים – גם היא עם הסמלים 

המקובלים – הציגה בית מלוכה של גיבורים מתולדות 

ערב, כגון שחרזדה והרון א-רשיד.
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זאב רבן )1970 - 1890(
דמויות מן האיסלם, 1920,

14 עבודות ממוסגרות: קוסרו, שירין, 

רוסתאום, אל-נעמאן, זחנב, חתים-טאי, 

הרון ראשיד, שחרזדה, אבו-נואס, ענתר, 

אל-חסנא, טז-זיר, ג'וחה )ג'וקר( אקוורל 

ודיו על נייר, 20X16 ס"מ כ"א.

חתומים בחותמת האמן.

Zeev Raban  )1890 - 1970(
Figures from Islam, 1920,

14 framed works: Kosro, Sheerin, 

Rustum, al-Na'aman, Zinab, 

Hatim-Tai, Haroun, Rashid, 

Sheherazada, Abu Nowas, 

Antar, Al-Hasna, Iz-Zir, Juha 

)Joker(,watercolor and ink on 

paper, 20X16 cm. each.

Signed with the artist's stamp.

$ 20,000 - 30,000

ספרות ותערוכה: זאב רבן, סימבוליסט 

עברי, הוצאת מוזיאון תל-אביב, 2001, 

בת שבע גולדמן אידה, מס' 173, עמ’ 131 

)מצולם(.

Literature and exhibition: 

Zeev Raban, Hebrew Symbolist, 

Tel-Aviv Museum of Art, 2001, 

Batsheva Goldman Ida, no. 173,  

p. 131 )Illustrated(.
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הנרי מור )1986 - 1898(
,1981 ,Teatime

אקוורל, גואש ועפרונות צבעוניים על נייר, 

14X13 ס"מ,

חתום. 

.)39(81 HMF ספרות: קטלוג רזונה של האמן

Henry Moore  )1898 - 1986(
Teatime, 1981,

Watercolor, gouache and colored pencils on paper, 

14X13 cm.

Signed.

Literature: Catalogue raisonné Number HMF 81)39(.

$ 10,000 - 15,000 98
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הנרי מור )1986 - 1898(
עירום על נדנדה,

דיו על נייר, 38X32 ס"מ,

חתום.

Henry Moore  )1898 - 1986(
Nood on a Swing,

Ink on paper, 38X32 cm.

Signed.

$ 10,000 - 15,000 99
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ינקל אדלר )1949 – 1895(
אטלייה האמן,

שמן על בד, 72X115 ס"מ,

חתום.

מקור: 

סותביס, תל אביב, 31 במאי 1990, לוט 28.– 

כריסטיס, לונדון, 1 במרץ , 2017, לוט 494.– 

Jankel Adler )1895 – 1949(
Artist Atelier,

Oil on canvas, 72X115 cm.

Signed.

Provenance: 

– Sotheby’s, Tel Aviv, 31 May 1990, Lot 28.

– Christie’s London, 1 March 2017 

Impressionist & Modern Art, day sale, lot 494.

$ 40,000 - 60,000 100

90



תאו טוביאס )2012 - 1927(
חתונה יהודית,

שמן על בד, 89X116 ס"מ,

חתום.

Theo Tobiasse )1927 - 2012(
Jewish Wedding,

Oil on canvas, 89X116 cm.

Signed.

$ 15,000 - 20,000 101
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102

מוריס וויקארט )1996 - 1923(
ללא כותרת,

שמן על בד, 100X120 ס"מ,

חתום.

Maurice Wyckaert )1923 - 1996(
Untitled,

Oil on canvas, 100X120 cm.

Signed.

$ 10,000 - 15,000

103

)b. 1955 .פיארו פיצי קאנלה )נ
ללא כותרת, 1989,

טכניקה מעורבת וקולאז' על קרטון, 

103X73 ס"מ,

חתום.

Piero PIzzi Cannella )b. 1955(
Untitled, 1989,

Mixed media and collage on 

cardboard, 103X73 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000
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קרל אפל )2006 - 1921(
ללא כותרת, 1989, 

שמן על קרטון, 50X64 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Karel Appel )1921 - 2006(
Untitled, 1989,

Oil on cardboard, 50X64 cm.

Signed and dated.

$ 15,000 - 25,000 104
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אביגדור סטימצקי )1989 - 1908(
ללא כותרת,

שמן על בד, 50X60 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

Avigdor Stematsky  )1908 - 1989(
Untitled,

Oil on canvas, 50X60 cm.

Signed. Signed on the Reverse.

$ 7,000 - 10,000 105

לאמני ״אפקים חדשים״ היתה תחושה ברורה, שכאמנים מתקדמים חובתם ללכת צעד 

״העולם״.  ופאריס – את  ייצגה בעיניהם את ה״זמן״  והעולם. ההפשטה  בצעד עם הזמן 

ביותר של האמנות  בעיני האמנים הישראליים למרכז חשוב  נחשבה פאריס  גם בעבר 

בעולם. כזכור, נסעו אמנים מהארץ לפאריס בשנות השלושים ושהו בה, מי זמן קצר ומי 

תקופה ארוכה. באותן שנים היתה בפאריס פעילות ענפה ומגוונת של אמנים מופשטים 

מארצות שונות. אולם לאמנים הישראליים ששהו בפאריס לא היה קשר עם פעילות זו. 

אפשר להניח שהם לא היו מודעים לקיומה. יותר מכל הם הכירו את האמנים היהודיים 

של אסכולת פאריס וספגו את השפעתם. ה״מתקדמים״ יותר בקרב האמנים הישראליים, 

וביניהם כאלה שהיו מאוחר יותר חברי ״אפקים חדשים״, התרשמו מיצירות של פיקאסו, 

בראק, רואו ומאטיס, והם, בעיקר, היו בעיניהם נציגי הציור החדיש. הפסל דב פייגין, למשל, 

מספר שכאשר הגיע לפאריס ב- 1933 היו יצירותיהם של מאיול ודספיו חידוש גדול לגביו. 

על הבראנקוסי כלל לא שמע והיכרותו עם אמנותם של ליפשיץ, גאבו וארכיפנקו, היתה 

העמיקה  השניה  העולם  מלחמת  עת.  באותה  עבודתו  לגבי  משמעות  וחסרת  שטחית 

ההתפתחויות  לבין  בארץ,  האמנים  בעיני  מודרני  שנחשב  מה  בין  הפער  את  יותר  עוד 

של המודרניזם בפאריס. האמנות החדשה האוניברסלית התגלמה גם עתה בעיני חברי 

״אפקים חדשים״ בציוריהם של האמנים שהוזכרו, ביחוד של בראק ופיקאסו. לא היה זה 

״פיגור״ מפליא אם נזכור, למשל, כי בביאנלה הראשונה של ונציה לאחר המלחמה )בשנת 

1948(, הוצגו בהבלטה רבה יצירותיהם של בראק, שאגאל, פיקאסו, ורואו, והפרס הגדול 

אמנים  של  יצירותיהם  את  הכירו  בארץ  מעטים  כי  לזכור  יש  במקביל,  לבראק.  הוענק 

אלה משנות השלושים והארבעים, לפיכך הולידו התוצאות של השפעתם על האמנים 

המתקדמים בישראל רושם עז של ציור יוצא דופן, שנהגו לכנותו ״מופשט״, כיוון שבאותה 

תקופה נחשבה בארץ ״מופשטת״ וחדשנית כל יצירה של אמן, שנטל לעצמו את החירות 

בראשית  חדשים״  ״אפקים  חברי  של  יצירותיהם  שבטבע.  הצורות  את  ולעוות  לשנות 

באוויר  ריחף  כבר  ״מופשט״  המונח  אך  המלה,  מובן  במלוא  מופשטות  היו  לא  דרכם 

כמבשרה של אמנות חדישה, אוניברסלית. טבעי הדבר, שהאמנים הישראליים חשו כי 

עליהם לחדש את מגעם עם האמנות המודרנית, ועד מהרה יצאו שוב לפאריס לשהיות 

קצרות או ארוכות. הפעם היה הקשר עם האמנות המופשטת מיידי וישיר. הישראלים 

המופשטת.  האמנות  היה  השטח(  פני  על  )לפחות  והאוואנגרד  האוואנגרד,  את  חיפשו 

יצירות מופשטות הוצגו בסלון דה ריאליטה נובל, שהוקדש כולו לאמנות מופשטת וגם 

בני  היו  רוב האמנים שהציגו בתערוכות אלה  רבות.  ובגלריות חשובות  דה מאי  בסלון 

מחברי  וכמה  אישיים,  קשרים  קשירת  על  שהקל  דבר  הישראליים,  הציירים  של  דורם 

המופשט  את  שאיפיין  הסגנון  והעיקר-  שהזכרנו.  בסלונים  הציגו  אף  חדשים״  ״אפקים 

החדש הלם את הטעם והטמפרמנט של האמנים הישראליים. הציור המופשט הפריסאי 

של שנות החמישים היה יותר ציורי מקונסטרוקטיבי. ה״ערך״ הציורי הוא הנושא המרכזי 

בעבודותיהם של אמנים כמו באזן, שניידר, מאנסייה, טל-קוט, פוטרייה והרטונג, בין אם 

נכנהו ״אל צורני״, ״כתמי״ או ״לירי״. במובן זה הם היו ממשיכי המסורת הצרפתית, שאותה 

הכירו ואהבו גם הציירים שהשתייכו לקבוצת ״אפקים חדשים״. הביקור בפאריס חיזק 

וירטואוזיות ומקצועיות בביצוע – אלה הם הערכים  את דעתם שתרבות הצבע, איזון, 

העיקריים החשובים באמת לציור. ואכן, את כל אלה מצאו בציור המופשט של אסכולת 

פאריס. גילה בלס, אפקים חדשים, רשפים הוצאת ספרים, 1980, עמ’ 14.

94



אביגדור סטימצקי )1989 - 1908(
ללא כותרת,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,

חתום.

Avigdor Stematsky  )1908 - 1989(
Untitled,

Oil on canvas, 46X38 cm.

Signed.

$ 8,000 - 12,000 106
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לאה ניקל )2005 - 1918(
ללא כותרת, 1965,

שמן על בד, 54X65 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע״י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

Lea Nikel )1918-2005(
Untitled, 1965,

Oil on canvas, 54X65 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

The authenticity of the painting

 has been confirmed by Mrs. Mira Avgar,

 the artist’s granddaughter.

$ 10,000 - 15,000 107
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לאה ניקל )2005 - 1918(
ללא כותרת, שנות ה-50,

שמן על בד, 56X66.5 ס"מ,

חתום.

מקוריות הציור אושרה ע״י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

Lea Nikel )1918-2005(
Untitled, 50s',

Oil on canvas, 56X66.5 cm.

Signed. 

The authenticity of the painting  

has been confirmed by Mrs. Mira 

Avgar, the artist’s granddaughter.

$ 25,000 - 35,000 108

ניקל אינו מעוניין במילים. ציורה עוין מראש את הטקסט הנוכחי, כפי  ציורה של לאה 

שמסרב לכל טקסט אחר. כי ציורה של ניקל מבקש רק עין, רגש, יצר, חושניות. הוא מזמין 

"לפצוע"  התכלת,  בשטחי  האדמדמים  הרגש  פרצי  את  לצנן  ורודיו,  על  להתענג  אותנו 

את מבטנו בקוויו השחורים וה"אלימים". ובעוד הרקע מחולק במתינות וברוגע למספר 

בוצעת  הכהה,  הקווי  המכחול  תנופת  פורצת  ונייחות,  שקיפות  ספוגי-שקט,  מלבנים 

באלכסון דינאמי, משרבטת בספונטאניות היגד עז, המאתגר את התשתית. היד הכוחנית 

והתובענית מסרבת לחיים של נינוחות מעודנת. היא  חורצת "הנני!" פרובוקטיבי, אנרגטי, 

אף אנרכי, בלתי-צפוי, שולל סדר. זוהי יד המצהירה בתנועת הקו שלה על חיים שבסימן 

רצון, פעולה, יצר ואי-פשרות. הפרץ הדינאמי הזה "מסוכן", נושא עמו אימת כאוס, אך 

מאשר בחירה קיומית בחירות האני, אף כי מכיר בערכו של איזון הבסיס הענוג. לאני הזה 

קוראים "לאה ניקל".

גדעון עפרת
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רפי לביא )2007 - 1937(
ללא כותרת, 1984,

 60X62 ,שמן וטכניקה מעורבת על דיקט

ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Raffi Lavie  )1937 - 2007(
Untitled, 1984,

Oil and mixed technique on 

plywood, 60X62 cm.

Signed and dated. Signed and 

dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

110

יוסף זריצקי )1985 - 1891(
נוף, 

אקוורל על נייר, 40X53 ס"מ,

חתום.

Joseph Zaritsky )1891 - 1985(
Landscape,

Watercolor on paper, 40X53 cm.

Signed.

$ 1,200 - 1,600

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

98



יוסף זריצקי )1985 - 1891(
ללא כותרת,

שמן על בד, 46X55 ס"מ,

חתום.

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Joseph Zaritsky )1891 - 1985(
Untitled,

Oil on canvas, 46X55 cm.

Signed.

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.

$ 10,000 - 15,000 111
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משה קופפרמן )2003 - 1926(
ללא כותרת, 1996,

טכניקה מעורבת על נייר, 70X100 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Moshe Kupferman )1926 - 2003(
Untitled, 1996,

Mixed media on paper, 70X100 cm.

Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

112

יגאל תומרקין )2021 - 1933(
מצדה לא תיפול שלישית, 1979,

טכניקה מעורבת וקולאז' 

על נייר מוצמד לבד, 73X54 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Igael Tumarkin  )1933 - 2021(
Masada will not Fall Third, 1979,

Mixed media and collage on paper 

laid down on canvas, 73X54 cm.

Signed and dated. 

$ 3,000 - 5,000

100



משה קופפרמן )2003 - 1926(
ללא כותרת, 1993,

שמן על בד, 130X195 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Moshe Kupferman )1926 - 2003(
Untitled, 1993,

Oil on canvas, 130X195 cm.

Signed and dated.

$ 18,000 - 25,000 114
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משה גרשוני )2017 - 1936(
לילות ירושלים, 1986,

 שמן וטכניקה מעורבת על נייר, 

100X140 ס"מ, חתום ומתוארך מאחור. 

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

ספרות ותערוכה: משה גרשוני, 

מוזיאון תל אביב, 

 נובמבר 2010 - פברואר 2011, 

עמ' 262-263 )מצולם(.

Moshe Gershuni  )1936 - 2017(
Jerusalem Nights, 1986,

Oil and mixed media on paper,  

100X140 cm. Signed and dated on the reverse.

Provenance: Gaby and Ami Brown collection.

Literature & Exhibition: Moshe Gershuni, 

Tel-Aviv Museum of Art, 

November 2010 - February 2011, 

p. 262-263 )Illustrated(.

$ 14,000 - 18,000 115
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משה גרשוני )2017 - 1936(
פיתתני, 2000,

שמן וטכניקה מעורבת על בד, 

120X100 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Moshe Gershuni  )1936 - 2017(
Seductive, 2000,

Oil and mixed media on canvas, 120X100 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 8,000 - 12,000 116
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אורי ליפשיץ )2011 - 1936(
דמות, סוף שנות ה-60,

שמן על בד, 73X60 ס"מ,

חתום.

Uri Lifshitz )1936 - 2011(
Figure, late 60s',

Oil on canvas, 73X60 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

118

אורי ליפשיץ )2011 - 1936(
סכיזופרן, 

שמן על בד, 61X50 ס"מ,

חתום.

Uri Lifshitz )1936 - 2011(
Schizophrenia,

Oil on canvas, 61X50 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000

104



אורי ליפשיץ )2011 - 1936(
מחשבות, סוף שנות ה-60,

שמן על בד, 161X130 ס"מ,

חתום.

מקור: אוסף הפניקס הישראלי.

Uri Lifshitz )1936 - 2011(
Thinking, late 60s',

Oil on canvas, 161X130 cm.

Signed.

Provenance: The Israel Phoenix co.

$ 15,000 - 20,000 119
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יגאל תומרקין )2021 - 1933(
אלזה לסקר שילר,

שמן, שכבות עץ וטכניקה מעורבת על 

עץ, 77X55 ס"מ,

חתום.

Igael Tumarkin )1933 - 2021(
Else Lasker-Schüler,

Oil, wood layers and mixed media 

on wood, 77X55 cm.

Signed. 

$ 3,000 - 5,000

מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

121

יגאל תומרקין )2021 - 1933(
דג, 1960, 

שמן, טכניקה מעורבת וקולאז' על עץ,

40X80 ס"מ, 

חתום.

חתום ומתוארך מאחור.

Igael Tumarkin )1933 - 2021(
Fish, 1960,

Oil, mixed media 

and collage on wood, 40X80 cm.

signed. 

Signed and dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000
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יגאל תומרקין )2021 - 1933(
מסדרת ואן-גוך, 1987,

שמן, ברזל ואסמבלאז' על עץ,

179X140 ס"מ,

חתום ומתוארך.

חתום מאחור.

Igael Tumarkin )1933 - 2021(
Van Gogh Series, 1987,

Oil, iron and assemblage on wood,

179X140 cm.

Signed and dated.

Signed on the reverse. 

$ 15,000 - 20,000 122

מחוות של אמן  יוצרות דיאלוג מתמשך ורצף בתולדות האמנות ולכשעצמן אינן 

מפתיעות. מקרה ואן גוך הוא מיוחד, החיבור אליו באמנות הישראלית מתברר כתופעה 

רחבת היקף ורב גונית. בשנת 2008 הציג מוזיאון בית ראובן את התערוכה ואן גוך בתל 

אביב, 40 אמנים ישראליים בני דורות שונים הציגו את מחוותם לואן גוך ביניהם והגיבו 

לדמותו ולאמנותו : אביבה אורי, אריה ארוך, יאיר גרבוז, משה גרשוני ,רפי לביא, ראובן 

רובין, יגאל תומרקין ועוד רבים אחרים. מוקדם יותר בשנת 1963 הוצגה בביתן הלנה 

רובינשטיין תערוכת וגאן גוך שלאחר מכן עברה למוזיאון חיפה.

החל ממחצית שנות השמונים של המאה ה-20, החלו להופיע ביצירותיו של תומרקין 

בתדירות הולכת וגדלה דימויים פיגורטיביים המתכתבים עם ההיסטוריה ועם התרבות 

המערבית במאה ה-20. 

דיוקנאותיהם של אישים כפרנץ קפקא, וולטר בנימין, וינסנט ואן גוך ואחרים שובצו 

בעבודותיו כסמלים תרבותיים המבטאים הזדהות עם הגותם וגורלם של אישים אלו.

1987 מציג תומרקין את המחווה שלו ל"ליל-כוכבים" של ואן גוך  לראשונה בשנת 

)טכניקה מעורבת על דיקט, 1987 ( . ציור זה היה אחד מתוך סדרה של מחוות לואן גוך 

שנוצרו  כפסלי עץ משוחים בצבע ואסמבלאז'. 

מעטים האמנים ששלטו בתולדות האמנות כפי שתומרקין למד והכיר, ידע שאותו נהג 

לצטט לא פעם ביצירותיו כמו בספריו ובדבריו.

ביצירה שלפנינו  מ"סדרת ואן גוך" מתעד תומרקין את ואן גוך בתנועה של איש עובד עם 

המגבעת רחבת השוליים שעל ראשו ולמותניו מחוברים  הצבת ושאר חקי מתכות ועץ. 

ואן גוך עבור תומרקין הוא סמל תרבות באמנות . 

לדעתי האישית, הצילום עושה עוול לעבודה ורצוי להגיע ולצפות בה מקרוב. 

שולמית נוס
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אביבה אורי )1989 - 1922(
ללא כותרת,

פנדה וגירים צבעוניים על נייר,

50X53 ס"מ,

חתום.

Aviva Uri )1922 - 1989(
Untitled,

Panda and colored chalks on 

paper, 50X53 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

מקור: אוסף האמנות של המשורר 

נתן זך.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

ספרות ותערוכה: אביבה אורי, גליה 

בר אור וז’אן פרנסואה שוורייה, משכן 

לאמנות עין חרוד, חורף 2003-2002,

עמ׳ 151 )מצולם(.

Literature & Exhibition: Aviva 

Uri, Museum of Art Ein Harod, 

November 2002 – February 2003, 

Galia Bar Or and Jean-Francois 

Chevriev, p. 151 )Illustrated(.

124

אביבה אורי )1989 - 1922(
רקוויאם לציפור, 1975,

פנדה ועיפרון על נייר, 52X71 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Aviva Uri )1922 - 1989(
Bird Requiem, 1975,

Panda and pencil on paper,

52X71 cm.

Signed and dated. 

$ 3,500 - 5,000 

108



אביבה אורי )1989 - 1922(
ללא כותרת,

שמן וטוש על בד, 80X100 ס"מ,

חתום.

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Aviva Uri  )1922-1989(
Untitled,

Oil and marker on canvas, 80X100 cm.

Signed.

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.

$ 10,000 - 15,000 125

פלוס“.  “עשר  אמני  חבורת  עם  אביב  בתל  אורי  אביבה  הציגה   1970-1967 השנים  בין 

המהלך האמנותי הצעיר שבסימן “פופ-ארט“ נתן אותותיו גם ביצירתה, כאשר במקביל 

בהם  בד,  על  אקריליק  ציורי  לסדרת  התמסרה  היא  לה,  האופייני  הספונטאני  לרישום 

כדורים  ִמספרים,  הדלק(,  חברות   –  SHELL או   ESSO )דוגמת  ומילים  אותיות  הודפסו 

קוסמיים, אסטרונאוטים, תקריבי פרצופים פוסט-צילומיים ועוד. אלה הם ציורים בהם 

התפוצצות  אורי:  אביבה  של  האפוקליפטית-קוסמית,  החזות  האימה,  תמונת  בְָּשלה 

כוכבים, נפילות בחלל החיצון, קברים וכו’ – דימויים שיאכלסו את רישומי האמנית בשני 

, רשמה  העשורים האחרונים לחייה. באחד מרישומי הפחם שלה בשלהי שנות ה- 60 

השני;  לתוך  האחד  במעט  החודרים  מעגלים,  שני  הנהלת-חשבונות  טופס  על  א.אורי 

בראש  ואילו  המערבי“,  הכדור  “חצי   – דפוס  באותיות  כתבה  השמאלי  המעגל  בראש 

המעגל הימיני כתבה באותו גופן – “חצי הכדור המזרחי“. מתחת לשניים אלה הוסיפה: 

“עולמות קטנים אבודים“. מבט נוסף יאתר בתוך המעגל ה“מזרחי“ את נוסחת האטום, 

רמז לאימת פצצת-האטום; עדיין באותו מעגל, המילים – “חתך סכין בבשר החי“; ואילו 

בפלח המשותף לשני המעגלים תאותר המילה esso . דומה, שרישום זה בכוחו לשמש 

רקע  על  האחד  השני,  אל  האחד  מתקרבים  עיגולים  שני  בו  הנוכחי,  לציור  מבוא  מעין 

אדום, השני על רקע צהוב. קווקווים הנדסיים המלווים במספרים )משהו בסגנון סימוני 

הגזירה של חייטים, שנראו בציורי אריה ארוך דאז( מציינים את תנועת צמד הכדורים 

כאוטית  בגיאוגרפיה  מאופיין  שבהם  שהשמאלי  שעה  התנגשות,  לקראת  הקוסמיים 

שיבוש  )אולי,   SULLPH ו-  )צפון(   NORTH  – מודפסות  מילים  נושא  הימיני  בעוד  למדי, 

העוקב  מדענים  כמבט  נראה  כולו  הציור  ועוד.  מפויחים  כתמים  גם  “גופרית“(,  המונח 

אחר תנועת כדורים קוסמיים ממקומם, כולל צילום פני השטח וסימונו הפונקציונאלי, 

לראשונה  אדם  ָדרך   1969 ב-  נזכור:  הנלווה.  והאסון  הכוכבים  תאונת  לקראת  זאת  כל 

וקוסמונאוטים המרחפים  על הירח, והמרוץ הבין-גושי היה בשיאו, עם אסטרונאוטים 

מתח  תרגמה  אורי  אביבה  הקרה.  המלחמה  החרפת  לרקע  זאת  וכל  החיצון,  בחלל 

אסטרונומי ופוליטי בינלאומי למצב-נפש פרטי שלה, וכשהיא ממזגת יסודות של אמנות 

מינימליסטית, “פופ-ארט“ והפשטה אקספרסיוניסטית – היא בראה מיתולוגיה פרטית 

של קץ היקום, בבחינת מטאפורה לחרדתה הקיומית. 

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

אקריליק על בד, 98X98 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע״י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

Lea Nikel )1918-2005(
Untitled, 1995,

Acrilic on canvas, 98X98 cm.

Signed and dated.  

Signed and dated on the reverse.

The authenticity of the painting

  has been confirmed by 

Mrs. Mira Avgar, the artist’s granddaughter.

$ 10,000 - 15,000 126
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לאה ניקל )2005 - 1918(
ללא כותרת, 1963,

שמן על בד, 50X40 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך. 

מקוריות הציור אושרה ע״י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

Lea Nikel )1918-2005(
Untitled, 1963,

Oil on canvas, 50X40 cm.

Signed. Signed and dated. 

The authenticity of the painting

  has been confirmed by 

Mrs. Mira Avgar, the artist’s granddaughter.

$ 8,000 - 12,000  127
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לאה ניקל )2005 - 1918(
נערה, 1950,

שמן על עץ, 60X34 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Lea Nikel  )1918 - 2005(
Girl, 1950,

Oil on wood, 60X34 cm.

Signed and dated. 

$ 18,000 - 25,000

אף שהציור נוצר עוד ב-1943, הוא נמצא ראוי ואיכותי 

זריצקי  יוסף  בידי  מספיק בכדי שייבחר ב-1948 

בוונציה, המפגן  בביאנאלה  לתצוגה הישראלית 

האמנותי הבינלאומי הראשון של ישראל כמדינה 

עצמאית. תווית הביאנאלה עודנה מודבקת על גב 

הציור. שנה אחת חלפה מאז "תערוכת השמונה" 

בבית-"הבימה", תערוכה בה החלה להתגבש קבוצת 

השם  תחת  שנים  שש  כעבור  שתפרוץ  אמנים, 

"אופקים חדשים". שנה אחת עוד תחלוף, מאז צויר  

הציור הנוכחי, בטרם יאמצו חברי הקבוצה המתגבשת 

ז'ורז' בראק  את השפעת הקוביזם הסינתטי של 

ופיקאסו )פירוק טבע דומם ו/או תפנים, השטחתם 

בצורות גיאומטריות והרכבתם מחדש במבנה נון-

ריאליסטי (. אך,כבר עכשיו מתגלית לעין נטייתו של 

שטרייכמן להפשטה: מלבד הוויתור על פרטנות 

ריאליסטית ומלבד החופש האקספרסיבי, ראו את 

מלבני  החלונות והדלת, את הזוויות החדות של 

השולחן ושל המפה, את רגלי הכיסא. וכנגד כל הרקע 

הגיאומטריסטי והסטאטי הזה של התפנים, עונה 

דמותה של צילה, אשת האמן, כתצורה אורגאנית, 

דינאמית ואמורפית )החצאית(, ויותר מכל – הכתם 

האדום הלוהט של החצאית מתמודד כפרץ יצרי 

לנגד כל הגוונים הקרירים – כחול וירוק )כאשר מעט 

האדום והצהוב נשללים על-ידי פסי-רוחב שחורים(. 

מאז נישואיו לצילה ב- 1937, שטרייכמן שב וצייר את 

רעייתו לאורך עשרות שנים  )בעיקר, שנות ה- 50-40( 

בעשרות ואולי במאות ציורי שמן ואקוורלים: דיוקן 

חזיתי של צילה, צילה יושבת, צילה מנגנת בפסנתר, 

צילה בסטודיו, צילה תופרת, צילה מבעד  לחלון, 

וכו'. "בפעם  צילה במרפסת, צילה בשמלה לבנה, 

הראשונה שיחזקאל צייר אוצי הוא עלה על הגג", 

סיפרה הרעייה. ועוד זכרה את שטרייכמן שב ואומר: 

"יש לי בד חדש, בואי נרד!" )לסטודיו(. שטרייכמן עצמו 

סיפר ליונה פישר: "כשאני מצייר את צילה זה דבר 

אחר. אני מתחיל לצייר מצילה. אני מתחיל אותה, 

ואפילו כועס ומתרגז, ובסופו של דבר, כשגמרתי 

את זה, צילה לא מפריעה. היא הולכת ואני עושה 

)יונה פישר, "שטרייכמן",  מצילה מה שאני רוצה." 

1997, תל אביב, עמ' 14(. יחזקאל שטרייכמן היה צייר 

נוף לא רבים, עיקר  "דומסטי", ביתי: למעט ציורי 

יצירתו  נוצר בבית, בדירה, מול החלון המסורג של 

הסטודיו או מול אשתו. מכאן יצא לדרך-ההפשטה, 

שהייתה מבחינתו תרגום של האובייקטיבי )העולם( 

לסובייקטיבי )הנפש(. הביתיות תמכה במהלך זה אל 

האינטימי, ולבטח תמכה ההתבוננות ברעיה. דומה, 

שצילה הייתה בעבור שטרייכמן מה שהר סנטי-

ויקטואר  היה בעבור סזאן: אתגר לכיבוש. אך, בעוד 

ההר סימל לסזאן את אביו הסמכותי, צילה סימלה 

לשטרייכמן את האחר, ומוטב – האחרת, ויותר מכל – 

הנשיות. ציורי צילה של שטרייכמן הם אפוא "משחק 

אמנותי מקדים" בדרך אל חדירה נפשית אל הרעייה  

ואל האישה בכלל.

גדעון עפרת מקוריות הציור אושרה ע“י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Mrs. Mira Avgar, 

the artist's granddaughter.
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יחזקאל שטרייכמן )1993 - 1906(
צילה, 1943,

שמן על בד, 55X46 ס"מ,

חתום ומתוארך.

תערוכה: הביאנלה הבינלאומית לאמנות, 

וונציה, 1948 

)מדבקת הביאנלה מודבקת מאחור(.

Yehezkel Streichman )1906 - 1993(
Tzila, 1943,

Oil on canvas, 55X46 cm.

Signed and dated. 

Exhibition: Venice, XXIV Exposizione Biennale

 Internazionale D'Arte, 1948 

)Label attached on the reverse(.

$ 15,000 - 20,000 129
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מיכאל גרוס )2004 - 1920(
דמות עם כובע טמבל,

שמן על בד, 41X33 ס"מ,

חתום.

ספרות: מיכאל גרוס, מרדכי עומר, 

הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר 

אוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם 

מוזיאון תל אביב לאמנות, עמ' 72 )מצולם(.

 Michael Gross )1920 - 2004(
Figure with a Hat,

Oil on canvas, 41X33 cm.

Signed.

Literature: Michael Gross, Mordechai Omer, 

The Genia Schreiber University Art Gallery, 

Tel Aviv University in collaboration with the 

Tel Aviv Museum of Art, p. 72 )Illustrated(.

$ 4,000 - 6,000 130

קלסתר פניו של האדם הוא נושא יצירה מרכזי לכל אורך תולדות האנושות. הדיוקן הוא 

נושא מרכזי ביצירתו בציור ובפיסול של מיכאל גרוס. ייתכן שהוא אחד הגשרים שדרכם 

האדם  דמות  אחר  ההתחקות  לחיים“.  כ“תגובה  ידו  על  שהוגדר  מה  את  מעביר  הוא 

ודיוקנו מכתיבה לו שפה אמנותית, שבבסיסה עומד הניסיון לבטא מהות פנימית שעולה 

ממפגש רגשי עם אדם, כמין התממשות ראשונה במעלה בשל עמדתו כלפי המציאות. 

הדיוקן – הגם שהוא ממלא את רוב שטחו של הבד – הוא תמיד קטע מתוך ישות גדולה 

יותר, שמסגרת הציור לא יכולה ואף לא מבקשת לתחום.

גרוס אינו נוהג לצייר מודל שאינו מוכר לו, ובוחר בדמויות שעוררו בו ריגושים והביאוהו 

לחוויה שבמפגש עם האנושי. ”אני מצייר אדם שאני יושב איתו ונוצר איתו קשר, שאני 

מרגיש אותו ומכיר אותו, ואז לפתע אני רוצה לומר משהו. למעשה אני לא מצייר את 

האדם עצמו, אלא אומר או קובע משהו באמצעותו. לפעמים אני חש שאין באפשרותי 

להגדיר שום דבר, באופן מילולי, ביחד לאדם מסוים – אך המצח שלו, השפתיים שלו,  

עושים לי משהו ואני ממחיש את פניו באדום מסוים. אני חי את האדם שמולי. זהו יצר של 

ספיגת האדם, ההנאה שבספיגה. אני רואה בדיוקן הרבה מהאמנות האנושית“. מיכאל 

גרוס, מרדכי עומר, עמ’ 12 ועמ’ 52, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע“ש גניה שרייבר 

אוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם מוזיאון תל אביב לאמנות.
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מיכאל גרוס )2004 - 1920(
דמות בצהוב,

שמן על מזוניט, 56X49 ס"מ,

חתום.

מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

 Michael Gross )1920 - 2004(
Figure in Yellow,

Oil on Masonite, 56X49 cm.

Signed.

Provenance: The art collection 

of the poet Nathan Zach.

$ 5,000 - 8,000 131
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132

אורי ריזמן )1991 - 1924(
דמות,

שמן על עץ, 17.5X9.5 ס"מ, 

חתום.

Ori Reisman )1924 - 1991(
Figure,

Oil on wood, 17.5X9.5 cm.

Signed.

$ 8,000 - 12,000

133

אורי ריזמן )1991 - 1924(
דמות עם כובע על רקע אוהלים,

אקוורל על נייר, 33X24 ס”מ,

חתום.

Ori Reisman )1924 - 1991(
A Figure with a Hat on a Background of Tents,

Watercolor on paper, 33X24 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

116



אורי ריזמן )1991 - 1924(
דמות,

שמן על בד,

55X46 ס"מ.

Ori Reisman )1924 - 1991(
Figure,

Oil on canvas,

55X46 cm.

$ 15,000 - 20,000 134
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135

יגאל תומרקין )2021 - 1933(
נערה עם כובע, 1968,

ברזל וברונזה, גובה: 180 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Igael Tumarkin  )1933 - 2021(
Girl with a Hat, 1968,

Iron and bronze, height: 180 cm.

Signed and dated.

$ 20,000 - 30,000

118



יגאל תומרקין )2021 - 1933(
,PAX

ברזל וברונזה, גובה: 84 ס"מ,

חתום.

Igael Tumarkin  )1933 - 2021(
PAX,

Iron and bronze, height: 84 cm.

Signed.

$ 7,000 - 10,000 136
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138

ליליאן קלאפיש )נ. 1933(
נוף ירושלים, 1985,

שמן על בד, 53X88 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Liliane Klapisch )b. 1933(
Landscape of Jerusalem, 1985,

Oil on canvas, 53X88 cm.

Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

137

ליליאן קלאפיש )נ. 1933(
נגן הצ'לו, 1971,

שמן על בד, 116X89 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Liliane Klapisch )b. 1933(
The Cello Player, 1971,

Oil on canvas, 116X89 cm.

Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000

120



ליליאן קלאפיש )נ. 1933(
חומות ירושלים,

שמן על בד, 81X115 ס"מ,

חתום.

Liliane Klapisch )b. 1933(
Jerusalem Walls,

Oil on canvas, 81X115 cm.

Signed.

$ 10,000 - 15,000 139
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אורי ריזמן )1991 - 1924(
אסנת עם בובה, שנות ה-50, 

שמן על בד, 96X72 ס"מ,

חתום.

מקור: אחות האמן. 

ספרות ותערוכה: אורי ריזמן, 

רטרוספקטיבה, מוזיאון תל אביב לאמנות, 

יונה פישר ואלן גינתון, 

אוקטובר 2004 ,מס׳ 16 )מצולם(.

Ori Reisman )1924 - 1991(
Osnat with a Doll, 1950s',

Oil on canvas, 96X72 cm.

Signed.

Provenance: The artist’s sister.

Exhibition: Ori Reisman, Retrospective,

Tel Aviv Museum of Art, 

October 2004, Jonah Fisher 

and Ellen Ginton, no. 16 )Illustrated(.

$ 20,000 - 30,000 140
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אורי ריזמן )1991 - 1924(
קומזיץ, 1950,

שמן על בד, 75X100 ס"מ,

חתום.

מקור: הציור ניתן מתנת חתונה 

לבעל הציור מהאמן אישית.

Ori Reisman )1924 - 1991(
Komzitz, 1950,

Oil on canvas, 75X100 cm.

Signed.

Provenanace: The painting was given as a wedding gift

 to the owner of the painting from the artist personally.

$ 20,000 - 30,000 141

אין זה הריזמן המוכר לנו. זהו ריימן מוקדם מאד, ציור שצויר בידי אמן בן 26, שנה קודם 

נסיעתו )למשך שנתיים( לפאריז. עתה, ב- 1950, שבע שנים לאחר שהיה בין מקימי קיבוץ 

כברי ורשאי היה לצייר רק לאחר שעות העבודה, יתחיל רייזמן  להציג בתערוכות "קבוצת 

העשרה" )אליהו גת, אלחנן הלפרן, משה פרופס, קליר יניב ועוד(. ציור ה"קומזיץ" הנוכחי 

מבית-הערבה  נשלחו  דאז  שרישומיו  מי  רייזמן,  של  תש"ח  מלחמת  לציורי  שריד  הוא 

בציורו  נוטה  עודנו  פרנקל  יצחק  של  תלמידו-לשעבר  "בשער".  בכתב-העת  ופורסמו 

לתאורה אפלולית ולאור פנימי )שבוקע בפעם זו מאש המדורה, ששלהבתה אינה נראית(. 

נושא הציור הוא הווי פלמ"חי )הגבר המואר ממול לבוש חאקי וחגור בחגורת תחמושת( 

של  וירטואוזיות  להפגנת  הזדמנו  זוהי  הצעיר,  רייזמן  בעבור  ובנות.  בנים  רביעיית  של 

וצל בדרגותיהם. אך, דומה, שבלב-ליבו של הציור הזה תחושה מלנכולית-משהו,  אור 

הסותרת את רוח "הרוח נושבת קרירה/ נוסיפה קיסם למדורה...". מעין שקט עצור נח 

על החבורה, אולי משקע מהאבל על הנופלים במלחמה, ואולי ביטוי לנשמתו האחרת 

דרגת  גם  ותשתנה  הצייר  של  הצבעים  לוח  ישתנה  בפאריז,  מעט,  עוד  ריזמן.  אורי  של 

השייך   ,1954 אדומה",  "פרה  הענק,  הציור  שמוכיח  )כפי  ביצירתו  וההפשטה  השטיחות 

לאוסף המשכן לאמנות, עין-חרוד(. מהמונוכרום והצל של ציור ה"קומזיץ" יגיחו צבעים 

רגע  הוא  הנוכחי  הציור  המרובה.  את  המחזיק  ומעט  סוערת  אקספרסיביות  עזי-מבע, 

שלפני הלידה מחדש, שקט שלפני הסערה. 

גדעון  עפרת
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142

אליהו גת )1987 - 1919(
נוף עירוני,

שמן על בד, 73X100 ס"מ,

חתום.

Eliahu Gat )1919 - 1987(
Urban landscape,

Oil on canvas, 73X100 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

 Provenance: Gaby and Ami Brown

.Collection

143

אביגדור סטימצקי )1989 - 1908(
שתי דמויות בנוף, 1934,

שמן על בד, 34.5X41.5 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Avigdor Stematsky  )1908 - 1989(
Two figures in the landscape, 1934,

Oil on canvas, 34.5X41.5 cm.

Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

124



אורי ריזמן )1991 - 1924(
נוף בין ערביים,

שמן על בד, 38X43 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

Ori Reisman )1924 - 1991(
Evening View,

Oil on canvas, 38X43 cm.

signed. Signed on the reverse.

$ 12,000 - 16,000 144
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זויה צ'רקסקי )נ. 1976(
נוף עירוני, 

שמן על בד, 139X312 ס"מ, 

חתום. 

Zoya Cherkassky )b. 1976(
Urban Landscape,

Oil on canvas, 139X312 cm.

Signed.

$ 25,000 - 35,000 145

126
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רפי לביא )2007 - 1937(
ללא כותרת, 1967,

שמן על בד, 60X60 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

Raffi Lavie )1937 - 2007(
Untitled, 1967,

Oil on canvas, 60X60 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000  146

128



רפי לביא )2007 - 1937(
ללא כותרת, 2003,

אקריליק על עץ, 123X121 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

Raffi Lavie )1937 - 2007(
Untitled, 2003,

Acrylic on wood, 123X121 cm.

Signed and dated.

Signed and dated on the reverse.

$ 8,000 - 12,000 147
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148

משה גרשוני )2017 - 1936(
"לעלא ולעלא", 1984,

טכניקה מעורבת על קופסא, 44X30 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Moshe Gershuni  )1936 - 2017(
”L’eala and L’eala”, 1984,

Mixed media on a box, 44X30 cm.

Signed and dated.

$ 1,800 - 2,500

מקור: אוסף רפי לביא.

Provenance: Raffi Lavie Collection.

149

משה גרשוני )2017 - 1936(
שלום חייל,

טכניקה מעורבת על נייר, 50X70 ס"מ,

חתום בר"ת.

Moshe Gershuni  )1936 - 2017(
Goodbye Soldier,

Mixed media on paper, 50X70 cm.

Signed with initials.

$ 2,500 - 3,500

מקור: אוסף רפי לביא.

Provenance: Raffi Lavie Collection.
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משה גרשוני )2017 - 1936(
ללא כותרת,

טכניקה מעורבת על נייר, 133X103 ס”מ,

חתום מאחור.

Moshe Gershuni  )1936 - 2017(
Untitled,

Mixed media on paper, 133X103 cm.

Signed on the reverse. 

$ 8,000 - 12,000 150

131
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



אביגדור אריכא )2010 - 1929(
,Lost Immanence, 1968

שמן על מזוניט, 65X108 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Avigdor Arikha )1929 - 2010(
Lost Immanence, 1968,

Oil on Masonite, 65X108 cm.

Signed and dated on the reverse. 

$ 5,000 - 7,000 151

152

אביגדור אריכא )2010 - 1929(
ללא כותרת, 1964,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,

חתום.

Avigdor Arikha )1929 - 2010(
Untitled, 1964,

Oil on canvas, 46X38 cm.

Signed. 

$ 3,000 - 4,000

132



אריה ארוך  )1974 - 1908(
ללא כותרת, 1964,

פנדה ופחם על נייר, 18X21 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

ספרות ותערוכה: אריה ארוך, מוזיאון תל 

אביב, פרופ’ מוטי עומר, 

פברואר-מאי 2003, עמ’ 335 , מס’ 7 )מצולם(.

Arieh Aroch  )1908-1974(
Untitled, 1964,

Panda and charcoal on paper, 18X21 cm.

Signed and dated.

Exhibition & Literature: Arie Aroch,  

Tel-Aviv Museum of Art, Prof. 

Mordechai Omer, Feb. 2003 – May 2003, 

p. 335, no. 7 )Illustrated(.

$ 4,000 - 6,000 153
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לאה ניקל )2005 - 1918(
ללא כותרת, 1985,

אקריליק וקולאז׳ על בד, 46X38 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע״י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

מקור: אוסף רפי לביא.

Lea Nikel )1918-2005(
Untitled, 1985,

Acrylic and collage on canvas, 46X38 cm.

Signed and dated. Signed and dated on the reverse.

The authenticity of the painting

has been confirmed by Mrs. Mira Avgar,

the artist’s granddaughter.

Provenance: Raffi Lavie Collection.

$ 4,000 - 6,000 154
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לאה ניקל )2005 - 1918(
ללא כותרת, 1994,

אקריליק על בד, 135X170 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע״י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

Lea Nikel )1918-2005(
Untitled, 1994,

Acrylic on canvas, 135X170 cm.

Signed and dated. Signed and dated on the reverse.

The authenticity of the painting  has been 

confirmed by Mrs. Mira Avgar, the artist’s 

granddaughter.

$ 25,000 - 35,000 155
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אורי שטטנר )1999 - 1935(
ללא כותרת,

שמן על בד, 150X200 ס"מ,

חתום.

Ury Stettner  )1935 - 1999(
Untitled,

Oil on canvas, 150X200 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000 156

157

יאיר גרבוז )נ. 1945(
ללא כותרת, 2000,

טכניקה מעורבת ואקריליק על דיקט, 

58X58 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yair Garbuz )b. 1945(
Untitled, 2000,

Mixed media and acrylic on plywood, 

58X58 cm.

Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

מקור: אוסף רפי לביא.

Provenance: Raffi Lavie Collection.
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יאיר גרבוז )נ. 1945(
כנס ג'ורנליסטים ופיזמונאים, 1976,

טכניקה מעורבת וקולאז' 

על דיקט, 110X110 ס"מ,

חתום ומתוארך.

מקור: אוסף רפי לביא.

Yair Garbuz )b. 1945(
Journalists and Hymnals Conference, 1976,

Mixed media and collage 

on plywood, 110X110 cm.

Signed and dated.

Provenance: Raffi Lavie Collection.

$ 4,000 - 6,000 158
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יגאל תומרקין )2021 - 1933(
ללא כותרת, 1963,

שמן, ברזל ואסמבלאז' על עץ,

167X125 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום מאחור.

Igael Tumarkin )1933 - 2021(
Untitled, 1963,

Oil, iron and assemblage on wood,

167X125 cm.

Signed and dated. 

Signed on the reverse. 

$ 15,000 - 20,000 159

138



יגאל תומרקין )2021 - 1933(
Objet Trouve, 1996-2005

שמן, אסמבלז׳, מעיל וטכניקה מעורבת 

על בד, 110X90 ס"מ.

חתום ומתוארך.

Igael Tumarkin )1933 - 2021(
Object Trouve, 1996-2005

Oil, assemblage, mixed media

 and coat on canvas, 110X90 cm.

Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000 160
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161

אביבה אורי )1989 - 1922(
9 עבודות ממוסגרות יחד,

פחם על נייר, 27X21, 11X15 ס"מ,

3 חתומים. 

Aviva Uri  )1922-1989(
9 works framed together,

Charcoal on paper, 27X21, 11X15 cm.

3 Signed.

$ 4,000 - 6,000

מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

162

אביבה אורי )1989 - 1922(
נוף, 1955,

גרפיט על נייר, 49X35 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Aviva Uri  )1922-1989(
Landscape, 1955,

Graphite on paper, 49X35 cm.

Signed and dated. 

$ 2,500 - 3,500

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

140



אביבה אורי )1989 - 1922(
ללא כותרת, 1979,

פחם וגירים צבעוניים על נייר,

70X49 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Aviva Uri  )1922-1989(
Untitled, 1979,

Charcoal and colored chalks on paper,

70X49 cm.

Signed and dated.

$ 3,500 - 5,000  163
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165

מיכל נאמן )נ. 1951(
קרבן זעיר חדש, 1987,

שמן על בד מוצמד לקרטון,

30X40 ס"מ, 

חתום, מתוארך ומתואר.

Michal Na’aman )b. 1951(
New Tiny Sacrifice, 1987,

Oil on canvas laid down on 

cardboard,

30X40 cm.

Signed, dated and titled.

$ 2,000 - 3,000

164

מיכל נאמן )נ. 1951(
,1976 ,History, Her Story

טכניקה מעורבת וקולאז' על דיקט,

40X51 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Michal Na’aman )b. 1951(
History, Her Story, 1976,

Mixed media and collage on 

plywood, 40X51 cm.

Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

ספרות ותערוכה: מיכל נאמן, ה' צבעים, 

מוזיאון תל אביב לאמנות, אלן גינתון, 

1999, עמ' 43 )מצולם(.

Literature and Exhibition: Michal 
Na’aman, Legion, Tel Aviv Museum 

of Art, Ellen Ginton, 1999, 

p. 43 )Illustrated(.
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מיכל נאמן )נ. 1951(
,The Eyes in the Field

שמן על קרטון מוצמד לבד,

140X100 ס"מ,

חתום.

ספרות ותערוכה: 

מיכל נאמן, ה' צבעים, מוזיאון תל – 

אביב לאמנות, אלן גינתון, 1999, עמ' 41 

)מצולם(.

דלות החומר, כאיכות באמנות – 

הישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, 

שרה בריטברג-סמל, 1986, עמ' 92 

)מצולם(.

Michal Na’aman )b. 1951(
The Eyes in the Field,

Oil on cardboard laid down

 on board, 140X100 cm.

Signed.

Literature and Exhibition: 

– Michal Na’aman, Legion, Tel Aviv 

Museum of Art, Ellen Ginton, 1999, 

p. 41 )Illustrated(.

– The Want of Matter: A Quality in 

Israeli Art, Tel Aviv Museum of Art, 

Sarah Breitberg-Semel, 1986, p. 92 

)Illustrated(.

$ 10,000 - 15,000 166
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פנחס כהן גן )נ. 1942(
דמות, דקל ונוסחה, 1992,

שמן על בד, 170X170 ס"מ,

חתום ומתוארך.

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Pinhas Cohen Gan )b. 1942( 
Figure, Palm and Formula, 1992,

Oil on canvas, 170X170 cm.

Signed and dated.

Signed, titled and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000 167

144



168

פנחס כהן גן )נ. 1942(
האיש האוניברסלי, 1991,

אקריליק וקולאז' על קרטון,

173X112 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום, 

מתואר ומתוארך מאחור.

Pinhas Cohen Gan )b. 1942( 
The Universal Man, 1991,

Acrylic and collage on cardboard, 

173X112 cm.

Signed and dated. Signed, titled 

and dated on the reverse.

$ 6,000 - 9,000
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169

הנרי שלזניאק )1980 – 1938(
ללא כותרת, 1973,                                                                

שמן וקולאז' על עץ, 

60X80 ס"מ,                                                   

חתום ומתוארך מאחור.                                                             

Henry Shelesnyak )1938 - 1980(
Untitled, 1973,

Oil and collage on wood, 

60X80 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

170

רפי לביא )2007 - 1937(
ללא כותרת, 1970,

שמן על עץ, 66X48 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Raffi Lavie )1937 - 2007(
Untitled, 1970,

Oil on wood, 66X48 cm.

Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

146



171

רפי לביא )2007 - 1937(
הדובה הגדולה, 1999, 

אקריליק ועיפרון על עץ, 125X122 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Raffi Lavie )1937 - 2007(
The Big Bear, 1999,

Acrylic and pencil on wood, 125X122 cm.

Signed and dated. Signed and dated on 

the reverse.

$ 6,000 - 9,000

ספרות ותערוכה: רפי לביא, "זה לא צבר, זה 

גרניום", שרית שפירא, עמ' 167 )מצולם(.

Literature and Exhibition: Rafi Lavie, ”It’s 

Not Accumulated, It’s Geranium,״ Sarit 

Shapira, p. 167 )Illustrated(. 

172

רפי לביא )2007 - 1937(
גרניום, 1994 )481(, 

טכניקה מעורבת על דיקט, 125X122 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Raffi Lavie )1937 - 2007(
Geranium, 1994 )481(,

Mixed media on plywood, 125X122 cm.

Signed and dated. Signed and dated on 

the reverse.

$ 6,000 - 9,000
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173

מיכאל דרוקס )1940-2022(
ללא כותרת, 1999,

שמן על בד, 119X99 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Michael Druks )1940 - 2022(
Untitled, 1999,

Oil on canvas, 119X99 cm.

Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

174

מיכאל דרוקס )1940-2022(
ללא כותרת, 1970,

שמן על בד, 65X50 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Michael Druks )1940 - 2022(
Untitled, 1970,

Oil on canvas, 65X50 cm.

Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

148



לפנינו ציור נהדר של אלימה, אמנית שהייתה ציירת, רשמת, אמנית הדפס, וממובילות 

מגמת ההפשטה באמנות הישראלית. אם עד שנת 1970 ציוריה התאפיינו בקומפוזיציות 

מופשטות אשר עדיין נותרו בהן עקבות יד האמנית, כלומר, משיכחות המכחול, תנועות 

וכו', אזי מ-1970 נשאה אלימה את ציוריה אל עבר הפשטה  היד, עקבות הנחת הצבע 

 ,)Magna( "מוחלטת ו"טהורה". הפשטה זו התאפשרה באמצעות שימוש בצבעי "מגנה

בשמו  בחרה  אלימה  אשר  הברית,  ארצות  מתוצרת  אקריליק  צבעי  של  מוקדם  סוג 

האחיד  הצבע  מרקם  היתה  "מגנה"  של  הייחודית  תכונתו  זו.  ציורים  לסדרה  ככותרת 

והשטוח שהתקבל לאחר שהצבע התייבש על גבי בד הציור – תוצאה שאפיינה בעיקר 

טכניקות של דפוס ושימשה אמני פופ )כדוגמת רוי ליכטינשטיין(.

צהוב-אוכר  ירוק,  אדום,  צבעים:  ארבעה  בת  צורנית  קומפוזיציה  מציג  שלפנינו  הציור 

ולבן. כן, בציור מעין זה יש להתחשב בלבן לא רק כ"רקע" אלא כמרכיב בעל ערך צבעוני 

האדום  המשטח  עבר  על  מעלה  נמשך  הזה  בציור  הכובד  מרכז  הכללי.  במחבר  וצורני 

הגדול )אגב, המשמעות של magna בלטינית היא "גדול"(. ובכן, "האדום הגדול" מעומת 

יכולים  היו  שבנקל  משלימים  צבעים  שני  הם  אלו  כי  עימות  זהו  הקטן":  "הירוק  עם 

משטח  שלפנינו  במקרה  אך  שלהם,  הציורי  הווליום  ובעוצמת  בגודלם  שקולים  להיות 

גדול "לוחץ" משטח קטן, כמעט נופל עליו. אפשר שהכּתם הדק בצבע צהוב-אוכּר )זה 

שהוחדר כמעצור של דלת תחת המשטח האדום כדי לתמוך במשקלו( הוא זה שנוסך 

איזון כלשהו בקומפוזיציה. ואולי התיאור הכמעט-נרטיבי הנ"ל אינו נדרש כלל, כי זהו 

ציור שמרסן כל אלמנט תיאורי, סיפורי, רגשי או הבעתי – ציור של זיכוך צבעי יסוד, זיקוק 

צורות פשוטות, ושל תמצות מלאכת המחשבת של ניסוח קומפוזיציות. 

הציור שלפנינו הוא אחד מציורי מגנה הלא-רבים, הפרק המגובש והחשוב הזה ביצירתה 

של אלימה, עדות לרגע קצר טרם התמסרותה להדפס האמנותי ובחירתה בו כמדיום 

העיקרי של יצירתה.

רון ברטוש

אלימה ריטה )2014 - 1932(
מגנה, 1972,

שמן על בד, 65X65 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

ספרות ותערוכה:

יניב שפירא, "אלימה וחברים",

גלריה הקיבוץ, 2012, עמ' 29 )מצולם(.

Alima Rita  )1932 - 2014(
Magna, 1972,

Oil on canvas, 65X65 cm.

Signed and dated on the reverse.

Literature and Exhibition: 

Yaniv Shapira, ”Alima and Friends”,

 Kibbutz Gallery, 2012, p. 29 )illustrated(.

$ 3,000 - 5,000 175
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176

מיכאל קובנר )נ. 1948(
הר תבור,

שמן על בד, 80X100 ס"מ,

חתום.

Michael Kovner )b. 1948( 
Tavor Mountain,

Oil on canvas, 80X100 cm.

Signed. 

$ 3,000 - 5,000

177

מיכאל קובנר )נ. 1948(
מנזר תאודוס,

שמן על בד, 140X126 ס"מ,

חתום. מתואר מאחור.

Michael Kovner )b. 1948( 
Theodos Monastery,

Oil on canvas, 140X126 cm.

Signed. Titled on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

150



עמית קבסה )נ. 1977(
מציל בקיבוץ,

שמן על בד, 120X120 ס"מ,

חתום.

Amit Cabessa )b. 1977(
A Lifeguard in the Kibbutz,

Oil on canvas, 120X120 cm.

Signed.

$ 6,000 - 9,000 178

כהן  חזי  בגלריה  בעל/מקצוע  בתערוכה   2010 בשנת  הוצגה  ביער”  ”מציל  היצירה 

באוצרותה של נטע גל-עצמון ובשנת 2017 במוזיאון הרצליה בתערוכת יחיד ”מאחורי 

הגדר” באוצרותה של איה לוריא. ביצירה, קבסה מבקש להציף את הנושא של המציל 

צבר  מסביבו  אפשריים,  בתנאים  עבודתו  את  מבצע  אינו  המציל  לקונטקסט,  מחוץ 

ודוקרנים ולא הסביבה  הטבעית ים או בריכה. הוא עוקר את המציל מסביבתו הטבעית 

ים או בריכה למעבה היער עולם של זרות וחרדה. ואז נשאלת השאלה ממה הוא מציל? 

מאיזו טביעה? ואולי זו טביעה בזהות, או ביחס לזהות? ואולי המציל הוא הטובע, אולי 

המציל זקוק לעזרה?

היצירה מאופיינת בהרבה קוריוזים, הכובע הישראלי רחב השוליים שאמור להגן מפני 

השמש, אולם המציל נמצא ביער חשוך וסביבו עלטה. המציל מתואר כשמן ועב כרס  עם 

בגד ים לבן בשונה מדימוי המציל שאותו אנו פוגשים בבריכות או בים. למרות שעל כתפו 

קעקוע של שמש, המציל נמצא ביער חשוך וסביבו שיחי צבר ודוקרנים. בשונה מיצירות 

של  דמותו  שלפנינו  ביצירה  שהרי  בנוף  נבלעת  כמעט  דמותו  בהן  קבסה  של  קודמות 

המציל ביער מקבלת את קדמת הבד ולה נוכחות רבה.

היער מסביבו של המציל  נראה כמקום שמחבר בין טבע ורוחניות, בין מסורת ותרבות, 

פרונטאלי  באופן  המצוירים  הפנים  פגיעתה,  במלוא  נחשפת  המציל  של  דמותו 

היער  במעבה  הדמות  של  הכלואה  נגישותה  שבין  הפער  ומעומעמים,  מטושטשים 

אופפת אותה בהילה של מסתורין ושוב עולה השאלה "את מי הוא מציל?"

מוזיאליות  קבסה  של  יצירותיו  המכירות,  בבתי  קבסה  של  יצירות  מעט  נמכרו  כה  עד 

ואוספים פרטיים חשובים, במכירה האחרונה לפני כשנה  ונמצאות באוספים ציבוריים 

נמכרה היצירה "ומה עכשיו" תמורת 15,340 דולר, מחיר מעל להערכה.

שולמית נוס
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ארם גרשוני )נ. 1967(
אנתוני ואן דייק, 

דיוקן קורנליס ואן דר גיסט

שמן על עץ, 38X33.5 ס"מ,

חתום ומתואר מאחור.

Aram Gershuni  )b. 1967(
Anthony van Dyck, 

Portrait of Cornelis van der Geest

Oil on wood, 38X33.5 cm.

Signed and titled on the reverse.

$ 4,000 - 6,000 179

152
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ניר הוד )נ. 1970(
נערה, 2001,

 טכניקה מעורבת 

ועלי זהב על בד,

40X30 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור.

Nir Hod  )b. 1970(
Girl, 2001,

Mixed media and  

gold leaves on canvas,

40X30 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

181

יגאל עוזרי )נ. 1958(
פריסילה,

טכניקה מעורבת על קרטון,

67X100 ס"מ,

חתום.

Yigal Ozeri )b. 1958(
Priscilla,

Mixed media on cardboard, 

67X100 cm.

Signed.

$ 7,000 - 10,000
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182

אנגליקה שר )נ. 1969(
Growing Down 2008,

58X73 ,C print ס"מ. 

Angelika Sher )b. 1969(
Growing Down 2008,

C print, 58X73 cm.

$ 3,000 - 5,000

183

מאיה בלוך )נ. 1978(
ללא כותרת, 2009,

שמן ואקריליק על בד,

110X120 ס"מ, 

חתום ומתוארך מאחור.

Maya Bloch )b. 1978(
Untitled, 2009,

Oil and acrylic on canvas,

110X120 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 2,000  - 3,000

154



מריק לכנר )נ. 1967(
דיפטיך: רקדנית בלט, 2005,

שמן על בד, 180X240 ס"מ, 

חתום ומתוארך מאחור.

תערוכה: מריק לכנר, הגלריה 

האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה 

שרייבר, תל-אביב, גלעד מלצר, 2013.

Marik Lechner  )b. 1967(
Dyptich: Ballet Dancer, 2005,

Oil on canvas, 180X240 cm.

Signed and dated on the reverse.

Exhibition: Marik Lechner, The 

Genia Schreiber University Art 

Gallery, Tel-Aviv, Gilad Melzer, 2013.

$ 5,000  - 8,000 184

והתערוכה של מריק לכנר שאצר גלעד מלצר בגלריה  עוזי צור כתב על הציור 

האוניברסיטאית ת"א:

"מופיע ציור של לכנר, המורכב משני פנלים: באחד רקדנית אדומת שיער בכפכפי אצבע 

ושמלונת לבנבנה מעל עכוז ירוק ותפוח. המפנה לנו את גבה: הציור השני - רגל ענקית 

של זכר עלום החורג נעבר לבד הנפילי, מדדה על קב קטלני, ובין לבין, בחושך העבה, 

"אהבתם" נהפכת ללב בוצני המכויר בכפות ידיו של לכנר, שהחיבור הדק והחד של 

שני הפאנלים חותך אותו לשניים. כשמשווים את הרפרודוקציה המופיעה בקטלוג 

לציור הממש התלוי עכשיו בחלל הגלריה - רואים שלכנר הוסיף לה קו צהוב, לימוני, 

טהור לחלוטין )היישר מהשפופרת( העובר מפאנל לפאנל; מהזכר הבשרי במכנסיים 

הירוקים אל עכוזה המוריק של הרקדנית האדמונית, חולף מעוקם על פני הלב שתאוותו 

מבצבצת מבעד למעטה הבוץ. ומחבר ומוליך את העין מהאחד לאחרת."

עיתון הארץ, גלריה 01-11-2013
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185

זורב מרטיאשווילי )נ. 1982(
חלומות, 2014,

שמן על בד, 160X70 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך מאחור.

Zurab Martiashvili  )b. 1982(
Dreams, 2014,

Oil on canvas, 160X70 cm.

Signed. Signed and dated on the reverse.

$ 2,000 - 3,000

186

זורב מרטיאשווילי )נ. 1982(
חורף בטיביליסי,

שמן על בד, 80X110 ס"מ,

חתום.

Zurab Martiashvili  )b. 1982(
Winter in Tbilisi,

Oil on canvas, 80X110 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

156



זואי סבר )נ. 1974(
נוף תל אביב,

שמן על בד, 150X150 ס"מ,

חתום ומתואר מאחור.

Zoe Sever  )b. 1974(
Tel Aviv View,

Oil on canvas, 150X150 cm.

Signed and titled on the reverse.

$ 6,000 - 9,000 187
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189

מנשה קדישמן )2015 - 1932(
נוף ארצנו,

ברזל, גובה: 28 ס"מ, רוחב: 55 ס"מ.

חתום.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Landscape of our country,

Iron, height: 28 cm. width: 55 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

מנשה קדישמן )2015 - 1932(
נוף ארצנו,

ברזל, גובה: 54 ס"מ, רוחב: 88 ס"מ.

חתום.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Motherland,

Iron, height: 54 cm. width: 88 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000 188

158



191

מנשה קדישמן )2015 - 1932(
שלכת,

ברזל, גובה: 23 ס"מ, 

חתום.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Autumn,

Iron, height: 23 cm.

signed.

$ 1,500 - 2,000

190

מנשה קדישמן )2015 - 1932(
לידה,

ברזל, גובה: 100 ס"מ,

לא חתום.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Birth,

Iron, height: 100 cm.

unsigned.

$ 1,500 - 2,000
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192

יוסל ברגנר )2017 - 1920(
,1956 ,Still life

שמן על בד, 50X80 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Yosl Bergner )1920 - 2017(
Still Life, 1956,

Oil on canvas, 50X80 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

193

יוסל ברגנר )2017 - 1920(
כלים ופרחים על השולחן,

שמן על בד, 40X40 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner )1920 - 2017(
Utensils and Flowers on the Table,

Oil on canvas, 40X40 cm.

Signed. Signed and titled on the 

reverse.

$ 3,000 - 5,000

160



194

יוסל ברגנר )2017 - 1920(
סלק, 1965,

שמן על בד, 24X33 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום מאחור.

Yosl Bergner )1920 - 2017(
Beets, 1965,

Oil on canvas, 24X33 cm.

Signed and dated. Signed on the 

reverse.

$ 3,000 - 5,000

195

יוסל ברגנר )2017 - 1920(
ילדים משחקים,

שמן על בד, 60X80 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner )1920 - 2017(
Children Playing,

Oil on canvas, 60X80 cm.

Signed. Signed and titled on the 

reverse.

$ 5,000 - 7,000
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מאיר פיצ'חדזה )2010 - 1955(
ללא כותרת, 1992,

שמן וקולאז' טיפות על בד, 150X200 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

מקוריות הציור אושרה ע"י דביר אביאל, 

מנהל עיזבון האמן מאיר פיצ'חדזה.

Meir Pichhadze  )1955 - 2010(
Untitled, 1992,

Oil and collage drops on canvas, 150X200 cm.

Signed and dated on the reverse.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Dvir Aviel, 

Manager of the artist’s estate.

$ 10,000 - 15,000 196
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מיכאל ארגוב )1982 - 1920(
כד פרחים על המעקה במרפסת, פריז, 1957,

שמן על מזוניט, 52X188 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Michael Argov )1920 - 1982(
A Flowerpot on the Balcony Railing, Paris, 1957,

Oil on masonite, 52X188 cm.

Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000 197

198

משה קסטל )1991 - 1909(
ללא כותרת, 1964,

בזלת ורודה ושמן על בד, 73X60 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Moshe Castel )1909 - 1991(
Untitled, 1964,

Pink basalt and oil on canvas, 

73X60 cm.

Signed and dated.

$ 6,000 - 9,000
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200

אהרון כהנא )1967 - 1905(
דגים וחרב, 1945,

שמן על בד, 41X33 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Aharon Kahana )1905 - 1967(
Fish and Sword, 1945,

Oil on canvas, 41X33 cm.

Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

199

פנחס ליטבינובסקי )1985 - 1894(
"ישראל, דמויות מחיי ארצנו",

שמן על בד, 90X130 ס"מ.

Pinchas Litvinovsky )1894 - 1985(
"Israel, Figures from the Life of our Country",

Oil on canvas, 90X130 cm. 

$ 5,000 - 7,000
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אהרון כהנא )1967 - 1905(
נושאות הכדים,

שמן על בד, 61X50 ס"מ,

חתום.

Aharon Kahana )1905 - 1967(
The Jug Carriers,

Oil on canvas, 61X50 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000 201
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202

אנה טיכו )1980 - 1894(
בדרך לירושלים, 

עיפרון פחם על נייר, 48X70 ס"מ,

חתום.

Anna Ticho  )1894 - 1980(
Route to Jerusalem,

Charcoal pencil on paper,

48X70 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,500

203

ראובן רובין )1974 - 1893(
שני גמלים, 1947,

פחם ופסטל על נייר, 38X30 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Reuven Rubin  )1893 - 1974(
Two Camels, 1947,

Charcoal and pastel on paper, 

38X30 cm.

Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

מקוריות הציור אושרה ע”י גב’ כרמלה 

רובין, בית ראובן, תל אביב.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Ms. 

Carmela Rubin, Rubin Museum, 

Tel-Aviv.
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נחום גוטמן )1980 – 1898(
דמויות ליד הבית, 1948,

אקוורל על נייר, 35X50 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Nachum Gutman  )1898 – 1980(
Figures near the house, 1948,

Watercolor on paper, 35X50 cm.

Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

מקוריות הציור אושרה באדיבות 

פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Prof. Hemi 

Gutman, the artist’s son.

204

נחום גוטמן )1980 - 1898(
דו- צדדי: 

דייגים בכנרת,

אקוורל על נייר, 36X54 ס"מ,

חתום.

Nachum Gutman )1898 - 1980(
Double sided: 

Fishermen in the Sea of Galilee,

Watercolor on paper, 36X54 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

מקוריות הציור אושרה באדיבות 

פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Prof. Hemi 

Gutman, the artist’s son.
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206

לאון אנגלסברג )1998 - 1908(
נוף הרי ירושלים,

שמן על בד, 46X59 ס"מ,

חתום.

Leon Engelsberg )1908 - 1998(
Jerusalem Mountain View,

Oil on canvas, 46X59 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

207

אריה ארוך )1974 - 1908(
חורשה,

שמן על בד, 50X64 ס"מ,

חתום.

Arieh Aroch )1908 - 1974(
Grove,

Oil on canvas, 50X64 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

168



208

משה מוקדי )1975 - 1902(
נוף, 

שמן על בד, 65X92 ס"מ,

חתום.

Moshe Mokady )1902 - 1975(
Landscape,

Oil on canvas, 65X92 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

209

משה מוקדי )1975 - 1902(
נוף, 

שמן על בד 60X73 ס"מ, 

חתום. 

Moshe Mokady )1902 - 1975(
Landscape,

Oil on canvas, 60X73 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000
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210

גרשון קניספל )2018 - 1932(
צעירה בפבלה, 1980,

שמן על בד, 117X91 ס"מ,

חתום, מתוארך ומתואר.

Gershon Knispel  )1932 - 2018(
Young woman in Favela,

Oil on canvas, 117X91 cm.

Signed, dated and titled.

$ 2,500 - 3,500

ספרות: גרשון קניספל, רטרוספקטיבה,

1950-2015, גילה בלס, מס׳ 99 )מצולם(.

Literature: Gershon Knispel, Retrospective, 

1950-2015, Gilla Balas, no. 99  )Illustrated(.

211

חיים אתר - אפטקר )1953 - 1902(
ילד, 

שמן על קרטון, 46X38 ס"מ, 

חתום.

Chaim Atar Aptekar  )1902 - 1953(
Boy,

Oil on cardboard, 46X38 cm.

Signed.

$ 1,200 - 1,600

170
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רות שלוס )2013 - 1922(
מוכרת הפירות,

שמן על בד, 65X50 ס"מ,

חתום.

Ruth Schloss  )1922 - 2013(
The Fruit Seller,

Oil on canvas, 65X50 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

213

רות שלוס )2013 - 1922(
הכתובת על קיר, 

אקריליק על בד, 81X65 ס"מ,

חתום.

Ruth Schloss  )1922 - 2013(
The Writing on a Wall,

Acrylic on canvas, 81X65 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

214

גדעון רובין )נ. 1973(
ללא כותרת, 1999,

שמן על בד, 100X70 ס"מ,

חתום, מתוארך ומתואר ניו יורק מאחור.

Gideon Rubin )b. 1973(
Portrait, 1999,

Oil on canvas, 100X70 cm.

Signed, dated and titled New York 

on the reverse.

$ 3,000 - 5,000
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215

יגאל עוזרי )נ. 1958(
הסעודה האחרונה,

שמן על בד, 64X76 ס"מ,

חתום.

Yigal Ozeri )b. 1958(
The Last Supper,

Oil on canvas, 64X76 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

216

מנשה קדישמן )2015 - 1932(
כבשה על רקע צהוב, 

אקריליק על בד, 100X106 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Sheep with Yellow Background,

Acrylic on canvas, 100X106 cm.

Signed. Signed on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

172
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אדוין סלומון )2014 - 1935(
פילים,

שמן על בד, 160X160 ס"מ,

חתום.

Edwin Salomon  )1935 - 2014(
Elephants,

Oil on canvas, 160X160 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

218

אורי ליפשיץ )2011 – 1936(
לוחם שוורים,

שמן על בד, 81X115 ס"מ,

חתום.

Uri Lifshitz )1936 – 2011(
Bullfighter,

Oil on canvas, 81X115 cm.

signed.

$ 4,000 - 6,000
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219

דוד ריב )נ. 1952(
ללא כותרת, 1996,

שמן על בד, 140X100 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור.

David Reeb )b. 1952(
Untitled, 1996,

Oil on canvas, 140X100 cm.

Signed and dated on the reverse.

 $ 2,000 - 3,000

220

אבנר בן גל )נ. 1966(
ללא כותרת, 2005,

שמן על בד, 70X70 ס”מ.

חתום ומתוארך מאחור.

 Avner Ben Gal )b. 1966(
Untitled, 2005,

Oil on canvas, 70X70 cm.

Signed and dated on the reserve.

$ 2,000 – 3,000

174



222

יחיאל קריזה )1968 - 1909(
ללא כותרת,

שמן על בד, 130X82 ס"מ, 

חתום.

Yechiel Krize )1909 - 1968(
Untitled,

Oil on canvas, 130X82 cm.

Signed.

$ 3,500 - 5,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.

221

יחיאל קריזה )1968 - 1909(
קומפוזיציה אדומה,

שמן על בד, 80X130 ס"מ,

חתום.

Yechiel Krize )1909 - 1968(
Red Composition,

Oil on canvas, 80X130 cm.

signed.

$ 3,500 - 5,000
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223

יהושע בורקובסקי )נ. 1952(
דיפטיך: עדות, 1982, 

שמן על קרטון, 120X140 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Joshua Borkovsky )b. 1952(
Diptych: Testimony, 1982,

Oil on cardboard, 120X140 cm.

Signed, titled and dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000
 

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.

224

יעקב דורצ'ין )נ. 1946(
ללא כותרת, 1977,

שמן על בד, 120X120 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yaacov Dorchin )b. 1946(
Untitled, 1977,

Oil on canvas, 120X120 cm.

Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of the 

poet Nathan Zach.

176



225

דוד ריב )נ. 1952(
עציץ,

אקריליק על בד, 100X70 ס"מ,

חתום מאחור.

David Reeb )b. 1952(
Pot,

Acrylic on canvas, 100X70 cm.

Signed on the reverse.

$ 1,500 - 2,000

226

אבי וורצל )נ. 1960(
מתוך הסדרה "לחפש את האור",

שמן על נייר, 50X35 ס"מ,

חתום.

Avi Wurzel )b. 1960(
From the series: ”Moments of Light”,

Oil on paper,

50X35 cm.

Signed.

$ 900 - 1,200
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228

יגאל תומרקין )2021 - 1933(
הומאז׳ לאלברכט דירר,

ברונזה, גובה: 13 ס"מ, רוחב: 30 ס"מ.

חתום וממוספר 1/3.

Igael Tumarkin  )1933 - 2021(
Homage to Albrecht Dürer,

Bronze, height: 13 cm, width: 30 cm.

Signed and numbered 1/3.

$ 2,000 - 3,000

227

יגאל תומרקין )2021 - 1933(
דון קישוט, 

ברזל וברונזה, גובה: 50 ס"מ, 

רוחב: 54 ס"מ,

חתום.

Igael Tumarkin  )1933 - 2021(
Don Quixote,

Iron and bronze, height: 50 cm.

width: 54 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

178
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יעקב דורצ'ין )נ. 1946(
ללא כותרת, 2000,

ברזל, 33X45  ס"מ, 

חתום ומתוארך מאחור. 

Yaacov Dorchin )b. 1946(
Untitled, 2000,

Iron, 45X33 cm. 

Signed and dated on the reverse. 

$ 3,000 - 5,000

230

יעקב דורצ'ין )נ. 1946(
ללא כותרת,

ברונזה, גובה: 36 ס"מ,

חתום וממוספר 24/50. 

Yaacov Dorchin )b. 1946(
Untitled,

Bronze, height: 36 cm.

Signed and numbered 24/50.

$ 1,000 - 1,500
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232

קורניי )2010 - 1922(
ללא כותרת,

טכניקה מעורבת על עץ, 102X101X17 ס"מ,

חתום. סדרה בת 8 העתקים.

Corneille  )1922 - 2010(
Untitled,

Mixed technique on wood, 102X101X17 cm.

Signed. An 8-copy series.

$ 5,000 - 8,000

Faile )נ. 1999(
ללא כותרת,

קוביות פאזל, טכניקה מעורבת על עץ,

27X19X6 ס"מ. 

Faile )b. 1999(
Untitled,

Puzzle cubes, mixed media on board,

27X19X6 cm.

$ 2,500 - 3,500 231

180



233

יעקב אגם )נ. 1928(
ויטראז זכוכית, 

טכניקה מעורבת עם בסיס מוזהב, גובה: 

71 ס"מ,

חתום וממוספר 80/99. 

Yaacov Agam )b.1928(
Stained glass,

Mixed media with gilded base, 

height: 71 cm.

Signed and numbered 80/99.

$ 2,000 - 3,000
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234

ינקל אדלר )1949 - 1895(
,Der Seher, 1943

שמן וחול על נייר מוצמד לעץ, 76X56 ס"מ,

חתום.

Jankel Adler )1895 - 1949(
Der Seher, 1943,

Oil and sand on paper laid down on wood, 76X56 cm.

Signed.

$ 12,000 - 16,000

מקור: אוסף שרה ואדם אייל.

Provenance: Sara and Adam Eyal Collection.

ספרות ותערוכה: ינקל אדלר, מוזיאון תל אביב לאמנות, 1985, 

עמ' 124, מס׳ 80 )מצולם(.

Exhibition: Jankel Adler, Tel Aviv museum of art,

p. 124, no. 80 )illustrated(.

235

ינקל אדלר )1949 - 1895(
דמות,

שמן על קרטון, 63X50 ס"מ, 

חתום.

Jankel Adler )1895 - 1949(
Figure,

Oil on cardboard, 63X50 cm.

Signed.

$ 7,000 - 10,000

182



ינקל אדלר )1949 - 1895(
,1928 ,Still Life with Fruits

שמן וחול על עץ, 47X61 ס"מ,

חתום ומתוארך.

מקור: אוסף שרה ואדם אייל.

Jankel Adler )1895 - 1949(
Still Life with Fruits, 1928,

Oil and sand on wood, 47X61 cm.

Signed and dated.

Provenance: Sara and Adam Eyal Collection.

$ 10,000 - 15,000 236
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237

מאנה כץ )1962 - 1894(
אגרטל פרחים,

שמן על בד, 76X66 ס"מ,

חתום.

Mane-Katz  )1894 - 1962(
Flower Vase,

Oil on canvas, 76X66 cm.

Signed.

$ 8,000 - 12,000

238

הנרי אפשטיין )1944 - 1892(
אגרטל,

שמן על בד, 35X27 ס"מ,

חתום.

Henri Epstein )1892 - 1944(
Vase,

Oil on canvas, 35X27 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

184



מאנה כץ )1962 - 1894(
אגרטל פרחים,

שמן על בד, 65X54 ס"מ,

חתום.

Mane-Katz )1894 - 1962(
    Flower Vase,

Oil on canvas, 65X54 cm.

Signed.

$ 8,000 - 12,000 239
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240

מקס ליברמן )1935 - 1847(
דמויות בחוף הים,

פחם על נייר, 12X18 ס"מ,

חתום.

Max Liebermann )1847 - 1935(
Figures on the Beach,

Charcoal on paper, 12X18 cm.

Signed. 

$ 3,000 - 5,000

מקור: אוסף האמנות של המשורר 

נתן זך.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

241

מקס ליברמן )1935 - 1847(
דיוקן עצמי בשדה,

פחם על נייר, 30X39 ס"מ,

חתום.

Max Liebermann )1847 - 1935(
Self-Portrait in a Field,

Charcoal on paper, 30X39 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000

מקור: אוסף האמנות של המשורר 

נתן זך.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

186



242

לאופולד גוטליב )1934 - 1883(
דמות,

שמן על נייר מוצמד לבד, 46X23 ס"מ,

חתום.

Leopold Gottlieb )1883 - 1934(
Figure,

Oil on paper laid down on canvas, 

46X23 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

243

יוסף פרסמן )1967 - 1904(
אישה בכורסא, 1953,

שמן על בד, 117X73 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Joseph Pressmane  )1904 - 1967(
A Woman in an Armchair, 1953,

Oil on canvas, 117X73 cm.

Signed and dated.

$ 6,000 - 9,000
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244

בלה קאדר )1956 - 1877(
עירום,

אקוורל על נייר, 42X26 ס"מ,

חתום.

Bela Kadar )1877 - 1956(
Nude,

Watercolor on paper, 42X26 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

245

הוגו שייבר )1950 - 1873(
עירום,

גואש על נייר, 41X28 ס"מ, 

חתום.

Hugo Scheiber )1873 - 1950(
Nude,

Gouache on paper, 41X28 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

188



מאנה כץ )1962 - 1894(
סצנת קרקס,

שמן על בד, 73X54 ס"מ,

חתום.

מלווה באישור מקוריות ממוזיאון 

מאנה כץ משנת 1989.

Mane-Katz )1894 - 1962(
Circus Scene,

Oil on canvas, 73X54 cm.

Signed.

Accompanied by a certificate of authenticity

 from the Mane Katz Museum from 1989. 

$ 12,000 - 16,000 246
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ניקולאי קראזין )1908 - 1842(
היסטוריית המסחר, 1898,

אקוורל על נייר, 16.5X67.5 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Nikolai Nikolaevich Karazin )1842 - 1908(
Trade History, 1898,

Watercolor on paper, 16.5X67.5 cm.

Signed and dated.

$ 6,000 - 9,000 247

248

ארתור סגל )1944 - 1875(
 ,Das Jungste Gericht, 1913-14

גואש על נייר, 45X60 ס"מ, 

Arthur Segal  )1875 - 1944(
The Younger Court, 1913-14,

Gouache on paper, 45X60 cm.

$ 3,000 - 5,000

ספרות ותערוכה: ארתור סגל,

 Kolnischer Kunstverein ,1875-1944

 Koln, Haus , Am Waldsee Berlin,

 Museum Ostdeutsche Galeria,

Regensburg, מוזיאון תל אביב 

לאמנות, עמ' 327, 

מס' 95 )מצולם(.

Literature and Exhibition: Arthur 

Segal, 1875-1944, Kolnischer 

Kunstverein Koln, Haus Am 

Waldsee Berlin, Museum 

Ostdeutsche Galeria, Regensburg, 

Tel Aviv Museum of Art, 1988 

p. 327, no 95.

מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

190



249

כריסטיאן רולפס )1938 – 1849(
נערה,

אקוורל על נייר, 47.5X31 ס"מ,

חתום בר"ת.

Christian Rohlfs )1849 – 1938(
Girl,

Watercolor on paper, 47.5X31 cm.

Signed in initials.

$ 8,000 - 12,000

מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

250

אדולף מנזל )1905 - 1815(
דמויות בעבודה, 

פחם על נייר, 40X26 ס"מ,

חתום.

Adolph Von Menzel  )1815 - 1905(
Figures at work,

Charcoal on paper, 40X26 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000
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252

הרברט גוסטב שמאלץ )1935 - 1856(
,1890 ,Deloue

שמן על עץ, 35X25.7 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Herbert Gustave Schmalz )1856 - 1935(
Deloue, 1890,

Oil on wood, 35X25.7 cm.

Signed and dated..

$ 5,000 - 8,000

251

בלה קאדר )1956 – 1877(
נערה סמוקת לחיים,

אקוורל וגואש על נייר, 60X42 ס"מ, 

חתום.

Bela Kadar )1877 – 1956(
Flushed Girl,

Watercolor and gouache on paper, 60X42 cm.

signed.

$ 2,500 - 3,500

192



253

אברהם יוסף מסר )1931 - 1886(
לומדים תורה, 1925, 

שמן על בד, 95X120 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Abraham Jozef Messer )1886 - 1931(
Studying Torah, 1925,

Oil on canvas, 95X120 cm.

Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000

254

סולטנה סורג'ון )1961 - 1903(
דמות דתית עם ספר תורה,

שמן על בד, 80X60 ס"מ,

חתום.

Sultana Soroujoun )1903 - 1961(
Religious Figure with a Torah 

Scroll,

Oil on canvas, 80X60 cm.

Signed.

$ 10,000 - 15,000
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255

הנרי אפשטיין )1944 - 1892(
עצים ביער,

שמן על בד, 54X65 ס"מ,

חתום.

Henri Epstein )1892 - 1944(
Trees in the Forest,

Oil on canvas, 54X65 cm.

Signed.

מקור: אוסף קבוצת אי. די. בי.

Provenance: The Art Collection of 

the IDB Group.

$ 2,000 - 3,000

256

מיוחס ליוזף ישראלס )1911 - 1824(
דמות בחדר,

שמן על בד, 24X19 ס"מ,

חתום.

Attributed to Jozef Israels
)1824 - 1911(

Figure in a Room,

Oil on canvas, 24X19 cm.

Signed.

מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection

 of the poet Nathan Zach.

$ 3,000 - 5,000

194



יוזף ישראלס )1911 - 1824(
טיול בשדה,

אקוורל על נייר, 31X50 ס"מ,

חתום.

Jozef Israels )1824 - 1911(
Field Trip,

Watercolor on paper, 31X50 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000 257
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258

יוסף פרסמן )1967 - 1904(
נוף, 1962,

שמן על מזוניט, 49X63 ס"מ,

חתום.

Joseph Pressmane )1904 - 1967(
Landscape, 1962,

Oil on masonite, 49X63 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

259

יוסף פרסמן )1967 - 1904(
נוף עם עץ, 1958,

שמן על מזוניט, 38X55 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Joseph Pressmane  )1904 - 1967(
Landscape with Tree, 1958,

Oil on masonite, 38X55 cm.

Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

196



260

ג'ורג' קארס  )1945 - 1882(
נערה ליד בית, 1926, 

שמן על בד, 80X64 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום מאחור.

George Kars )1882 - 1945( 
A Girl Near a House, 1926,

Oil on canvas, 80X64 cm.

Signed and dated. Signed on the 

reverse.

$ 6,000 - 9,000

261

הנרי היידן  )1970 - 1883(
,La Villa Pres Des Arbres

שמן על בד, 61X50 ס"מ,

חתום.

Henry Hayden )1883 - 1970(
La Villa Pres Des Arbres,

Oil on canvas, 61X50 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000
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ולסטימיל הופמן )1970 - 1881(
2 נערות,

שמן על בד, 35X50 ס"מ,

חתום.

Vlastimil Hofman )1881 - 1970(
2 Girls,

Oil on canvas, 35X50 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000 262

198



תאודור אקסנטוביץ )1938 - 1859(
זוג בשלג, 

פסטל על נייר, 69X49 ס"מ, 

חתום.

Teodor Axentowicz  )1859 - 1938(
A Couple in the Snow,

Pastel on paper, 69X49 cm.

Signed.

$ 7,000 - 10,000 263
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264

קית הרינג )1990 - 1958(
,Lucky Strike

ליטוגרפיה, 55X43 ס"מ,

חתום.

Keith Haring )1958 - 1990(
Lucky Strike,

Lithograph, 55X43 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

265

ניקי דה סאן פאל )2002 - 1930(
סירה,

טכניקה מעורבת על הדפס, 60X93 ס"מ,

חתום ומוקדש.

Niki de Saint Phalle  )1930 - 2002(
Boat,

Mixed media on print, 60X93 cm.

Signed and dedicated.

$ 2,000 - 3,000

200



266

דמיאן הרסט )נ. 1965(
,2020 ,Fruitful

ג'יקלה למינציה בצבעים 

על קומפוזיט אלומיניום,

39X39 ס"מ,

יצירה זו ממוספרת 996

מהמהדורה של 3308 

בהוצאת האמן ו-HENI Editions, לונדון.

Damien Hirst )b. 1965(
Fruitful, 2020,

Laminated giclée in colors 

on aluminium composite,

39X39 cm.

This work is numbered 996

from the edition of 3308 published 

by the artist and HENI Editions, 

London.

$ 1,500 - 2,000

267

פרנסואה בויסרונד )נ. 1959(
ללא כותרת, 1984,

אקריליק על נייר,

86X147 ס"מ,

Fransois Boisrond  )b. 1959(
SansTitre, 1984,

Acrylic on paper,

86X147 cm.

$ 6,000 - 9,000
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268

מארק שאגאל )1985 - 1887(
גלימת נח מסדרת התנ"ך,

תחריט צבוע ביד, 44X31 ס"מ,

חתום וממוספר 71/100.

Marc Chagall )1887 - 1985(
Le Manteau de Noe, from La Bible,

)Vollard 203; C. bk. 30(

Hand-painted etching, 44X31 cm.

Signed and numbered 71/100.

$ 2,000 - 3,000

269

מארק שאגאל )1985 - 1887(
פרופיל מעל העיר,

ליטוגרפיה על נייר, 25X22 ס"מ, 

חתום וממוספר 52/90. 

Marc Chagall )1887 - 1985(
Profile above the City,

Lithograph on paper, 25X22 cm.

Signed and numbered 52/90.

$ 1,800 - 2,500

202



270

פאבלו פיקאסו ) 1973 - 1881(
,1955 ,Tete De Faune

צלחת קרמיקה, מאדורה, קוטר: 25 ס"מ,

מוטבע מאחור מאדורה, הדפס מקורי, 

פיקאסו.

מהדורה של 150 העתקים.

Pablo Picasso )1881 - 1973(
Tete de Faune, 1955,

Madoura ceramic plate, 

Stamped ”Madoura Plein Feo, 

Empreinte Originale De Picasso” 

on the reverse. 

edition of 150. 

$ 2,500 - 3,500

Literature: Alain Ramie, ”Picasso: 

Catalogue of the Edited Ceramic 

Works 1947-1971,” 1988, p. 145 

)Illustrated(.
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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

204



Conditions of Business and Terms of Guarantee 
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2. U.T.B. will produce a catalogue for every sale )"the catalogue"(, which will include, inter alia, a list of items available at the sale, their serial numbers and price 

estimates. For the avoidance of doubt, information provided in the Catalogue including price estimates, descriptions of items and any other information concerning 

the items, are solely for the purpose of information for potential buyers and are in no way to be construed as stand and/or obligation on behalf of U.T.B. and/or its 

employees and/or representatives.

3. U.T.B. will appoint a person as manager of the sale )"the Auctioneer"( who will be responsible on its behalf, inter alia, for the execution and management of the 

auction.

4. The auction will follow the order of the numbers next to the items as set out in the catalogue.

5. The Auctioneer, at his own discretion and at any stage whatsoever, reserves the right, verbally and/or by written notice, to withdraw or add items to the sale and to 

add to or withdraw from the catalogue any information about an item to be offered in the auction on the basis of information received by U.T.B. after publication of 

the Catalogue.

6. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the auction.

7. 7.1 on the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered  paddle of the offeror by the auctioneer, the offeror's offer will be binding and will be 

considered to be accepted and title to the item will pass to the offeror whose offer was accepted )"the Purchaser"(, subject to the fulfillment by the purchaser of all 

payment obligations to U.T.B., as set out hereunder. 

In the case of any dispute or disagreement as to the identity of the Purchaser, the Auctioneer will have absolute discretion to determine the successful bidder or to 

decide to reoffer the item for sale. 

 

7.2 The amount mentioned in an offer at a sale by the Purchaser which is accepted )"the Hammer price"( shall be paid to U.T.B. by the Purchaser, together with the 

commission of 18% of the Hammer Price )"the commission'( and Israeli VAT. Payment to U.T.B. shall be effected immediately upon the conclusion of the auction but, in 

any event, not later than four business days after the date of the acceptance of the offer by the Purchaser. 

 

7.3 Payments to U.T.B. shall be made in cash, personal cheque, bank transfer or credit card. 

 

7.3.1. Payment by credit card is subject to additional 2.5% service charge on the total sum for payment )hammer price + commission + VAT(.  

 

7.4 an item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in accordance with the prevailing rate of exchange cash sale rate as published by 

Bank Leumi BM on the date of payment )the "Dollar Exchange Rate"(, but not less than the exchange rate on the day of the auction. 

 

7.5 A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, et the rate of 2% per month of the amount payable, with adjustments to index-link all outstanding 

amounts payable to the Dollar exchange Rate. Interest is payable from the date of actual payment.

8. Should the Purchaser fail to pay the hammer price and/or the Commission and/or the VAT, U.T.B. will be entitled to act as it deems fit to preserve the rights of the 

seller, including retention of the acquired item, forfeiture and set off of any amounts payable.

9. Some items may be subject to a lowest sale price which will be set between U.T.B. and the sellers )"the minimum price"(. In most cases the minimum price will be 

below the lowest estimate and it will never be above the highest estimate for the item. The Purchaser acknowledges that U.T.B. is obliged to the seller to use its best 

endeavors to obtain a price higher than the minimum price. 

10. U.T.B. is responsible for the name of the artist or the creator appearing next to the item being auctioned. However, all information given by U.T.B., in its capacity 

as agent for the consignor, is based on accumulated information. It is entirely the responsibility of the prospective purchaser to check and inspect the items 

to determine condition, quality, authenticity, size, authorship during the allocated time prior to the auction. The Purchaser may submit to U.T.B., in writing, any 

allegations regarding the origin of an item and/or the identity of the artist or the creator of the item within 21 days of the sale. 

If it is proven to U.T.B. that there has clearly been an error in the information which was given relating to any item, U.T.B. shall refund any monies paid by the 

purchaser and the item shall be returned to the possession of U.T.B. subject to this obligation, the purchaser shall have no claims and/or further demands with 

respect to the item.

11. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his obligations to pay for the item no later than 4 days from the date of the sale of the item. 

The purchaser liable for all costs, as determined by U.T.B., which are incurred by U.T.B. as a result of delay by the purchaser in collecting the item, including storage 

and security costs. 

For the avoidance of doubt, the right to possession of the item will pass only once the purchaser has fully filled his payment obligations as set out in these 

conditions.

12. Any items marked in the catalogue with the sign  have been imported from abroad into Israel for the sale of the auction. Upon sale of this type of item, VAT in the 

sum of 17% will be charged on the full sale amount not only the commission.

13. Items bought by purchaser who is a non Israeli resident, may be paid for by foreign currency and exported, subject to the provisions of Israeli law.

14. U.T.B. will represent, free of charge, potential purchasers who do not wish or who are unable to attend the auction. These potential purchasers are requested to 

complete the "Rights to Bid" form the catalogue, no later than one day prior to the auction. U.T.B. will not be liable under no circumstances for any error, emissions in 

connection therewith.

15. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via telephone or internet shall make the necessary arrangements within a reasonable time before 

commencement of the auction. U.T.B. will not be liable under no circumstances for any error, emissions in connection therewith.

16. Any reference in this agreement to the singular shall include the plural and vice versa, and any reference to a person shall include a body corporate and vice versa.

17. The courts of Tel Aviv-Jaffa, Israel, shall have sole jurisdiction in any dispute between U.T.B. and the purchaser or any potential purchaser, based on the details of this 

agreement and/or related to the sale and/or to the transfer of any item.

18. These conditions constitute the entire agreement between U/T.B., the purchaser and/or potential purchaser, and include all understandings, agreements, liabilities 

and conditions between the parties.

19. Any charges or additions to this agreement shall be in writing, and if not, such changes shall not be effective. 

This agreement is entered into contemporaneously with a Hebrew version of even date. Should the terms of this version of the agreement conflict with the terms of 

the Hebrew version of the agreement, the terms of the Hebrew version will prevail.

20. These conditions override and cancel any other or prior agreements between the parties. 
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