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אמנות ישראלית ובינלאומית
21.1.2023 חלק א׳ - מוצ״ש 

28.1.2023 חלק ב׳ - מוצ״ש 

IsraelI & InternatIonal art
Part I - Saturday 21 .1 .2023

Part II  - Saturday 28.1.2023





- מכירה פומבית מס׳ 188 -

כולל עבודות מ:

אוסף האמנות של המשורר נתן זך  | אוסף גבי ועמי בראון  

אוסף שרה ואדם אייל | עיזבון עו״ד חנן שנון

אמנות ישראלית ובינלאומית

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

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

מועדי תצוגה:

11:00  -  15:00  13.1.2023 שישי 

11:00  -  20:00  14.1.2023 שבת 

11:00  -  20:00  15 - 19.1.2023 ראשון - חמישי 

11:00  -  15:00  20.1.2023 שישי 

11:00 עד לתחילת המכירה  21.1.2023 שבת 

19:00 | בשעה   21.1.2023  | חלק א׳ - מוצ״ש 

ניתן לראות את כל היצירות שבמכירה ולהשתתף און-ליין

www.tiroche.co.il באתר האינטרנט של תירוש

מועדי תצוגה:

11:00  -  20:00  25.1.2023 רביעי 

11:00  -  20:00  26.1.2023 חמישי 

11:00  -  15:00  27.1.2023 שישי 

11:00 עד לתחילת המכירה  28.1.2023 שבת 

19:00 | בשעה   28.1.2023  | חלק ב׳ - מוצ״ש 



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





מנהל מחלקת אמנות ישראלית ובינלאומית: אלון שטיגליץ

גרפיקה: שרית בלוטשטיין | צילום: חיימה אדלשטיין | אינטרנט:  חן וקסמן קון, טל בולוטין | לוגיסטיקה: מישה באביי

סריקות ולוחות: טוטל גרפיקס | דפוס: רבגון  דפס: דוד חי.

א
181 אבו רומי פ. 

208 ,207 ,206 ,205 אגם י. 

258 ,257 ,256 אדלר י. 

4 אופק א. 

  173 ,172 ,171 ,170 ,118 אורי א. 

211 ,210 ,209 אורלוף ח. 

 136 ,135 אזולאי ש. 

 143 אלנקווה ד. 

 61 אפרים מרכוס ק. 

40 ,39 ארגוב מ. 

 146 ארד ר. 

 51 ,50 ארדון מ. 

  247 ,121 ,120 ארוך א. 

 169 ,168 ,167 ,165 אריכא א. 

 98 ארכיפנקו א. 

ב
  64 ,63 בזם נ. 

 24 ,23 ,22 בלום ל. 

    47 ,46 ,15 ,14 בק ש. 

244 בר-אל ע. 

  ,71 ,65 ,60 ,59 ,49 ,32 ,31 ,30 ,16 ברגנר י. 

   74 ,73 ,72  

 187 ברוך א. 

ג
 263 גאורמן פ.  

   129 ,128 ,127 גבע צ. 

 182 ג'ו ב. 

  53 ,52 ,26 ,25 ,2 ,1 גוטמן נ. 

265 גורבטוב ק. 

48 ,10 ,8 גלבוע נ. 

 250 ,249 ,7 גליקסברג ח. 

 236 גרבוז י. 

222 ,221 ,220 גרוס מ.  

  141 ,140 גרשוני א. 

  166 ,113 ,112 ,111 גרשוני מ. 

ד
  225  ,223 דוד נ. 

 239 דורצ’ין י. 

 253 דיף מ. 

  230 ,228 דרוקס מ. 

 176 דרור חמד י. 

ה
    270 הוקני ד. 

191 ,180 הרשברג י. 

ו
   164 ,13 ,3 ווייל ש. 

ז
 

 149 זגורסקי ג. 

  58 ,57 זריצקי י. 

ח    
43 חרובי ש. 

ט
178 טהרלב ר. 

91 ,90 טוביאס ת. 

255 טורנה ג. 

י
  79 ,78 ,77 ,54 ינקו מ. 

 183 ישראלי י. 

כ
131 כהן לוי מ. 

 266 ,195 ,95 ,94 כץ מ. 

ל 
  227 ,108 ,107 לביא ר. 

  42 לבנון מ. 

  184 לואיס ד. 

   12, 11 לובין א. 

 219 לונה ק. 

 192 ליברמן ה.  

89 ,83 ליטבינובסקי פ. 

   100 ליי מ. 

 163 ,162 ,161 ,116 ,115 ,114 ליפשיץ א. 

  81 ,80 ללוש ע. 

 246 ,204 לנדאו ס. 

מ
88 מוקדי מ. 

 237 מאירוביץ צ. 

   254 מוניז ו. 

    158 מסג א. 

212 מרטיאשווילי ד. 

 96 מריני מ. 

נ
235 ,132 נאמן מ. 

 ,153 ,126 ,102 ,101 ניקל ל. 

 199 ,154  

ס 
   97 סבא ש. 

  194 ,193 סבר ז. 

 262 סגל א. 

   124 ,123 ,122 סטימצקי א. 

,66 ,45 ,29 ,28 ,27 סימון י. 

  68 ,67  

 251 סרוב ו. 

ע   
  226 ,224 ,179 עוזרי י. 

פ
   130 פורבוכראי י. 

 142 פימה א. 

  ,76 ,75 ,35 ,34 ,33 פיצ’חדזה מ. 

 217 ,216 ,215 ,213  

   214 פיצ'חדזה מ. 

269 ,268 פיקאסו פ. 

 264 פלוך י. 

   82 ,21 ,20 פן א. 

   188 פרבר א. 

 93 פרלרוט צאבה ו. 

190 פרניק נ. 

צ
 148 ,147 ,134 ,133 צ'רקסקי ז. 

ק
  260 ,259 קאדר ב. 

   138 קבסה ע. 

  ,86 ,85 ,84 קדישמן מ. 

 198 ,197 ,196  

 189 קובנר מ. 

  186 ,185 קון ש. 

 125 ,119 קופפרמן מ. 

  152 ,151 ,150 ,87 קלאפיש ל. 

 218 קניספל ג. 

  62 קסטל מ. 

242 ,238 קריזה י. 

 252 קרמצ'יק ר. 

ר
  175 ,174 ראוכוורגר י. 

   139 רובין ג. 

   70 ,69 ,56 ,55 ,37 ,36 רובין ר. 

 145 רוברואק מ. 

 229 רוזנטליס מ. 

 92 ריבק י. 

 117 ,106 ,105 ריזמן א. 

    234 ,233 ריטה א. 

241 רייכמן פ. 

203 רנצר פ. 

ש
272 ,271 ,267 שאגאל מ. 

 160 ,159 שוובל א. 

9 שטיינהרדט י. 

177,248 ,104 ,103 ,38 שטרייכמן י. 

 261 שיק א. 

  19 ,18 ,17 שלוס ר. 

   6 ,5 שלזינגר ש. 

   240 שלזניאק ה. 

 41 שמי מ. 

   144 שמיר א. 

   243 שני ג.מ. 

    137 שפט א. 

 245 שקין ע. 

ת
 ,200 ,157 ,156 ,155 ,110 ,109 תומרקין י. 

232 ,231 ,202 ,201  

X
 99  Xueming L.

חלק א׳ - רשימת האמנים  21.1.2023
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חלק ב׳ - רשימת האמנים  28.1.2023

א
343 ,342 אבו רומי פ.  

341 אבו-שקרה פ.  
  442 ,404 אברמוביץ פ.  

577 אגם י. 
  428 ,427 ,417 אדלר י. 

520 אופלר א.  
  532 ,511 ,362 ,361 אופק א.  

481 אורשניקוב א.  
448 אזן א. 
548 איגושב ו. 
514 איזנשר י.  
549 איזפירי פ. 
405 אליאסף ס.  
456 אלקרא ס.  
340 אלקרא ע.  
369 אנגלסברג ל.  
515 אנסלדי פ.  
537 אפטקר ח.א.  
403 אפרת ב.  
526 אפרים מרכוס ק.  
542 אראפוף א.פ.  
509 ארב א.  
508 ארגוב מ. 

587 ,575 ,333 ארדון מ. 
581 ,573 ארוך א. 
 441 ,433 אריכא א. 

 
ב 

585 בופה ב. 
436 ,423 בזם נ. 

500 בלאיש א.  
546 בלאנש א.  

   365 בלום ל. 
488 ,487 בן שלום ריזמן א.  

551 בק ש. 
 425 בקסט ל. 
444 בראון א. 
406 ברל-אל ע. 

 ,475 ,468 ,312 ,311 ,310 ברגנר י. 
 518 ,517 ,476  

568 ברגר ג'. 
562 ,557 ברגר י. 

 445 ברוך א. 

ג
539 גוטמן ה. 
 435 גוטמן נ. 

519 ,506 ,308 גולדמן א. 
401 גבעתי מ. 
496 גולומב נ. 
 322 ג'ונסון נ. 

 503 ,494 גורבן מ. 
  530 גלעדי א. 

  544 ,527 גליוק ג.מ. 
  566 ,321 גרוס מ. 

552 גת א. 

ד
582 דאלי ס. 

  563 דגון ג. 
479 ,478 דולזלובה מ.  

 345 דורצ'ין י. 
 432 ,431 ,317 דנציגר י. 

331 דרוקס מ. 

ה
458 הדרי ר. 
457 הנדלר ד. 
307 הרמן י. 

ו
497 ,492 וינוקורוב ב. 

502 ולנזואלה ג. 
 421 ,414 ,368 ווייל ש. 

564 וורהול א.  
400 ויינשטיין ג.  

  464 ,309 וייסברג ל.  
507 ויינפלד י.  

  485 ,473 ,306 וכסלר י. 
580 ,576 וסרלי ו. 

 344 ושאח ח. 

ז
569 ז'אנו ז'. 
 329 זוורב א. 
407 זק ל. 
 371 זריצקי י. 

ט
556 טימור ר. 
574 טפיאס א. 
467 טפלר ש. 

י
438 ינקו מ. 

559 ,558 יערי ש. 
495 ישכיל ע. 
419 ישראלס י. 

כ
  346 כבסה מ. 

434 ,411 ,363 ,336 ,335 כהן גן פ. 
  555 כהנא א. 

 554 ,382 כץ מ. 

ל
402 ,328 ,327 ,326 לביא ר. 

  540 להמן ר. 
461 לוביץ א. 
373 לוי ל. 

358 ,357 לוי פ. 
347 לוין מ. 
567 לוצ'אנסקי י.  

 460 ,459 ליברמן ה. 
529 ליטבינובסקי פ. 
 493 לייפר ב. 

396 ,381 ,359 ליפשיץ א. 
455 לרום א. 

מ
  415 מאיר מ. 

 536 ,472 ,398 מאירוביץ צ. 
 334 מג'ארס ח. 
469 מדלי א. 
560 מוגנסן ר.  

516 ,510 מוסקוביץ ש. 
486 מורוז א. 

  378 מיידנר ל. 
 364 מימון י. 

  372 ,302 ,301 מישונז ג. 
 463 ,338 מסג א. 

 533 מרטיאשווילי ז.  

נ
446 ניאזי מ. 

 409 ,397 ,337 ,325 ניקל ל. 
413 ,330 נתון א.  

ס
 439 ,353 סבא ש. 

 440 ,370 ,320 סטימצקי א. 
512 סיגרד א. 
547 סיטרואן פ. 
 366 סימון י. 
 379 סרטני א. 

588 ,430 ,429 ,412 ,356 ,348 עוזרי י. 
  395 עזי א. 

 
פ 

380 פיסארו פ.א. 
505 ,352 ,351 פיצ'חדזה מ. 
525 ,383 ,305 פלדי י. 

447 פלש ש. 
  416 פסקין ז'. 

579 פרחים ז. 
504 פרניק נ. 

  451 פרץ ארד א. 
 ,376 ,374 ,304 ,303 פרנקל פרנל י. 

 553 ,521 ,474  

ק
420 קאדר ב. 

  471 קארפ א. 
426 קארס ג. 

  ,392 ,391 ,390 ,389 ,386 ,385 קדישמן מ. 
578 ,570 ,394 ,393  

523 ,522 קולוזוורי ל. 
 550 ,470 קולניק א. 

565 קולקה ד.  
572 קונסטנט י.  
571 קוסמה י. 

  319 ,318 קופפרמן מ. 
408 קורן נ. 
454 קינן ע. 

499 ,498 קלאפיש ל. 
388 ,387 קנען א 

  339 קסטל מ. 
 422 ,410 ,316 קריזה י. 

480 קריספל י. 
466 ,465 ,462 קרמן פ. 

ר
 443 ,323 ראוכוורגר י. 
586 ,424 רובין ר. 

484 רווח ע 
538 רוזנטליס מ. 

  315 ,314 רוט ל. 
453 רימר א. 
584 רנואר פ.א.  
 377 רפאלי צ.  
 490 רפופורט מ. 

ש
491 שבדרון ש.  
513 שבצ'נקו ק.  
 489 שוורץ א.  

  531 שטטנר א.  
501 שטיינפלד-בורובקוב נ. 

450 ,449 שטרוק ה.  
 535 ,332 שטרייכמן י.  

 883 שירמן ש. 
437 שיש ח. 

541 ,452 ,367 ,313 שלוס ר. 
534 שלזינגר ש. 
399 שלזניאק ה. 
477 שמש ג'. 
 360 שפילשר ק. 
384 שפירו ז'. 

ת   
  418 ,324 תג'ר צ. 
355 ,354 ,350 ,349 תומרקין י. 
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חלק א'

מוצ״ש 21.1.2023

בשעה 19:00

Part I

Saturday  21.1.2023 

at 19:00

2

נחום גוטמן )1980 – 1898(
הכנרת,

אקוורל על נייר, 34X49 ס"מ, 

חתום.

Nachum Gutman )1898 – 1980(
Sea of Galilee,

Watercolor on paper, 34X49 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

מקוריות הציור אושרה 

ע"י פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

The authenticity of the drawing 

has been confirmed by 

Prof. Hemi Gutman, the artist’s son.

1

נחום גוטמן )1980 – 1898(
כרכרה,

אקוורל על נייר, 26X34 ס"מ,

חתום.

Nachum Gutman )1898 – 1980(
Carriage,

Watercolor on paper, 26x34 cm.

Signed.

$ 3,500 - 5,000

מקוריות הציור אושרה 

ע"י פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

The authenticity of the drawing 

has been confirmed by 

Prof. Hemi Gutman, the artist’s son.
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4

אברהם אופק )1990 – 1935(
מהגרים,

שמן על קרטון מוצמד לעץ, 55X71 ס"מ, 

חתום.

מדבקת מוזיאון תל אביב מודבקת בגב 

העבודה.

Avraham Ofek )1935 - 1990(
Immigrants,

Oil on cardboard laid down on 

wood, 55x71 cm.

Signed.

Tel Aviv Museum sticker is affixed 

to the back of the work.

$ 1,200 - 1,600

3

שרגא ווייל )2009 - 1918(
הנוטעת,

אקריליק על בד, 65X81 ס"מ,

חתום.

Shraga Weil )1918 - 2009(
The Planter,

Acrylic on canvas, 65X81 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

8



6

שמואל שלזינגר )1986 – 1896(
דייג בכנרת,

שמן על בד, 43X64 ס"מ,

חתום.

Shmuel Schlesinger )1896 - 1986(
Fisherman in the Sea of Galilee,

Oil on canvas, 43X64 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

שמואל שלזינגר )1986 – 1896(
משפחה בשוק,

שמן על בד, 65X92 ס"מ,

חתום.

Shmuel Schlesinger )1896 - 1986(
Family at the Market,

Oil on canvas, 65x92 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500 5
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7

חיים גליקסברג )1970 - 1904(
בית כנסת, 

שמן על בד, 55X37 ס"מ,

חתום. 

Haim Gliksberg )1904 - 1970(
Synagogue,

Oil on canvas, 55X37 cm.

Signed.

$3,000 - 4,000

8

נחום גלבוע )2015 - 1917(
בית הפגודה,

שמן על נייר מוצמד לקרטון, 45X38 ס"מ, 

חתום.

Nachum Gilboa )1917 - 2015(
The Pagoda House,

Oil on paper laid down on cardboard, 45x38 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

10



9

יעקב שטיינהרדט )1968 - 1887(
דו-צדדי:

ירושלים/פרחים, 1937,

שמן על בד, 54X65 ס"מ,

חתום ומתוארך.

 
Jakob Steinhardt )1887 - 1968(

Two-Sided:

Jerusalem/Flowers, 1937,

Oil on canvas, 54X65 cm.

Signed and dated.

$8,000 - 12,000

10

נחום גלבוע )2015 – 1917(
ירושלים,

שמן על נייר מוצמד לעץ,

23X29 ס"מ,

חתום.

Nachum Gilboa )1917 – 2015(
Jerusalem,

Oil on paper laid down on board, 

23X29 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000
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11

אריה לובין )1980 – 1897(
נערה עם פירות, 1928 בקירוב,

פסטל ופנדה על נייר, 80X50 ס"מ,

חתום + חותמת העיזבון.

Arie Lubin )1897 – 1980(
Girl with Fruit, circa 1928,

Pastel and panda on paper, 80X50 cm.

Signed + the stamp of the estate.

$ 5,000 - 8,000

12

אריה לובין )1980 – 1897(
נשים, 1930 בקירוב,

עיפרון ופחם על נייר, 70X100 ס"מ,

חתום.

Arie Lubin )1897 – 1980(
Women, circa 1930,

Pencil and charcoal on paper, 70X100 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000

12



שרגא ווייל )2009 – 1918(
גירוש מגן העדן, 1959,

שמן על בד, 75X100 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Shraga Weil )1918-2009(
Expulsion from Garden of Eden, 1959,

Oil on canvas, 75x100 cm.

Signed and dated. Signed, titled and 

dated on the reverse.

$ 10,000 - 15,000 13

ישראל,  סיפורה של מדינת  הוא  קיבוץ העוגן  וחבר  ווייל, אמן  חייו של שרגא  סיפור 

הקמה כ"עוף החול" מתוך אפר השואה, אל החיים-אל התקומה.  באמצעות האומנות 

ונרתם  הפצועה  אירופה  אדמת  על  חופשי,  כאדם  הראשונים  צעדיו  את  ווייל  פוסע 

ווייל  מאייר   1946 בשנת  שבדרך.   והמדינה  התנועה  בשרות  הגדול  הציוני  למעשה 

בבודפשט את "דברות השומר",  הקוד המוסרי-אידיאולוגי של תנועת השומר הצעיר. 

זמן קצר לאחר מכן הוא ורעייתו שרה נרתמים למפעל  העלייה הבלתי לגאלית הגדול 

ומסייעים  להביא לארץ ישראל, קבוצת נערים ונערות ששרדו את השואה. הקבוצה 

מכן   ולאחר  בריטי;  לחץ  בעקבות  מאונס  המתנה  בתקופת  בבלגיה   לשהות  נאלצת 

"באי הגירוש" קפריסין ]...[

יכולתו  יצירותיו.   באמצעות  התנ"ך  עם  להתכתב  ווייל  מתחיל  החמישים  בשנות 

מהתנ"ך  השאולים  ופרסומים  ספרים  של  שורה  מולידה  המרשימה  הגראפית 

זרם  המייצגת  זו  החילונית,  פועלים  ספרית  דווקא  המקראית.  ומההיסטוריה 

, מוצאת לנכון להפיק כמה ספרים מאוירים של אמנים   אלטרנטיבי ליהדות הדתית 

שעבדו כמאיירים בהוצאת הספרים )שרגא ווייל , יחזקאל קמחי(. ווייל זקוק ביצירתו 

אהבת  פסח,  הגדת  ואומנותי.  אישי  למיצוי  מגיע  הוא  כך  ספרותי.  לתוכן  לסיפור, 

שמשון , שיר השירים ואף קהלת  הם הפן השני של יצירתו על הקיבוץ או זו הפוליטית. 

בעת ההיא של שנות החמישים – שישים, הוא נע בין הסוציאליזם הקיבוצי לסיפורי 

מולידה  הזו  הדואליות  הקמאיים.  המקורות  לבין  החדש  האדם  דמות  בין  המקרא. 

רק טוב אומנותי. הוא יוצר דמות אדם שנהפכת לסגנונו המוכר, דמות שהיא תמליל 

מהעת הישנה וזו החדשה. לעתים היא אוחזת במגל ופטיש ולעתים היא אוהבת עד 

כלות  כדוגמת איוריו לשיר השירים.  שיר השירים הודפס לראשונה כספר בשנת 1958. 

אני מוצא באיוריו לספרות המקראית מסע לגילו עצמי. ווייל שלא ספג בילדותו את 

התרבות היהודית המסורתית מגלה לפתע את עולם המקרא. את זהותו האמיתית, 

את שורשיו מקדמת דנן.

יובל דניאלי, אתר שרגא וויל, 2014.
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שמואל בק )נ. 1933(
אגסים,

שמן על בד, 41X41 ס"מ,

חתום.

Samuel Bak )b. 1933(
Pears,

Oil on canvas, 41x41 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

15

שמואל בק )נ. 1933(
אחרי המבול,

שמן על בד, 41X41 ס"מ,

חתום.

Samuel Bak )b. 1933(
After the Flood,

Oil on canvas, 41x41 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

14



יוסל ברגנר )2017 – 1920(
המשל,

שמן על בד, 50X60 ס"מ,

חתום. 

חתום ומתואר מאחור.

Yosl Bergner )1920 – 2017(
The Parable,

Oil on canvas, 50x60 cm.

Signed. 

Signed and titled on the reverse.

$ 12,000 - 16,000 16
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רות שלוס )1922-2013(
נערה,

שמן על קרטון, 65X46 ס"מ,

חתום. 

Ruth Schloss )1922 - 2013(
Girl,

Oil on cardboard, 65X46 cm.

Signed.

$2,000 - 3,000

18

רות שלוס )1922-2013(
נערה,

שמן על בד, 61X46 ס"מ,

חתום.

Ruth Schloss )1922 - 2013(
Girl,

Oil on canvas, 61X46 cm.

Signed.

$2,000 - 3,000 

16



רות שלוס )2013 – 1922(
נשים במעברה, 1963,

שמן על בד, 139X198 ס"מ,

חתום ומתוארך.

מקור: עיזבון האמנית.

Ruth Schloss )1922 – 2013(
Women in the Ma’abara, 1963,

Oil on canvas, 139X198 cm.

Signed and dated.

Provenance: Estate of Ruth Schloss.

$ 10,000 - 15,000 19

מכל  ויותר  ולמקופחים,  ל"סוציאלי"  שלוס  רות  של  רגישותה  היא  המפורסמות  מן 

לנשים, ויותר מכל הנשים – לאימהות, ויותר מכל האימהות – לאימהות פלסטינאיות 

שלוס  רות  ובפאסיביות.  תקווה  נטול  במבט  קדימה  צופות  השתיים  מזרחיות...  או 

לנסוך  בעת,  ובה  מייצגות,  שהן  מי  ולכל  אלו  לשתיים  אמפטיה  לבטא  מבקשת 

ושל צמד פשוטות-העם, שנוכחותן  עוני  זה של  נוף עירוני  חוט מלנכולי לא דק על 

הציירת.  של  ההומאניסטי  במהלך  נוסף  אמצעי  אלא  אינה  הכובשת  האסתטית 

קו  מכל  זועקת  היא   – להצנעה  ניתנת  אינה  שלוס  של  הרישומית  הווירטואוזיות 

במרכז  מופשט  שרבוט  מאותו  ואפילו  הציירת,  של  שורט(  פוצע,  )דוקר,  חד  בוטח, 

את  אז  כי  השכונה,  דיירי  על  המאיימים  הכאוס  כוחות  את  לא  אם  המבטא,  הציור, 

האפורים  הגוונים  החברתי...  לאתוס  המגויסת  האמנית  ובלב  בהם  העצור  הזעם 

ה"מדבריות",  לאווירת  התורמים  הבהירים,  בבז’ים-צהובים  מתמזגים  המלנכוליים 

הריאליסטי  בין  איזון:  ועוד  הדרום.  מעיירות  באחת  הסתם,  מן  אותנו,  שממקמת 

שנות  שחר  של  בישראל  החברתי  הריאליזם  מ"אימהות"  שלוס,  רות  המופשט:  לבין 

פרטים  על  מוותרת  והיא  המופשטים  המודרנה  ערכי  עם  להתפשר  יודעת   ,50 ה- 

ועל עומק תלת- ממדי, תוך שמאחדת אדמה  אנטומיים, על פרטים ארכיטקטוניים 

ושמים בערטילאיות משותפת, הנתמכת על ידי גל חורבה או גרוטאות משמאל. אותה 

צהבהבות מדברית אינסופית שברקע חלה על השמים כעל הארץ והיא מרוקנת את 

הרקיע מכל תקוות גאולה טרנסצנדנטיות. המטריאליזם האתיאיסטי של שלוס אינו 

מבטיח ישועה אלוהית לדמויותיה, והוא תומך בריאליזם הבסיסי של הציור.

גדעון עפרת
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אבל פן )1963 – 1883(
משה בתיבה, 1957,

פסטל על נייר, 50X58 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Abel Pann )1883 - 1963(
Moses in the Basket, 1957,

Pastel on paper, 50x58 cm.

Signed and dated.

$ 7,000 - 10,000 20

18



אבל פן )1963 – 1883(
אברהם, יצחק ויעקב,

פסטל על קרטון, 48X63 ס"מ,

חתום.

Abel Pann )1883 - 1963(
Avraham, Yitzchak and Jacob,

Pastel on cardboard, 48X63 cm.

Signed.

$ 10,000 - 15,000 21

צייר מספר פעמים. פעם אחת  אבל פן הרבה לצייר את אבות האומה. את אברהם 

יעלהו  יצחק טרם  בנו  עוקד את  זרעו, פעם אחרת  בכוכבים אשר מדמים את  צופה 

לפנינו  היצירה  יעקב.  ונכדו  יצחק  בנו  ליד  ציורים בהם מופיע אברהם  וכמה  לעולה, 

נוודי-בדואי,  בלבוש  אוריינטליות,  תיאטרליות,  דמויות  קלאסי.  "פני"  בסגנון  צוירה 

של  וגופן  בציור  נוף  אין  עור.  וכהות  בשערם,  שיבה  זרקה  אם  אלא  שיער,  שחורות 

הדמויות כמעט ולא נראה.

בן מאה ושישים היה אברהם בהולדת יעקב. היות שהאריך ימים זכה לחיות כחמש 

עשרה שנים במקביל לנכדיו, עשו ויעקב, עד שנפטר בגיל מאה שבעים וחמש. למרות 

זאת אין במקרא תיאור של מפגש בין הסב לבין בניו של יצחק. גם בתיאור קבורתו של 

אברהם נעדרים נכדיו.

כך  במקרא,  הדמויות  בין  שפעורה  לתהום  ובדומה  שלפנינו  ביצירה  דמויות  שלוש 

התהום שפעורה ביניהם בציורו של פן. אב, בן ונכד. קרובים אך רחוקים. עומדים זה 

לצד זה כזרים מוחלטים. 

בצד אחד עומד אברהם. זקנו עבות, לבן וארוך. ראשו עטוף בד. מבטו מרוכז, מודאג, 

צופה פני עתיד ואולי מהרהר במעשיו בעבר.

עיניו  משחור.  שחור  הסתור  שערו  ראש.  גלוי  נמרץ.  צעיר  יעקב.  עומד  השני  בצד 

רושפות. ניצני זקן על פניו. כל כולו מרוכז. במה? אין לדעת.

במרכז הציור דמותו של יצחק. כובע לראשו, צעיף סביב צווארו ומבט חלול בעיניו. 

הסב  בין  חוצץ  אשר  והאב,  הבן  יצחק,  פניו.  את  מעטר  וזקן  מתולתל  השחור  שערו 

ליעקב  הארץ,  בדרום  היה  פועלו  שרוב  אברהם,  בין  המקשרת  החולייה  הוא  לנכדו, 

אשר חלש על צפונה. יצחק האריך חיים יותר מאביו ויותר מבנו, אך כמעט ולא ידוע 

נישא  לנו דבר על אודותיו. הוא כמעט הועלה לקורבן בצעירותו. בגיל ארבעים הוא 

לרבקה, ירד עימה לשבור שבר בגרר, והפך לאב בגיל שישים. בזקנותו הוא איבד את 

מאור עיניו, דבר שסייע ליעקב לגנוב את ברכתו של עשו, בנם הבכור של יצחק ורבקה. 

ובכל אלו קולו של יצחק לא נשמע. 

שתיקתו של יצחק היא מוטיב חוזר בסיפורים אודותיו. בנערותו כמעט וקיפח את חייו 

על מזבח האמונה של אביו. את כלתו בחר עבורו עבדו של אביו. את גורל משפחתו 

קבעה רבקה אשתו. גם כאשר רצה לברך את בנו הבכור נפל קורבן למזימת בנו הצעיר. 

ושתיקתו נותרה בעינה. 

פן בדרכו הרגישה, דרך שמודעת לרזי המקרא ומכירה את עלילות משפחת אברהם 

לדורותיה, שילב בין הדמויות תוך שהוא מפריד ביניהן. הגיבורים שלא נפגשו בסיפורי 

בראשית אוחדו יחד. לכאורה איחוד משפחתי אך בפועל מפגש בין זרים מוחלטים. כל 

אחד מהם מביט לכיוון אחר. כל אחד ועולמו הפרטי. שלושה קרובים רחוקים שאין ולו 

לחלוחית של רגש ביניהם. לא חיוך ולא חיבוק. סב, בן ונכד אך גם אב שרצה להקריב 

את בנו, בן שרימה את אביו, וגיבור טראגי אחד שבחר לנצור את לשונו.

אריאל רם פסטרנק
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לודוויג בלום )1974 – 1891(
נצרת, 1958,

שמן על בד, 60X50 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך.

Ludwig Blum )1891 – 1974(
Nazareth, 1958,

Oil on canvas, 60x50 cm.

Signed, titled and dated.

$ 7,000 - 10,000

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.

22

לודוויג בלום )1974 – 1891(
צפת, 1959,

שמן על בד, 50X73 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Ludwig Blum )1891 – 1974(
Safed, 1959,

Oil on canvas, 50x73 cm.

Signed and dated.

$ 9,000 - 14,000

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.

20



לודוויג בלום )1974 – 1891(
הרי ירושלים, 1944,

שמן על בד, 50X73 ס"מ,

חתום ומתוארך.

מקוריות הציור אושרה 

ע״י גב’ מירה חן, נכדת האמן.

Ludwig Blum )1891 – 1974(
Jerusalem Hills, 1944,

Oil on canvas, 50X73 cm.

Signed and dated.

The authenticity of this painting has 

been confirmed by Mrs. Mira Chen, 

the artist’s granddaughter.

$ 12,000 - 18,000 24
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נחום גוטמן )1980 – 1898(
דמויות ליד בית הכנסת, 1938,

שמן על נייר מוצמד לבד,

28X39.5 ס"מ,

חתום ומתוארך.

מקוריות הציור אושרה ע"י 

פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

Nachum Gutman )1898 - 1980(
Figures near the Synagogue, 1938,

Oil on paper laid down on canvas,

28X39.5 cm.

Signed and dated.

The authenticity of the painting has 

been confirmed by Prof. Hemi Gutman, 

the artist’s son.

$ 25,000 - 35,000 25

הברז".  "ליד  ושמו   1929 בשנת  גוטמן  שצייר  אקוורל  הוא  הזה  הנודע  לציור  המקור 

צמד  של  הגוף  בקימורי  )באקוורל(  יותר  רבה  התמקדות  למעט  ציור,  אותו  כמעט 

הנשים הערביות, עובדות-קטיף, אם להסיק מציורי פרדס אחרים של הצייר מאותה 

אינטימית, העלמה  ירך  רגל תוך שחושפת  זו שבצהוב שוטפת  בעוד  נועז:  ציור  עת. 

למבט  הוא  אף  האסור  משיערה,  שהסירה  מטפחת  הנראה(   )ככל  שוטפת  בכחול 

גברי. בספר "הזוהר" קראנו: "ארבעה נכנסו לפרדס...". לא, טעות: החמישי הוא נחום 

וחדר  הצייר  שב   ,30 ה-  ותחילת  המאוחרות   20 ה-  משנות  בציוריו  שכן,  גוטמן. 

במבטו הפולשני אל עומק פרדסי יפו ו"הציץ" אל חמדת-גופן של ערביות עירומות 

או מתערטלות בבריכה. בנושא זה אף נערכה באביב 2001 תערוכה ב"מוזיאון גוטמן" 

דגון(.  יואב  )אוצר:  גוטמן"  נחום  של  ביצירתו  הארוטי  הדימוי  הקסום:  "הפרדס  בשם 

בספרו של גוטמן מ- 1949, "עיר קטנה ואנשים בה מעט", תוארו נשים ערביות רעולות 

החומקות לתוך הפרדס היפואי, ובמקביל, ערבים המתדפקים ברוב-חשק על השער 

הנעול: "פתאום שמענו קול מעבר-לגדר, קול אישה אומר: - לך מפה ואלוהים ייתן לך. 

קול אישה צעירה, קול גרוני, שיש בו צלצול של פעמון ומרגוע לנפש. אין ספק זה היה 

קול של אלף לילה ולילה. זה היה קול שמיד יכולת לנחש מה מראה עיני הדוברת ואיך 

ריסיה. לקול כזה נשמעו הרבה גיבורי אגדות רבי כוח וחמושי חרבות." בציור הנוכחי, 

הנשים אינן משתכשכות בבריכה, אלא רק רוחצות במי ברז. אך, עדיין ארוס המזרח 

הוא הנושא. גוטמן אינו חושף את פני שתי הערביות. אך, לצד הירך החשופה, השיער 

הפזור והאגן הרחב, ישנו זרם המים השוצף באון. זרם או זירמה? האמן המציצן מסמל 

את הזכריות בצינור הפולט בעוז. בציור-שמן אבוד של גוטמן מאותה שנה )רק צילומו 

נותר( צוירו שלוש ערביות בתוך וליד בריכת פרדס, מול צינור עבה השופך מים רבים...  

השנה היא 1929, כאמור. מזה כעשור שהמתחים הלאומיים בין היישוב העברי לערביי 

א"י גובים דם. אלה הם אפוא החודשים האחרונים ל"רומן" שניהלו אמני ישראל עם 

האקזוטיקה הערבית. עוד רגע קט, והאידיאליזציה של המזרח, לרבות הארוס הערבי, 

יפנו מקומם להתפכחות שלמחרת פרעות תרפ"ט. 

גדעון עפרת

22



נחום גוטמן )1980 – 1898(
רחצה בפרדס, 

שמן על בד, 73X60 ס"מ, 

חתום. מתואר מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע"י 

פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

Nachum Gutman )1898 - 1980(
Bathing in the Orchard,

Oil on canvas, 73X60 cm.

Signed. Titled on the reverse.

The authenticity of the painting has 

been confirmed by Prof. Hemi Gutman, 

the artist’s son.

$ 50,000 - 80,000 26

23
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



27

יוחנן סימון )1976 – 1905(
 ,1972 ,Hedonism Vegetal

שמן על בד, 27X35 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתואר מאחור.

Yochanan Simon )1905 – 1976(
Hedonism Vegetal, 1972,

Oil on canvas, 27X35 cm.

Signed and dated. Signed and 

titled on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

28

יוחנן סימון )1976 – 1905(
פנים חדר, 1972,

שמן על בד, 27X35 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yochanan Simon )1905 – 1976(
Room Interior, 1972,

Oil on canvas, 27X35 cm.

Signed and dated.

$ 5,000 - 8,000

מצורף אישור מקוריות חתום ע"י בת 

האמן איה בן צדף, 2015.

Attached a certificate of 

authenticity signed by the artist’s 

daughter Aya Ben Tzadf, 2015.

24



יוחנן סימון )1976 – 1905(
דמויות בקיבוץ, 1950,

שמן על מזוניט, 36X45 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yochanan Simon )1905 – 1976(
Figures in the Kibbutz, 1950,

Oil on masonite, 36X45 cm.

Signed and dated.

 

$ 18,000 - 25,000 29
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יוסל ברגנר )2017 – 1920(
החוף הירוק,

שמן על בד, 46X65 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner )1920 – 2017(
Green Beach,

Oil on canvas, 46X65 cm.

Signed. Signed and titled on the 

reverse.

$ 7,000 - 10,000

31

יוסל ברגנר )2017 – 1920(
כלייזמרים,

שמן על בד, 40X50 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner )1920 – 2017(
Klezmer,

Oil on canvas, 40x50 cm.

Signed. Signed and titled on the 

reverse.

$ 5,000 - 8,000

26



יוסל ברגנר )2017 – 1920(
אחיות בחלון,

שמן על בד, 65X55 ס"מ,

חתום. 

חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner )1920 – 2017(
Sisters in the Window,

Oil on canvas, 65X55 cm.

Signed. Signed and titled 

on the reverse.

$ 7,000 - 10,000 32
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מאיר פיצ'חדזה )2010 – 1955(
נערה בנוף,

שמן על בד, 70X100 ס"מ,

חתום.

Meir Pichhadze )1955 – 2010(
Girl in the Landscape,

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.

34

מאיר פיצ'חדזה )2010 – 1955(
נערה עם נר,

שמן על בד, 55x46 ס"מ,

חתום.

Meir Pichhadze )1955 – 2010(
Girl with a Candle,

Oil on canvas, 55x46 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.

28



מאיר פיצ'חדזה )2010 – 1955(
ילדים, 2001,

שמן על בד, 80X100 ס"מ,

חתום מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע"י 

דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן 

מאיר פיצ'חדזה.

Meir Pichhadze )1955 – 2010(
Children, 2001,

Oil on canvas, 80x100 cm.

Signed on the reverse.

The authenticity of the painting has been 

confirmed by Dvir Aviel,

manager of the artist’s estate.

$ 10,000 - 15,000 35
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ראובן רובין )1974 – 1893(
ורדים לאור ירח, 1947,

שמן על בד, 73X60 ס"מ,

חתום. 

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע"י גב’ כרמלה רובין, 

בית ראובן, תל אביב.

Reuven Rubin )1893 - 1974(
Les Roses de La Lune, 1947,

Oil on canvas, 73X60 cm.

Signed. 

Signed, titled and dated on the reverse.

The authenticity of the painting has 

been confirmed by Ms. Carmela Rubin, 

Rubin Museum, Tel-Aviv.

$ 60,000 - 90,000 36

30



ראובן רובין )1974 – 1893(
כלניות,

שמן על בד, 47X38.5 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע"י גב’ כרמלה רובין, 

בית ראובן, תל אביב.

Reuven Rubin )1893 - 1974(
Anemones,

Oil on canvas, 47X38.5 cm.

Signed. Signed and titled on the reverse.

The authenticity of the painting has 

been confirmed by Ms. Carmela Rubin, 

Rubin Museum, Tel-Aviv.

$ 40,000 - 60,000 37
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יחזקאל שטרייכמן )1993 – 1906(
נערה על החוף, 1965, 

שמן על בד, 55X45 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך מאחור.

Yehezkel Streichman )1906 - 1993(
Girl on the Beach, 1965,

Oil on canvas, 55X45 cm.

Signed. Signed and dated on the 

reverse.

$ 5,000 - 8,000

39

מיכאל ארגוב )1982 – 1920(
נערה וכד פרחים, 1957,

שמן על בד, 60X73 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Michael Argov )1920 - 1982(
Girl and Flower Vase, 1957,

Oil on canvas, 60x73 cm.

Signed and dated. Signed and 

dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000
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מיכאל ארגוב )1982 – 1920(
סירות בנמל, 1956,

שמן על בד, 73X60 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

Michael Argov )1920 - 1982(
Boats in the Harbor, 1956,

Oil on canvas, 73X60 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

$ 7,000 - 10,000 40

אופי  בעלת  ארגוב  של  יצירתו  היתה  ה-20  המאה  של  ה-50  שנות  למחצית  עד 

עבודותיו  הפתוח.  בחלל  לצייר  גם  הרבה  תפנים  ותיאורי  דיוקנאות  לצד  פיגורטיבי. 

הושפעו מן האמנות המודרניסטית, בכל הקשור לשימוש בצבע ובארגון הקומפוזיציה. 

זו החלה  ברבות מעבודותיו עשה שימוש בקווי מתאר ומשטחי צבע. לאחר תקופה 

בהשפעת  ה-60,  בשנות  המתאר.  קווי  על  ויתור  תוך  ביצירתו,  הפשטה  של  מגמה 

האנפורמל הצרפתי, הפכה יצירתו למופשטת. בסוף שנות ה-60 אימץ סגנון מופשט-

גיאמטרי, תוך שימוש בשילוב של חומרים נוספים כגון קרטון גלי או פלסטיק, שהפכו 

את יצירתו לתבליט.

 

"בשנים אלה )שנות ה- 50( מאופיין הציור של ארגוב בגיבוש ססגוני וזיקה למקורות 

התרשם  מהם  המוקדם,  הרנסנאס  ציורי  וכן  מאטיס,  מודליאני,  נוספים-  השפעה 

מזה  זה  ומופרדים  מוגדרים  למשטחים  הבד  חלוקת   .1950 בקיץ  לאיטליה  בנסיעתו 

של  הגיאומטרי  המבנה  תחושת  את  ומחזקת  התמונה  חלל  השטחת  את  מגבירה 

הקוביזם,  שניסח  וחלל  עצמים  של  התיאור  אופני  את  אימץ  ארגוב  הקומפוזיציה.... 

אך במקום לפרק אותם הוא הדגיש את שלמותם כצורות וכמשטחי צבע אוטונומיים. 

לעיתים  היוצרים  ומנופים,  כבלים  תרנים,  של  הבלטה  ניכרת  והנמל  הסירות  בציורי 

רשת של קווים ישרים ואלכסוניים על הבד. את השפעת מאטיס אפשר לייחס לטיפול 

או  הסורגים  המיטה,  כיסוי  הכיסא,  ריפוד  כמו  דקורטיביים  במשטחים  הדקדקני 

המרפסות, וכן במשטחי הצבע היוצרים ניגודים חריפים ביניהם )בעיקר אדום, ירוק, 

ומשיכות מכחול  ביניים  גווני  ניכרים  כחול, שחור(. מתחת למשטחי הצבע החריפים 

המעשירות את פני השטח."

אתר מוזיאון ישראל

ארגוב, דליה מנור, הוצאת הדפוס החדש – דפוס העמק, 1993, עמ’ 15-20
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מנחם שמי )1951 – 1897(
נוף צפת, 1949, 

שמן על בד, 33X46 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Menachem Shemi )1897 - 1951(
View of Safed, 1949,

Oil on canvas, 33X46 cm.

Signed and dated.

$ 5,000 - 8,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

ספרות: מנחם שמי, אדם ואמן, דליה 

בלקין, זהר צבעים, מס׳ 211 )מצולם(.

Literature: Menachem Shemi, Man 

and Artist, Daliah Belkine, Zohar 

Tsvaim, no. 211 )Illustrated(.

42

מרדכי לבנון )1968 – 1901(
צפת, 

שמן על בד, 100X73 ס"מ,

חתום.

Mordechai Levanon )1901 - 1968(
Safed,

Oil on canvas, 100X73 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000

34



שמואל חרובי )1965 – 1897(
ירושלים, 1942,

שמן על בד מוצמד לקרטון,

49X99 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Shmuel Charuvi )1897 – 1965( 
Jerusalem, 1942, 

Oil on canvas laid down on cardboard,

49x99 cm.

Signed and dated.

$ 7,000 - 10,000 43
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אשר  קיבוץ  של  סצינה  זוהי  ממש.  של  סימונית  קלאסיקה  לפנינו 

"שעת  בקיבוץ",  "מנוחה  בקיבוץ",  "שבת  בתור  לכנותה  נהוג  לעתים 

הילדים", "אחרי העבודה", וכיוצא בכותרות מעין אלו אשר מתארות 

לציור  תאום  ציור  זהו  הפנאי.  בשעות  בקיבוץ  המשפחות  הוויי  את 

מופיע  אשר  סימון,  של  הזו  לסוגה  נוספת  כותרת  הקיבוץ",  "בחצר 

"יוחנן סימון: דיוקן כפול" )הוצאת  בספרה המונוגרפי של טלי תמיר 

מוזיאון תל אביב, 2001(.

השנה שבה צויר הציור היא שנה משמעותית אצל יוחנן סימון: עזיבת 

קיבוץ גן שמואל לא מכבר, מעבר לתל אביב, נסיעה עם בת זוגו פיני 

בברזיל,  למסע  יציאה  בתערוכות(,  )והשתתפות  ללונדון  לייטסדורף 

במהלכו גם צייר סימון את ציור המופת "נוער בקיבוץ" על קיר בבית 

גן  של  האוכל  בחדר  )כיום  פאולו  בסאו  "רנסאנסה"  העברי  הספר 

שמואל(, והציג מספר תערוכות.

ובכן, זהו ציור של יוחנן סימון הבוגר, סימון של ימי המעבר בין מימוש 

ציוריו  במו  ומשפיע"  מעורב  אמן  של  טיפוס  "ליצור  שלו  קריאתו 

הקשורים לקיבוץ, לתנועה, לפוליטיקה ולחברה, לבין הפיכתו לאמן 

אנכי  ציור  לפנינו  אמנותית.  באוטונומיה  ומצויד  לעצמאותו  הקשוב 

פירמידלית:  קומפוזיציה  יוצרות  המונומנטליות  הדמויות  בו  ודחוס, 

המשולש  הרעפים  גג  את  מקדים  מימין  הילדה  של  הצהוב  הכובע 

שברקע, ואלו מהדהדים את המבנה המשולש שיוצרות הדמויות כולן 

– מבנה קלאסי בעל יציבות, סימטריה וחשיבות. תאורת בין הערביים 

את  להאיר  היסוד  ומצבעי  לזרוח,  הצבע  ממשטחי  מונעת  אינה 

דימויים  בנדיבות  סימון  שיבץ  הזה  הציורי  הבסיס  על  ההתרחשות. 

מתוך הלקסיקון החזותי שגיבש עד עתה: הילדה המחללת; הילד עם 

השבשבת; הילדה עם זר הפרחים; שחקני הכדורסל )שצוירו באותה 

שנה בציור הקיר הענק בבית הספר העברי, שהוזכר לעיל(; התינוק 

התינוק  לול  רשת  של  העדינה  לטקסטורה  לב  )שימו  בלול  המשחק 

כדור- עם  משחק  התינוק  שגם  ולעובדה  הקליעה,  סל  של  ולרשת 

כהנפת  המהפכה(,  )של  העתיד  דור  בנו,  את  המניף  האב  מובייל(; 

העומר; וכמובן – האם המחבקת את בנה, אשר לא בכדי מוקמו בחזית 

הציור באופן כל כך בולט. שעה זו היא השעה בה הקולקטיב הקיבוצי 

מתפרק זמנית ליחידות של משפחות גרעיניות, שעה במהלכה ידיהם 

תמיר  טלי  זאת  שהגדירה  כפי  "לולאה",  משלימים  והאם  הילד  של 

בספרה, בניגוד לצורת ה"גבעול" שאפיינה את הציורים בהם תוארו 

של  ופנאי  איכות  זמן  כן,  אם  מטפלת.  של  השגחתה  תחת  הילדים 

הורים וילדים שמשאיר בחוץ לרגע את המבנים הקיבוציים.

רגע  קיבוץ,  כאמן  סימון  של  בגרותו  בשיא  כאמור  צויר  הזה  הציור 

צמחית  הפשטה   – ביצירתו  הבאה  המשמעותית  התמורה  לפני 

בהשפעה דרום אמריקאית, אסתטיקה חושנית בעלת צבעוניות עזה, 

בעיקר  מתבטא  הדבר  שלפנינו  בציור  אידילית.  סוריאליסטית  ורוח 

ומשוות  בצמרות העצים אשר סוגננו לצורות אמורפיות ברוח הנ"ל 

שחורג  עדני  גן  ממד  עוד  בקיבוץ  המיוחדת  המנוחה  ולשעת  לציור 

משגרת החיים. 

44

יוחנן סימון )1976 – 1905(
ליד האגם, 1950,

אקוורל על נייר, 45X60 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yochanan Simon )1905 – 1976( 
Near the lake, 1950,

Watercolor on paper, 45X60 cm.

Signed and dated.

$ 1,500 - 2,000

45

יוחנן סימון )1976 – 1905(
דמויות בקיבוץ, 1954,

שמן על בד, 136X96.5 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Yochanan Simon )1905 – 1976( 
Figures in the Kibbutz, 1954,

Oil on canvas, 136X96.5 cm.

Signed and dated.

$ 120,000 - 160,000  

36





שמואל בק )נ. 1933(
אגסים,

שמן על בד, 53X64 ס"מ,

חתום.

Samuel Bak )b. 1933(
Pears,

Oil on canvas, 53X64 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000 46
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שמואל בק )נ. 1933(
נוף, 1973,

שמן על בד, 73X100 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Samuel Bak )b. 1933(
Landscape, 1973,

Oil on canvas, 73x100 cm.

Signed and dated.

$ 12,000 - 16,000 47
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נחום גלבוע )2015 – 1917(
חתונה יהודית,

שמן על בד, 60x91 ס"מ,

חתום.

Nachum Gilboa )1917 – 2015(
Jewish Wedding,

Oil on canvas, 60x91 cm.

Signed.

$ 12,000 - 18,000 48

נאטוראליסטי, הוא מדייק עד- לומר, כמעט  ריאליסטי, אפשר  גלבוע הוא  ציורו של 

ובריבועים  אין-די בפרטים הקטנים, בריבועים כמספרן האין-סופי של אבני הרחוב 

הווילונות  ובקיפולי  החלונות  של  בשתי-וערב  המדרכות,  של  יותר  הגדולים 

שמאחוריהם, בקווי הבתים וקימורי פתחיהם, ברעפי הגגות המסודרים שורות-שורות, 

בקו האופק והשמים הנטויים עליו וכמו כן בהמון העם הרב שכל תמונה מאוכלסת בו, 

הכלי  עם  הקדר  שלו,  התפירה  מכונת  ליד  החייט  מייצגת,  שהיא  וייחודה  דמות  כל 

שהוא מעצב, מוכר-הפירות עם סחורתו על דוכנו או עגלתו, כשהתפוח או האבטיח 

מעוצב בצבעים טבעיים ומציע עצמו בעסיסו לחיכו התאב של הקונה. הצייר קורא 

למה שהוא עושה: ריאליזם לירי. ואכן, גלבוע הוא משורר בעל ליריקה דקה, הדולה 

את אמירתו מתוך פנימיותו ומתעלם מכל הסובב אותו, אמן מגזע צנועים, העושה 

וההתבוננות  הריאליסטי.  בדיוק  המדקדקים  העתיקים  ה"מייסטרים"  כדרך  מלאכתו 

בפרטים תגלה לך את סמליו, כפי שדימוייו של משורר יגלו את עושר עולמו הפנימי 

של מעיין פיוטו. )...( דמויותיו הפולקלוריות של גלבוע הן נכסים בציוריותן הנאיבית, 

הישירה. צייר שהגיע מן הקצה השני, מן המופשט, אל הנאיבי, הריאליסטי באמצעי 

הביטוי שלו, הוא הגיע לכך מתוך הכרה ומודעות מכוונת – ומתוך אמונה שאמנות 

יופי כפי שהוא מרגיש ורואה אותו. הוא מעיד על עצמו, כי מקננת בקרבו נפש  היא 

תמימה שאין לאנסה למשהו שיהיה בו משום שקר. אין עוד כנחום גלבוע צייר בעל 

צבעוניות כה רוננת ועשירת גוונים בקרית האומנים שלנו.

 ,1986 תשמ"ו-  יבנה,  אביב:  תל  ישראלים,  ציירים   82 באמנות:  מסילות  גלעדי,  דוד 

עמוד 76-77.
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יוסל ברגנר )2017 – 1920(
חתונה יהודית,

שמן על בד, 80X60 ס"מ, 

חתום. 

חתום ומתואר מאחור.

מקור: עיזבון עו״ד חנן שנון.

Yosl Bergner )1920 – 2017(
Jewish Wedding,

Oil on canvas, 80x60 cm.

Signed. 

Signed and titled on the reverse.

Provenance: The Estate of Adv. 

Hanan Shanon.

$ 18,000 - 25,000 49
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מרדכי ארדון )1992 – 1896(
בראשית ברא אלוהים,

שמן על נייר מוצמד לבד, 

57x84 ס"מ,

חתום.

Mordecai Ardon )1896 - 1992(
In the Beginning, God Created,

Oil on paper laid down on canvas, 

57x84 cm.

Signed. 

$ 20,000 - 30,000 50

ברבות מעבודותיו שילב ארדון את כתבי הקודש. המוכרות שבהן הן הויטראז' חזון 

 )1965( לירושלים  מחווה   ,)1958-60( דורה  מיסה  הטריפטיכים   ,)1982-84( ישעיהו 

ובשערי ירושלים )1967(, והציורים מגילות )1960(, גווילים )1966(, וקולופון )1988(. 

ולעיתים בכתב האשורי, המרובע. פעמים  לעיתים בחר ארדון בכתב העברי הקדום 

שהכתב בציוריו כמעט בלתי קריא ופעמים שהוא ברור, מובחן, מהווה חלק דומיננטי 

 The Creation ביצירה אך אינו היצירה עצמה. יוצאות מן הכלל היא סדרות ההדפסים

ו- Le Signe et L'Acte מראשית שנות השמונים בהן אותיות ומילים מהוות את מרכז 

היצירה. נראה שאף הציור שלפנינו הוא מאותה התקופה.

בציור זה שני חלקים, נפרדים לכאורה. לשני חלקיו רקע אחיד, דמוי קלף, כהה לפרקים 

ביצירה אלא בקלף שלם,  גווילים אשר משולבים  אין מדובר בקרעי  ובהיר לפרקים. 

גדול ממדים, שאורכו, 58 ס"מ, זהה לאורך המקובל של ספרי תורה.

בצידו האחד מצטט ארדון את הפסוק הראשון בתנ"ך. לכתיבת הפסוק השתמש ארדון 

מחברותיה  גדולה  בפסוק  הראשונה  האות  האשכנזי.  הסת"ם  לכתב  שדומה  בגופן 

להלכה  בהתאם  עדינים,  שורות  בסימוני  להבחין  ניתן  השורות  בין  באדום.  וצבועה 

"מסרגלין בקנה" אשר מחייבת לשרטט שורות על גבי יריעות הקלף. 

בצידו השני מתוארת בריאת העולם. תיאור הבריאה של ארדון מינימליסטי. כל יום 

והרביעי, והשלישי והשישי נמתח  בין הימים הראשון והשלישי, השני  נתחם בעיגול. 

קו אשר מקשר ביניהם.

תיאור היום הראשון מפריד בין האור ובין החושך. ביום השני מפריד הרקיע אשר פס 

כחול במרכזו בין המים שמעליו ובין המים שמתחתיו. את היפרדות היבשה מן הימים 

ואת בריאת הצומח מייצג עץ בודד, שעל ענפיו פירות אדומים. השמים שנצבעו בכחול 

כהה ובמרכזם שמש אדומה וירח בהיר ומואר מתארים את הבריאה של היום הרביעי. 

מחיות העולם אשר נבראו ביום החמישי בחר ארדון בצמד דגים, ואילו בתיאור בריאת 

ירח  כאשר  האסור  העץ  פרי  את  לאדם  נותנת  חווה  הדעת.  עץ  סיפור  שולב  האדם 

חרמשי, אולי יוניקי, דמוי רחם, ואולי פאלי, מפריד ביניהם. 

ביום  הירח  ביום הראשון מאיר את  רבים. האור שנברא  ציורי הבריאה  בין  הקשרים 

הרביעי. הפרי, ככל הנראה תפוח, שנברא ביום השלישי חוזר ביום השישי, ומזכיר את 

המים,  הרביעי.  ביום  שנבראה  השמש  ואת  בפסוק  הראשונה  באות  שמופיע  הדגש 

בצבעי טורקיז ותכלת, שנפרדו ביום השני הם סביבת המחיה של הדגים שנבראו ביום 

וצבעו  השישי,  ביום  סימבולי,  באופן  הפעם  שנית,  מופיעים  והירח  השמש  החמישי. 

הכחול של הירח השני זהה לצבע המים שמתוארים ביום השלישי.

נראה אם כן שכל חלקי היצירה מאוחדים, ועימם התאחדו רבים ממאפייניו הקלאסיים 

הקבלי.  הספירות  אילן  את  שמזכיר  גיאומטרי  במבנה  צוירה  הבריאה  ארדון.  של 

השמש האדומה והמוכרת מכמה יצירות של ארדון ולצידה ירח כפול שדומה בצבעיו 

לטריפטיך  למצוא  ניתן  נוספים  דמיון  קווי  ישעיהו.  בחזון  הירחים  לצמד  ובצורתו 

בשערי ירושלים ולציורים אחרים שצייר בערוב ימיו.

ייחודי  ציור  מחשבה.  ומעוררת  מרתקת  ואניגמטית,  מאופקת  דופן.  יוצאת  יצירה  זו 

אשר חלקיו משלימים זה את זה ומתכתבים עם המפורסמות שבעבודותיו. 

אריאל רם פסטרנק
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מרדכי ארדון )1992 – 1896(
במרחק כחול, 1969,

שמן על בד, 65X50 ס"מ,

חתום.

ספרות: מרדכי ארדון, קטלוג מקיף, דליה 

ארדון איש-שלום, ירושלים, 2019, עמ' 

179 , מס' 313 )מצולם(.

מרדכי ארדון, מיכאל וישני, ניו-יורק, 

1973, עמ' 232, מס׳ 253 )מצולם(.

Mordecai Ardon )1896- 1992(
In Blue Distance, 1969,

Oil on canvas, 65X50 cm.

Signed.

Literature: Ardon: A Comprehensive 

Catalogue, Dalia Ardon Ish-Shalom, 

Jerusalem, 2019, p. 179, no. 313 )illustrated(.

Michele Vishny, Mordechai Ardon, New 

York, 1973, p. 232, no. 253, )illustrated(. 

$ 50,000 - 80,000 51
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נחום גוטמן )1980 - 1898(
משפחה, 1932,

גואש על נייר, 50X66 ס"מ, 

חתום ומתוארך. 

מקוריות הציור אושרה 

ע"י פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

Nachum Gutman )1898 - 1980(
Family, 1932,

Gouache on paper, 50X66 cm.

Signed and dated.

The authenticity of the painting has 

been confirmed by Prof. Hemi Gutman, 

the artist’s son.

$ 12,000 - 18,000 52

יש משהו מופלא במבטים ששולח תינוק אל סביבתו. אנחנו, שראיתנו טיפה מחמת 

של  לעומקה  לרדת  לנו  קשה  היקום,  בפלאי  עוד  מבחינים  שאיננו  וכמעט  שיגרה 

הראשוניות הכשופה שבה מתבונן ינוקא בעולמו. הכל בעיניו חדש ומרתק, הכל מעין 

ותנועת גרמים  והצבעים  בדיקה מדוקדקת, הכל מעורר התפעלות עצומה: הצורות 

מאוד  בולטים  שקצתם  עד  במרחב  והחפצים  האנשים  ערוכים  שבו  והאופן  בחלל, 

וקצתם נבלעים ברקע; והקווים והגוונים המתחברים יתר בהרמוניה כה מושלמת, שאי 

אפשר שלא להריע לה בגרגור של שמחה. 

דבר  שום  הנשיה.  בתהום  שוקעת  היא  מאוד  ומהר  מעטים,  שבועות  של  חוויה  זו 

שקורה לאדם בחיים, שום מראה המתגלה לעיניו, שום חוויה אסתטית המזומנת לו, 

לא תדמה עוד להתוודעות הפלאית הראשונה אל חיוך של אם, אל כתם- צבע של 

צעצוע, או אל קווי השתי וערב שבכתה של מטת ילדים. הכל נעשה צפוי, הכל שייך 

לתחום החוויות הנשנות והולכות, שצבעוניותן ורעננותן מתמעטות והולכות.

אלא אם כן מדובר בנחום גוטמן. 

בדרך  הצליח,  הוא  להם,  שנתן  והביטוי  נושאיו  למראה  בנחום,  בו,  חשדתי  תמיד 

שכן  תינוק.  של  הקסומה  הראשונית  הראיה  על  ושיבה  זקנה  עד  לשמור  מסתורית, 

צייר לא צורות וצבעים בעלמא, אלא גם התפעלות ממראם. לא צריך היה להתבונן 

הרבה ביצירתו, למן האיורים הפשוטים ביותר ועד הבדים הזוהרים ביותר, כדי לגלות 

פנים  רק  לא  בהם  מגלה  והוא  מתאר,  הוא  שאותם  בנושאים  המאוהב  אמן  שהנה 
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נחום גוטמן )1980 - 1898(
כובסות, 1951,

שמן על קרטון מוצמד לבד, 

35X50 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

מקוריות הציור אושרה 

ע"י פרופסור חמי גוטמן, בן האמן.

Nachum Gutman )1898 - 1980(
Laundress, 1951,

Oil on cardboard laid down on canvas, 

35X50 cm.

Signed and dated.

The authenticity of the painting has 

been confirmed by Prof. Hemi Gutman, 

the artist’s son.

$ 25,000 - 35,000 53

חדשות אלא גם איזו משמעות ראשונית ששאר האמנים, מחמת תחכומם, שוב אינם 

מסוגלים להבחין בה. באופן טבעי ראה בילדים את קהל הצרכנים העיקרי של אמנותו. 

שלא כמבוגרים, יכלו לתפוס על נקלה את העקרון שהדריך אותו בדרכו האמנותית. 

ש"פשוט הוא יפה", וככל שיצירה נעשית מורכבת יותר, ככל שהאמצעים שהיא נזקקת 

להם נעשים מרובים יותר, כן הולך ומתנתק הקשר הישיר בין היוצר וקתלו.

בין נחום ובין הילדים נוצר קשר של הבנה למן המפגש הראשון. הסיבה העיקרית לכך 

הייתה, כמובן, שהוא עצמו נשאר ילד עד סוף ימיו" לא רק בראייתו, אלא גם בתמימותו 

ובהומור הפשוט והטוב שלו, אך טבעי היה שיאייר סיפורי ילדים, ואחר כך גם יכתור 

אותם, וכל ימיו לא יוכל להינתק, בנושאיו ובטכניקה שלו, מן הציור הפשוט, המיידי, 

הבלתי-אמצעי.

היה צורך בשנים כדי שהחברה הישראלית תכיר בעובדה שיושב בתוכה פנומן: האנס 

עמו  יש  אבל  הילדים,  אל  לכאורה  הפונה  הישראלי,  הציור  של  אנדרסן  כריסטיאן 

בשורה גדולה דווקא למבוגרים. שורתו של נחום הייתה, שיש איזה יופי עמוק בדברים 

הישנים של תל-אביב, בעדויות המטות לנפול של עיר בראשיתה, ברוח המזרח התלוי 

עדיין באווירה, בסגנון הפרברי של שכונותיה הישנות.

שמואל שניצר, הילד הקסום של תל-אביב הקטנה, עיתון מעריב, 4.12.1980
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ויקטור בראונר היה צייר סוריאליסטי, אשר לצד מרסל ינקו 

ואחרים, היה ממובילי האוונגרד הרומני במחצית הראשונה 

ינקו בדירת  20. כבר סיבה טובה לביקור של  של המאה ה- 

אמן  היה  בראונר  פחות:  לא  טובה  סיבה  הרומני.  הקולגה 

ושל  ינקו  של  המרכזי  מעוזם  הייתה  שבוקרשט  הגם  יהודי. 

בראונר  התיישב  בה  בפאריז,  היה  השני  ביתם  בראונר, 

וגם  הסוריאליסטי  לחוג  התקרב  שנים,   5 למשך   1930 ב- 

התיידד עם אמנים רומנים-גולים, בהם הפסל בראנקוזי, או 

חייב  שינקו  אפוא,  ברור  פונדויאני.  בנימין  היהודי  המשורר 

בניין בפאריז מתגוררים  גם שבאותו  בראונר, מה  אל  להגיע 

גם הצייר הסוריאליסט, איב טאנגי, והפסל אלברטו ג'אקומטי. 

 – בפאריז  ג'אקומטי  של  דאז  כתובתו  לנו  שידועה  ומאחר 

צפון- כלומר   ,14 ה-  ברובע   ,46 מס'  היפוליט-מנדרון  רחוב 

מונפרנס, ברי לנו שלכאן הגיע ינקו על-מנת לבקר את ידידו. 

שחמישה  ננחש,  הבה  בדמיוננו,  האירוע  השלמת  לטובת 

הנוכחים בציור )ינקו – הקיצוני משמאל? בראונר – יושב על 

ויקטור  וג'אקומטי.  טאנגי  השכנים,  את  גם  כוללים  הכיסא?( 

בראונר התמחה לא מעט בציורים המייצגים בני-אדם כחיות 

וחיות כבני-אדם. עתה, שעה שינקו מצייר את ציורו בפאריז 

ינקו",  "מרסל  בספר  המופיעה  הרפרודוקציה  בשולי  )כמצוין 

מסדה, תל אביב, 1982, עמ' 67(, הוא מאכלס את דירת בראונר 

בחמישייה )כולל אישה אחת( המסבה לשולחן וב...חיות טרף. 

של  לציורים  סוריאליסטית  קריצה  לקרוץ  ינקו  ביקש  כלום 

חברו, בן-ארצו ובן-עמו? או, שמא ביקש לרמז על היחסים 

חייתו- ושאר  נמר  זאב,  לאמן  "אמן  בבחינת  האמנים,  בין 

ובעיקר עיצוב הדמויות,  ינקו,  יער"? כך או אחרת, ציורו של 

פחות  ולא  מאביניון",  "העלמות  של  לפיקאסו  זיקה  מאשר 

מכן, הציור מאשר קומפוזיציה דינאמית וקולוריזם אופייניים 

לינקו )"קולוריסט גדול", כתב אז'ן יונסקו – עוד אוונגרדיסט 

ידועים   היותר  מציוריו  אחד  זהו   .)1932 של  ינקו  על   – רומני 

של מרסל ינקו והוא נמנה על "התקופה הרומנית", שהולידה 

כמה ממיטב ציורי האמן. ובחזרה לדירה ההיא במונפרנס: ב- 

אמנים  מעט  לא  שכונה  באותה  לפגוש  היה  יכול  ינקו   ,1930

ארצישראליים. אבל, ינקו עדיין לא היה בסיפור. רק הפאשיזם 

הרומני, המתגבש באותם ימים ממש, רק הוא יעלה את ינקו 

ארצה. 

גדעון עפרת

54

מרסל ינקו )1984 - 1895(
ביקור בביתו של ויקטור בראונר, 1930,

שמן על בד, 73X92 ס"מ, 

מדבקת האטליה של ינקו מוצמדת מאחור.

Marcel Janco  )1895 - 1984(
A Visit to Victor Brauner's house, 1930,

Oil on canvas, 73X92 cm.

Janco's atelier sticker is affixed to the 

reverse.

$ 40,000 – 60,000

הציור מלווה באישור מקוריות מאת דדי ינקו, 

בת האמן, 2017.

Accompanied by a certificate of 

authenticity signed by Ms. Dadi Janco, 

the artist’s daughter, 2017.
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ראובן רובין )1974 – 1893(
אישה ותינוק,

טוש על נייר, 60X50 ס"מ,

חתום.

Reuven Rubin )1893 – 1974(
Woman and Baby,

Marker on paper, 60X50 cm.

Signed.

$ 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.

56

ראובן רובין )1974 – 1893(
פרש עם סוסים,

דיו ואקוורל על נייר, 64X53 ס"מ,

חתום.

Reuven Rubin )1893 – 1974(
Cavalier with Horses,

ink and watercolor on paper, 64X53 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000 

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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יוסף זריצקי )1985 - 1891(
חצר קנדינוף, ירושלים, 1924,

אקוורל על נייר, 47X65 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Joseph Zaritsky  )1891 - 1985(
Kandinof Yard, Jerusalem, 1924, 

Watercolor on paper, 47X65 cm.

Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

ספרות: יוסף זריצקי, מוטי עומר, 

 בהוצאת מסדה, 1987 עמ' 30,

מס' 14 )מצולם(.

 Literature: Yossef Zaritsky, 

Mordechai Omer, Masada, 1987,  

p. 30, no. 14 )Illustrated(.
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יוסף זריצקי )1985 - 1891(
צובה,

אקוורל על נייר, 48x50 ס"מ,

חתום.

Joseph Zaritsky  )1891 - 1985(
Tzuba,

Watercolor on paper, 48x50 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.
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יוסל ברגנר )2017 – 1920(
פורים שפיל,

שמן על בד, 116X88 ס"מ,

חתום. 

חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner )1920 – 2017(
Purimspiel,

Oil on canvas, 116X88 cm.

Signed. 

Signed and titled on the reverse.

$ 18,000 - 25,000 59
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יוסל ברגנר )2017 – 1920(
ספינת השוטים, 1964, 

שמן על בד, 81X116 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

ספרות: יוסל ברגנר, ציורים 1980 - 1938, 

נסים אלוני, הוצאת כתר, 1981, 

עמ' 61 )מצולם(.

Yosl Bergner )1920 – 2017(
Ship of Fools, 1964,

Oil on canvas, 81X116 cm.

Signed and dated. 

Signed, titled and dated on the reverse.

Literature: Yosl Bergner, Paintings

1938 - 1980, Nisim Aloni, Keter 

Publishing, 1981, p. 61 )Illustrated(.

$ 12,000 - 16,000 60
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קטה אפרים מרכוס )1970 - 1892(
דמויות בנמל,

שמן על מזוניט, 44X59 ס"מ,

חתום.

Kaete Ephraim Marcus )1892 - 1970(
Figures in the Harbor,

Oil on mesonite, 44X59 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000 61

הציור האיכותי הזה נמנה על הנופים המזרחיים, שאותם צייר משה קסטל בין -1931

1929 בשבתו בפאריז, שלוש שנים לאחר הגיעו לשם מירושלים. הציור הזה הוא אפוא 

אח לציורי מופת קסטליים דוגמת "אל המעיין", "סעודה על הדשא" ועוד. אכן, לבו של 

הבחור הצעיר )בן ה- 21 בקרוב( יצא באותה עת אל נופי ארץ ישראל, מן הסתם ביטוי 

, וגם זאת רק מחמת פרוץ מלחמת  של ערגה הביתה. הוא לא ישוב לפני שנת 1939 

העולם. במהלך השנתיים הראשונות שלו בפאריז התמחה קסטל בלימוד שפת הציור 

וואטו,  שארדן,  ואן-גוך,  ציורי  על  ובווריאציות  בהעתקות  התמקדות  תוך  הצרפתי, 

סוטין, מודיליאני ועוד. במקביל, תוך כדי הפנמת סודות הצורה והצבע של "המסורת 

הגדולה", ניסה קסטל להתערות בנופי פאריז בסגנון מוריס אוטרילו, ורק לאחר מכן 

אידיליים- נופים  דמיונו  ומתוך  זיכרונותיו  של  הדימויים  מחסן  מתוך  דולה  החלה 

מזרחיים של חברון, ירושלים והגליל, שאותם צייר בשפה אקספרסיוניסטית ממותנת 

ופרימיטיביסטית. בעיקר, נזכר במקומות ודמויות מימי ילדותו בירושלים ומהביקורים 

אצל קרוביו המתגוררים בחברון. רבים מציוריו המוקדמים של קסטל, שנהוג לכנותם 

"כפר בגליל" או דרך בצפת", אינם אלא נופים מאזור ירושלים והר חברון. שוב ושוב, 

או  גבעה רכה  נטוע על  פגשנו בציורים הללו את הכפר הערבי הפיטורסקי, כשהוא 

הר מקומר וטובל בצמחייה אביבית, שבשביליו פוסעות נשים ערביות בדרכן אל או 

מן המעיין. חצאית ארוכה בכחול )ירוק( או באדום נענתה בחולצה באדום או בכחול 

)ירוק( ובמטפחת ראש כחולה )ירוקה(או אדומה. רוח המיניאטורה הפרסית שורה על 

זוגות ערביים בסימן חיזור  )בהם גם פיקניק שמקיימים  כל המראות הנלבבים הללו 

ונגינה(, אחדות אדם וטבע השבה ומאשרת אידיליה. אביב נצחי, הרמוניה רגועה בין 

ילידים וטבע, הווי חיים פשוט ארצי ואותנטי, בו )באחד מציורי הסדרה( אפילו שתי 

ערביות הצועדות בצוותא במעלה גבעה ותומכות בכדיהן בזרוען המורמת – הופכות 

יחדיו למעין כד אחד בעל שתי ידיות... הצופים שביקרו ב -1931 בתערוכתו של קסטל 

בגלריה "זאק" הפאריזאית לבטח שמו לב לעובדה משמעותית: נופיו האוריינטליים-

ארצישראליים של הצייר נשלטו באורח בלעדי-כמעט על ידי נשים. הנה כי כן, סצנות 

החיזור, הנגינה, הפנאי והחגיגה של וואטו ושל האימפרסיוניסטים הצרפתיים מצאו 

להם ביטוי חדש בנוף הארצישראלי, שקסטל פרטו כלכסיקון של דימויים אקזוטיים 

ירוק, כחול ואדום מוסלמיים. הנשיות הָשליטה בכפר הערבי של קסטל אינה  בגווני 

מתמצה רק בנוכחותם המודגשת של נשים וכדים )דימוי ארוטי-נשי מוכר(, אלא גם 

ונושאי  המלבלבים  העצים  אמירי  בעגלגלות  אף  הבתים,  וכיפות  הגבעות  בקימורי 

הפרי. וכך, באותם ימים בהם ראובן רובין, נחום גוטמן וחבריהם ציירו בארץ ישראל 

פנטזיות ָפרָדיזיות על מקום שכולו טוב, חמימות, אהבה וארוס, יצר לו קסטל, הגולה 

הבודד, את גן-העדן הארוטי שלו כשחזור חצי-דמיוני של מקום וזמן ילדות וכאתר 

של יצרים מעודנים. ובעוד חבריו הארצישראליים נישאו על גלי ההתלהבות החלוצית 

עיצב כבלתי  געגועיו לרחם סביבתית, אותה  גלי  נישא על  של עלייה שלישית, הוא 

נגועה, כבתולית, כמי שטרם חוותה את פרעות תר"ף, תרפ"א ותרפ"ט. אם כן, האם 

הציור שלפנינו הוא נוף צפתי, או אולי נוף בהרי ירושלים וחברון? הציור כולו שופע 

נועם, כמעט אקט של אהבה בין צייר לארץ ישראל. ספק רב אם עדיין ניתן כיום לצייר 

את הארץ באהבה תמימה שכזו. ציור מקסים ונדיר.

52



משה קסטל )1991 - 1909(
דמויות בצפת, שנות ה-30,

שמן על בד, 55X38 ס"מ,

חתום. 

מקור: אוסף פירון.

תערוכה: אוסף פירון, סיפור של 

אספנות ישראלית, בית ראובן, 2017.

Moshe Castel  )1909 - 1991(
Figures in Safed, 1930s’,

Oil on canvas, 55X38 cm.

Signed.

Provenance: Firon Collection.

Exhibition: Piron Collection, A Story of 

Israeli Collecting, Rubin Museum, 2017.

$ 40,000 - 60,000 62
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63

נפתלי בזם )2018 – 1924(
ללא כותרת,

שמן על בד, 35X41 ס"מ,

חתום.

Naftali Bezem )1924 - 2018(
Untitled,

Oil on canvas, 35X41 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

64

נפתלי בזם )2018 – 1924(
ערב סוכות, 1985,

שמן על בד, 81X116 ס"מ,

חתום. 

מתואר ומתוארך מאחור.

Naftali Bezem )1924 - 2018(
Sukkot Eve, 1985,

Oil on canvas, 81X116 cm.

Signed. 

Titled and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000
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יוסל ברגנר )2017 – 1920(
חזרה לטולדו, 1985,

שמן על בד, 84x103 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner )1920 – 2017(
Back to Toledo, 1985, 

Oil on canvas, 84x103 cm,

Signed and dated. 

Signed and titled on the reverse.

$ 12,000 - 16,000 65
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66

יוחנן סימון )1976 – 1905(
,1963 ,Blossoming

שמן על בד, 35X46 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום, מתואר ומתוארך 

מאחור.

Yochanan Simon )1905 – 1976( 
Blossoming, 1963,

Oil on canvas, 35X46 cm.

Signed and dated. Signed, titled 

and dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000 

67

יוחנן סימון )1976 – 1905(
,1966 ,Stony World

שמן על בד, 53.5X65 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום, מתואר ומתוארך 

מאחור.

Yochanan Simon )1905 – 1976( 
Stony World, 1966,

Oil on canvas, 53.5X65 cm.

Signed and dated. Signed, titled 

and dated on the reverse.

$ 6,000 - 9,000 
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יוחנן סימון )1976 – 1905(
אואזיס, 1962,

שמן על בד, 102X76 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Yochanan Simon )1905 – 1976( 
Oasis, 1962,

Oil on canvas, 102X76 cm.

Signed and dated. 

Signed, titled and dated on the reverse.

$ 12,000 - 16,000 68
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ראובן רובין )1974 – 1893(
כנרים,

שמן על בד, 55X46 ס"מ,

חתום.

 

מקוריות הציור אושרה ע"י גב’ 

כרמלה רובין, בית ראובן, תל אביב.

Reuven Rubin )1893- 1974(
Violinists,

Oil on canvas, 55X46 cm.

Signed.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Ms. Carmela 

Rubin, Rubin Museum, Tel-Aviv.

$ 50,000 - 80,000 69
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ראובן רובין )1974 – 1893(
,1971 ,Jerusalem and the Old Wall

שמן על בד, 54X73 ס"מ,

חתום. 

חתום, מתואר ומתוארך מאחור. 

 

מקוריות הציור אושרה ע"י 

גב’ כרמלה רובין, בית ראובן, תל אביב.

Reuven Rubin )1893- 1974(
Jerusalem and the Old Wall, 1971,

Oil on canvas, 54x73 cm.

Signed. 

Signed, titled and dated on the reverse.

The authenticity of the painting has 

been confirmed by Ms. Carmela Rubin, 

Rubin Museum, Tel-Aviv.

$ 80,000 - 120,000 70

בעיני  הישראלית.  האמנות  בתולדות  ביותר  היודעים  מהאמנים  הוא  רובין  "ראובן 

כמייצג  בחו"ל,  וגם  בארץ  גם  ונדע,  הידיעה,  בה"א  הישראלי  כאמן  נתפס  הוא  רבים 

מהות  את  גם  אלא  ביותר,  היודעות  יצירתו  שנות  וה-30,  ה-20  שנות  את  רק  לא 

את  המגשים  הצעיר  חילוני,  כאמן  שראוהו  היו  כולה.  והטובה  הישנה  הישראליות 

חלום הציונות ועוזר בהקדמת העיר החדשה תל אביב- סמל החילוניות, העיר שקמה 

מן החולות. אחרים ראוהו כמי שהצליח בנופיו )בעיקר משנות ה-20 והלאה( לתפוס 

את המיסטי, הרוחני שבהוויה היהודית, בייחוד בתארו את ירושלים וסביבתה. ראובן 

ויצרו שני חלקים של שלם  האחד לא הפריע לקיומו של האחר, להפך, הם התמזגו 

אחד, חף מבעיות, ממלחמות, מסבל ומכאב. המתח שבין תושבי ארץ-ישראל הערבים 

ליהודים וגם זה שבין דתיים לחילוניים כמעט שאינו משתקף מבעד לבדים. הכול נצבע 

הנושאים  בציורים  ובין  החילוני  האופי  בעלי  הנאיווים  בציורים  בין  שלווה,  בנינוחות 

ממדים דתיים ומיסטיים. אפשר לומר שזו הייתה התמונה שהתנועה הציונית רצתה 

לראות ולהראות.

גם סגנונו של ראובן התאים לרוח התקופה. בשנות ה-20, שנות העלייה השלישית 

בסגנון  ליצור  "נכון"  היה  החזקה,  המודרניסטית  האוריינטציה  בעלת  האידיאולוגית, 

המשלב פרימיטיביזם הקשור לגוגן ולמאטיס עם ציור נאיווי מבית מדרשו של אנרי 

של  הציוני-חלוצי  האידיאל  את  כמייצגת  התקבלה  ראובן  של  הציור  ושפת  רוסו, 

ציור  אל  והבהיר  החזק  באור  נוף  מתיאורי  רבים  אמנים  פנו  ה-30  בשנות  התקופה. 

כהה יותר, בין היתר בהשפעת אסכולת פריז )Ecole de Paris(. בתקופה זו החל ציורו 

קמעה.  הועם  ה-20  בשנות  בציוריו  ששלט  החזק  והאור  יותר,  רך  להפוך  ראובן  של 

הוא הרבה לצייר את צפת ואת ירושלים וסביבותיה, על עצי הזית שבהן, אשר הפכו 

מזוהים עמו כל-כך. הסגנון הנאיוויי, ההשפעה הפרימיטיביסטית והפאלטה הבהירה 

והבסיסית התחלפו בציור נטורליסטי יותר, מגוון בצבעוניותו, אפוף אווירה מיסטית 

ומאופיין בתיאור אידילי של התמזגות האדם עם הטבע. "

אמיתי  אוצר   ,2006  ,"1923-1914 רובין  ראובן  של  המוקדמת  יצירתו  בעירו"  "נביא 

מנדלסון, מוזיאון ישראל, עמ׳ 11.
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יוסל ברגנר )2017 – 1920(
,1970 ,Apostles

שמן על בד, 46X55 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתואר מאחור.

Yosl Bergner )1920 – 2017(
Apostles, 1970,

Oil on canvas, 46X55 cm.

Signed and dated. Signed and 

titled on the reverse.

$ 6,000 - 9,000

72

יוסל ברגנר )2017 – 1920(
הסמוראים, 1976,

שמן על בד, 38X46 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתואר מאחור.

Yosl Bergner )1920 – 2017(
The Samurais, 1976,

Oil on canvas, 38X46 cm.

Signed and dated. Signed and 

titled on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

60



יוסל ברגנר )2017 – 1920(
על חוף הים,

שמן על בד, 39X76 ס"מ,

חתום. 

חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner )1920 – 2017(
On the Beach,

Oil on canvas, 39X76 cm.

Signed. 

Signed and titled on the reverse.

$ 6,000 - 9,000 73

74

יוסל ברגנר )2017 – 1920(
מסע, 2002,

שמן על בד, 65X81 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתואר מאחור. 

Yosl Bergner )1920 – 2017(
Journey, 2002,

Oil on canvas, 65X81 cm.

Signed and dated. 

Signed and titled on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

61
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



מאיר פיצ'חדזה )2010 – 1955(
מזוודות וספרים בנוף, 

שמן על בד, 76X101 ס"מ,

חתום.

מקוריות הציור אושרה ע"י 

דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן 

מאיר פיצ'חדזה.

Meir Pichhadze )1955 – 2010(
Luggage and Books in the Landscape, 

Oil on canvas, 76X101 cm.

Signed.

The authenticity of the painting has been 

confirmed by Dvir Aviel,

Manager of the artist’s estate.

$ 10,000 - 15,000 75

62



מאיר פיצ'חדזה )2010 – 1955(
ספרים לאור ירח,

שמן על בד, 160X120 ס"מ,

חתום מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע"י 

דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן 

מאיר פיצ'חדזה.

Meir Pichhadze )1955 – 2010(
Books by the Moonlight,

Oil on canvas, 160x120 cm.

Signed on the reverse.

The authenticity of the painting has been 

confirmed by Dvir Aviel,

Manager of the artist’s estate.

$ 10,000 - 15,000 76
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77

מרסל ינקו )1984 – 1895(
סירה,

שמן על קרטון, 35x50 ס"מ, 

חתום.

Marcel Janco )1895 - 1984(
Boat,

Oil on cardboard, 35x50 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

78

מרסל ינקו )1984 – 1895(
קומפוזיציה,

שמן על קרטון, 49X68 ס"מ,

חתום.

Marcel Janco )1895 - 1984(
Composition,

Oil on cardboard, 49X68 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

מקור: אוסף האמן האמריקאי, טום לוין.

Provenance: The Collection of  the 

American painter Tom Levine

64



מרסל ינקו )1984 – 1895(
משפחה ערבית,

שמן על מזוניט, 70X50 ס"מ, 

חתום.

Marcel Janco )1895 - 1984(
Arab Family,

Oil on masonite, 70X50 cm.

Signed.

$ 18,000 - 25,000 79

65
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



עופר ללוש )נ. 1947(
שני אגרטלים עם פרחים סגולים,

שמן על בד, 100X80 ס"מ,

חתום.

חתום מאחור.

Ofer Lellouche )b. 1947(
Two Vases with Purple Flowers,

Oil on canvas, 100x80 cm.

Signed.

Signed on the reverse.

$ 6,000 - 9,000 80

66



עופר ללוש )נ. 1947(
טבע דומם, 

שמן על בד, 130X140 ס"מ,

חתום.

Ofer Lellouche )b. 1947(
Still Life,

Oil on canvas, 130X140 cm.

Signed.

$ 8,000 - 12,000 81
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82

אבל פן )1963 – 1883(
ללא כותרת, 1910 בקירוב,

שמן על בד, 200X80 ס"מ, 

חתום.

Abel Pann )1883 – 1963(
Untitled, circa 1910,

Oil on canvas, 200x80 cm.

Signed. 

$ 12,000 - 16,000 

 ,1924 בשנת  חלה  בירושלים  ליטבינובסקי  של  האמנותית  הבכורה  הופעת 

כחמש שנים לאחר שעלה ארצה. הוא משתתף אז בתערוכת "אגודת אמנים 

לקונסטרוקטיביזם  היחסית  בנטייתו  ובולט  השלישית(  )התערוכה  עברית" 

גם הציור  לנו  מוכר  וסקיצות.  22 אטיודים  הוא מציג  זו  קוביזם. בתערוכה   –

"תימנים" שיצר באותה שנה: קולוריזם לוקאלי-מזרחי משולב במערך צורני 

ארכיטקטוניים-תפאורתיים.  למבנים  גיאומטרית  מחולק  הרקע  קוביסטי, 

מודרניזם נועז בהקשר הארצישראלי דאז ]...[

בתוך זמן קצר מתפרצת אל ציורו של ליטבינובסקי נטייה עזה אל המזרח- 

מימד סגנוני חדש, מין רכות ודקורטיביות ממטבחו של מאטיס. הנושא הערבי 

כבר  העשרים.  שנות  של  השנייה  המחצית  מן  הציורים  מריבת  על  משתלט 

אורנמנטיקה  עם  הערביות...  של  באידיאליזציה  להבחין  אפשר   1926 בציורי 

ערבסקית מודגשת בייצוג הרקע. אך אין זו אידאליזציה רומנטית אלא רתימת 

של  חריף  מיבני  עיצוב  תוך-כדי  הרציונלית  לסטרוקטורליות  האידאליזציה 

התמים והראשוני ]...[ 

שלווה צורנית וחושניות צבעונית מעודנת – אלה הם הערכים העולים מציור 

הערבי של ליטבינובסקי. ליטבינובסקי של 1926 כבר גורף שבחים מכל עבר. 

בתל-אביב  "אהל"  בתיאטרון  מודרניים"  "אמנים  בתערוכות  השתתפותו 

יודע לצייר כל כך טוב,  ליטבינובסקי   .." נלהבות:  מביאה בעקבותיה תגובות 

יוצאת  ותפיסה  עכשיו  עד  במצוייר  הבנה  לו  יש  כמוהו.  אין  כמעט  שבארץ 

מהכלל בטכניקה שנרכשה" )"איה" – שמחה אייזן, "דבר", 12.3.26( ]...[

המוזיקה של הצורות הגיאומטריות חדרה לעומק המיחברים הפיגורטיביים. 

ומעגלים   naukaho של  קוביסטי  במונטז  ליטבינובסקי  השתמש  לפעמים 

לרוב להרכבת מנוף גיאומטריסטי דחוס..."

"אהבת הילדים, הנשים, המשפחה, המזרח, האקזוטיקה, הפולקלור, היהודים 

)היהדות(, שמחת-החיים )אכילה, שתייה, נגינה, מין( ומעל לכל- ציור חופשי, 

רענן, חיוני וחושני- כל ליטבינובסקי בחבילה אחת. 

גדעון עפרת, ליטבינובסקי, כרטא ירושלים, 1998, עמ' 17-18, 54

 ,La Ruche ציור מוקדם של אבל פן מהתקופה בה חי בפריז. פן שכר חדר בבניין

בניין ידוע בו גרו גם רבים מהאמנים היהודיים בפריז כגון מודליאני, שאגאל, 

 William Adolphe תחת  הצרפתית  באקדמיה  למד  שאגאל  ועוד.  סוטין 

והנה  המובילים,  הצרפתיים  לעיתונים  איורים  אייר  וכפרנסה   Bouguereau

בציור הנוכחי אבל פן מתאר את שר האוצר הצרפתי מנפח בלון )או בועה(. 

רק מאוחר יותר בשנת 1912  הגיע מייסד בצלאל, בוריס שץ, לפריז, והזמין את 

אבל פן לבוא לעבוד איתו בירושלים. 

68



פנחס ליטבינובסקי )1985 – 1894(
זוג עם תינוק, שנות ה-20,

שמן על בד, 68X50 ס"מ,

חתום.

Pinchas Litvinovsky )1894 - 1985(
A Couple with a Baby, 1920s',

Oil on canvas, 68X50 cm.

Signed.

$ 20,000 - 30,000 83
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85

מנשה קדישמן )2015 – 1932(
כבשה על רקע כתום,

אקריליק על בד, 80X60 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
A Sheep on an Orange Background,

Acrylic on canvas, 80X60 cm.

Signed. Signed on the reverse.

$ 1,500 - 2,000

מקוריות הציור אושרה ע"י עיזבון האמן, 

מנשה קדישמן.

The authenticity of the painting 

was confirmed by the Menashe 

Kadishman estate.

84

מנשה קדישמן )2015 – 1932(
נוף ארצנו, 

ברזל, גובה: 42 ס"מ, רוחב 76 ס"מ,

חתום.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Motherland,

Iron, height: 42 cm. width: 76 cm.

Signed.

$ 3,000 – 5,000

מקוריות הפסל אושרה ע"י עיזבון האמן, 

מנשה קדישמן.

The authenticity of the sculpture 

was confirmed by the Menashe 

Kadishman estate.

70



מנשה קדישמן )2015 – 1932(
כבשים במרעה,

אקריליק על בד, 150X200 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע"י 

עיזבון האמן, מנשה קדישמן.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Sheep in the Pasture,

Acrylic on canvas, 150X200 cm.

Signed. Signed on the reverse.

The authenticity of the painting 

was confirmed by the Menashe 

Kadishman estate.

$ 8,000 - 12,000 86
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ליליאן קלאפיש )נ. 1933(
דמות, 1968,

שמן על בד, 116X89 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך מאחור.

Liliane Klapisch )b. 1933(
Figure, 1968,

Oil on canvas, 116X89 cm.

Signed. Signed and dated on the reverse.

$ 10,000 - 15,000 87

72



משה מוקדי )1975 - 1902(
נגן, 

שמן על בד, 92X65 ס"מ, 

חתום.

ספרות: משה מוקדי, יונה פישר 

ואירית הדר, מוזיאון תל אביב, 1999, 

עמ’ 59 )מצולם(.

Moshe Mokady )1902 - 1975(
Player,

Oil on canvas, 92x65 cm.

Signed.

Literature: Moshe Mokady, Yona 

Fisher and Irit Hadar, Tel – Aviv 

Museum of art, 1999, p. 59 )Illustrated(.

$ 8,000 - 12,000 88
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89

פנחס ליטבינובסקי )1985 – 1894(
אסיפת הקוזקים, 

מחווה לאילייה רפין,

שמן על בד, 145X195 ס"מ,

חתום.

Pinchas Litvinovsky )1894 - 1985(
The Cossack Assembly, 

Hommage to Ilya Repin,

Oil on canvas, 145X195 cm.

Signed.

$ 7,000 - 10,000

90

תאו טוביאס )2012 – 1927(
זוג, 

טכניקה מעורבת על נייר מוצמד לבד,

50X65 ס"מ,

חתום.

Theo Tobiasse )1927 - 2012(
Couple,

Mixed media on paper 

laid down on canvas,

50x65 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

74



תאו טוביאס )2012 - 1927(
היונה ואוהבי נוטרדאם

שמן על בד, 97X130 ס"מ.

חתום ומתואר.

Theo Tobiasse )1927 - 2012(
Le pigeon et les Amoureux de Notre-Dame

Oil on canvas, 97X130 cm.

Signed and titled.

$ 20,000 - 30,000 91
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יששכר ריבק )1935 – 1897(
הכנר,

שמן על בד, 100X81 ס"מ,

חתום.

Issachar Ryback )1897 - 1935(
The Violinist,

Oil on canvas, 100x81 cm.

Signed.

$ 20,000 - 30,000 92

76



וילמוס פרלרוט צאבה )1955 – 1880(
מתפללים בבית כנסת, 1924,

שמן על בד, 114X92 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Vilmos Perlrott Csaba )1880 – 1955(
Praying in a Synagogue, 1924,

Oil on canvas, 114X92 cm.

Signed and dated.

$ 70,000 - 100,000 93
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מאנה כץ )1962 – 1894(
חתונה יהודית, 1962,

שמן על בד, 19x94 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Mane-Katz )1894 - 1962(
Jewish Wedding, 1962,

Oil on canvas, 19x94 cm.

Signed and dated.

$ 30,000 - 50,000 94

95

מאנה כץ )1962 – 1894(
סוסים ורוכביהם,

שמן על קרטון מוצמד לבד,

46X55 ס"מ, 

חתום.

Mane-Katz )1894 - 1962(
Horses and Their Riders,

Oil on cardboard laid down on canvas,

46X55 cm.

Signed.

$ 10,000 - 15,000

78
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96

מרינו מריני )1980 – 1901(
,1947 ,Cavallo and Cavaliere

דיו על נייר, 30X40 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Marino Marini )1901 – 1980(
Cavallo and Cavaliere, 1947,

ink on paper, 30X40 cm.

Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000

מקור: מכירת סותביס 22 ביוני 2004.

מתועד בארכיון מרינו מריני.

Provenance: Sotheby's sale, June 

22, 2004. Documented in the 

Marino Marini archive.

97

שלום סבא )1975 – 1897(
מסדרת האובייקטים,

שמן על נייר, 19X26 ס"מ,

חתום.

Shalom Sebba )1897 - 1975(
From the Objects Series,

Oil on paper, 19X26 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

80



98

אלכסנדר ארכיפנקו )1964 – 1887(
אישה מסתובבת, 1925,

ברונזה, גובה: 47 ס"מ, חתום.

עבודה יחידנית 1/1.

מופיע בקטלוג רזונה אונליין, מס' 2529.

Alexander Archipenko )1887 - 1964(
Woman Turning, 1925,

Bronze. Height: 47 cm. Signed.

Unique Work 1/1.

Appears in the artist's Catalog Raisonne Online, 

number, 2529.

$ 30,000 - 50,000

מקור: עיזבון משפחת הרציקוביץ'.

גלריות פרל, ניו יורק, 1976.

Provenance: Estate of the Hertzikovich Family.

Perls Galleries, New York, 1976.
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ליאן קומינג )נ. 1969(
דמות, 2006,

שמן על בד, 140X110 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור.

Lian Xueming )b. 1969(
Figure, 2006,

Oil on canvas, 140X110 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 8,000 - 12,000 99

82



מו-ליי )נ. 1984(
פרי פרח הלוטוס, 2008,

שמן על בד, 220X160 ס"מ,

חתום ומתואר מאחור.

Mu Lei )b. 1984(
The Fruits of Blue Lotus Flower, 2008,

Oil on canvas, 220X160 cm.

Signed and titled on the reverse.

$ 8,000 - 12,000 100
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לאה ניקל )2005 – 1918(
ללא כותרת, 1956,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע"י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

Lea Nikel )1918 - 2005(
Untitled, 1956,

Oil on canvas, 46x38 cm.

Signed. Signed and dated on the reverse.

The authenticity of the painting has 

been confirmed by Mrs. Mira Avgar, the 

artist’s granddaughter.

$ 10,000 - 15,000 101

84



לאה ניקל )1918-2005(
ללא כותרת, 1975,

שמן על בד, 151x126 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע״י 

מירה אבגר, נכדתה של 

האמנית.

Lea Nikel )1918 - 2005(
Untitled, 1975,

Oil on canvas, 151x126 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.

$ 15,000 - 20,000 102
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יחזקאל שטרייכמן )1993 – 1906(
צילה, 1990,

שמן ואקוורל על נייר מוצמד לבד, 

130X120 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yehezkel Streichman )1906 - 1993(
Tsila, 1990,

Oil and watercolor on paper laid down on canvas,

130x120 cm.

Signed and dated. 

$ 3,000 - 5,000 103

86



יחזקאל שטרייכמן )1993 – 1906(
אישה יושבת, 1955,

שמן על בד, 95X70 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור. 

Yehezkel Streichman )1906 - 1993(
Seated Woman, 1955,

Oil on canvas, 95x70 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

$ 18,000 - 25,000 104
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אורי ריזמן )1991 – 1924(
דיוקן אילן שבתאי, 1985,

שמן על בד, 59X48 ס"מ,

חתום.מתואר ומתוארך מאחור.

Ori Reisman )1924 - 1991(
Ilan Shabtay Portrait, 1985,

Oil on canvas, 59X48 cm.

Signed. Titled  and dated on the reverse.

$ 18,000 - 25,000 105

ובפריז. בצעירותו למד ציור אצל  וגדל בתל אביב  יוסף,  נולד בקיבוץ תל  אורי ריזמן 

הרבה  התימנית,  מהעדה  לאישה  נישואיו  ובעקבות  בבגרותו,  פרנקל.  יצחק  האמן 

לתאר בציוריו את בני העדה ומנהגיהם. בתחילת שנות ה-50 למד ציור בבית הספר 

לאמנויות בפריז. בהמשך חזר ליצור בארץ.

אמנותית- זיקה  ליצור  "אקלים", שביקשה  האמנים  לחבורת  הצטרף   1974 בשנת 

ריזמן  הציג  שלו  הקריירה  הארץ-ישראלי. במהלך  הנוף והאקלים  כלפי  שורשית 

תערוכות במוזיאון ישראל ובמשכן לאמנות עין חרוד. רק לאחר מותו, זכתה יצירתו 

הייחודית להכרה ולהצלחה ראויה. 

היצירה אישה צעירה חובשת כובע צהוב שייכת לסדרת הדיוקנאות, ציורים שמהלכם 

והוספה,  מחיקה  של  מצועצעות  בלתי  משיכות  המסגיר  ציור  לעין:  גלוי  הסוער 

הגוף  כאשר  הפנים,  תווי  עיצוב  של  דגם  מכל  ריזמן  של  התנערותו  על  המצביעות 

והדיוקן הם תוצר של פירוק והרכבה של כתמי צבע.

היצירה אשר הייתה במקור מאוסף גבי ועמי בראון כבר עמדה למכירה פומבית בשנת 

2012. אז היא התחילה במחיר של 10,000 $ ולאחר מאבק עיקש של מספר אספנים 

נמכרה במחיר של 48,000 $ + עמלה.

יצירותיו הגדולות של ריזמן משיגות לרוב בין 50,000 ל- 100,000 $ במכירות פומביות 

אבל ציורי פורטרט של האמן בגודל הזה הן מאוד נדירות. במהלך שלושת העשורים 

תקווה  וכולי  בישראל,  הגדולים  מהאספנים  שניים  אצל  הוצגה  היצירה  האחרונים 

ששוב תגיע לאוסף חשוב, שיחשוף אותה לקהל הרחב.

ובנימה אישית בשנת 1988 הוענק לרייזמן פרס דיסקונט במוזיאון ישראל.

שולמית נוס

88



אורי ריזמן )1991 – 1924(
נערה עם כובע צהוב,

שמן על בד, 92X73 ס"מ,

חתום.

ספרות ותערוכה: מבחר אמנות ישראלית 

מאוסף גבי ועמי בראון, משכן לאמנות 

עין-חרוד, אוקטובר 2009 - ינואר 2010, 

עמ' 147 )מצולם(.

Ori Reisman )1924 - 1991(
Girl with a Yellow Hat,

Oil on canvas, 92X73 cm.

Signed.

Literature and Exhibition: a selection of Israeli 

art from the collection of Gaby and Ami 

Brown, Ein-Harod Museum of Art, October 

2009 - January 2010, p. 147 )illustrated(.

$ 40,000 - 60,000 106
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רפי לביא )2007 – 1937(
ראש, גרניום, 2001 )1017(,

אקריליק על דיקט, 122X125 ס"מ, 

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

Raffi Lavie )1937- 2007(
Head, Geranium, 2001 )1017(,

Acrylic on plywood, 122x125 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

$ 8,000 - 12,000 107

90



רפי לביא )2007 – 1937(
ללא כותרת )231(, 1967,

שמן על בד, 92X60 ס"מ, 

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

Raffi Lavie )1937- 2007(
Untitled )231(, 1967,

Oil on canvas, 92X60 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

$ 8,000 - 12,000 108
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יגאל תומרקין )2021 – 1933(
הזורע, 1987,

שמן, ברזל, עץ ובד,

149X128 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Igael Tumarkin )1933 – 2021(
The Sower, 1987,

Oil, iron, wood and canvas, 

149X128 cm.

Signed and dated.

$ 10,000 - 15,000 109

92



יגאל תומרקין )2021 – 1933(
,Golem

שמן, טכניקה מעורבת וברזל על עץ, 

160x100 ס"מ, 

חתום.

Igael Tumarkin )1933 – 2021(
Golem,

Oil, mixed media and iron on board,

160x100 cm.

Signed.

$ 10,000 - 15,000 110
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משה גרשוני )2017 - 1936(
ללא כותרת,

טכניקה מעורבת על נייר, 65x50 ס"מ, 

חתום.

Moshe Gershuni )1936- 2017(
Untitled,

Mixed media on paper, 65x50 cm.

Signed.

$ 3,500 - 5,000

112

משה גרשוני )2017 - 1936(
"למען אחי ורעי",

טכניקה מעורבת על קרטון, 64X36 ס"מ, 

חתום בר"ת.

Moshe Gershuni )1936- 2017(
“For my brothers and Friends",

Mixed media on cardboard, 64x36 cm.

Signed by initials.

$ 2,000 - 3,000

94



משה גרשוני )2017 - 1936(
קדיש, 1987,

שמן וטכניקה מעורבת על נייר, 

165X100 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Moshe Gershuni )1936 - 2017(
Kaddish, 1987,

Oil and mixed media on paper,

165X100 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 10,000 - 15,000 113
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115

אורי ליפשיץ )2011 – 1936(
מלך, 

שמן על בד, 100X80 ס"מ,

חתום.

Uri Lifshitz )1936 – 2011(
King,

Oil on canvas, 100x80 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

114

אורי ליפשיץ )2011 – 1936(
לוחם שוורים,

שמן על בד, 90X120 ס"מ,

חתום.

Uri Lifshitz )1936 – 2011(
Bullfighter,

Oil on canvas, 90x120 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000

96



אורי ליפשיץ )2011 – 1936(
בירה ודימיון )ע"פ וולסקז(, 1971,

שמן על בד, 97X131 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Uri Lifshitz )1936 – 2011(
Beer and Imagination )Homage to Velasquez(, 1971,

Oil on canvas, 97X131 cm.

Signed and dated. 

$ 8,000 - 12,000 116
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אורי ריזמן )1991 - 1924(
דיוקן עצמי,

שמן על בד, 55X46 ס"מ,

חתום.

Ori Reisman )1924 - 1991(
Self Portrait,

Oil on canvas, 55X46 cm.

Signed.

$ 15,000 - 20,000 117

98



אביבה אורי )1989 - 1922(
הסוף,

שמן על בד, 130X130 ס"מ,

חתום.

ספרות: אביבה אורי - סיפור בדים, 

גלעד מלצר, ע.ר. הדפסות בע"מ, 

תל אביב, 2022, עמ' 89 )מצולם(.

Aviva Uri )1922 - 1989(
The End,

Oil on canvas, 130x130 cm.

Signed.

Literature: Aviva Uri - Canvas 

Story, Gilad Melzer, A.R Printing 

Ltd, Tel Aviv, 2022, p. 89 )illustrated(. 

$ 18,000 - 25,000 118

במבט לאחור, בגוף עבודותיה של אביבה אורי ישנם יותר ציורים על נייר מאשר ציורי 

שמן על בד ועל כן היצירה שלפנינו הינה מיוחדת במכלול  יצירתה.

בין השנים 1968-1970 אורי ציירה תקופה קצרה בלבד ציורי שמן ואקריליק על בד, 

ייצגו את ההיפך הגמור מהרישומים שרשמה כל חייה. גם כאשר  והציורים שציירה 

התקופה  היתה  זו  לציור.  הבסיס  השחור  הגיר  היה  עדיין  בצבע,  שימוש  עשתה 

התוססת בחייה בהם היתה חברה בקבוצת +10.

בשנת 1971 הוצגה במוזיאון ישראל תערוכה שאצר לה יונה פישר, ואריה ארוך כותב 

לה:

" אייני זוכר מתי נהניתי בתערוכה בארץ כפי שנהניתי בתערוכתך. ההבדל העיקרי בין 

תערוכה זו לבין תערוכות אחרות טובות ואף טובות מאד אחרות אשר היו הוא בכך 

שרוב התערוכות )הטובות( אתה רואה תמונות טובות או יפות או רציניות. ולפעמים 

ברורה  הרגשה  לי  היתה  שלך  בתערוכה  אולם  יחד.  גם  המעלות  שלוש  אך  בהן  יש 

של נוכחות במאורע אמנותי נדיר. בביקור השני כבר לא יכולתי  להבדיל בין תמונה 

לתמונה, ופשוט הרגשתי שהנני נמצא באווירה אשר לא רוצים לצאת ממנה".

אורי הייתה דמות מסתורית וסיפור חייה סופר פעמים רבות. מגיל צעיר היא שאפה 

להקדיש את חייה לאמנות, נישואיה הקצרצרים התפרקו לאחר שהתאהבה במורה 

שלה לציור דוד הנדלר, שהיה מבוגר ממנה, עני וחולה. היא עברה לחיות עם הנדלר 

למשך שנים רבות חיי עוני וסגפנות , סעדה אותו על ערש דוויי ושקעה בדיכאון אחרי 

מותו. אורי הסתובבה כל חייה הבוגרים כשהיא לבושה שחורים, מאופרת בכבדות, 

חריפה אך גם חסרת ביטחון. במשך שנים הסתירה את בתה מנישואיה הראשונים, 

שגדלה אצל קרובי משפחה.

לכל אוהבי יצירתה של אביבה אורי ממליצה לקרוא את ספרה של בתה )המוסתרת 

למעשה( רחל אורי ימפולר "קומי אורי כי בא אורך", ביוגרפיה כואבת של בתה.

שולמית נוס
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119

משה קופפרמן )2003 – 1926(
ללא כותרת, 1992,

טכניקה מעורבת על נייר, 70X100 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Moshe Kupferman )1926 - 2003(
Untitled, 1992,

Mixed media on paper, 

70x100 cm.

Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

120

אריה ארוך )1974 – 1908(
ללא כותרת, 1963,

עפרונות צבעוניים ופנדה על נייר,

25X32 ס"מ.

חתום ומתוארך ע"י דבורה ארוך בשם 

אריה ארוך.

Arieh Aroch )1908 - 1974(
Untitled, 1963,

Colored pencils and panda on 

paper, 25X32 cm.

Signed and dated by Devorah 

Aroch on behalf of Arieh Aroch.

$ 4,000 - 6,000

100



אריה ארוך )1974 – 1908(
ללא כותרת,

שמן ופסטל על עץ, 26X22 ס"מ,

חתום.

Arieh Aroch )1908 - 1974(
Untitled,

Oil and pastel on board, 26x22 cm.

Signed.

$ 15,000 - 20,000 121
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אביגדור סטימצקי )1989 - 1908(
מחווה לפיקאסו,

שמן על בד, 61X46 ס"מ,

חתום.

מקור: אוסף האמנות של המשורר 

נתן זך.

Avigdor Stematsky )1908 - 1989(
Hommage to Picasso,

Oil on canvas, 61X46 cm.

Signed.

Provenance: The art collection of 

the poet Nathan Zach.

$ 5,000 - 8,000 122

102



אביגדור סטימצקי )1989 - 1908(
קומפוזיציה,

שמן על בד, 30.5X38 ס"מ,

חתום.

Avigdor Stematsky )1908 - 1989(
Composition,

Oil on canvas, 30.5X38 cm.

Signed.

$ 8,000 - 12,000 123
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124

אביגדור סטימצקי )1989 – 1908(
ללא כותרת, 1967,

פנדה על נייר, 49X62 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Avigdor Stematsky )1908 - 1989(
Untitled, 1967,

Panda on paper, 49X62 cm.

Signed and dated.

$ 1,800 - 2,500

125

משה קופפרמן )2003 – 1926(
ללא כותרת, 1989,

שמן על בד, 100X81 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Moshe Kupferman )1926 – 2003(
Untitled, 1989,

Oil on canvas, 100x81 cm.

Signed and dated.

$ 7,000 – 10,000

104



לאה ניקל )1918-2005(
ללא כותרת, 1964,

שמן על בד, 86x64 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

מקוריות הציור אושרה 

ע״י מירה אבגר, נכדתה 

של האמנית.

Lea Nikel )1918 - 2005(
Untitled, 1964,

Oil on canvas, 86x64 cm.

Signed and dated. 

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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127

ציבי גבע )נ. 1951(
נקר, 

אקריליק על מגש צבע, 40X29 ס"מ,

חתום.

Tsibi Geva )b. 1951(
Woodpecker,

Acrylic on paint tray, 40x29 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of the poet Nathan Zach.

128

ציבי גבע )נ. 1951(
בלטה, 1998,

אקריליק על בד, 90x50 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Tsibi Geva )b. 1951(
Balata, 1998,

Acrylic on canvas, 90x50 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

106



ציבי גבע )נ. 1951(
,1989 ,Balatas No. 1

אקריליק על בד, 178X178 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Tsibi Geva )b. 1951(
Balatas No. 1, 1989,

Acrylic on canvas, 178X178 cm.

Signed, titled and dated 

on the reverse.

$ 15,000 - 20,000 129
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130

יהודה פורבוכראי )נ. 1949(
אגרטל פרחים, 

שמן על בד, 132X110 ס"מ,

חתום מאחור.

Yehuda Porbuchrai )b. 1949(
Vase of Flowers,

Oil on canvas, 132X110 cm.

Signed on the reverse.

$ 2,000 – 3,000

131

מאיה כהן לוי )נ. 1955(
חלת דבש, 1992, 

אקוורל על נייר, 80X80 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Maya Cohen Levy )b. 1955(
Honeycomb, 1992,

Watercolor on paper, 80X80 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 1,200 - 1,600

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

108



מיכל נאמן )נ. 1951(
2011 ,I Am Alive

שמן ומסקינטייפ על בד,

150X120 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Michal Na'aman )b. 1951(
I Am Alive, 2011,

Oil and masking tape on canvas,

150X120 cm.

Signed, titled and dated on the reverse. 

$ 10,000 - 15,000 132
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זויה צ'רקסקי )נ. 1976(
 ,2017 ,Jeanna

שמן על בד, 160X80 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום, 

מתואר ומתוארך מאחור.

Zoya Cherkassky )b. 1976(
Jeanna, 2017,

Oil on canvas, 160x80 cm.

Signed and dated. Signed, titled 

and dated on the reverse.

$ 12,000 - 18,000 133

110



זויה צ'רקסקי )נ. 1976(
הסוס הלבן, 2007,

שמן על בד, 100X172 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור.

Zoya Cherkassky )b. 1976(
The White Horse, 2007,

Oil on canvas, 100x172 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 30,000 - 50,000 134
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שי אזולאי )נ. 1971(
ניצחון, 2012,

שמן על בד, 86X70 ס"מ,

חתום, מתוארך ומתואר מאחור.

Shay Azulay )b. 1971(
Victory, 2012,

Oil on canvas, 86x70 cm.

Signed, dated and titled on the 

reverse.

$ 4,000 - 6,000

136

שי אזולאי )נ. 1971(
אורח מארצות הכפור, 2015,

שמן על בד, 90x111 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Shay Azulay )b. 1971(
A Guest who Returned from the 

Frost, 2015,

Oil on canvas, 90x111 cm.

Signed, titled and dated on the 

reverse.

$ 5,000 - 8,000

112



אמיר שפט )נ. 1978(
אגרטל פרחים,

שמן על בד, 170X140 ס"מ,

חתום.

Amir Shefet )b. 1978(
Flower Vase,

Oil on canvas, 170x140 cm.

Signed.

$ 10,000 - 14,000 137
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עמית קבסה )נ. 1977(
פועלי השדה, 2012,

שמן על בד, 200x150 ס"מ,

חתום. 

חתום ומתוארך מאחור.

Amit Cabessa )b. 1977(
Field Workers, 2012,

Oil on canvas, 200x150 cm.

Signed.

Signed and dated on the reverse.

$ 10,000 - 15,000 138

114



גדעון רובין )נ. 1973(
אם וילדיה, 2009,

שמן על בד, 122X102 ס”מ,

חתום ומתוארך מאחור.

Gideon Rubin )b. 1973(
Mother and her Children, 2009,

Oil on canvas, 122X102 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 25,000 - 35,000 139
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ארם גרשוני )נ. 1967(
מגבת, 1996,

שמן על בד, 30x35 ס"מ,

חתום ומתוארך.

ספרות ותערוכה: ארם גרשוני, ציורים

2004-2009, מוזיאון תל-אביב לאמנות, 

מרדכי עומר, אוקטובר 2009 – ינואר 2010 

)מצולם(.

Aram Gershuni )b. 1967(
Towel, 1996,

Oil on canvas, 30x35 cm.

Signed and dated.

Literature and Exhibition: Aram Gershuni, 

paintings from 2004 to 2009, the Tel-

Aviv Museum of Art, Mordechai Omer, 

October 2009 – January 2010 )Illustrated(.

$ 8,000 - 12,000 140

116



ארם גרשוני )נ. 1967(
עוף, 2018,

שמן על דיקט, 60X60 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Aram Gershuni )b. 1967(
Chicken, 2018,

Oil on plywood, 60X60 cm.

Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000 141
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אפרים פימה – רויטנברג )2005 – 1916(
ירושלים,

שמן על בד, 120X120 ס"מ,

חתום. 

חתום ומתואר מאחור.

Efraim Fima - Roitenberg )1916 – 2005(
Jerusalem,

Oil on canvas, 120x120 cm.

Signed. 

Signed and titled on the reverse.

$ 2,500 - 3,500

143

דניאל אלנקווה )נ. 1962(
נוף, 

שמן על בד, 24x26.5 ס"מ,

חתום.

Daniel Enkaoua )b. 1962(
Landscape,

Oil on canvas, 24x26.5 cm.

Signed.

$ 1,800 - 2,500

118



אלי שמיר )נ. 1953(
יפו, חפירות ארמון רעמסס, 1999,

שמן על בד, 195X280 ס"מ,

חתום.

ספרות: גדעון עפרת, אלי שמיר: 

עיונים ביצירתו, הוצאת לוין, תל 

אביב, 2022, עמ' 141 )מצולם(.

Eli Shamir )b. 1953(
Jaffa, Ramses Palace Excavations, 1999,

Oil on canvas, 195X280 cm.

Signed.

Literature: Eli Shamir, Observing 

his Artworks, Gideon Ofrat, Levin 

Publisher, p. 141 )illustrated(.

$ 25,000 - 35,000 144

ציוריו רבי הרושם של אלי שמיר, הגם שנדמה לעתים כי קסם משיכתנו אליהם טמון 

בכך  רק  לא  יזרעאל,  עמק  של  בעיקר  המקום,  של  המיתולוגי  והמטען  היופי  בייצוג 

אם  כי  אכילס  בגבורת  לא  הוא  מיתולוגי,  בדימוי  לנקוט  אם  השמירי,  הקסם  הדבר. 

בעקב אכילס. 

בציור  אחד.  ציורי  במישור  פנורמה  מראה  קרוב,  ממבט  נוף  מציג  שלפנינו  הציור 

ארמון  חורבות  את  שמיר  תיאר  בנושא,  ציורים  בסדרת  ביותר  הגדול  שהוא  הזה, 

הנמצא  ארכאולוגי  חפירות  אתר  במרכזו  נמצא  אשר  רעמסס"  "שער  ואת  רעמסס 

ייחודי שמתוארך למאה ה-14 לפני הספירה -  בגן הפסגה ביפו. האתר הוא ממצא 

תקופת השלטון המצרי ביפו. במאה ה-12 לפני הספירה חרב המקום ושרידיו נחשפו 

לראשונה בחפירות שנערכו בשנות ה-50 של המאה ה-20. או אז, התגלו השרידים 

של מה שהיה שער כניסה מונומנטלי לארמון מפואר בעל חדרים ושני מגדלים. השער 

נשא כתובות חרטומים של תארים המפארים את רעמסס השני ואת מפעליו, אשר 

הזמן הפכם לחורבות.

אמנים  עכשוויים  מראות  יפו:  אביב  לתל   90" תערוכת  לקראת  צויר  הנוכחי  הציור 

בשנה  עוד  ב-1999(.  אביב  תל  במוזיאון  עומר  מרדכי  )שאצר  ואמריקאים"  ישראלים 

ידי  על  הוצגו  )אלו  רחל  ברמת  הארכאולוגי  בגן  חורבות  ציורי  סדרת  שמיר  צייר  זו 

גדעון עפרת בתערוכת "מחורבותייך אבנך", גלריה זמן לאמנות, 2003(, גם ציורי רמת 

שבין  הפער  את  מהדהדות  ביפו  הארמון  חורבות  שחרב.  ארמון  שרידי  של  הם  רחל 

את החפירה לבין גורדי השחקים של העיר, ומצביעות על היומרה האנושית לנצחיות, 

התמקדות  מטה,  מבט  הפניית  עצמו:  הציור  על  אף  הביטו  קהלת.  ברוח  כתזכורת 

בתיאור אבנים בודדות, ויצירת משוואה בין הארמון שחרב לבין ייצוג "נחרב" על סף 

ההפשטה. ציורי החורבות של אלי שמיר, כמו עיקר יצירתו של שמיר, מעידים כי הציור 

השמירי נמשך אל נקודות התורפה, אל הפניית הגב להוד ולהדר, ואל הכרת הכיליון, 

תודעת הזמן, וזיכרון המוות. מארמון לחורבה.

רון ברטוש
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מארק רוברואקס - דנמרק )נ. 1950(
ללא כותרת, 1987,

עץ ונייר, גובה: 180 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Marc Robbroeckx - Denmark )b. 1950(
Untitled, 1987,

Wood and Paper, height: 180 cm.

Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000

120



רון ארד )נ. 1951(
מכונית מחוצה,

מתכת, עץ וגומי, 73x120x5 ס"מ.

מלווה באישור מקוריות חתום ע"י האמן.

Ron Arad )b. 1951(
Crushed Car,

Metal, wood and rubber, 73x120x5 cm.

Accompanied by a certificate of 

authenticity signed by the artist.

$ 20,000 - 30,000 146
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זויה צ'רקסקי )נ. 1976(
מאיר דיזנגוף, 2004,

קרטון צבוע, גובה: 20 ס"מ,

עותק יחיד, חתום ומתוארך. 

Zoya Cherkassky  )b. 1976(
Meir Dizengoff, 2004,

Painted cardboard, height: 20 cm.

Signed and dated )Single copy(.

$ 3,000 - 5,000

בעקבות היצירה הנ"ל, הופק הדפס מהסדרה אשר הוצג על 

קירות עיריית תל-אביב ב- 2004.

The Artist has published a print based on the above 

artwork, which was displayed on the Wall of the Tel 

Aviv Municipality building in 2004.

148

זויה צ'רקסקי )נ. 1976(
דיוקן עצמי, 2004,

עיסת נייר, בד פלסטיק, גובה: 23.5 ס"מ,

עותק יחיד, חתום ומתוארך. 

Zoya Cherkassky  )b. 1976(
Self Portrait, 2004,

Papier-mache, plastic fabric, height: 23.5 cm.

Signed and dated )Single copy(.

$ 3,000 - 5,000

122



גיא זגורסקי )נ. 1972(
סוס עץ,

פיברגלס צבוע בצבע אפוקסי,

250X210X81 ס”מ. 

Guy Zagursky   )b. 1972(
Wooden Horse,

Fiberglass painted with epoxy,

250X210X81 cm.

$ 8,000 - 12,000 149
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ליליאן קלאפיש )נ. 1933(
בקבוקים על השולחן, 1971,

שמן על בד, 45X54 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Liliane Klapisch )b. 1933(
Bottles on the Table, 1971,

Oil on canvas, 45X54 cm.

Signed and dated.

$ 3,000 - 5,000 

151

ליליאן קלאפיש )נ. 1933(
עצים,

שמן על בד, 65X54 ס"מ.

Liliane Klapisch )b. 1933(
Trees,

Oil on canvas, 65X54 cm.

$ 3,000 - 5,000 

124



ליליאן קלאפיש )נ. 1933(
אתר בניה, 1970,

שמן על בד, 92X73 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Liliane Klapisch )b. 1933(
Construction Site, 1970,

Oil on canvas, 92x73 cm.

Signed and dated.

$ 7,000 - 10,000 152
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לאה ניקל )1918-2005(
ללא כותרת, 1984,

שמן על בד, 90X74 ס"מ,

חתום ומתוארך.

מקוריות הציור אושרה 

ע״י מירה אבגר, נכדתה 

של האמנית.

Lea Nikel )1918 - 2005(
Untitled, 1984,

Oil on canvas, 90x74 cm.

Signed and dated.

The authenticity of the painting 

has been confirmed by Mrs. Mira 

Avgar, the artist’s granddaughter.

$ 7,000 - 10,000 153

126



לאה ניקל )2005 – 1918(
ללא כותרת, 1989,

שמן על בד, 162X162 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע”י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

Lea Nikel )1918 - 2005(
Untitled, 1989,

Oil on canvas, 162x162 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.

$ 20,000 - 30,000 154
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יגאל תומרקין )2021 – 1933(
,1966-67 ,…Ruti was 19 years old

שמן, אקריליק, מתכת וטכניקה מעורבת 

על דיקט, 96X48 ס"מ, 

חתום. חתום, מתואר ומתוארך מאחור. 

Igael Tumarkin )1933 – 2021(
Ruti was 19 years old…,1966-67,

Oil, acrylic, metal and mixed media 

on plywood, 96x48 cm.

Signed. Signed, titled and dated on 

the reverse.

$ 4,000 - $6,000 

156

יגאל תומרקין )2021 – 1933(
ללא כותרת, 1961,

שמן, עץ ומתכת על בד, 130X130 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Igael Tumarkin )1933 – 2021(
Untitled, 1961,

Oil, wood and metal on canvas, 

130x130 cm.

Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000

128



יגאל תומרקין )2021 – 1933(
 ,1994-99 ,Dr. Doshzon’s Breakfast, 

 אקריליק, עץ, בד וברונזה על בד

162X100 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום, מתואר ומתאורך מאחור.

Igael Tumarkin )1933 – 2021(
Dr. Doshzon’s breakfast, 1994-99,

Acrylic, wood, canvas and bronze on canvas, 

162x100 cm.

Signed and dated.

Signed, titled and dated on the reverse.

$ 15,000 - 20,000 157

129
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



158

אהרון מסג )2018 – 1942(
עץ בכפר בלום,

שמן על בד, 130X160 ס"מ,

חתום.

Aharon Messeg )1942 - 2018(
A Tree in Kfar Bloom,

Oil on canvas, 130x160 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

159

איבן שוובל )2011 – 1932(
חלום, 1977,

שמן על עץ, 68x99 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Ivan Schwebel )1932 - 2011(
Dream, 1977,

Oil on wood, 68x99 cm.

Signed and dated.

$ 1,000 - 1,500

130



איבן שוובל )2011 – 1932(
קולנוע אלנבי, 1984, 

שמן על בד, 135X160 ס"מ,

חתום ומתוארך.

היצירה שימשה את עיריית תל 

אביב לכרזה המפורסמת: עיר ללא 

הפסקה בשלטי חוצות ברחבי 

העיר, בזמן מלחמת המפרץ, 1991. 

Ivan Schwebel )1932 - 2011(
Allenby Cinema, 1984,

Oil on canvas, 135X160 cm.

Signed and dated.

The Tel Aviv Municipality used the 

artwork’s image on billboards with 

the phrase: Tel Aviv – Unstoppable 

City, during the Gulf War in 1991. 

$ 5,000 - 8,000 160

יהודית  למשפחה   1932 בשנת  ארצות-הברית  במערב-וירג'ניה,  נולד  שוובל  איוון 

נפרדו  הוריו  בניו-יורק.  הברונקס  ברובע  ואחר"כ  בג'ורג'יה  גדל  הוא  אורתודוכסית. 

 ,1955-1953 השנים  בין  תאטרון.  ולמד  מזדמנות  בעבודות  עבד  ושוובל  בילדותו 

לצייר  החל  שם  ביפן,  והוצב  האמריקאי  בצבא  שירת  קוריאה,  מלחמת  בתקופת 

כאוטודידאקט. לאחר שחרורו מן הצבא למד תולדות האמנות בניו יורק. בין השנים 

1962-1961 ערך מסע באירופה.

בשנת 1963 עלה לישראל והתיישב בבית אבן עזוב בעין כרם, ירושלים. בשנת 1977 חנך 

ארבע ציורי קיר גדולים על הקיר החיצוני של היכל התרבות בתל אביב-יפו. בנוסף 

יצר קירות נוספים במקומות שונים בישראל. במחצית שנות ה-80 של המאה ה-20 

שכר סטודיו בתל אביב ויצר סדרת ציורים ששילבה את תאורי העיר עם תנ"כיות.

הפופ  מן  השפעות  לבין  מתון  אקספרסיוניזם  בין  שילב  שוובל  של  עבודותיו  סגנון 

ארט האמריקאי. בשנות ה-70 של המאה ה-20 יצר ציורים העוסקים בדמותו כאמן. 

ציוריו של שוובל משנות ה-80 של המאה ה-20, מציגים תיאורי נוף עירוני בהם שילב 

דמויות מסיפורי התנ"ך או של גיבורי קולנוע הוליוודים.

אתר מוזיאון ישראל
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אורי ליפשיץ )2011 – 1936(
ללא כותרת, 1964,

שמן על בד, 66X96 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Uri Lifshitz )1936 – 2011(
Untitled, 1964,

Oil on canvas, 66X96 cm.

Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

162

אורי ליפשיץ )2011 – 1936(
ללא כותרת,

שמן על בד, 100X80 ס"מ,

חתום.

Uri Lifshitz )1936 – 2011(
Untitled,

Oil on canvas, 100x80 cm.

Signed.

$ 5,000 - 8,000

132



אורי ליפשיץ )2011 – 1936(
ללא כותרת,

שמן על בד, 90X90 ס"מ,

חתום.

Uri Lifshitz )1936 – 2011(
Untitled,

Oil on canvas, 90x90 cm.

Signed.

$ 4,000 - 6,000 אורי ליפשיץ )2011 – 1936(163
ללא כותרת,

שמן על בד, 90X90 ס"מ,

חתום.

Uri Lifshitz )1936 – 2011(
Untitled,

Oil on canvas, 90x90 cm.

Signed.
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שרגא וויל )2009 - 1918(
ללא כותרת, 1962,

שמן על בד, 80x100 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

Shraga Weil )1918- 2009(
Untitled, 1962,

Oil on canvas, 80x100 cm.

Signed and dated.

$ 1,000 - 1,500

165

אביגדור אריכא )2010 – 1929(
,Petite Pomegranate, 1964

שמן על בד, 92X60 ס"מ,

חתום. מתואר ומתוארך מאחור.

Avigdor Arikha )1929 - 2010(
Petite Pomegranate, 1964,

Oil on canvas, 92X60 cm.

Signed. 

Titled and dated on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

134



משה גרשוני )2017 - 1936(
"יושב בסתר עליון",

טכניקה מעורבת וקולאז׳ על נייר,

100X140 ס"מ,

חתום.

Moshe Gershuni )1936- 2017(
”He who Dwells in the Covert",

Mixed media and collage on paper,

100x140 cm.

Signed.

$ 6,000 - 9,000 166
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168

אביגדור אריכא )2010 – 1929(
דמות, 1959,

שמן על בד, 18X14 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Avigdor Arikha )1929 - 2010(
Figure, 1959,

Oil on canvas, 18x14 cm.

Signed and dated.

$ 1,500 - 2,000

167

אביגדור אריכא )2010 – 1929(
אן, 1980, 

עיפרון על נייר, 76X56.5 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Avigdor Arikha )1929 – 2010( 
Anne, 1980,

Pencil on paper, 76X56.5 cm.

Signed and dated.

$ 5,000 - 7,000

מקור: גלריה מרלבורו ניו יורק. 

ספרות: "אריכא", סמואל בקט, ברברה רוז ואחרים, הוצאת הרמן, 

פריז, וגלריות מרלבורו, )ניו-יורק(, 1985, עמ׳ 108 )מצולם(.

Provenance: Marlboro Gallery, New York.

Literature: "Avigdor Arikha", Samuel Beckett, 

Barbara Rose and others, Harman Publishing, Paris, 

and Marlborough Galleries, )New York(, 1985, p. 108 

)Illustrated(.

136



אביגדור אריכא )2010 – 1929(
ללא כותרת, 1965,

שמן על בד, 97X130 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Avigdor Arikha )1929 - 2010(
Untitled, 1965,

Oil on canvas, 97X130 cm.

Signed and dated.

$ 7,000 - 10,000 169
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170

אביבה אורי )1989 – 1922(
ללא כותרת, 

פחם ועיפרון על נייר, 49.5X70 ס"מ,

חתום.

Aviva Uri )1922 – 1989(
Untitled,

Charcoal and pencil on paper, 

49.5X70 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

תערוכה: העשור הראשון, 1948-1958, 

משכן לאמנות עין חרוד,

אוגוסט – נובמבר 2008, גליה בר אור, 

גדעון עפרת )מדבקה מאחור(.

Exhibition: The First Decade,

1948-1958, Museum of Art, Ein 

Harod, August - November 2008, 

Galia Bar Or, Gideon Ofrat 

)sticker on the reverse(.

171

אביבה אורי )1989 – 1922(
ללא כותרת,

פחם על נייר, 54X77 ס"מ,

חתום.

Aviva Uri )1922 – 1989(
Untitled,

Charcoal on paper, 54X77 cm.

Signed.

$ 3,500 - 5,000

138



172

אביבה אורי )1989 – 1922(
גשר למרגלות הכרמל,

פנדה ופחם על נייר, 65X54 ס"מ, 

חתום.

Aviva Uri )1922 – 1989(
Foothills of Carmel,

Panda and charcoal on paper, 65X54 cm.

Signed.

$ 3,500 - 5,000

173

אביבה אורי )1989 – 1922(
ללא כותרת, 1982,

פנדה וטוש על נייר, 76X56 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Aviva Uri )1922 – 1989(
Untitled, 1982,

Panda and marker on paper, 76X56 cm.

Signed and dated. 

$ 3,500 - 5,000
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יאן ראוכוורגר )נ .1942(
,2002 ,Kouroi and Corot

שמן על בד, 120X78 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Jan Rauchwerger )b. 1942(
Kouroi and Corot, 2002,

Oil on canvas, 120x78 cm.

Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000 174

140



יאן ראוכוורגר )נ. 1942(
מודל בסטודיו, 2009, 

שמן על בד, 135X89 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Jan Rauchwerger )b. 1942(
Model in the Studio, 2009,

Oil on canvas, 135X89 cm.

Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000 175
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176

ישראל דרור חמד )נ. 1975(
איש צעיר במוזיאון, 2017,

שמן על בד, 110X75 ס"מ.

חתום ומתוארך מאחור.

Yisrael Dror Hemed )b. 1975(
Young Man at the Museum, 2017,

Oil on canvas, 110X75 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 3,000 - 4,000

177

יחזקאל שטרייכמן )1993 – 1906(
ילד, 1947,

שמן על בד, 55X38 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך מאחור.

Yehezkel Streichman )1906 - 1993(
Boy, 1947,

Oil on canvas, 55X38 cm.

Signed. Signed and dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

142



רוני טהרלב )נ. 1964(
למה נאספנו בכיכר,

שמן על בד מוצמד לעץ, 

קוטר: 110 ס"מ,

חתום מאחור.

Roni Taharlev  )b. 1964(
Assembled in the forum,

Oil on canvas laid down on board, 

diameter: 110 cm.

Signed on the reverse.

$ 8,000 - 12,000 178
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179

יגאל עוזרי )נ. 1958(
פריסיליה, 2010,

שמן על נייר מוצמד לעץ,

30.5X46 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

Yigal Ozeri )b.1958(
Priscilla, 2010,

Oil on paper laid down on board,

30.5X46 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

$ 3,500 - 5,000

180

ידידיה הרשברג )נ. 1988(
,Deborah At Morelli’s, 2018

שמן על בד מוצמד לעץ,

61X46 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Yedidya Hershberg )b. 1988(
Deborah At Morelli’s, 2018,

Oil on canvas laid down on board,

61X46 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

144



פטימה אבו רומי )נ. 1980(
פטימה, 2019,

שמן על בד, 100X70 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור.

Fatima Abu Rumi )b. 1980(
,2019 ,Fatima

Oil on canvas, 100x70 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 6,000 - 9,000 181
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בזוקה ג'ו 
,2016 ,Frida

שמן על בד, 160X110 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Bazooka Joe
Frida, 2016,

Oil on canvas, 160X110 cm.

Signed and dated.

$ 10,000 - 15,000 182

146



יונתן ישראלי )נ. 1996(
אלברט איינשטיין,

קולאז'  וחיתוכי לייזר על עץ,

120X120 ס"מ,

חתום.

Jonathan Israeli )b. 1996(
Albert Einstein,

Collage and laser cutting on board,

120X120 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000 183
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184

דניאל לואיס )נ. 1970(
מפגש רוכבי אופניים,

שמן על בד, 124X254 ס"מ,

חתום מאחור.

Daniel Lewis  )b. 1970(
Cyclists Meeting,

Oil on canvas, 124x254 cm.

Signed on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

185

שי קון )נ. 1974(
כדורים פורחים בניו יורק, 2017,

שמן על בד, קוטר 57 ס"מ, 

חתום ומתוארך מאחור. 

Shay Kun )b. 1974(
Hot Air Balloons in New York, 2017,

Oil on canvas, diameter 57 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 3,500 - 5,000

148



שי קון )נ. 1974(
כדורים פורחים מעל העיר, 2011-12,

שמן על בד, 183x182 ס"מ, 

חתום ומתוארך מאחור. 

Shay Kun )b. 1974(
Hot Air Balloons Over the City, 2011-12,

Oil on canvas, 183x182 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 10,000 - 15,000 186
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אילן ברוך )נ. 1974(
קקטוסים על רקע ירושלים,

שמן על בד, 130X142 ס"מ,

חתום.

Ilan Baruch )b. 1974(
Cacti on the background of Jerusalem,

Oil on canvas, 130X142 cm.

Signed.

$ 6,000 - 9,000 187

150



אלדר פרבר )נ. 1970(
עץ משמש, 2001, 

שמן על בד מוצמד לעץ,

45X53 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Eldar Farber )b. 1970(
Apricot Tree, 2001,

Oil on canvas laid down on board, 

45X53 cm.

Signed and dated.

$ 5,000 - 7,000 188
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190

נתן פרניק )נ. 1980(
נוף כפר מרדכי, 

שמן על בד, 38X67 ס"מ,

חתום.

Natan Pernick )b. 1980(
View of Kfar Mordechai,

Oil on canvas, 38X67 cm.

Signed.

$ 1,000 - 1,500

189

מיכאל קובנר )נ. 1948(
בשדה,

שמן על בד, 120X150 ס"מ,

חתום.

Michael Kovner )b. 1948(
In the Field,

Oil on canvas, 120x150 cm.

Signed.

$ 3,500 - 5,000

152



ישראל הרשברג )נ. 1948(
 ,2019 ,Civita Castellana

שמן על בד, 22X28 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Israel Hershberg )b. 1948(
Civita Castellana, 2019,

Oil on canvas, 22x28 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 7,000 - 10,000 191
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192

הלנה ליברמן )נ. 1971(
כיכר דיזנגוף,

שמן על בד, 60X80 ס"מ.

חתום. 

Elena Liberman )b. 1971(
Dizengoff Square,

Oil on canvas, 60X80 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

193

זואי סבר )נ. 1974(
יפו,

שמן ואקריליק על בד,

150X150 ס"מ,

חתום.

Zoe Sever )b. 1974(
Jaffa,

Oil and acrylic on canvas,

150X150 cm.

Signed. 

$ 5,000 - 8,000

154



זואי סבר )נ. 1974(
,City of Golden Mist. Jerusalem

שמן ואקריליק על בד, 60X80 ס"מ,

חתום.

Zoe Sever )b.1974(
City of Golden Mist. Jerusalem,

Oil and acrylic on canvas, 60x80 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000 194
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196

מנשה קדישמן )2015 – 1932(
ראש כבש,

ברונזה, גובה: 26 ס"מ,

חתום וממוספר 3/10.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Sheep’s Head,

Bronze, height: 26 cm.

Signed and numbered 3/10.

$ 1,500 - 2,000

מקוריות הפסל אושרה ע"י עיזבון האמן, 

מנשה קדישמן.

The authenticity of the sculpture 

was confirmed by the Menashe 

Kadishman estate.

197

מנשה קדישמן )2015 – 1932(
התרוממות,

טכניקה מעורבת, גובה: 37 ס"מ,

חתום.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
Ascension,

Mixed media, height: 37 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

מקוריות הפסל אושרה ע"י עיזבון האמן, 

מנשה קדישמן.

The authenticity of the sculpture 

was confirmed by the Menashe 

Kadishman estate.

195

מאנה כץ )1962 – 1894(
משה עם לוחות הברית,

ברונזה, גובה: 96 ס"מ,

חתום וממוספר 8/8.

יציקה מאוחרת.

Mane-Katz )1894 - 1962(
Moses and the Tablets,

Bronze, Height: 96 cm.

Signed and numbered 8/8.

Later cast. 

$ 5,000 - 7,000

156
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לאה ניקל )2005 – 1918(
ללא כותרת, 1966,

ברונזה, גובה: 30 ס"מ,

חתום וממוספר 7/7.

Lea Nikel )1918 - 2005(
Untitled, 1966,

Bronze, height: 30 cm.

Signed and numbered 7/7.

$ 3,000 - 5,000

מקוריות הפסל אושרה ע״י מירה אבגר, 

נכדתה של האמנית.

The authenticity of the sculpture 

has been confirmed by Mrs. Mira 

Avgar, the artist’s granddaughter.

מנשה קדישמן )2015 – 1932(
8 עצים,

אלומיניום, גובה: 34 ס"מ,

.AP חתום ומתואר

מקוריות הפסלים אושרה ע"י 

עיזבון האמן, מנשה קדישמן.

Menashe Kadishman )1932 - 2015(
8 Trees,

Aluminum, height: 34 cm.

Signed and inscribed AP.

The authenticity of the sculptures 

was confirmed by the Menashe 

Kadishman estate.

$ 3,000 - 4,000 198
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200

יגאל תומרקין )2021 – 1933(
רונלד, 1998,

ברונזה, גובה: 180 ס"מ,

חתום.

Igael Tumarkin )1933 - 2021(
Ronald, 1998,

Bronze, height: 180 cm.

Signed.

$ 8,000 - 12,000

201

יגאל תומרקין )2021 – 1933(
פטיש, 1998,

ברונזה ועץ, גובה: 198 ס"מ.

Igael Tumarkin )1933 - 2021(
Hammer, 1998,

Bronze and wood, 

height: 198 cm.

$ 8,000 - 12,000

158



202

יגאל תומרקין )2021 – 1933(
רוכב על סוס,

ברזל, גובה: 77 ס"מ, 

חתום )עותק יחיד(.

Igael Tumarkin )1933 - 2021(
Riding a Horse,

Iron, height: 77 cm.

Signed )single copy(.

$ 7,000 - 10,000

203

פיליפ רנצר )נ. 1956(
ללא כותרת,

עץ, מתכת, נעלי עור וחשמל, 

גובה: 72 ס"מ.

Philip Rantzer )b. 1956(
Untitled,

Wood, metal, 

leather shoes and electricity, 

height: 72 cm.

$ 1,500 - 2,000
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204

סיגלית לנדאו )נ. 1969(
שעון חול/מגדל שמירה, 

גובה: 39 ס"מ, 

חתום וממוספר 7/50.

Sigalit Landau )b. 1969(
Hourglass/Watchtower,

Height: 39 cm.

Signed and numbered 7/50. 

$ 5,000 - 8,000

205

יעקב אגם )נ. 1928(
כוכב, 1968-9,

פליז מוזהב, גובה: 42 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yaacov Agam )b. 1928(
Star, 1968-9,

Golden brass, height: 42 cm.

Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

206

יעקב אגם )נ. 1928(
 ,1982 ,Beyond the visible ,זוג

אגמוסקופ, גובה: 20 ס"מ,

.AP חתום, מתוארך ומתואר

Yaacov Agam )b. 1928(
Couple, Beyond the visible, 1982,

Agamoscope, height: 20 cm.

Signed, dated and titled AP.

$ 800 - 1,200

160



208

יעקב אגם )נ. 1928(
אגמוגרף דו-צדדי על סטנד מסתובב,

הדפס משונן, גובה: 29 ס"מ, 

חתום.

Yaacov Agam )b. 1928(
Double-sided Agmograph on a 

rotating stand,

Serrated print, height: 29 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

207

יעקב אגם )נ. 1928(
ויטראז' זכוכית,

טכניקה מעורבת עם בסיס מוזהב, 

גובה: 71 ס"מ,

חתום וממוספר 10/99.

Yaacov Agam )b. 1928(
Stained glass,

Mixed media with gilded base, 

height: 71 cm.

Signed and numbered 10/99.

$ 2,000 - 3,000

161
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



209

חנה אורלוף )1968 – 1888(
בן גוריון, 1949,

ברונזה, גובה: 35 ס"מ, ללא הבסיס,

חתום ומתוארך.

Chana Orloff )1888 - 1968(
Ben Gurion, 1949,

Bronze, height: 35 cm, 

without the base.

Signed and dated.

$ 5,000 - 8,000

210

חנה אורלוף )1968 – 1888(
דיוקן,

ברונזה, גובה: 27 ס"מ,

 Susse חתום, חותמת בית היציקה

.Fondeur

Chana Orloff )1888 - 1968(
Portrait,

Bronze, height: 27 cm.

Signed, Susse Fondeur stamp.

$ 5,000 - 8,000

162



211

חנה אורלוף )1968 – 1888(
,1949 ,Femme enceinte

ברונזה, גובה: 50 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Chana Orloff )1888 - 1968(
Femme Enceinte, 1949,

Bronze, height: 50 cm.

Signed and dated.

$ 8,000 - 12,000

מלווה באישור מקוריות חתום ע"י נכדת האמנית, 

גב׳ אריאן תמיר.

Accompanied by a certificate of authenticity 

signed by Ms. Ariane Tamir, the artist’s 

granddaughter.
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212

דויד מרטיאשווילי )נ. 1978(
בחורה עם חתול, 

שמן על בד, 89X50 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

David Martiashvili )b.1978(
Girl with Cat,

Oil on canvas, 89X50 cm.

Signed. Signed on the reverse.

$ 2,500 - 3,500

213

מאיר פיצ'חדזה )2010 – 1955(
חיזור,

שמן על מזוניט, 48X36 ס"מ, מסגרת: 65X55 ס"מ

חתום.

Meir Pichhadze )1955 - 2010(
Courtship,

Oil on mesonite, 48X36 cm. frame: 65X55 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

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.

164



מקוולה פיצ'חדזה )1979 - 1950(
נערה, 1977,

שמן על בד, 55X45 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Makvala Pichhadze )1950 - 1979(
Girl, 1977,

Oil on canvas, 55X45 cm.

Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000 214
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215

מאיר פיצ'חדזה )2010 – 1955(
ילדים וחמור,

שמן על בד, 90X120 ס"מ,

חתום.

Meir Pichhadze )1955 – 2010(
Children and Donkey,

Oil on canvas, 90x120 cm.

Signed.

$ 10,000 - 15,000

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.

216

מאיר פיצ'חדזה )2010 – 1955(
כסאות,

שמן על מזוניט, מסגרת בתוך מסגרת, 

71X82 ס"מ,

חתום.

Meir Pichhadze )1955 – 2010(
Chairs,

Oil on masonite, frame within 

frame, 71X82 cm. 

Signed.

$ 4,000 - 6,000

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.

166



מאיר פיצ'חדזה )2010 – 1955(
ללא כותרת, 1983,

שמן על בד, 125X125 ס"מ,

חתום ומתוארך.

מדבקת מוזיאון תל אביב 

מודבקת מאחור.

מקוריות הציור אושרה ע"י 

דביר אביאל, מנהל עיזבון האמן 

מאיר פיצ'חדזה.

Meir Pichhadze )1955 – 2010(
Untitled, 1983,

Oil on canvas, 125x125 cm.

Signed and dated.

A Tel-Aviv Museum of art sticker is 

affixed to the reverse.

The authenticity of the painting has been 

confirmed by Dvir Aviel,

manager of the artist’s estate.

$ 7,000 - 10,000 217
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גרשון קניספל )2018 - 1932(
משחקי אפוקליפסה, 1971,

שמן על בד, 116x125 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור.

Gershon Knispel )1932 - 2018(
Apocalypse Games, 1971,

Oil on canvas, 116x125 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000 218

168



קרלוס לונה )נ. 1969(
,S. Titulo

שמן על בד, 80x100 ס"מ,

חתום. 

חתום ומתואר מאחור.

Carlos Luna )b. 1969(
S. Titulo,

Oil on canvas, 80x100 cm.

Signed. 

Signed and titled on the reverse.

$ 14,000 – 20,000 219
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220

מיכאל גרוס )2004 – 1920(
ללא כותרת, 

שמן על בד, 195x114 ס"מ, 

חתום. 

Michael Gross )1920-2004(
Untitled,

Oil on canvas, 195x114 cm.

Signed.

$ 6,000 – 9,000

221

מיכאל גרוס )2004 – 1920(
ללא כותרת,

שמן על בד, 65X54 ס"מ,

חתום.

Michael Gross )1920-2004(
Untitled,

Oil on canvas, 65X54 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

222

מיכאל גרוס )2004 – 1920(
דיוקן,

שמן על בד, 98X64 ס"מ.

חתום מאחור.

Michael Gross )1920-2004(
Portrait,

Oil on canvas, 98X64 cm.

Signed on the reverse.

$ 5,000 - 8,000

170
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223

נורית דוד )נ. 1952(
,2010 ,As You Are

שמן על בד, 95X100 ס"מ,

חתום.

חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

Nurit David )b. 1952(
As You Are, 2010,

Oil on canvas, 95X100 cm.

Signed.

Signed, titled and dated on the 

reverse.

$ 4,000 - 6,000

224

יגאל עוזרי )נ. 1958(
כורסא,

שמן על בד, 53X81 ס"מ,

חתום.

Yigal Ozeri )b. 1958(
Armchair,

Oil on canvas, 53X81 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

172



225

נורית דוד )נ. 1952(
ללא כותרת, 

מתוך: ״ללמוד כתיבה מעצים״, 1991,

טכניקה מעורבת וקולאז' על דיקט, 

156X205 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך מאחור. 

Nurit David )b. 1952(
Untitled, From the Series: "Study 

Writing from Trees", 1991,

Mixed media and collage on 

plywood, 156X205 cm.

Signed, titled and dated on the 

reverse.

$ 5,000 - 8,000

226

יגאל עוזרי )נ. 1958(
יונים בחלון, ניו יורק, 2003,

שמן על בד, 57X40 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yigal Ozeri )b. 1958(
Pigeons in the Window, 

New York, 2003,

Oil on canvas, 57X40 cm.

Signed and dated.

$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.
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228

מיכאל דרוקס )2022 - 1940(
ללא כותרת, 1988,

שמן על בד, 110X84 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Michael Druks )1940 - 2022(
Untitled, 1988,

Oil on canvas, 110x84 cm.

Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

227

רפי לביא )2007 – 1937(
גרניום, 1996 )890(, 

אקריליק ועיפרון על דיקט, 122X125 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.

Raffi Lavie )1937 - 2007(
Geranium, 1996 )890(,

Acrylic and pencil on plywood, 

122x125 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

$ 6,000 - 8,000

174



230

מיכאל דרוקס )2022 - 1940(
ללא כותרת, 1967,

שמן על בד, 46X55 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Michael Druks )1940 - 2022(
Untitled, 1967,

Oil on canvas, 46X55 cm.

Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

229

משה רוזנטליס )2008 – 1922(
דוגמנית בסטודיו,

שמן על בד, 54X54 ס"מ,

חתום.

Moshe Rosentalis )1922 – 2008(
Model in the Studio,

Oil on canvas, 54X54 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000
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231

יגאל תומרקין )2021 – 1933(
ללא כותרת,

שמן ומלט על קרטון מוצמד לעץ, 

37.5X55 ס"מ,

חתום.

Igael Tumarkin )1933 – 2021(
Untitled,

Oil and cement on cardboard laid  

down on wood, 37.5X55 cm.

Signed. 

$ 1,500 - 2,000

232

יגאל תומרקין )2021 – 1933(
,Vzei Uvho

תבליט ברונזה, 34X17 ס"מ, 

חתום.

Igael Tumarkin )1933 – 2021(
Vzei Uvho,

Bronze relief, 34X17 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

176



233

אלימה ריטה )2014 – 1932(
ללא כותרת, 1960,

שמן על בד, 80X60 ס"מ,

חתום ומתוארך.

חתום ומתוארך מאחור. 

Alima Rita )1932 – 2014(
Untitled, 1960,

Oil on canvas, 80X60 cm.

Signed and dated.

Signed and dated on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

234

אלימה ריטה )2014 – 1932(
ללא כותרת, 1966,

אקריליק על בד, 56X62 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Alima Rita )1932 – 2014(
Untitled, 1966,

Acrylic on canvas, 56X62 cm.

Signed and dated.

$ 2,000 - 3,000

177
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



235

מיכל נאמן )נ. 1951(
הסכינים של אדיפוס, 1976, 

טכניקה מעורבת וקולאז' על דיקט,

126X61 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Michal Na’aman )b. 1951(
Oedipus’s Knives, 1976,

Mixed media and collage on plywood,

126X61 cm.

Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

ספרות ותערוכה: מיכל נאמן, ה' צבעים, מוזיאון תל אביב 

לאמנות, אלן גינתון, 1999, עמ' 40 )מצולם(.

Literature and Exhibition: Michal Na’aman, Legion, 

Tel Aviv Museum of Art, Ellen Ginton, 1999,  

p. 40  )Illustrated(.

236

יאיר גרבוז )נ. 1945(
נערה, 1958,

שמן על עץ, 63X41 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Yair Garbuz )b.1945(
Girl, 1958,

Oil on wood, 63X41 cm.

Signed and dated.

$ 2,500 - 3,500

178



237

צבי מאירוביץ )1974 – 1911(
ללא כותרת,

פנדה וגואש על נייר,

100X48 ס"מ,

חתום.

Zvi Mairovich )1911 - 1974(
Untitled,

Panda and gouache on paper,

100x48 cm.

Signed.

$ 2,500 - 3,500

238

יחיאל קריזה )1968 – 1909(
ללא כותרת,

שמן על בד, 200X135 ס"מ,

חתום.

Yechiel Krize )1909 - 1968(
Untitled,

Oil on canvas, 200x135 cm.

Signed.

$ 8,000 - 12,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown Collection.
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239

יעקב דורצ'ין )נ. 1946(
פרפר, 1980,

אלומיניום וקולאז', 90X170 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Yaacov Dorchin  )b. 1946(
Butterfly, 1980,

Aluminum and collage, 90X170 cm.

Signed and dated. 

$ 5,000 - 8,000

240

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

שמן וקולאז' על עץ, 60X80 ס"מ,

חתום ומתוארך. 

חתום ומתוארך מאחור.

Henry Shelesnyak )1938 - 1980(
Untitled, 1973,

Oil and collage on wood, 60X80 cm.

Signed and dated. 

Signed and dated on the reverse.

$ 2,000 - 3,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

180



241

פנינה רייכמן )נ. 1947(
ללא כותרת, 1978,

שמן על בד, 100X100 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור.

Pnina Reichman )b. 1947(
Untitled, 1978,

Oil on canvas, 100X100 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.

242

יחיאל קריזה )1968 - 1909(
ללא כותרת,

שמן על בד, 73X60 ס"מ,

חתום.

Yechiel Krize  )1909 - 1968(
Untitled,

Oil on canvas, 73X60 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Provenance: Gaby and Ami Brown 

Collection.
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243

גיל מרקו שני )נ. 1968(
דמויות, 1999,

אקריליק על בד, 33X43 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Gil Marco Shani )b. 1968(
Figuers, 1999,

Acrylic on canvas, 33X43 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 2,000 - 3,000

מקור: אוסף רפי לביא.

Provenance: Raffi Lavie Collection.

244

עדו בר-אל )נ. 1959(
ללא כותרת, 1998,

שמן על דיקט, 105X80 ס"מ, 

חתום ומתוארך מאחור. 

Ido Bar-El )b. 1959( 
Untitled, 1998,

Oil on plywood, 105X80 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 1,500 - 2,000

182



245

ערן שקין )נ. 1962(
מסדרת הבריכות, 1999,

שמן על בד, 120X150 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Eran Shakine )b. 1962(
From the Pool Series, 1999,

Oil on canvas, 120X150 cm.

Signed and dated.

$ 4,000 - 6,000

246

סיגלית לנדאו )נ. 1967(
,2017 ,Close your Eyes

חול ושמן על דיקט, 32X42 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Sigalit Landau )b. 1969(
Close your Eyes, 2017,

Sand and oil on plywood,

32X42 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 2,500 - 3,500
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247

אריה ארוך )1974 – 1908(
אגרטל פרחים,

גואש על נייר, 46X36 ס"מ, 

חתום.

Arieh Aroch )1908 - 1974(
Flower Vase,

Gouache on paper, 46x36 cm.

Signed.

$ 3,500 - 5,000

248

יחזקאל שטרייכמן )1993 – 1906(
אגרטל פרחים, 1944,

שמן על בד, 59X45 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

Yehezkel Streichman )1906 - 1993(
Flower Vase, 1944,

Oil on canvas, 59X45 cm.

Signed and dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

184



249

חיים גליקסברג )1970 – 1904(
טבע דומם, 

שמן על בד, 46X55 ס"מ,

חתום.

Haim Gliksberg  )1904 - 1970(
Still Life,

Oil on canvas, 46X55 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

250

חיים גליקסברג )1970 – 1904(
כד פרחים, 

שמן על בד, 45X32 ס"מ,

חתום.

Haim Gliksberg  )1904 - 1970(
Flower Vase,

Oil on canvas, 45X32 cm.

Signed.

$ 1,800 - 2,500
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ולנטין סרוב )1911 - 1865(
דמות אישה, 1889,

עיפרון ופחם על נייר, 35.5X29 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Valentin Alexandrovich Serov )1865 - 1911(
Female Figure, 1889,

Pencil and charcoal on paper, 35.5X29 cm.

Signed and dated.

$ 5,000 - 8,000 251

186



רומן קרמצ'יק )1942 – 1885(
נערה עם תוכי,

שמן על בד, 92X71 ס"מ,

חתום.

Roman Kramsztyk )1885 -1942(
Girl with a Parrot,

Oil on canvas, 92X71 cm.

Signed.

$ 30,000 - 50,000 252
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253

מרסל דיף )1985 – 1899(
נוף, 

שמן על בד, 38X46 ס"מ,

חתום.

Marcel Dyf )1899 - 1985(
Landscape,

Oil on canvas, 38X46 cm.

Signed

$ 4,000 - 6,000

254

ויק מוניז )נ. 1961(
  ,Montagne Saint-Victoire

,2006 ,seen from Montbriand

52X64 ,C Print ס"מ, 

חתום, מתואר, מתוארך וממוספר 25/50 

על גבי מדבקה.

Vik Muniz )b. 1961(
Montagne Saint-Victoire,  seen 

from Montbriand, 2006,

C Print, 52X64 cm.

Signed, titled, dated and 

numbered 25/50 on a sticker.

$ 3,000 - 5,000

188



גיולה טורנאי )1928 – 1861(
גינה ביפן,

שמן על בד, 80X60 ס"מ,

חתום.

מקור: אוסף זיגמונד הולטצשר.

Gyula Tornai )1861 - 1928(
Garden in Japan,

Oil on canvas, 80X60 cm.

Signed.

Provenance: Collection of Sigmund Holitscher.

$ 10,000 - 15,000 255
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ינקל אדלר )1949 – 1895(
,Still life with fruits

שמן על עץ, 21X30.5 ס"מ,

חתום.

מקור: אוסף שרה ואדם אייל.

Jankel Adler )1895 - 1949(
Still life with fruits,

Oil on wood, 21X30.5 cm.

Signed.

Provenance: Sara and Adam Eyal Collection.

$ 4,000 - 6,000 256

190



257

ינקל אדלר )1949 – 1895(
,1926 ,Woman Figure )The Bride(

שמן וחול על עץ, 48X36 ס״מ,

גובה: 155 ס"מ,

חתום ומתוארך.

Jankel Adler )1895 - 1949(
Woman Figure )The Bride(, 1926,

Oil and sand on wood, 48x36 cm.

height: 155 cm.

Signed and dated.

$ 5,000 - 8,000

מקור: אוסף שרה ואדם אייל.

Provenance: Sara and Adam Eyal 

Collection.

258

ינקל אדלר )1949 – 1895(
טבע דומם, 1944,

שמן על בד מוצמד לעץ, 21X26 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך מאחור.

Jankel Adler )1895 - 1949(
Still Life, 1944,

Oil on canvas laid down on board, 21x26 cm.

Signed. Signed and dated on the reverse.

$ 4,000 - 6,000

מקור: אוסף שרה ואדם אייל.

Provenance: Sara and Adam Eyal Collection.
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259

בלה קאדר )1956 – 1877(
נערה,

טמפרה על נייר, 30X21 ס"מ,

חתום.

Bela Kadar )1877 - 1956(
Girl,

Tempera on paper, 30x21 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

260

בלה קאדר )1956 – 1877(
ללא כותרת,

דיו ואקוורל על נייר,

17.5X18 ס"מ,

חתום.

Bela Kadar )1877 - 1956(
Untitled,

Ink and watercolor on paper, 

17.5X18 cm.

Signed.

$ 2,000 - 3,000

192



261

ארתור שיק  )1951 – 1894(
רבנים עם בשמים לתורה,

טמפרה על נייר, 27X22 ס"מ,

חתום.

Arthur Szyk )1894 - 1951(
Rabbis with Perfumes for the Torah,

Tempera on paper, 27x22 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

262

ארתור סגל )1944 – 1875(
צופים ורקדנית, 

גואש על נייר, 40x33 ס"מ, 

חתום.

Arthur Segal )1875 - 1944(
Viewers and Dancer,

Gouache on paper, 40x33 cm.

Signed.

$ 1,500 - 2,000

מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Provenance: The art collection of the poet 

Nathan Zach.

193
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



263

פרידריך גאורמן )1862 – 1807(
נוף עם פרות,

שמן על נייר מוצמד לבד, 27.5X40 ס"מ,

חתום.

Friedrich Gauermann )1807 - 1862(
Landscape with Cows,

Oil on paper laid down on canvas, 

27.5X40 cm.

Signed.

מקור: אוסף משפחת שטרנפלד.

Provenance: Sternfeld Family 

Collection.

$ 5,000 - 8,000

264

יוסף פלוך )1977 – 1894(
נוף, 

שמן על בד, 71.5X98 ס"מ,

חתום.

Joseph Floch )1894 – 1977(
Landscape,

Oil on canvas, 71.5X98 cm.

Signed.

$ 3,000 - 5,000

194



266

מאנה כץ )1962 – 1894(
נוף עם עגלה, 1933,

גואש על נייר, 50X65 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

Mane-Katz )1894 - 1962(
Landscape with a Wagon, 1933,

Gouache on paper, 50X65 cm.

Signed and dated.

$ 1,500 - 2,000

קונסטנטין גורבטוב )1945 – 1876(
נוף, 

שמן על בד מוצמד לקרטון,

35X53 ס"מ, 

חתום.

Konstantin Ivanovich Gorbatov )1876 - 1945(
Landscape,

Oil on canvas laid down on cardboard,

35X53 cm.

Signed.

$ 10,000 - 15,000 265
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267

מארק שאגאל )1985 – 1887(
תמות נפשי עם פלישתים,

תחריט צבוע, 44X33 ס"מ,

חתום וממוספר 23/100.

Marc Chagall )1887 - 1985(
My Soul will Die with Philistines,

Painted etching, 44x33 cm.

Signed and numbered 23/100.

$ 2,000 - 3,000

268

פאבלו פיקאסו )1973 - 1881(
לוחם שוורים, 1949, 

ליטוגרפיה, 50X64.5 ס"מ,

חתום, מתוארך וממוספר 1/50.

Pablo Picasso )1881 - 1973(
Bullfighter, 1949,

Lithography, 50X64.5 cm.

Signed, dated and numbered 1/50.

$ 2,000 - 3,000
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269

פאבלו פיקאסו )1973 - 1881(
,1952 ,Toros Ramie 161

קרמיקה מדורה, קוטר: 20 ס"מ,

חתום בהטבעה מאחור. 

Pablo Picasso )1881-1973(
Toros Ramie 161, 1952,

Ceramic Madura, diameter: 20 cm.

Stamped on the reverse.

$ 3,000 - 5,000

270

דיויד הוקני )נ. 1937(
גרגורי, 1974,

תחריט ואקווטינטה, 91X71 ס"מ, 

חתום וממוספר 41/75. 

David Hockney )b. 1937(
Gregory, 1974,

Etching & Aquatint. 91X71 cm. 

Signed and numbered 41/75.

$ 3,000 - 5,000

מקור: אוסף נחמה ואשר רוזנבלום.

Provenance: Nechama & Asher 

Rosenblum Collection.
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271

מארק שאגאל )1985 - 1887(
The Benediction of Ephraim and Manasseh, 1958 

)Cramer 30(

תחריט צבוע ביד, 53X39 ס"מ,

חתום וממוספר 62/100.

Marc Chagall  )1887 - 1985(
The Benediction of Ephraim and Manasseh, 1958 

)Cramer 30(

Hand painted etching, 53X39 cm.

Signed and numbered 62/100.

$ 1,000 - 1,500

272

מארק שאגאל )1985 - 1887(
,1958 ,Lot et Ses Filles

תחריט צבוע ביד, 53X39 ס"מ,

חתום וממוספר 56/100.

Marc Chagall  )1887 - 1985(
Lot and His Daughters, 1958, 

Hand painted etching, 53x39 cm.

Signed and numbered 56/100.

$ 1,000 - 1,500
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Gregoire Michonze )1902 - 1982( 301. גרגואר מישונז
חיות בטבע, 1963, שמן על בד, 46X61 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 900 - 1,200

Gregoire Michonze )1902 - 1982( 302. גרגואר מישונז
מגרש משחקים, שמן על בד, 33X46 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000

Israel Paldi )1892 - 1979( 305. ישראל פלדי
דמויות בצפת, שמן על נייר מוצמד לבד, 50X60 ס"מ, חתום.

$ 700 – 1,000

Jacob Wexler )1912 - 1995( 306. יעקב וכסלר
נוף עירוני, 1991, שמן על בד, 55X74 ס"מ, חתום. חתום ומתוארך מאחור.

$ 800 - 1,200

Izhak Frenkel - Frenel )1899 - 1981( 303. יצחק פרנקל פרנל
נוף צפת, שמן על קרטון, 16X21 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

Josef Herman )1911 - 2000( 307. יוסף הרמן
Spanish Village at Dusk, 1959, שמן על מזוניט, 17X23 ס"מ. חתום ומתוארך מאחור.

$ 1,200 - 1,600

Izhak Frenkel - Frenel )1899 - 1981( 304. יצחק פרנקל פרנל
נוף צפת, שמן על קרטון, 18X46 ס"מ, חתום.

$ 300 - 500

 Albert Goldman )1922 - 2011( 308. אלברט גולדמן
נוף, שמן על בד, 80X100 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000
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 Leon Weissberg )1895 - 1943( 309. לאון וייסברג
נשים ליד השולחן, 1941, שמן על קרטון, 34X41 ס"מ, חתום. חתום ומתוארך מאחור.

$ 2,000 - 3,000

Ruth Schloss )1922 - 2013( 313. רות שלוס
נערה עם סיר, שמן על בד, 24X35 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600

Yosl Bergner )1920 - 2017( 310. יוסל ברגנר
המלאך והכלים, שמן על נייר מוצמד לעץ, 42X53 ס"מ, חתום.

$ 2,000 - 3,000

Leo Roth )1914 - 2002( 314. לאו רוט
פנים, 1991, שמן על בד, 77X100 ס"מ, חתום. חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

$ 1,000 - 1,500

Yosl Bergner )1920 - 2017( 311. יוסל ברגנר
חלונות יפו, גואש על נייר, 32X41 ס"מ, חתום.

$ 1,000 - 1,500

Leo Roth )1914 - 2002( 315. לאו רוט
נוף עם עשן, שמן על בד, 80X100 ס"מ, חתום.

$ 1,000 - 1,500

Yosl Bergner )1920 - 2017( 312. יוסל ברגנר
צעצועים, שמן על בד, 33X48 ס"מ, חתום. חתום מאחור.

$ 1,500 - 2,000

Yechiel Krize )1909 - 1968( 316. יחיאל קריזה
בית כנסת,  שמן על קרטון, 48X68 ס"מ, חתום.

$ 1,000 - 1,500
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Itzhak Danziger )1916 - 1977( 317. יצחק דנציגר
ללא כותרת, פסטל וקולאז' על נייר, 21X33 ס"מ, חתום בר״ת.

$ 300 - 500

Michael Gross )1920 - 2004( 321. מיכאל גרוס
ללא כותרת, אקוורל על נייר, 70X100 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

Moshe Kupferman )1926 - 2003( 318. משה קופפרמן
ללא כותרת, טכניקה מעורבת על נייר, 17.5X25 ס"מ, חתום.

 $ 400 - 600 

Neville Johnson )1911 - 1999( 322. נוייל ג'ונסון
נערה, 1970, אקוורל על קרטון, 22X26 ס"מ, חתום ומתוארך.

1,000 - 700 $ מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Moshe Kupferman )1926 - 2003( 319. משה קופפרמן
קומפוזיציה, פחם על נייר, 25X35 ס"מ, חתום.

$ 400 - 600

Jan Rauchwerger )b. 1942 .323. יאן ראוכוורגר )נ
עלים וציפורים, 1987, טכניקה מעורבת על נייר, 30.5X30.5 ס"מ, חתום ומתוארך.

600 - 400 $ מקור: אוסף האמנות של רפי לביא.

Avigdor Stematsky )1908 - 1989( 320. אביגדור סטימצקי
ללא כותרת, 1960, אקוורל על נייר, 50X65 ס"מ, חתום ומתוארך.

900 - 600 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Sionah Tagger )1900 - 1988( 324. ציונה תג'ר
אש, שמן וטכניקה מעורבת על זכוכית, 37X46 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800
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325. לאה ניקל
 Lea Nikel

)1918 - 2005(
ללא כותרת, 1964,

טכניקה מעורבת על נייר, 

56X42 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 2,000 - 3,000
מקוריות הציור אושרה ע”י 

מירה אבגר, נכדתה של 

האמנית.

329. אנטול זוורב
 Anatole Zverov

)1931 - 1986(
ללא כותרת, 1980,

שמן על קרטון, 50X40 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

$ 1,000 - 1,500
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

326. רפי לביא
Raffi Lavie

)1937 - 2007(
רכבת ושמש, 1958,

אקוורל ואקריליק על נייר, 

50X35 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 700 - 1,000

330. אברהם נתון
Avraham Naton

)1906 - 1959(
מופשט, 1959,

אקוורל על נייר, 46X34 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 400 - 600

327. רפי לביא
Raffi Lavie

)1937 - 2007(
ללא כותרת, 1967,

טכניקה מעורבת וקולאז' 

על נייר, 49X35 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 350 - 500
מקור: אוסף האמנות של 

רפי לביא.

331. מיכאל דרוקס
Michael Druks

)1940 - 2022(
ללא כותרת, 2005,

גואש ואקוורל על נייר, 

46X34 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 300 - 500

328. רפי לביא
Raffi Lavie

)1937 - 2007(
ללא כותרת, 1996,

טכניקה מעורבת על נייר, 

40X31 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 400 - 600
מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

332. יחזקאל שטרייכמן
 Yehezkel Streichman

)1906 - 1993(
ללא כותרת, 1969,

פנדה ואקוורל על נייר, 

68X48 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 600 - 900
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 Mordecai Ardon )1896 - 1992( 333. מרדכי ארדון
ללא כותרת, אקוורל על נייר, 23X32 ס"מ, חתום.

2,500 - 1,800 $ מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Jose Mijares )1921 - 2004( 334. חוזה מג'ארס
ללא כותרת, שמן על דיקט, 50X70 ס"מ, חתום.

$ 2,000 - 3,000

Aharon Messeg )1942 - 2018( 338. אהרון מסג
ללא כותרת, שמן על בד, 60X77 ס"מ, חתום.

2,000 - 1,500 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Pinhas Cohen Gan )b. 1942 .335. פנחס כהן גן )נ
דמות בשחור, 1976, טכניקה מעורבת על שכבות נייר, 31X41 ס"מ,  חתום ומתוארך.

600 - 400 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Moshe Castel )1909 - 1991( 339. משה קסטל
הללויה, שמן על מזוניט, 37X45 ס"מ, חתום.

$ 3,000 - 5,000

Pinhas Cohen Gan )b. 1942 .336. פנחס כהן גן )נ
דמות, 1976, טכניקה מעורבת על שכבות נייר, 31X41 ס"מ, חתום ומתוארך.

600 - 400 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Ovadia Alkara )b. 1936 .340. עובדיה אלקרא )נ
מסדרת הבולים, שמן על בד, 62X97 ס"מ. חתום.

$ 2,000 - 3,000

 Lea Nikel )1918 - 2005( 337. לאה ניקל
משולש, 1998, אקריליק וקולאז' על בד מוצמד לדיקט, 20.5X41 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום ומתוארך מאחור.
2,500 - 1,800 $ מקוריות הציור אושרה ע”י מירה אבגר, נכדתה של האמנית.
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341. פריד אבו-שקרה
Farid Abu-Shakra

)b. 1963 .נ(
ואתן ארץ חמדה, 2018,

מעטפה ובולים, 30X26 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

345. יעקב דורצ'ין
 Yaacov Dorchin

)b. 1946 .נ(
ללא כותרת, 1969,

שמן על בד, 74X60 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 1,000 - 1,500
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

342. פאטימה אבו רומי 
Fatima Abu rumi

)b. 1980 .נ(
ללא כותרת, 2016,

שערות עם רקמה,

50X36 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 1,000 - 1,500

346. מרים כבסה 
 Miriam Cabessa

)b. 1966 .נ(
דמות, 1998,

טכניקה מעורבת על 

מזוניט, 54X39 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

$ 1,000 - 1,500
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

343. פאטימה אבו רומי 
Fatima Abu rumi

)b. 1980 .נ(
מועדים לשמחה, 2016,

שערות עם רקמה,

50X36 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 1,000 - 1,500

347. מרילו לוין
Marilou Levin

)b. 1967 .נ(
,1999 ,She Just Smiled

אקריליק ועיפרון על עץ, 

קוטר: 58 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

$ 600 - 900
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.

344. חאדר ושאח 
Khader Oshah

)b. 1980 .נ(
ללא כותרת, 

רקמה, 63X37 ס"מ,

חתום.

$ 600 - 900

348. יגאל עוזרי
Yigal Ozeri

)b. 1958 .נ(
תיבת פנדורה,

שמן על בד, 80X50 ס"מ,

חתום.

$ 1,000 - 1,500
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.
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349. יגאל תומרקין
 Igael Tumarkin

)1933 - 2021(
דמות עם כובע, 1957,

גואש ואקוורל על נייר, 

32X24 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

353. שלום סבא
Shalom Sebba

)1897 - 1975(
דמויות,

פחם על נייר, 16X11.5 ס"מ.

$ 400 - 600
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.

350. יגאל תומרקין
 Igael Tumarkin

)1933 - 2021(
,Miralo

גואש ואקוורל על נייר, 

32X24 ס"מ.

$ 600 - 900

354. יגאל תומרקין
 Igael Tumarkin

)1933 - 2021(
 The Artist as Suffering

,1997 ,from Meningitis

גואש, עיפרון וקולאז' על 

נייר, 50X38 ס"מ,

חתום, מתואר ומתוארך.

$ 600 - 900

351. מאיר פיצ'חדזה
 Meir Pichhadze

)1955 - 2010(
נערה,

אקוורל על נייר מוצמד 

לעץ, 24X18 ס"מ,

חתום.

$ 600 - 900
מקוריות הציור אושרה ע"י 

דביר אביאל, מנהל עיזבון 

האמן מאיר פיצ'חדזה.

355. יגאל תומרקין
 Igael Tumarkin

)1933 - 2021(
לורד, 2006,

טכניקה מעורבת על נייר, 

50X30 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

352. מאיר פיצ'חדזה
 Meir Pichhadze

)1955 - 2010(
נערה,

טכניקה מעורבת על נייר 

מוצמד לבד, 27X20 ס"מ,

חתום.

$ 700 - 1,000
מקוריות הציור אושרה ע"י 

דביר אביאל, מנהל עיזבון 

האמן מאיר פיצ'חדזה.

356. יגאל עוזרי
Yigal Ozeri

)b. 1958 .נ(
דמות עם כובע,

שמן וקולאז' על בד, 

55X50 ס"מ, 

חתום.

$ 800 - 1,200
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.
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Pamela Levi )1949 - 2004( 357. פמלה לוי
זוג בבגד ים, 1997, שמן על בד, 20X20 ס"מ, חתום ומתוארך מאחור. 

$ 500 - 800

Pinhas Cohen Gan )b. 1942 .363. פנחס כהן גן )נ
דמות ונוסחא, 1976, גואש וטכניקה מעורבת על נייר, 31X40 ס"מ,  חתום ומתוארך.

600 - 400 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Pamela Levi )1949 - 2004( 358. פמלה לוי
הצייר גבי קלזמר עם תרבוש אדום, 1999, שמן על נייר, 70X100 ס"מ,  חתום ומתוארך.

$ 800 - 1,200

Avraham Ofek )1935 - 1990( 362. אברהם אופק
דמות, שור ובתים, גואש על נייר, 46X61 ס"מ, חתום.

$ 800 - 1,200

Uri Lifshitz )1936 - 2011( 359. אורי ליפשיץ
לוחם שוורים, שמן על נייר מוצמד לבד, 57X76 ס"מ, חתום.

$ 1,200 – 1,600

Avraham Ofek )1935 - 1990( 361. אברהם אופק
דמות, שור ובתים, גואש על נייר, 45X61 ס"מ, חתום.

800 - 500 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Keren Shpilsher )b. 1977 .360. קרן שפילשר )נ
זהירות, צבע טרי, 2010, טוש וגואש על שק מלט, 75X100 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 2,000 - 3,000

Isaac Maimon )b. 1951 .364. יצחק מימון )נ
נשים בבית קפה, אקריליק על בד, 39X59 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000
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Ludwig Blum )1891 - 1974( 365. לודוויג בלום
נגבה, 1948, אקוורל על נייר, 46X59 ס"מ, חתום, מתואר ומתוארך. 

$ 1,200 - 1,600

Leon Engelsberg )1908 - 1998( 369. לאון אנגלסברג
נוף הרי ירושלים, אקוורל על נייר, 50X70 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

 Yochanan Simon )1905 - 1976( 366. יוחנן סימון
דמויות בקיבוץ, 1956, דיו ופנדה על נייר, 40X56 ס"מ,  חתום ומתוארך.

$ 1,500 - 2,000

Avigdor Stematsky )1908 - 1989( 370. אביגדור סטימצקי
דמויות ונוף, 1945, אקוורל על נייר, 32X45 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 500 - 800

Ruth Schloss )1922 - 2013( 367. רות שלוס
יפו, דיו ואקוורל על נייר, 33X47 ס"מ, חתום.

$ 400 - 600

Joseph Zaritsky )1891 - 1985( 371. יוסף זריצקי
נוף תל אביב מהגג, אקוורל על נייר, 49X69 ס"מ, חתום.

$ 1,000 - 1,500

Shraga Weil )1918 - 2009( 368. שרגא ווייל
בית, 1958, אקוורל על נייר, 48X63 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 400 - 600

Gregoire Michonze )1902 - 1982( 372. גרגואר מישונז
פרה במרעה, 1958, דיו ופחם על נייר, 50X70 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 400 - 600
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Leopold Levy )1882 - 1966( 373. לאופולד לוי
נוף, שמן על בד, 50X65 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

Zvi Raphaeli )1924 - 2005(  377. צבי רפאלי
נוף, שמן על בד, 60X80 ס"מ, חתום.

$ 300 - 500

Izhak Frenkel - Frenel )1899 - 1981( 374. יצחק פרנקל פרנל
נוף צפת, שמן על בד, 54X65 ס"מ, חתום.

$ 800 - 1,200

 Ludwig Meidner )1884 - 1966( 378. לודביג מיידנר
נוף,  שמן על קרטון, 20X26.5 ס"מ, חתום מאחור. 

5,000 - 3,000 $ מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

 Unidentified Artist 375. אמן לא מזוהה
נוף, שמן על בד, 46X55 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

Arie Sartani )1920 - 2017( 379. אריה סרטני
ירושלים, שמן על בד, 65X92 ס"מ, חתום.

$ 800 - 1,200

Izhak Frenkel - Frenel )1899 - 1981( 376. יצחק פרנקל פרנל
ירושלים, שמן על עץ, 19X47 ס"מ, חתום ומתואר ירושלים.

$ 600 - 900

 Paul Emile Pissarro )1884 - 1972( 380. פול אמיל פיסארו
נוף נהר עם עץ, גואש ופסטל על נייר, 25X32 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600
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Uri Lifshitz )1936 - 2011( 381. אורי ליפשיץ
נשר, שמן על מזוניט, 50X46 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600

Menashe Kadishman )1932 - 2015( 385. מנשה קדישמן
כבשים, אקריליק על נייר מוצמד לבד, 52X66 ס"מ, חתום ומוקדש.

$ 1,500 - 2,000

 Mane-Katz )1894 - 1962( 382. מאנה כץ
סוסים, אקוורל על נייר, 32X47 ס"מ, חתום.

$ 600 - 900

Menashe Kadishman )1932 - 2015( 386. מנשה קדישמן
דיוקן ואייל, טכניקה מעורבת על נייר, 50X60 ס"מ, חתום. חתום מאחור.

$ 800 - 1,200

Israel Paldi )1892 - 1979( 383. ישראל פלדי
חיה, שמן וגואש על קרטון, 50X70 ס"מ, חתום.

$ 400 - 600

Ahmad Kanaan  )b. 1965 .387. אחמד כנעאן )נ
סוסים, שמן על בד, 55X70 ס"מ, חתום.

$ 1,500 - 2,000

Jacques Chapiro )1887 - 1972( 384. ז'אק שפירו
עובדים בשדה, שמן על בד, 27X46 ס"מ, חתום.

$ 1,000 - 1,500

Simcha Shirman  )b. 1947 .388. שמחה שירמן )נ
סוסים, צילום, 25X38 ס"מ,

$ 200 - 300
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389. מנשה קדישמן
Menashe Kadishman

)1932 - 2015(
כבשה,

אקריליק על בד,

60X50 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

$ 1,000 - 1,500

394. מנשה קדישמן
Menashe Kadishman

)1932 - 2015(
כבשים במנוחה,

אקריליק על נייר עבה 

מוצמד לבד, 90X62 ס"מ,

חתום.

$ 1,000 - 1,500

390. מנשה קדישמן
Menashe Kadishman

)1932 - 2015(
ללא כותרת,

אקריליק על בד,

75X60 ס"מ,

חתום מאחור.

$ 1,500 - 2,000

395. אסד עזי
Asad Azi

)b. 1955 .נ(
ללא כותרת,

שמן על נייר מוצמד לבד, 

59X42 ס"מ,

חתום.

$ 800 - 1,200

391. מנשה קדישמן
Menashe Kadishman

)1932 - 2015(
כבשה צהובה,

אקריליק על בד,

80X60 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

$ 1,200 - 1,600

393. מנשה קדישמן
Menashe Kadishman

)1932 - 2015(
כבשה סגולה,

אקריליק על בד,

65X50 ס"מ,

חתום.

$ 1,000 - 1,500

392. מנשה קדישמן
Menashe Kadishman

)1932 - 2015(
סוס,

אקריליק על בד,

80X60 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

$ 1,200 - 1,600

396. אורי ליפשיץ
Uri Lifshitz

)1936 - 2011(
ללא כותרת,

טכניקה מעורבת על הדפס 

מוצמד לבד, 100X70 ס"מ, 

חתום.

$ 1,500 - 2,000
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 Lea Nikel )1918 - 2005( 397. לאה ניקל
ללא כותרת, 1980, שמן ועפרונות על בד, 20X24 ס"מ, חתום. מתוארך מאחור.

3,000 - 2,000 $ מקוריות הציור אושרה ע”י מירה אבגר, נכדתה של האמנית.

Zvi Mairovich )1911 - 1974( 398. צבי מאירוביץ
נמל חיפה, שמן על בד, 60X81 ס"מ, חתום.

$ 1,500 - 2,000

Henry Shelesnyak )1938 - 1980( 399. הנרי שלזניאק
ללא כותרת, טכניקה מעורבת על נייר, 50X70 ס"מ, חתום.

1,600 - 1,200 $ מקור: גלריה הסנקלוור, ברלין. אוסף גבי ועמי בראון.

Gal Weinstein )b. 1970 .400. גל ויינשטיין )נ
ללא כותרת, צמר גפן וצמר פלדה על עץ, קוטר: 45 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600

Moshe Givati )1934 - 2012( 401. משה גבעתי
דיפטיך: ללא כותרת, שמן על בד, 130X160 ס"מ, לא חתום.

$ 1,500 - 2,000

402. רפי לביא 
Raffi Lavie

)1937 - 2007(
ללא כותרת, 2004, 

אקריליק ועיפרון על 

עץ, 37X38.5 ס"מ, 

חתום ומתוארך. חתום 

ומתוארך מאחור.

 $ 1,000 - 1,500
מקור: אוסף רפי לביא.

403. בני אפרת
Benny Efrat

)b. 1936 .נ(
ללא כותרת, 1979, 

טכניקה מעורבת על 

בד, 109.5X121 ס"מ, 

חתום ומתוארך מאחור. 

$ 2,000 - 3,000

Pinchas Abramovich )1909 - 1986( 404. פנחס אברמוביץ
חלון, שמן על בד, 54X65 ס"מ, חתום.

600 - 400 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

ספרות ותערוכה: ערבי – שפם סגול, רפי לביא ציורים 2003-2005, 

גלריה גבעון,  גלריה אספרגר, עמ' 31 )מצולם(.
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405. סמדר אליאסף
 Smadar Eliasaf

)b. 1952 .נ(
ללא כותרת, 2005,

שמן על בד, 80X60 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

$ 1,000 - 1,500
מקור: אוסף האמנות של 

רפי לביא.

409. לאה ניקל
 Lea Nikel

)1918 - 2005(
ללא כותרת, 1984,

אקריליק על נייר,

64X50 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 1,800 - 2,500
מקוריות הציור אושרה ע”י 

מירה אבגר, נכדתה של 

האמנית.

406. עדו בר-אל 
Ido Bar-El
)b. 1959 .נ(

מגירה,

שמן על מגירה, 44X37 ס"מ, 

חתום.

$ 500 - 800
מקור: אוסף האמנות של 

רפי לביא.

410. יחיאל קריזה
Yechiel Krize

)1909 - 1968(
דמות,

שמן על בד, 45X37 ס"מ,

חתום. 

$ 500 - 800
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.

408. נמרוד קורן
Nimrod Koren

)b. 1963 .נ(
ללא כותרת, 1998,

אקריליק על בד,

25X24 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 300 - 500

411. פנחס כהן גן
Pinhas Cohen Gan

)b. 1942 .נ(
ללא כותרת,

שמן וטכניקה מעורבת על 

נייר, 99X105 ס"מ.

$ 1,500 - 2,000 

407. לאון זק
 Leon Zack

)1892 - 1980(
ללא כותרת, 1957,

שמן על בד, 65X54 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 2,000 - 3,000
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

412. יגאל עוזרי
Yigal Ozeri

)b. 1958 .נ(
ללא כותרת, 1991,

שמן על בד, 227X107 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 2,000 - 3,000
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.
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Avraham Naton )1906 - 1959( 413. אברהם נתון
נגנים, דיו על נייר, 32X36 ס"מ.

$ 500 - 800

Jankel Adler )1895 - 1949( 417. ינקל אדלר
דמות בפרופיל, טכניקה מעורבת על נייר, 33X48 ס"מ, חתום.

2,500 - 1,800 $ מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Shraga Weil )1918 - 2009( 414. שרגא ווייל
יעקב ועשיו, 1956, דיו וטוש על נייר, 45X61 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 500 - 800

Sionah Tagger )1900 - 1988( 418. ציונה תג'ר
דמויות בשוק, 1932,  אקוורל על נייר, 20X29 ס"מ, חתום, מוקדש ומתוארך.

800 - 500 $ מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

 Marinel Maryan Meir )1933 - 1955( מאיר )415. מרינל )מריאן
דמויות, דיו על נייר, 35X47 ס"מ, חתום.

500 - 300 $ מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Jozef Israels )1824 - 1911( 419. יוזף ישראלס
דמות ליד השולחן, פחם על נייר, 17X25 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

Jules Pascin )1885 - 1930( 416. ז'ול פסקין
דמות עם כובע, אקוורל על נייר, 14X18 ס"מ, חתום בחותמת.

800 - 600 $ מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Bela Kadar )1877 - 1956( 420. בלה קאדר
דמויות וסוס, דיו על נייר, 40X56 ס"מ, חתום.

$ 600 - 900
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421. שרגא ווייל
Shraga Weil
)1918 - 2009(

משיר השירים, 1956,  

מונופרינט על נייר,

100X70 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

$ 700 - 1,000

422. יחיאל קריזה 
Yechiel Krize

)1909 - 1968(
דיוקן עצמי בסטודיו, גואש 

ואקוורל על נייר, 46X31 ס"מ, 

חתום.

$ 400 - 600

423. נפתלי בזם 
Naftali Bezem

)1924 - 2018(
דיוקן עצמי, דיו ופחם על נייר, 

98X69 ס"מ, חתום.

$ 1,000 - 1,500

424. ראובן רובין
Reuven Rubin

)1893 - 1974(
הדייג, 1944,

טוש על נייר, 35X27 ס"מ, 

חתום, מתוארך ומוקדש.

$ 2,000 - 3,000
מקוריות הציור אושרה ע״י גב׳ 

כרמלה רובין, בית ראובן, תל 

אביב.

 

425. לאון בקסט 
Leon Bakst

)1866 - 1924(
רקדנית, 1921, טוש ואקוורל 

על נייר, 27X20 ס"מ, חתום 

ומתוארך.

 $ 1,500 - 2,000
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

426. ג'ורג' קארס
George Kars
)1882 - 1945(

נערה, 1933, פחם על נייר, 

62X47 ס"מ, חתום ומתוארך.

 $ 400 - 600
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

427. ינקל אדלר 
Jankel Adler
)1895 - 1949(

,)opus 123( Figure

אקוורל על נייר, 48X36 ס"מ.

$ 1,800 - 2,500

428. ינקל אדלר 
Jankel Adler
)1895 - 1949(

דמות,

טכניקה מעורבת על נייר, 

44X30 ס"מ,

חתום.

$ 1,800 - 2,500
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.
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Pinhas Cohen Gan )b. 1942 .434. פנחס כהן גן )נ
דמות בקופסה, אקריליק וגואש על קופסת קרטון, 42X64 ס"מ,

$ 500 - 800

 Avigdor Arikha )1929 - 2010( 433. אביגדור אריכא
3 ציורים ממוסגרים יחדיו: ללא כותרת, 1959, דיו על נייר, 

17X12 ס"מ כל אחד, חתומים ומתוארכים.

$ 700 - 1,000

Nachum Gutman )1898 - 1980( 435. נחום גוטמן
ירושלים, שטיח קיר, 150X180 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000

Naftali Bezem )1924 - 2018( 436. נפתלי בזם
ללא כותרת, שטיח קיר, 180X240 ס"מ. 

$ 1,000 - 1,500

Yigal Ozeri )b. 1958 .429. יגאל עוזרי )נ
טבע דומם,  שמן על נייר, 43X55 ס"מ, חתום בר"ת.

1,000 - 700 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Itzhak Danziger )1916 - 1977( 431. יצחק דנציגר
ללא כותרת, 1967, פחם ועיפרון על נייר, 35X50 ס"מ, חתום ומתוארך.

800 - 500 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Itzhak Danziger )1916 - 1977( 432. יצחק דנציגר
ללא כותרת, דיו על נייר, 14X22.5 ס"מ,

600 - 400 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Yigal Ozeri )b. 1958 .430. יגאל עוזרי )נ
ללא כותרת, 1993, טכניקה מעורבת וקולאז' על בד, 70X90 ס"מ, חתום ומתוארך. 

1,500 - 1,000 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.
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437. חן שיש
Khen Shish

)b. 1970 .נ(
ללא כותרת, 

טכניקה מעורבת וקולאז' 

על נייר 56X37 ס"מ.

חתום.

$ 800 - 1,200

441. אביגדור אריכא
 Avigdor Arikha

)1929 - 2010(
ללא כותרת, 1957,

טוש על נייר, 25X15 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 500 - 800

438. מרסל ינקו 
Marcel Janco

)1895 - 1984(
־ששת הימים, מסדר לוח

מים, 1967,

טוש, אקוורל וקולאז' על 

נייר, 33X24 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

$ 800 - 1,200

442. פנחס אברמוביץ
Pinchas Abramovich

)1909 - 1986(
קומפוזיציה, 1966,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך. 

$ 400 - 600
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.

439. שלום סבא
Shalom Sebba

)1897 - 1975(
מתווה לציור קיר,

קולאז' ודיו על נייר, 

48X35 ס"מ.

$ 500 - 800
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.

443. יאן ראוכוורגר
Jan Rauchwerger

)b. 1942 .נ(
נוף, 1974,

שמן על בד, 62X50 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 1,000 - 1,500

440. אביגדור סטימצקי
Avigdor Stematsky

)1908 - 1989(
ללא כותרת,

אקוורל ופחם על נייר, 

61X50 ס"מ.

$ 500 - 800
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.

444. אייקה בראון
Aika brown
)1937 - 1964(

תינוקות, 1964,

שמן על בד, 46X38 ס"מ,

חתום ומתוארך מאחור. 

$ 1,000 - 1,500
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Ilan Baruch )b. 1974 .445. אילן ברוך )נ
שמיים, 1999, שמן על עץ, 17X35 ס"מ, חתום ומתוארך. חתום מאחור.

500 - 300 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

 Hermann Struck )1876 - 1944( 449. הרמן שטרוק
מפרץ חיפה בבוקר, 1940, שמן על עץ, 33X50 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 1,500 - 2,000

Manoucher Niazi )b. 1936 .446. מנושר ניאזי )נ
עצים בכתום, שמן על בד, 70X100 ס"מ, חתום.

$ 600 - 900

 Hermann Struck )1876 - 1944( 450. הרמן שטרוק
נוף, 1922, אקוורל על נייר )כתמים(, 17X25 ס"מ, חתום ומתוארך.

500 - 300 $ מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Shalom Flash )b. 1948 .447. שלום פלש )נ
נוף גלילי, 1999, שמן על בד, 35X50 ס"מ, חתום ומתוארך מאחור. 

$ 300 - 500

Esther Perez-Arad )1921 - 2005( 451. אסתר פרץ ארד
נוף, שמן על בד, 80X114 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600

Arie Azene )b. 1934 .448. אריה אזן )נ
נוף ירושלים, שמן על בד, 60X81 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

Ruth Schloss )1922 - 2013( 452. רות שלוס
בתים, 1951, שמן על בד מוצמד לעץ, 45X60 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 1,200 - 1,600
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Itzo Rimmer )b. 1948 .453. איצו רימר )נ
צאלים, שמן על בד, 60X80 ס"מ, חתום. חתום ומתואר מאחור.

$ 700 - 1,000

David Hendler )1904 - 1984( 457. דוד הנדלר
דמות יושבת ברחוב, שמן על בד, 50X54 ס"מ, חתום.

$ 600 - 900

Amos Keinan )1927 - 2009( 454. עמוס קינן
דמויות בטיילת על רקע יפו, קולאז' על נייר, 69X99 ס"מ, חתום מאחור.

800 - 500 $ מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Ran Hadari )b. 1946 .458. רן הדרי )נ
בית בתל אביב, שמן על קרטון, 75X90 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000

Elad Larom )b. 1976 .455. אלעד לרום )נ
גולש, 2012, שמן על בד, 66X90 ס"מ, חתום ומתוארך מאחור. 

$ 800 - 1,200

Elena Liberman )b. 1971 .459. הלנה ליברמן )נ
רח' המלך ג'ורג', תל אביב, שמן על בד, 80X120 ס"מ, חתום.

$ 1,000 – 1,500

Salah AlKara )b. 1955 .456. סאלח אלקרא )נ
בית ועץ, אקריליק על בד, 30X30 ס"מ, חתום.

$ 300 - 500

Elena Liberman )b. 1971 .460. הלנה ליברמן )נ
רח' המלך ג'ורג', תל אביב, שמן על בד, 60X100 ס"מ, חתום.

$ 1,200 – 1,600
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Ossip Lubitch )1896 - 1990( 461. אוסיף לוביץ
טבע דומם, שמן על בד, 50X61 ס"מ, חתום.

$ 300 - 500

Pinchas Kremegne )1890 - 1981( 462. פנחס קרמן
טבע דומם, שמן על בד, 27X35 ס"מ, חתום.

$ 800 - 1,200

Aharon Messeg )1942 - 2018( 463. אהרון מסג
ארוחת בוקר, 1965, שמן על בד, 60X80 ס"מ, חתום. חתום, מתואר ומתוארך מאחור.

$ 2,500 - 3,500

 Leon Weissberg )1895 - 1943( 464. לאון וייסברג
טבע דומם, שמן על בד, 27X35 ס"מ, חתום.

$ 1,000 - 1,500

Pinchas Kremegne )1890 - 1981( 465. פנחס קרמן
טבע דומם, שמן על בד, 50X61 ס"מ, חתום.

$ 2,000 - 3,000

Pinchas Kremegne )1890 - 1981( 466. פנחס קרמן
טבע דומם, שמן על בד, 46X55 ס"מ, חתום.

$ 2,000 - 3,000

Shmuel Tepler )1918 - 1998( 467. שמואל טפלר
טבע דומם, 1977, שמן על בד, 50X61 ס"מ, חתום. חתום ומתוארך מאחור.

$ 400 - 600

Yosl Bergner )1920 - 2017( 468. יוסל ברגנר
דומם, 1974, שמן על בד, 33X41 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 2,500 - 3,500
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469. אן מדלי
Ann Medley
)1893 - 1989(

קוצים,

שמן על בד, 40X20 ס"מ,

חתום.

$ 300 - 500

473. יעקב וכסלר
Jacob Wexler

)1912 - 1995(
פרחים, 1985,

שמן ופחם על בד,

81X55 ס"מ,

חתום. חתום ומתוארך 

מאחור.

$ 800 - 1,200

470. ארתור קולניק
Arthur Kolnik

)1890 - 1972(
אגרטל פרחים,

שמן על דיקט, 46X26 ס"מ,

חתום.

$ 500 - 800

474. יצחק פרנקל פרנל
Izhak Frenkel - Frenel

)1899 - 1981(
דומם וגיטרה,

שמן על בד, 53X42 ס"מ,

חתום.

$ 800 - 1,200

471. אסתר קארפ 
Esther Carp
)1897 - 1970(

פרחים על השולחן,

שמן על קרטון, 60X45 ס"מ, 

חתום.

$ 700 - 1,000

475. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

)1920 - 2017(
אגרטל פרחים,

שמן על בד, 40X30 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

$ 3,000 - 5,000

472. צבי מאירוביץ
Zvi Mairovich

)1911 - 1974(
אגרטל פרחים

שמן על בד, 61X50 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

$ 500 - 800

476. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

)1920 - 2017(
מנורה, 1973,

שמן על בד, 49X39 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 3,000 - 5,000
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George Chemeche )1934 - 2021( 477. ג'ורג' שמש
רקדן, 1969, שמן על בד, 81X100 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 600 - 900

Olga Oreshnikov )b. 1963 .481. אולגה אורשניקוב )נ
ארוחה בטבע, שמן על בד, 100X122 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600

Miloslava Dolezelova )1922 - 1993( 478. מילוסלבה דולזלובה
דמויות עם ילדים, גואש על נייר, 41X46 ס"מ, חתום מאחור.

$ 500 - 800

Unidentified Artist  482. אמן לא מזוהה
נערה, שמן על בד, 75X94 ס"מ, חתום.

$ 300 - 500

Miloslava Dolezelova )1922 - 1993( 479. מילוסלבה דולזלובה
זוג במנוחה, שמן על בד )נפילות צבע(, 160X196 ס"מ.

$ 1,500 - 2,000

 Unidentified Artist  483. אמן לא מזוהה
ללא כותרת, אקריליק על בד, 114X146 ס"מ, חתום. חתום מאחור. 

$ 1,000 - 1,500

Josef Krispel )b. 1974 .480. יוסף קריספל )נ
מתופף, 2008, שמן על בד, 100X120 ס"מ, חתום ומתוארך מאחור. 

$ 1,500 - 2,000

Maayan Revach )b. 1988 .484. מעיין רווח )נ
ללא כותרת, שמן על בד, 100X140 ס"מ, חתום מאחור.

$ 1,000 - 1,500
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485. יעקב וכסלר
Jacob Wexler

)1912 - 1995(
אחות של הליצן, 

שמן על בד, 73X60 ס"מ,

חתום.

$ 800 - 1,200

489. אבי שוורץ 
Avi Schwartz

)b. 1938 .נ(
נערה מול הים,

שמן על בד, 70X50 ס"מ,

חתום.

$ 500 - 800

486. אירנה מורוז
Irena Moroz

)b. 1949 .נ(
נערה עם כלבים, 

שמן על בד, 100X70 ס"מ,

חתום.

$ 1,000 - 1,500

490. מיכאל )מישה( 
רפופורט 

 Michael )Misha(
 Rapoport
)b. 1948 .נ(

נערה יושבת,

טכניקה מעורבת על נייר, 

23X19 ס"מ,

חתום.

$ 500 - 800

487. אסנת בן שלום ריזמן
 Osnat Ben Shalom

Reisman
)b. 1947 .נ(

ילד עם פרחים,

שמן על בד, 80X60 ס"מ,

חתום מאחור.

$ 1,000 - 1,500

491. שיר שבדרון
Shir Shvadron

)b. 1950 .נ(
נערה, הדפס על שקף עם 

תאורה, 70X70 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

488. אסנת בן שלום ריזמן
 Osnat Ben Shalom

Reisman
)b. 1947 .נ(

ילדים,

שמן על בד, 50X40 ס"מ,

חתום.

$ 800 - 1,200

492. בוריס וינוקורוב
Boris Vinokurov

)b. 1948 .נ(
אהבה,

אקריליק על בד, 

80X80 ס"מ,

חתום.

$ 600 - 900
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Amos Yaskil )b. 1935 .495. עמוס ישכיל )נ
אגרטל פרחים, שמן על בד, 23X33 ס"מ, חתום.

$ 400 - 600

 Michael Gorban )b. 1956 .494. מיכאל גורבן )נ
רימונים, שמן על בד, 61X77 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000

 Naftali Golomb )b. 1930 .496. נפתלי גולומב )נ
תירס, שמן על בד, 92X162 ס"מ, חתום.

$ 1,500 - 2,000

Boris Vinokurov )b. 1948 .497. בוריס וינוקורוב )נ
ביגלה, שמן על עץ, 30X35 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

Liliane Klapisch )b. 1933 .498. ליליאן קלאפיש )נ
בקבוק, 2013, שמן על בד, 28X33 ס"מ, חתום ומתוארך מאחור.

$ 1,500 - 2,000 

Liliane Klapisch )b. 1933 .499. ליליאן קלאפיש )נ
טבע דומם, שמן על בד, 27X35 ס"מ, חתום.

$ 1,500 - 2,000 

Avi Balaish )b. 1954 .500. אבי בלאיש )נ
נוף עם שטיח ופירות, שמן על בד, 90X80 ס"מ, חתום.

$ 1,000 - 1,500

Boris Leifer )b. 1946 .493. בוריס לייפר )נ
טבע דומם לבן, שמן על בד, 70X70 ס"מ, חתום.

$ 2,000 - 3,000
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503. מיכאל גורבן
 Michael Gorban

)b. 1956 .נ(
טבע דומם עם גיטרה, שמן 

על בד, 102X76 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600

501. נטלי שטיינפלד - 
בורובקוב 

 Natali Shtainfeld
Borovkov
)b. 1966 .נ(

רימונים על השולחן, 

שמן על בד, 62X49 ס"מ. 

חתום.

$ 600 - 900

505. מאיר פיצ'חדזה
 Meir Pichhadze

)1955 - 2010(
פנים חדר, 

שמן על נייר מוצמד לבד, 

70X49 ס"מ,

חתום.

$ 1,200 - 1,600
מקוריות הציור אושרה ע"י 

דביר אביאל, מנהל עיזבון 

האמן מאיר פיצ'חדזה.

502. גוסטבו ולנזואלה
Gustavo Valenzuela

)b. 1974 .נ(
טבע דומם, 

שמן על בד, 120X90 ס"מ,

חתום.

$ 1,500 - 2,500

506. מיכל גולדמן
 Michal Goldman

)b. 1955 .נ(
טבע דומם על המרפסת, 

1991, שמן על בד,

50X41 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 400 - 600
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.

507. יוכבד ויינפלד
Yocheved Weinfeld

)b. 1947 .נ(
ללא כותרת, 1972,

שמן על בד, 81X65 ס"מ,

חתום ומתוארך.

$ 800 - 1,200
מקור: אוסף רפי לביא.

504. נתן פרניק 
Natan Pernick

)b. 1980 .נ(
גרעיני אבטיח,

שמן על בד, 55X55 ס"מ,

חתום.

$ 1,800 - 2,500

508. מיכאל ארגוב
Michael Argov

)1920 - 1982(
בקבוק ו-2 צנצנות, 1981, 

שמן על בד, 93X90 ס"מ,

חתום ומתוארך. חתום 

ומתוארך מאחור.

$ 1,500 - 2,000
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 Erno Erb )1878 - 1943( 509. ארנו ארב
מתפלל, שמן על קרטון, 25X35 ס"מ, חתום.

$ 1,000 - 1,500

Shalom Moskovitz- Zeegermacher )1895 - 1980( 510. שלום מוסקוביץ - הזייגרמאכר
ויבואו שני המלאכים..., טמפרה על נייר, 33X47 ס"מ, חתום.

$ 1,500 - 2,000

Avraham Ofek )1935 - 1990( 511. אברהם אופק
זוג, גואש על נייר, 20X25 ס"מ, חתום.

1,200 - 800 $ מקור: אוסף גבי ועמי בראון.

Eliahu Sigard )1901 - 1975( 512. אליהו סיגרד
דמויות ואהלים, 1925, אקוורל על נייר, 15X22 ס"מ, חתום ומתוארך.

600 - 400 $ מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

513. קונסטנטין שבצ'נקו 
 Konstantin

Szewczenko
)1915 - 1991(

הנחת תפילין, שמן על בד, 

50X40 ס"מ, חתום.

$ 600 - 900

514. יעקב איזנשר 
Jakob Eisenscher

)1896 - 1980(
דמות, שמן על בד, 

100X73 ס"מ, חתום.

$ 1,000 - 1,500

515. פול אנסלדי
Paul Ansaldi

)1875 - 1914(
שער הפרחים, 1904,

שמן על בד מוצמד לקרטון, 

28X18 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

$ 700 - 1,000
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

516. שלום מוסקוביץ - 
הזייגרמאכר

 Shalom Moskovitz-
Zeegermacher

1895 - 1980
אברהם והגר,

טמפרה על נייר,

50X35 ס"מ,

חתום.

$ 2,000 - 3,000
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517. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

)1920 - 2017(
כלייזמר,

שמן על בד, 40X30 ס"מ,

חתום. חתום מאחור.

$ 3,000 - 5,000

521. יצחק פרנקל פרנל
Izhak Frenkel - Frenel

)1899 - 1981(
נער, 

שמן על בד, 24X19 ס"מ,

חתום.

$ 500 - 800

518. יוסל ברגנר
Yosl Bergner

)1920 - 2017(
כלייזמרים,

שמן על בד, 40X30 ס"מ,

חתום. חתום ומתואר 

מאחור. 

$ 3,000 - 5,000

522. לאזוס קולוזוורי
Lajos Koloszvary

)1899 - 1981(
דמות דתית,

שמן על בד, 24X19 ס"מ,

חתום.

$ 500 - 800

519. אלברט גולדמן
 Albert Goldman

)1922 - 2011(
כנר על הגג,

שמן על בד, 60X50 ס"מ,

חתום.

$ 400 - 600

523. לאזוס קולוזוורי
Lajos Koloszvary

)1899 - 1981(
דמות דתית,

שמן על בד, 24X19 ס"מ,

חתום.

$ 500 - 800

520. ארנסט אופלר
Ernst Oppler

)1867 - 1929(
דמות יהודי,

שמן על מזוניט, 

58X43 ס"מ,

חתום.

$ 2,000 - 3,000

524. אמן לא מזוהה
 Unidentified Artist

נער עם כובע, 1950,

פסטל על נייר, 42X28 ס"מ, 

חתום ומתוארך.

$ 300 - 500
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Israel Paldi )1892 - 1979( 525. ישראל פלדי
ילד עם חיות, שמן על בד, 54X72 ס"מ, חתום.

$ 800 - 1,200

 Pinchas Litvinovsky )1894 - 1985( 529. פנחס ליטבינובסקי
דמות מול פרחים, שמן על קרטון, 30X47 ס"מ,  חתום.

$ 500 - 800

Kaete Ephraim Marcus )1892 - 1970( 526. קטה אפרים מרכוס
תינוק בעריסה, שמן על בד, 60X80 ס"מ, חתום.

$ 3,000 - 5,000

Aharon Giladi )1907 - 1993( 530. אהרון גלעדי
משפחה, שמן על בד, 50X70 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000

Gavriil Martynovich Gliuk )1912 - 1983( 527. גבריאל מרטינוביץ גליוק
מנוחה בשדה, שמן על בד, 72X93 ס"מ, חתום.

$ 800 - 1,200

Ury Stettner )1935 - 1999( 531. אורי שטטנר
אישה ליד השולחן, שמן על בד, 83X74 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000

 Unidentified Artist 528. אמן לא מזוהה
דמויות בחדר, שמן על דיקט, 26X40 ס"מ, לא חתום.

$ 500 - 800

Avraham Ofek )1935 - 1990( 532. אברהם אופק
דמויות על החוף, שמן על בד, 46X55 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600
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535. יחזקאל שטרייכמן
Yehezkel Streichman

)1906 - 1993(
דמות עם כובע,

שמן על בד מוצמד לעץ, 

39X29 ס"מ,

חתום.

$ 700 - 1,000

533. זורב מרטיאשווילי
Zurab Martiashvili

)b. 1982 .נ(
נערות,

שמן על בד, 110X70 ס"מ,

חתום.

$ 2,000 - 3,000

537. חיים אתר - אפטקר
Chaim Atar Aptekar

)1902 - 1953(
אישה,

שמן על בד, 88X67 ס"מ,

חתום.

$ 3,000 - 5,000

534. שמואל שלזינגר
Shmuel Schlesinger

)1896 - 1986(
נערה,

שמן על קרטון, 38X26 ס"מ, 

לא חתום.

$ 600 - 900
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

538. משה רוזנטליס
Moshe Rosentalis

)1922 - 2008(
נערה,

שמן על בד, 73X60 ס"מ,

חתום.

$ 1,800 - 2,500

536. צבי מאירוביץ
Zvi Mairovich

)1911 - 1974(
דיוקן נערה,

שמן על בד, 61X50 ס"מ,

חתום.

$ 1,000 - 1,500

539. הרי גוטמן 
Harry Guttman

)1933 - 2015(
דמות בעירום,

שמן על בד, 60X50 ס"מ,

חתום.

$ 700 - 1,000

540. רודי להמן 
Rudi Lehmann

)1903 - 1977(
זוג, 

שמן על דיקט, 60X50 ס"מ,

חתום.

$ 1,000 - 1,500
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

229
ת

מי
או

ל
ינ

ב
 ו

ת
לי

א
ר

ש
 י

ת
נו

מ
א



541. רות שלוס
Ruth Schloss

)1922 - 2013(
נערה,

שמן על בד, 60X40 ס"מ,

חתום.

$ 1,500 - 2,000

545. אמן לא מזוהה
 Unidentified Artist

נערה עם כובע,

שמן על בד, 31X23 ס"מ,

חתום.

$ 200 - 300

542. אלקסיס פול אראפוף
 Alexis Paul Arapoff

)1904 - 1948(
ילדה,

שמן על בד, 41X33 ס"מ,

חתום.

$ 1,200 - 1,600

546. ארנולד בלאנש
Arnold Blanch

)1896 - 1968(
ראש אישה, 

שמן על בד, 30X25 ס"מ,

חתום.

$ 600 - 900

543. אמן לא מזוהה
 Unidentified Artist

 ,Portrait Of Saskia

ע"פ רמברנדט,

שמן על בד, 71X60 ס"מ.

$ 400 - 600

547. פול סיטרואן
Paul Citroen
)1896 - 1983(

נערה,

שמן על בד, 32X30 ס"מ,

חתום.

$ 800 - 1,200
מקור: אוסף האמנות של 

המשורר נתן זך.

544. גבריאל מרטינוביץ 
גליוק

 Gavriil Martynovich
Gliuk

)1912 - 1983(
איכרה בשדה,

שמן על בד, 81X74 ס"מ,

חתום.

$ 800 - 1,200

548. ולדימיר איגושב
Vladimir Igoshev

)1921 - 2007(
נערה,

שמן על קרטון, 40X30 ס"מ, 

חתום.

$ 700 - 1,000
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Paul Aizpiri )1919 - 2016( 549. פול איזפירי
ירושלים, 1925, אקוורל על נייר, 19X29 ס"מ, חתום ומתוארך.

1,000 - 700 $  מקור: אוסף האמנות של המשורר נתן זך.

Arthur Kolnik )1890 - 1972( 550. ארתור קולניק
נוף,  שמן על מזוניט, 37X54 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

Samuel Bak )b. 1933 .551. שמואל בק )נ
נוף, גואש על נייר מוצמד לבד, 23X31 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600

Eliahu Gat )1919 - 1987( 552. אליהו גת
צפת, שמן על בד, 60X80 ס"מ, חתום.

$ 1,200 - 1,600

Izhak Frenkel - Frenel )1899 - 1981( 553. יצחק פרנקל פרנל
בדרך לחיפה, שמן על קרטון, 36X45 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

 Mane-Katz )1894 - 1962( 554. מאנה כץ
מזח בים סוער, שמן על קרטון, 50X65 ס"מ, חתום.

$ 2,000 - 3,000

Aharon Kahana )1905 - 1967( 555. אהרון כהנא
נוף, 1938, שמן על בד, 60X73 ס"מ, חתום ומתוארך.

$ 2,500 - 3,500

Rachel Timor )b. 1944 .556. רחל טימור )נ
נוף,  שמן על בד, 50X60 ס"מ, חתום.

$ 400 - 600
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Yossi Breger )1960 - 2016( 557. יוסי ברגר
מגדל אייפל, 70X103 ,C print ,2011 ס"מ, חתום, מתוארך וממוספר 1/5.

$ 1,200 - 1,600

 Simcha Shirman )b. 1947 .561. שמחה שירמן )נ
דמות יושבת על המיטה, צילום, 37X54 ס"מ, ממוספר 1/3 מאחור.

300 - 200 $ מקור: אוסף רפי לביא.

Sharon Yaari )b. 1966 .558. שרון יערי  )נ
כביש 6, 2010, הדפסת צבע, 40X58 ס"מ, סדרה של 1/6. 

$ 1,200 - 1,600

Yossi Breger )1960 - 2016( 562. יוסי ברגר
איילי בחלון, האקדמיה לדרמה, בייג'ין, 41X61 ,C Print ,2009 ס"מ,  

חתום, מתואר, מתוארך וממוספר 1/5.

$ 800 - 1,200

Sharon Yaari  )b. 1966 .559. שרון יערי )נ
ספה כתומה, 90X100 ,C Print ,2000 ס"מ, חתום, מתוארך וממוספר 2/6.

$ 1,000 - 1,500

Gadi Dagon )b. 1957 .563. גדי דגון )נ
.AP 47 ס"מ, חתום ומתוארX58 ,לוט 3 צילומים, דמות מאחור, צילום

$ 400 - 600

560. רסמוס מוגנסן
Rasmus Mogensen

)b. 1974 .נ(
Agatha, 2008, צילום,

59X36 ס"מ, חתום וממוספר 

1/10 מאחור.

$ 800 - 1,200

Andy Warhol )1928 - 1987( 564. אנדי וורהול
מרילין מונרו, הדפס, 90X90 ס"מ, חתום.

$ 700 - 1,000
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568. ג'ניה ברגר
Genia Berger
)1907 - 2000(

זוג, 

קרמיקה, גובה: 31 ס"מ,

חתום בבסיס.

$ 300 - 500
מקור: אוסף גבי ועמי 

בראון.

565. דן קולקה
Dan Kulka

)1938 - 1979(
ללא כותרת,

פליז, גובה: 40 ס"מ.

$ 300 - 500

566. מיכאל גרוס
Michael Gross

)1920 - 2004(
ראש,

גבס, גובה: 42 ס"מ,

חתום.

$ 300 - 500

572. יוסף קונסטנט
Joseph Constant

)1892 - 1969(
ציפור גדולה,

עץ, גובה: 38.5 ס"מ, 

חתום.

$ 800 - 1,200

571. יאיוי קוסמה
Yayoi Kusama

)b. 1929 .נ(
דלעת,

שרף צבוע, גובה: 9.5 ס"מ, 

כולל קופסה מקורית.

$ 1,000 - 1,500

 Jack Jano )b. 1950 .569. ז'אק ז'אנו )נ
ללא כותרת, ברזל, גובה: 30 ס"מ, חתום.

$ 500 - 800

Menashe Kadishman )1932 - 2015( 570. מנשה קדישמן
לידה, ברונזה, גובה: 24 ס"מ, חתום.

$ 2,000 - 3,000
567. יעקב לוצ'אנסקי

Jacob Loutchansky
)1876 - 1978(

טורסו,

ברונזה, גובה: 35 ס"מ,

חתום וממוספר 1/7.

$ 600 - 900
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Arieh Aroch )1908 - 1974( 573. אריה ארוך
הסירה, 1969, הדפס משי, 52.5X64 ס"מ, חתום וממוספר 33/80. 

$ 500 - 800

Yaacov Agam )b. 1928 .577. יעקב אגם )נ
ללא כותרת, הדפס משי, 59x84 ס"מ, ממוספר 59/150.

$ 400 - 600

Antoni Tapies )1923 - 2012( 574. אנטוני טפיאס
Coups de Brosse, תחריט ואקווטינטה על נייר, 32X51 ס"מ, חתום וממוספר 20/50. 

$ 400 - 600

Menashe Kadishman )1932 - 2015( 578. מנשה קדישמן
ברושים ובתים, צילום מעובד, 10X14 ס"מ, חתום.

$ 200 - 300

 Mordecai Ardon )1896 - 1992( 575. מרדכי ארדון
מסדרת מכון ויצמן, הדפס משי, 56X75 ס"מ, חתום וממוספר 111/120.

$ 200 - 300

Jules Perahim )1914 - 2008( 579. ז'ול פרחים
ללא כותרת, קרמיקה מצוירת, 15X23 ס"מ, חתום.

$ 400 - 600

Viktor Vasarely )1908 - 1997( 576. ויקטור וסרלי
Gestalt-Sin, 1970, הדפס, 39X59 ס"מ, חתום וממוספר מאחור 83/300.

$ 2,000 - 3,000 

Viktor Vasarely )1908 - 1997( 580. ויקטור וסרלי
ללא כותרת, הדפס משי, 66X51 ס"מ, חתום וממוספר 101/150.

$ 700 - 1,000
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581. אריה ארוך 
Arieh Aroch
)1908 - 1974(

שני עצים לזכר המצייר, 

,1973

הדפס אבן, 70X56 ס"מ,

חתום וממוספר 5/25. 

$ 500 - 800

585. ז'אן דה בופה
Jean Dubuffet

)1901 - 1985(
,1959 ,Fragilite

ליטוגרפיה, 48X39 ס"מ,

חתום, מתוארך וממוספר 

 .14/30

$ 700 - 1,000

582. סלוואדור דאלי
Salvador Dali

)1904 - 1989(
גביע,

פלאק פורצלן צבוע, 

40X30 ס"מ,

חתום. 

חתום וממוספר 611/1500.

$ 700 - 1,000

586. ראובן רובין
Reuven Rubin

)1893 - 1974(
אלבום מבקשי האלוהים,

אלבום 10 חיתוכי עץ, 

53X36 ס"מ,

AE חתום ומתואר

$ 1,500 - 2,000
מקור: אוסף חווה וחיים 

גמזו.

583. ז'ול שארה
Jules Cheret
)1932 – 1836(

 THEATRE DE L’OPERA –

,1892 ,CARNAVAL

ליטוגרפיה מקורית 

מוצמדת לבד, 124X87 ס"מ. 

$ 400 - 600

587. מרדכי ארדון
 Mordecai Ardon

)1896 - 1992(
מסדרת מכון ויצמן,

הדפס משי, 75X56 ס"מ,

חתום וממוספר 111/120.

$ 200 - 300

584. פייר אוגוסט רנואר
Pierre Auguste Renoir

)1841 - 1919(
זוג רוקד,

תחריט, 22X13 ס"מ,

חתום.

$ 1,500 – 2,000

588. יגאל עוזרי
Yigal Ozeri

)b. 1958 .נ(
ללא כותרת, 1994,

ליטוגרפיה, 178X108 ס"מ,

חתום, מתוארך 

וממוספר 1/47.

$ 600 - 900
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PART II - List of artists 28.1.2023

A
Abramovich P. 404, 442  
Adler J. 417, 427, 428
Abu Rumi F. 342, 343  
Abu-Shakra F. 341
Agam Y. 577  
Aizpiri P. 549 
Alkara O.  340
AlKara S. 456  
Ansaldi P. 515
Aptekar C.A. 537
Arapoff A.P. 542
Ardon M. 333, 575, 587
Arikha A. 433, 441
Argov M. 508
Aroch A. 573, 581  
Azene A. 448  
Azi A. 395
   
B   
Bak S. 551
Bakst L. 425 
Balaish A. 500  
Bar-El I. 406 
Baruch I. 445 
Ben Shalom O. 487, 488 
Berger G. 568
Berger Y. 557, 562  
Bergner Y. 310, 311, 312, 468, 475,  
 476, 517, 518 
Bezem N. 423, 436 
Blanch A. 546 
Blum L. 365
Brown A. 444  
   
C    
Cabessa M. 346 
Canaan A. 387
Castel M. 339  
Chapiro J. 384 
Citroen P. 547
Cohen Gan P. 335, 336, 363, 411, 434
Constant J. 572  
   
D 
Dali S. 582
Dagon G. 563
Danziger I. 317, 431, 432 
Dolezelova M. 478, 479 
Dorchin Y. 345 
Druks M. 331
Dubuffet J. 585
   
E
Efrat B. 403 
Eisenscher J. 514  
Eliasaf S. 405  
Engelsberg L. 369  
Ephraim Marcus K. 526  
Erb E. 509 
   
F
Flash S. 447
Frenkel – Frenel I. 303, 304, 374, 376, 
 474, 521, 553

G 
Gat E. 552  
Giladi A. 530  
Givati M. 401
Gliuk M. G. 527, 544 
Goldman A. 308, 506, 519 
Golomb N. 496
Gorban M. 494, 503
Gross M. 321, 566  
Gutman H. 539
Gutman N. 435 

H 
Hadari R. 458  
Hendler D. 457  
Herman J. 307
   
I
Igoshev V. 548 
Israels J. 419
   
J
Janco M. 438
Jano J. 569 
Johnson N. 322
Kadar B. 420
Kadishman M. 385, 386, 389, 391, 392,  
 393, 394, 570, 578 
Kahana A. 555  
Karp E. 471
Kars G. 426
Keinan A. 454
Klapisch L. 498, 499 
Koloszvary L. 522, 523  
Kolnik A. 470, 550  
Koren N. 408
Kremegne P. 462, 465, 466 
Krispel J. 480
Krize Y. 316, 410, 422 
Kulka D. 565
Kupferman M. 318, 319
Kusama Y. 571  
   
L 
Lavie R. 326, 327,328,402
Larom E. 455
Lehman R. 540 
Leifer B. 493
Levi L. 373
Levi P. 357, 358 
Levin M. 347
Liberman E. 459, 460 
Lifshitz U. 359, 381, 396 
Litvinovsky P. 529  
Lubitch O. 461
Loutchansky J 567
 
M
Maimon I. 364 
Mairovich Z. 398, 472, 536 
Mane Katz. 382, 554 
Martiashvili Z. 533 
Medley A. 469
Meidner L. 378
Meir M. 415 
Messeg A. 338, 463  
Michonze G. 301, 302, 372
Mijares J. 334 
Mogensen R. 560 
Moroz I. 486
Moskovitz S. 510, 516

N
Naton A. 330, 413  
Niazi M. 446  
Nikel L. 325, 337, 397, 409 
   
O 
Ofek A. 361, 362, 511, 521 
Oppler E. 200
Oreshnikov O. 481  
Oshah K. 344 
Ozeri Y. 348, 356, 412, 429,
 430, 588

   
 

P 
Paldi I. 305, 383, 525  
Pascin J. 416
Perahim J. 579  
Perez-Arad E. 451
Pernick N. 504
Pichhadze M. 351, 352, 505
Pissarro P.E. 380
   
R
Raphaeli Z. 377
Rapoport M. 490 
Rauchwerger J. 323, 443  
Renuar P.O. 584 
Revach M. 484 
Rimmer I. 453  
Rosentalis M. 538
Roth L. 314, 315 
Rubin R. 424, 586
   
S 
Shvadron S. 491
Sartani A. 379 
Schlesinger S. 534  
Schloss R. 313, 367, 452, 541 
Schwartz A. 489 
Sebba S. 353, 439 
Shelesnyak H. 399 
Shemesh G. 477
Shirman S. 388
Shish K. 437 
Shtainfeld N. 501 
Shpilsher K. 360
Sigard E. 512 
Simon Y. 366  
Stematsky A. 320, 370, 440 
Stettner U. 531
Streichman Y. 332, 535  
Struck H. 449, 450  
Szewczenko K. 513  
  
T 
Tagger S. 324, 418
Tapies A. 574  
Tepler S 467  
Timor R. 556
Tumarkin I. 349, 350, 354, 355 
   
V   
Valenzuela G. 502
Vasarely V. 576, 580 
Vinokurov B. 492, 497  
  
W 
Warhol A. 564
Weil S. 368,414, 421 
Weinfeld 507 
Weinstein G. 400
Weissberg 309, 464
Wexler 306, 473, 485  
   
Y 
Yaari S. 558, 559 
Yaskil A. 495
Zack L. 407

Z 
Zaritsky J. 371 
Zverov A. 329 
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PART I - List of artists 21.1.2023

A
Abu Rumi F. 181

Adler J. 256, 257, 258  

Agam Y. 205, 206, 207, 208 

Arad R. 146

Archipenko A. 98

Ardon M. 50, 51 

Argov M. 39, 40   

Arikha A. 165, 167, 168, 169 

Aroch A. 120, 121, 247

Azulay S. 135, 136   

   

B   

Bak S. 14, 15, 46, 47  

Bar-El A. 244

Baruch. A. 244

Bergner Y. 16, 30, 31, 32, 49, 59, 60, 65, 71,  

 72, 73, 74

Bezem N. 63, 64

Blum L. 22, 23, 24

   

C
Cabessa A. 138

Castel M. 62

Chagall M. 267, 271, 272

Charuvi S. 43  

Cherkassky Z. 133, 134, 147, 148 

Cohen Levy M. 131

   

D
David N. 223, 225

Dorchin Y. 239 

Dror Hemed Y. 176

Druks M. 228, 230

Dyf. M. 253

Efraim Marcus K. 61

Enkaoua D. 143

   

F  

Farber E. 188

Fima E. 142

Floch J. 264   

   

G   

Garbuz Y. 236   

Gaurman F 263

Gershuni A. 140, 141  

Gershuni M. 111, 112, 113, 166 

Geva T. 127, 129

Gilboa N.  8, 10, 48 

Gliksberg H. 7, 249, 250 

Gorbatov K. 265

Gross M. 220, 221, 222  

Gutman N. 1, 2, 25, 26, 52, 53  

  

H 

Hershberg Y. 180, 189

Hockney D. 270

Israeli J. 183

Israels J. 251

   

J
Janco M. 54, 77, 78, 79  

Joe B. 182

   

K
Kadar B. 259, 260 

Kabessa A 138

Kadishman M. 84, 85, 86, 196, 197, 198 

Katz M.  94, 95, 195, 266

Kastel M. 63  

Klapisch L. 87, 150, 151, 152  

Knispel G. 218

Kramsztyk R. 252

Kovner M. 191

Kun S. 185, 186 

Kupferman M. 119, 125 

Krize Y. 238, 242  

   

L   

Landau S. 204, 246

Lavie R. 107, 108, 227  

Lellouche O. 80, 81

Lei M. 100

Levanon M. 42

Lewis D. 184  

Liberman E. 192   

Lifshitz U. 114, 115, 116, 161, 

 162, 163 

Litvinovsky P. 83, 89  

Lubin A. 11, 12 

Luna C. 219

   

M  

Mairovich Z. 237

Marini M. 96

Martiashvili Z. 212  

Messeg A. 158 

Mokady M. 88

Muniz V. 254   

   

N   

Naaman M. 132, 235

Nikel L. 101, 102, 126, 153, 154, 199 

   

O    

Ofek A. 4

Orloff H. 209, 210, 211

Ozeri Y. 179, 224, 226  

   

P   

Pann A. 20, 21, 82

Perlrott Csaba V. 93

Pernick N. 190 

Picasso P. 268, 269  

Pichhadze M. 33, 34, 35, 75, 76, 213, 

 215, 216, 217

Pichhadze M. 214

Porbuchrai Y. 130  

   

R
Rauchwerger J. 174, 175 

Reichman P. 241  

Reisman O. 105, 106, 117  

Rita A. 233, 234  

Robbroeckx M. 145

Rozentalis M. 229  

Rubin G. 139   

Rubin R. 36, 37, 55, 56, 69, 70

Rybak I. 92

   

S
Schlesinger S. 5, 6  

Schloss R. 17, 18, 19  

Sebba S. 97 

Segal A. 262

Serov V. 251 

Sever Z. 193, 194 

Shamir E. 144

Shani G.M. 243 

Shakin E. 245 

Shefet A. 137 

Shelesnyak H. 240 

Shemi M. 41 

Schwebel I. 159, 160

Simon Y. 27, 28, 29, 45, 66, 67, 68

Streichman Y. 38, 103, 104, 177, 248

Steinhardt J. 9   

Stematsky A. 122, 123, 124

Szyk A. 261

   

T
Taharlev R. 178   

Tobiasse T. 90, 91 

Tornai G. 255  

Tumarkin I. 109, 110, 155, 156, 157, 200, 

 201, 202, 203, 231, 232

   

X
Xueming L. 99

   

U 

Uri A. 118, 170, 171, 172, 173  

   

W    

Weil S. 3, 13, 164 

   

Z
Zagorsky G. 149

Zaritsky J. 57, 58   
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תנאי מכירה ואחריות

 אוראגן תירוש בע"מ )להלן: א.ת.ב.( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.. 1

 א.ת.ב. תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם והערכת שוויים. . 2

למען הסר ספק, נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות 

 מצג מצד א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג.

 א.ת.ב. תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.. 3

 המכירה תתנהל לפי סדר המספרים המופיעים בצמוד לפריטים המצוינים בקטלוג.. 4

מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בע"פ ו/או בכתב נתונים ביחס לפריט המוצע . 5

 למכירה, עפ"י מידע שנתקבל ב- א.ת.ב. לאחר הדפסת הקטלוג.

 השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.. 6

 7.1 "מחיר הפטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה.. 7

מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של 

אותו קונה מציע ההצעה )להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. במקרה של חילוקי דעות ביחס למיהות הקונה הזוכה, נתונה 

 זכות ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, עפ"י שיקול דעתו המוחלט, מי הזוכה או לחילופין, באם להעמיד את הפריט למכירה חוזרת.

7.2 הקונה בכוח, שהצעתו נתקבלה ישלם ל- א.ת.ב., בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 18% בתוספת מע"מ )על העמלה(. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה 

 ולא יאוחר מתום 4 ימי עסקים ממועד קבלת הצעת הקונה.

 7.3 תשלומים ל-א.ת.ב. יבוצעו במזומן, בהמחאות אישיות, בהעברה בנקאית או בכרטיסי אשראי.

 7.3.1 בתשלום בכרטיסי אשראי ישלם הקונה עמלת כרטיסי אשראי בסך 2.5%  )על מחיר הפטיש כולל עמלה ומע"מ(.

7.4 תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער מזומנים גבוה( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ 

 במועד התשלום, אולם לא יפחת משערו ביום המכירה.

7.5 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב מהמועד בו אמור להשתלם ועד 

 למועד התשלום בפועל.

 אי תשלום מחיר הפטיש ו/או עמלת א.ת.ב. תקנה ל- א.ת.ב. זכות לנקוט בכל דרך שתמצא לנכון להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.. 8

מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר ל- א.ת.ב. בדרך כלל, יהיה מחיר המינימום נמוך מהערכת השווי הנמוכה ולעולם . 9

 לא יעלה על הערכת השווי הגבוהה ביחס לפריט. ידוע לקונה כי א.ת.ב. מחויבת כלפי המוכר לפעול למכירת  הפריט במחיר העולה על מחיר המינימום.

 א.ת.ב. אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר ליוצר הפריט ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט.. 10

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י א.ת.ב. ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה 

 בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט.

 מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני א.ת.ב. בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות יוצרו וזאת לא יאוחר מ- 21 יום ממועד המכירה.

 היה ויוכח ל- א.ת.ב. שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב א.ת.ב. לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה.

 ביצעה א.ת.ב. הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר מ- 4 ימים ממועד המכירה. פיגור בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי . 11

 אחסנה וביטוח בשעור שיקבע ע"י א.ת.ב..

 למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

פריט המופיע בקטלוג ומסומן ב-  הינו פריט שהגיע מחו"ל לצורך מכירה. על מכירת פריט מסוג זה ישולם מע"מ מלא בגובה 17% על מלוא סכום הרכישה ולא רק על . 12

העמלה.

 במידה והקונה הזוכה הינו תושב חוץ הוא יהיה רשאי לבצע את התשלומים במטבע זר ובתנאי שיוצא הפריט אל מחוץ לגבולות המדינה, הכל בכפוף להוראת הדין.. 13

א.ת.ב. תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" בכתב . 14

 המופיע בנספח לקטלוג זה.

 למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על א.ת.ב. ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.

 לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות טלפון או האינטרנט מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום.. 15

 כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואף הרבים במשמע, לכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע, וכן להיפך.. 16

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת . 17

 הפריט בין א.ת.ב. לבין הקונה.

 התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות החיובים וההתניות שבין הצדדים.. 18

 כל שינוי תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.. 19

כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים - מבוטלות בזה.  . 20
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- AUCTION No. 188 -

Israeli & International Art

PART I  - SATURDAY |  21 .1 .2023 |  at  19:00

PART II  - SATURDAY | 28.1.2023 | at 19:00

Participating live and viewing online

is available on Tiroche's website www.tiroche.co.il

Including Works From:

The art collection of the poet Nathan Zach | Gaby and Ami Brown Collection

Sara and Adam Eyal Collection | Estate of Adv. Hanan Shanon

Tiroche - 35 Khavatselet ha-Sharon st. )Kikar de Shalit(, Herzliya Pituach 4664130

Tel. 09-9509893 | Fax: 09-9509895 | E-mail: art@tiroche.co.il

PREVIEW:

WEDNESDAY 25.1.2023 1 1 : 0 0 - 2 0 : 0 0

THURSDAY 26.1.2023 1 1 : 0 0 - 1 5 : 0 0

FRIDAY 27.1.2023 1 1 : 0 0 - 1 5 : 0 0

SATURDAY 28.1.2023 11:00  till the begininning of the Auction

PREVIEW:

FRIDAY 13.1.2023 1 1 : 0 0 - 1 5 : 0 0

SATURDAY 14.1.2023 1 1 : 0 0 - 2 0 : 0 0

SUNDAY-THURSDAY 15-19.1.2023 1 1 : 0 0 - 2 0 : 0 0

FRIDAY 20.1.2023 1 1 : 0 0 - 1 5 : 0 0

SATURDAY 21.1.2023 11:00  till the begininning of the Auction
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אמנות ישראלית ובינלאומית
21.1.2023 חלק א׳ - מוצ״ש 

28.1.2023 חלק ב׳ - מוצ״ש 

IsraelI & InternatIonal art
Part I - Saturday 21 .1 .2023

Part II  - Saturday 28.1.2023


