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בתמיכת בנק דיסקונטהרוח הישראלית - נקודת זכות

הרוח הישראלית הינה מוסד ציבורי מוכר לעניין
תרומות על פי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה. 

נוער בסיכון, נערכת זאת השנה השביעית . ובני  ילדים  נקודת זכות, מכירת האמנות של "הרוח הישראלית" למען 

אותנו  שזיכה  תל־אביב,  ארץ־ישראל,  מוזיאון   – מוז"א  עם  בשיתוף  לראשונה,  והשנה  דיסקונט  בנק  עם  בשיתוף 

באכסניה מקצועית ונאה.

"הרוח הישראלית", ארגון ללא מטרות רווח מייסודה של הסוכנות היהודית, חרתה על דגלה לפעול לצמצום פערים 

בחברה הישראלית ולרתום את הציבור בארץ למעורבות קהילתית ולאקטיביזם חברתי, להתנדבות ולתרומה למען 

לתמיכה  הודות   – הישראלית"  "הרוח  סייעה  הארץ,  ברחבי  פעילותה  שנות  עשרים  במהלך  מוחלשות.  אוכלוסיות 

ציבורית מהמגזר העסקי והפרטי – לעשרות אלפי ילדים, בני נוער וצעירים בסיכון. השנה, שיתוף הפעולה בין אמנים 

ישראלים, בנק דיסקונט ומוז"א מאפשר לנו להביא לידי ביטוי את המחויבות החברתית של כלל המגזרים בחברה 

הישראלית כלפי דור העתיד שלנו. 

אנו אסירי תודה לכל אלה הלוקחים חלק בתערוכה המעניקה ל"רוח הישראלית" את היכולת לייצר נקודת זינוק טובה 

יותר להצלחה ולמימוש הפוטנציאל האישי של צעירים באשר הם. אנו אסירי תודה בשם כל בוגר או בוגרת של כפר 

נוער שזכו במלגה ללימודים אקדמיים ולרכישת מקצוע, בשם ילדים הרוכבים על אופניים או רצים למרחקים במסגרת 

תכניות העצמה טיפוליות, בשם צעירים המשתתפים במכינות קדם-צבאיות ובשם צעירים הזוכה לליווי אישי של 

מנטור מתנדב. 

הוקרה מקרב לב:

לכל אחד ממאה האמנים, שנרתמו למשימה בחפץ לב ונאותו להשתתף בתערוכה;

לבנק דיסקונט שתומך ומסייע לנו לאורך השנים והפך בכך את המיזם למסורת: ליוסי בכר – יו"ר הבנק, ללילך אשר-

טופילסקי – מנכ"לית הבנק, לשולמית נוס – הממונה על אוסף האמנות של הבנק ואוצרת את התערוכה יחד עם ורה 

פילפול, לאייל סגל על הליווי המקצועי בעיצוב;

למוז"א – מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב: לעמי כץ – מנכ"ל, לד"ר דבי הרשמן – אוצרת ראשית וסמנכ"לית ולכל 

צוות העובדים. 

אחרונים חביבים, לרוכשי יצירות האמנות המצטרפים בכך למשפחת "הרוח הישראלית".

יחד אנו מסייעים לבנייתו ולעיצובו של דור העתיד של החברה הישראלית. יחד, אנחנו, הרוח הישראלית.   

תודה על תמיכתכם,  

   מיקי דהב, מנכ"ל       משה אטיאס, יו"ר

אנחנו בבנק דיסקונט גאים להיות שותפים למיזם "נקודת זכות 2018", שכל ייעודו יצירת עתיד מבטיח לילדים ולבני .

נוער בסיכון. אנו מודים לשותפינו – הרוח הישראלית ומוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, על ההזדמנות שניתנה לנו 

לתרום, ולו במעט, לקידומם של אותם ילדים, שלא שפר מזלם, וליצור עבורם מסגרת תומכת שתאפשר להם השתלבות 

בחברה הישראלית ותעניק להם בסיס למצוינות.

המיזם הנוכחי משתלב בעשייה הרחבה של קבוצת דיסקונט בתחום החברתי, בעיקר בחיזוקה של אוכלוסייה מוחלשת 

נדבך מרכזי בפעילותו העסקית, המושתתת על ערכים של  רואה במחויבות החברתית  בפריפריה החברתית. הבנק 

הגינות, הוגנות, סולידריות חברתית ומשפחתיות. ברוח זו אנו רואים לעצמנו זכות גדולה להיות חלק מהקהילה בה אנו 

פועלים ואותה אנו משרתים, הן במתן שירותים בנקאיים והן בפעילות קהילתית נרחבת.

החיבור לקהילה והעשייה החברתית, כמו גם התמיכה באמנות הישראלית הם חלק ממסורת רבת שנים בדיסקונט, 

ו"זכות הראשונים" בהיבט זה שמורה למייסדת הבנק, משפחת רקנאטי. אנו, אנשי דיסקונט, רואים עצמנו מחויבים 

לשימור "מורשת דיסקונט" בכל היבטיה וערכיה, ונמשיך לפעול לצמצום הפערים בחברה הישראלית ולמתן הזדמנות 

שווה לכל בני הנוער.

לסיום, אני מבקש לנצל הזדמנות זו ולהוקיר תודה והערכה לכל מי שעמל בבניית המיזם החשוב לו אנו שותפים, 

ובפרט – לנציגת בנק דיסקונט ואוצרת התערוכה, שולמית נוס. 

כמו כן, אני רוצה להודות לכל משתתפי התערוכה והמבקרים בה.

יוסי בכר

יו"ר בנק דיסקונט

למידע נוסף על פעילות הרוח הישראלית, 
www.spiritofisrael.org.il :להתנדבות ולתרומה
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אוסף אמנות ישראלית בבנק דיסקונט
בנק דיסקונט היה הגוף העסקי הראשון בישראל, שעודד – ברוח הפעילות החברתית הנהוגה בו – אמנות מקומית .

ותמך בה החל מראשית שנות השישים של המאה העשרים. משפחת רקנאטי הקימה את אוסף האמנות הישראלית 

לחלק  היתה  המקומיים  וביוצרים  באמנות  התמיכה  ומגובש.  מגוון  אוסף  לכדי  רקנאטי,  ליאון  בידי  לימים,  שנהפך 

לעידוד  קרן שפעלה   – ואמנות"  לתרבות  דיסקונט  "מפעלות  לכינון  בשנות השבעים  מוצהרת שהביאה  ממדיניות 

היצירה המקורית.

כיום, האוסף מקיף יותר מאלפיים יצירות בתחומי אמנות השונים: ציור, פיסול, צילום ומיצבי וידיאו-ארט. עבודות 

מן האוסף הוצגו לאורך השנים בסניפי הבנק בארץ ובחו"ל ואף נחשפו לקהל הרחב בתערוכות במוזיאונים. התערוכה 

"תמונות מחיי משפחה" שלפנינו ממשיכה מסורת זאת בהציגה אף היא מבחר יצירות מאוסף דיסקונט.

בשנת 2000, עם כניסתה של הנהלה חדשה, הוחלט להמשיך את פועלה של משפחת רקנאטי בשדה האמנות המקומית 

ולהעמיק את תמיכת הבנק בו. כיום פועלת לצד הבנק ועדה ציבורית חיצונית – שחבריה הם אנשי מקצוע בתחום 

יצירות של אמנים  ָלאוסף  ישראליות. הוועדה שמה לה למטרה לצרף  יצירות  האמנות – המייעצת בנושא רכישת 

בולטים שלא נכללו בו עד כה ובמקביל לתת במה לאמני דור הביניים ולאמנים צעירים משנות השמונים של המאה 

העשרים ואילך.

באוסף דיסקונט יצירות המהוות ציוני דרך בתולדות האמנות הישראלית דוגמת הטריפטיכון "מחווה לירושלים" של 

מרדכי ארדון, "חושן" של יצחק דנציגר, "נוף" של אריה ארוך, "אנרגיה ירוקה" של בני אפרת; אלה לצד רכישות 

חדשות כמו מיצב הווידיאו ארט "רוקדים למאיה" של סיגלית לנדאו, "קצה הקרחון" של מיכל נאמן, "שש-בש" של 

גוף עבודות זה  ועוד רבים אחרים.  ציבי גבע, "רקפות" של שרון פוליאקין, "הקונצפט הלך לטייל" של טל מצליח 

מהווה בבואה נאמנה לעשייה האמנותית הישראלית משנות העשרים של המאה הקודמת ועד היום.

אוסף האמנות של בנק דיסקונט, המוצג בסניפי הבנק ובמשרדיו, מהווה חלק בלתי נפרד מסביבת העבודה היום-

יומית של עובדי הבנק ולקוחותיו. האוסף נחשף לקהל הרחב בסיורים מודרכים במגדל דיסקונט ובהשאלות לתערוכות 

במוזיאונים. 

פעילותו של הבנק בתחומי האמנות באה לידי ביטוי גם במגוון רחב של מיזמים, דוגמת "במה לאמן" – להצגת יצירות 

אמנות בסניפי הבנק, והפקת "אלבומי דיסקונט לאמנות" – מיזם משותף עם מרכז גוטסמן לתחריט בקיבוץ כברי, 

לאמנות,  דיסקונט  פרס  את  הבנק  ייסד  לאחרונה,  תחריט.  בהדפסת  להתנסות  וצעירים  ותיקים  לאמנים  המאפשר 

שיחולק מדי שנה ומהווה נדבך נוסף בתמיכתו המתמשכת לקידום היצירה בישראל. 

שולמית נוס  

ממונה על אוסף אמנות  

בנק דיסקונט לישראל  

דבר מנכ"ל מוז"א – מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב

מוז"א – מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, הוא מוזיאון רב-תחומי המציג תרבות ישראלית, בעבר ובהווה. הרוח החדשה 

המגוונים  התרבותיים  ההיבטים  בין  ונועזים  עכשוויים  חיבורים  ליצור  מבקשת  המתחלפות  התערוכות  תכנית  של 

שהמוזיאון עוסק בהם, ביניהם ארכיאולוגיה, אתנוגרפיה, אמנויות שימושיות, אמנות, צילום ותיעוד החברה הישראלית 

– ולהרחיב אותם. ברוח זאת, הרוח הישראלית, המוזיאון מארח שתי תערוכות: 

ההשראה  שאת  הישראלית",  ביוזמת"הרוח  בסיכון  נוער  בני  למען  אמנות  יצירות  למכירת  תערוכה   – זכות  נקודת 

להצגתה בין כותלי המוזיאון שאבנו מן ה"רויאל אקדמי" של לונדון. הכנסות התערוכה כולן הן קודש לטיפול וסיוע 

לילדים בסיכון. זו הזדמנות להציג אמנות ישראלית במיטבה תוך רתימתה לתכלית חברתית מן המעלה הראשונה.

תמונות מחיי משפחה – אמנות ישראלית מאוסף בנק דיסקונט ואמנים אורחים. המשפחה היא מושג כה מוּכר, יום-

יומי, נהיר, אסוציאטיבי: מחד גיסא, מושא לכמיהה אדירה למי שאיתרע מזלו ולא זכה למשפחה חמה ומחבקת, ומאידך 

גיסא, מקום טעון ורווי יצרים, כעסים, תסכולים ולפעמים אף אלימות. בעומדנו מול היצירות בתערוכה, אי אפשר שלא 

להתמלא בקשת רגשות, סותרים לעתים. תערוכה זו תורמת לשיג ושיח בנושא "המשפחה הישראלית" – ואף זו תכלית 

חברתית חשובה מאין כמותה.

 

עמי כץ   

מנכ"ל מוז"א  

.
מוזיאון ארץ–ישראל, תל–אביב

הרוח הישראלית מודה למוזיאון ארץ־ישראל ולבנק דיסקונט 
השותפים לעשיה ולהצלחת תערוכת נקודת זכות 2018

2018למען ילדים ובני נוער בסיכוןנקודת זכות
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2018למען ילדים ובני נוער בסיכוןנקודת זכות.
הסוכנות  של  מייסודה  )חל"צ(  הישראלית"  "הרוח  ביוזמת   השביעית,  השנה  זו  מתקיימת  זכות"  "נקודת  התערוכה 

היהודית, ומציגה למכירה מבחר יצירות של אמנים ישראלים – ותיקים לצד בני הדור הצעיר, בוגרי בתי-ספר גבוהים 

לאמנות דוגמת בצלאל, המדרשה,  שנקר, מנשר ואחרים. מטרת האירוע לסייע ל"רוח הישראלית", המפעילה מאות 

מתנדבים ותומכת במגוון תכניות למען ילדים ובני נוער בסיכון וצעירים מהפריפריה החברתית-כלכלית-גיאוגרפית 

בישראל – בפנימיות, בכפרי נוער ובמכינות קדם-צבאיות ופוסט- צבאיות. התערוכה "נקודת זכות" זוכה בתמיכתו 

המתמשכת של בנק דיסקונט. 

הצגת תערוכת מכירה באופן ההולם את האכסניה המוזיאלית היא משימה מורכבת ומאתגרת. לשם כך נבחרו מאתיים 

יצירות–  עבודות ציור, צילום, פיסול, רישום, קולאז'ים ואובייקטים של כמאה אמנים – המהוות צוהר לעשייה האמנותית 

העכשווית בישראל.  

זויה צ'רקסקי, מיכל ממיט וורקה ונטליה זורבובה עוסקות בציוריהן בנושאים חברתיים ואישיים, מנקודת מבטן של 

מהגרות בנות תרבות אחרת, בתארן את חוויית ההתערות ואת החיבור לכאן ועכשיו. מקומם של נופים וארכיטקטורה 

מקומיים בולט אצל מוריה בכר, יוצאת קיבוץ אפיקים, המתארת מבני ציבור איקוניים בקיבוץ, אצל בועז נוי החיפאי 

המטעין את הנופים העירוניים שלו בניחוח נוסטלגי ואקספרסיוניסטי או אצל שולי בורנשטיין וולף המתארת בציוריה את 

בתי הבאוהאוס של תל אביב. יחסים אישיים, ילדים ומשפחה הם נושאים העולים בעבודותיהן של טלי נבון, רות אורנבך, 

שרון רשב"ם פרופ ואחרים. תיאורי טבע דומם, פסטורלי ופנטסטי, ניבטים מתצלומיהם של רועי קופר ודוד עדיקא, כמו 

גם מציורו של מוש קאשי. בעבודות אחדות יש עיסוק רב בדגמים ובפני השטח, כמו עבודת תבליט עשויה מסקינג-טייפ 

של לידה שרת מסד והקולאז' בבדים ובצבעי שמן של אלה אמיתי סדובסקי. האמנים הצעירים מאיה סמירה וינאי נבון 

רותמים לעבודותיהם טכנולוגיה מתקדמת: במניפולציות דיגיטליות על תצלומים יוצרת סמירה מקומות פנטסטיים-

בידיוניים, ואילו נבון משתמש בטכנולגיית הדפסה בתלת-ממד ליצירת תבליט פנוראמי של נוף עירוני, דמיוני בחלקו.

ברוח הזמן, הוקצה מקום של כבוד ליצירות אוּמנות )קראפט( בישראל – זאת נוכח העיסוק הבולט בתפר שבין אמנות 

ורינה פלג מציגות  אובייקטים  יעל עצמוני, עירית אבא  יצירה. אמניות הקרמיקה  ומסורות  לבין עיצוב, מלאכת-יד 

הנעים בין פיסול לבין אמנות שימושית ודקורטיבית. 

אוצרות התערוכה 'נקודת זכות': שולמית נוס, ורה פילפול
אוצרות התערוכה 'תמונות מחיי משפחה': שולמית נוס, חגית פלג רותם

etsdesign-tlv.com :קונספט גרפי ועיצוב קטלוג
כל המידות בקטלוג: רוחב x גובה, ס"מ

הודפס בדפוס ע"ר, תל אביב 

..
תודה מקרב לב לאמנים המשתתפים והתורמים ברוחב לב שאפשרו את התערוכה.

13-1213-1215-1415-14

.יוסף ז׳וזף דדון 

23-2223-22

.הילה בן ארי.רועי קופר

.אליהו אריק בוקובזה.דוד עדיקא .זויה צ'רקסקי 

17-16

.הילל רומן

17-16

.שי עיד אלוני .מוש קאשי .איתן בוגנים

19-1819-18

.מיכל ממיט וורקה

21-20 21-20

.אולגה קונדינה  

15-14 15-14

.אבנר שר .חן שיש.ציבי גבע .שי אזולאי 

17-1617-16

.אריה ברקוביץ .מורן קליגר

19-1819-18

.שרון רשבם פרופ.נטליה זורבובה

21-2021-20

.אביר סולטן

23-2223-22

.נורית ירדן

25-2425-24

  .נעה יקותיאלי.יובל שאול
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.מיכל גבע .טליה ישראלי

27-2627-26

.אנדי ארנוביץ.שולי בורנשטיין וולף

29-2829-28

35-3435-34

.חנה סהר.יונתן גולדמן

37-3637-36

.לידה שרת מסד.לילי אלמוג

.רועי יריב .רונית טסלר עדן

31-3031-30

.הדר גד.יעל בלבן

33-3233-32

.אילן הלחמי.יונתן אולמן

37-3637-36

.רינה פלג.סיון שטרנבך ופרחי אר

41-4041-40

.אסף שני.הוארד פוקס

43-4243-42

.סוזי שומוביץ.מיכל אורגיל

45-4445-44

.ענת רגב גיסיס .שרית לילה האס

47-4647-46

.הילה סלעי.טל גולני

39-3839-38

.רותם ריטוב .ליאת אלבלינג

25-2425-2427-2627-26

.עידו מרקוס.אייל סגל

.גלית ראוכוורגר .ורדי בוברוב

29-2829-28

.דניאל פלדהקר .זוהר גוטסמן 

31-3031-30

33-3233-32

.צבי מאירוביץ.רות אורנבך

35-3435-34

.טלי נבון.יהודית שרייבר

.אלה אמיתי סדובסקי.דודו גרשטיין

39-3839-38

.אוסנת יהלי סרגבילי R+O Design.

41-4041-40

.נויה שילוני חביב .יוקי דביר

43-4243-42

.מירה צדר .אודליה אלחנני

45-4445-44

.ענבר חסון   .אביבית סגל

47-4647-46

.מיכל רוטמן לאור .דוד מיטל

49-4849-48
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.נימי גטר .נועם נבון

51-5051-50

.דיקלה יובל .בל שפיר

53-5253-52

.עירית אבא .חוה פוליבודה 

55-5455-54

.ג'ניפר בלוך .נאווה אייבל 

57-5657-56

.מתן אורן .רונה ביוארסקי

59-5859-58

.מוריה בכר.אתי צ'כובר

61-6061-60

2018למען ילדים ובני נוער בסיכוןנקודת זכות

.נולי עומר .סיגל יער

61-6061-60

.יעל עצמוני.אתי מור

63-6263-62

.נעמי טאנאוזר

.יוכי שרם.ינאי נבון

.הדר ולירו  63-6263-62

.רותם עמיצור .בועז נוי

65-6465-64

65-6465-64

.קרן שפילשר.כרמל אילן

67-6667-66

.אייל רדבינוביץ  .גיורא שטרייכמן

49-4849-48

.מאיה סמירה.איתן ויתקון 

51-5051-50

.מצקין רובים.מיכאל גיטלין 

53-5253-52

.סיון כהן.זינב גריביע

55-5455-54

.טל ירושלמי.אסתר כהן

57-5657-56

.מיכל סורדיו אילן .איריס נדל

59-5859-58
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.יוסף ז׳וזף דדון 
מסמכי הגירה, 1983 - 2018

42x27 ,הדפסה דיגיטלית על נייר צילום

.דוד עדיקא
ללא כותרת )אננס(, 2009

צילום, דיפטיך של 2 אננסים, 58x42 )כל אחד(
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.שי אזולאי 
פריחה, 2018

105x169 ,שמן על בד

.אבנר שר
ירושלים, 2017

153x153 ,טכניקה מעורבת

.זויה צ'רקסקי 
כספומט

50x70 ,שמן על בד

.אליהו אריק בוקובזה 
ירושלים של מעלה/מטה, 2014

130x90 ,אקריליק על בד
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.מוש קאשי

.הילל רומן

Violette forest
40x30 ,שמן על בד

סירה, 2014
70x100 ,פחם על נייר

2018 ,
.ציבי גבע 

ללא כותרת, 2014
60x75 ,אקריליק על עץ

.חן שיש 
ציפור וכתר, 2014

65x50 ,אקריליק על נייר
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.מורן קליגר
עקבות זכרון, 2012

טריפטיך, הדפס משי על בד, 40x48 )כל אחד(

.אריה ברקוביץ
ירח מלא, 2012

 100x100 ,אקריליק על בד

.שי עיד אלוני
מסיכה

70x50 ,אקריליק על נייר

.איתן בוגנים
ללא כותרת, 2015-16

70x70 ,קולאג' צילום ידני
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.אולגה קונדינה 
ללא כותרת

50x60 ,אקריליק על בד

.מיכל ממיט וורקה
ללא כותרת, 2016

92x73 ,אקריליק על בד

.שרון רשבם פרופ 
אדמה חסרה

180x180 ,אקריליק על בד

.נטליה זורבובה
יום כיפור, 2013

70x90 ,שמן על בד
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.נורית ירדן
במרחק הליכה 02, 2013

72x102 ,הדפסה על נייר ארט

.אביר סולטן
חתונה

20x30 ,צילום

.רועי קופר
מתוך הסדרה 'כמו כוכבים במים', 2005
120x120 ,הדפסה דיגיטלית על נייר צילום

.הילה בן ארי
"הדסים - מחווה להדה אורן", 2017

40x70 ,הדפסת דיו ארכיונית
צילום: אסף סבן רקדניות: טליה בק ומורן זילברברג
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.רותם ריטוב
4 פרפרים

30x45 ,טכניקה מעורבת

ללא כותרת, 2015
36x45 ,הדפסת פגמנט

.ליאת אלבלינג

.נעה יקותיאלי
שורשי גדילה, 2017

 135x59 ,חיתוך נייר ידני

.יובל שאול
עולם חדש, 2012

30x50 ,צילום גמר פרספקס



-27- -26-

.טליה ישראלי

.מיכל גבע 

ארץ ירוקה ונעימה
130x83 ,שמן על בד

ללא כותרת, 2015
90x120 ,אקריליק על בד

.עידו מרקוס
בחורה ובית, 

40x40 ,שמן על בד

.אייל סגל
 ,"Timothy" טימותי )#16(, מתוך מסדרת

70x90 ,שמן על בד
2017
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.גלית ראוכוורגר
ילדה עם פרח בשיער אדום, 2017

25x53 ,תחריט צילומי

.ורדי בוברוב
רוחמה רישום 4, 2018

30x30 ,תחריט צילומי על נייר כותנה

.שולי בורנשטיין וולף
סדרת מחוה לעיר הלבנה -תל אביב

150x150 ,אקריליק על בד

.אנדי ארנוביץ
מתחת, 2016

49x40 ,נייר יפני, חוטים, פרחים, תיבת אור
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.רועי יריב
Disorder

80x100 ,אקריליק על בד על אלומיניום

.רונית טסלר עדן
יאנג

 56X36X25 ,פיסול באבן שיש פורטוגזית אפורה

.זוהר גוטסמן 

.דניאל פלדהקר

ללא כותרת 2015
יציקת בטון הלשון - עלי זהב 22 קאראט

ללא כותרת, 2017
טכניקה מעורבת על פרספקס ומראה, קוטר 60 
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.רות אורנבך
פרחים של נייר, 2018

15x10 ,אקריליק על נייר

.צבי מאירוביץ
ללא כותרת

פנדה על נייר

.הדר גד
פרדס 64, 2015

30x30 ,שמן על בד

.יעל בלבן
תא כחול

70x50 ,דיו ואקריליק על נייר 
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.יונתן גולדמן
,Leeway

עץ וטושים, 150x70x15 )כל אחד(

.חנה סהר
פרחים ושמיים

170x200 ,נגטיב הדפס צבע

.יהודית שרייבר

.טלי נבון

עלה על דיקט, 2017
36x52 ,גמר הדפס דיגיטלי מט

נראה לעיתים קרובות, 2018
110x170 ,שמן על בד
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.אילן הלחמי
Mechanikoo

110x75 ,כרומלקס

.יונתן אולמן
Fragment

40x60 ,עלי זהב וגבס על פורמייקה
2018 ,

.לידה שרת מסד
שטיח פרסי, פרט 3, 2016

 64x39 ,מסקינג טייפ ואקריליק על נייר

.לילי אלמוג
בין הקיים לנעלם, עקבות  מס 0654, 2011

30x40 ,צילום על נייר ארכיוני
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.אלה אמיתי סדובסקי
טירה וכדור

 40x70 ,קולאג׳ בדים, אקריליק ושמן על בד

.דודו גרשטיין
צברים בעמק האלה

60x80 ,חול ואקריליק על עץ 

.טל גולני

.הילה סלעי

ללא כותרת, 2015
130x190 ,שמן על בד

קקטוס, 2017
50x70 ,גואש על נייר
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.רינה פלג
מבנה סל

חומר קלוע , גלזורה, 60 קוטר 50 גובה

.סיון שטרנבך ופרחי אר
בלון של שלום

קרמיקה ופרחי משי

.אוסנת יהלי סרגבילי
"שיש" "עציץ"

2x10x20 ,שמן על עץ

R+O Design.
סט לבן

קוטר 10 גובה 5, קוטר 15 גובה 7, קוטר 20 גובה 10, קוטר 24 גובה 12 , קוטר 28 גובה 14
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.יוקי דביר

.נויה שילוני חביב

נוף השרון , 2018
60x60 ,שמן על בד

ללא כותרת, 2016
70x73 ,נייר צילום ארכיבי

.אסף שני 
חצר אחורית )12(, 2018

30x40 ,אקריליק על בד

.הוארד פוקס
100x80 ,הבוגונווליה, שמן על בד
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.סוזי שומוביץ
הנה עץ הנה מים
15x15 ,שמן על בד

.מיכל אורגיל
האמנית והמוזה

100x100 ,שמן על בד

.אודליה אלחנני
סדרת "בראשית"

40x60 ,אקריליק על קנבס

.מירה צדר
ללא כותרת

35x27 ,דיו על נייר
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.ענבר חסון 
ללא כותרת

40x30 ,הדפסה דיגיטלית

.אביבית סגל
ים ליום 1

 60x90 ,הדפסה דיגיטאלית על נייר ארכיבי

.שרית לילה האס

.ענת רגב גיסיס

מלכה, 2015
80x80 טכניקה מעורבת

ילדה וחתולה
 30x30 ,אקריליק על בד
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.גיורא שטרייכמן

.אייל רדבינוביץ 

ללא כותרת
80x120 ,אקריליק וטכניקה מעורבת על בד

פרויד, 2017
120x120 ,אקריליק על בד

.דוד מיטל
חדרה שלי

110x110 ,אקריליק על בד

.מיכל רוטמן לאור
ללא כותרת

100x120 ,טכניקה מעורבת
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.נועם נבון

.נימי גטר

הבימה- מזרקה
40x55 ,הדפסה דיגיטאלית על נייר ארכיבי

ללא כותרת
 40x60 הדפסה דיגיטאלית על נייר ארכיבי 

.איתן ויתקון

.מאיה סמירה

פריז בתל אביב
80x120 ,צילום

שמשיה, 2018
23x40 ,הדפס דיו פיגמנטי על פלקסי
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.מיכאל גיטלין
ללא כותרת, 2009

41x48 ,אקוורל וגועש על נייר

.מצקין רובים
דיוקן נערה, 1959

16x19 ,עפרון על נייר

.בל שפיר

.דיקלה יובל

ללא כותרת , 2018
50x50 ,'קולאז

ללא כותרת, 2013
 29x39 ,קולאז' עץ צבוע
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.חוה פוליבודה
רקמת זהב

30x30 ,אקריליק ועטי זהב על בד אובלי

.עירית אבא
כדים שחורים, 2017

חומר שחור בעבודת אבניים, פיגמנט וזיגוג

.זינב גריביע

.סיון כהן

ללא כותרת
קרמיקה

אלומות זהב, 2018
30x20 ,טכניקה מעורבת על נייר
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.אסתר כהן
רקפות, 2015

42x30 ,עט כדורי על נייר 

.טל ירושלמי
2 חרוזים, וחבל, 2016

90x90 ,שמן ואקריליק על בד

.נאווה אייבל

.ג'ניפר בלוך

ללא כותרת
עפרון וצבעי שמן על נייר,  

57x37

האיילים, 2017
60x90 ,אקריליק ושמן על בד
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.רונה ביוארסקי

.מתן אורן

סיבה למסיבה
50x70 ,שמן על עץ

אמאהבה6#
27x39 ,שמן על בד

.מיכל סורדיו אילן
Urban Disorder

אקריליק וקולאז, 
100x150

.איריס נדל
נוף ישראלי

 90x36 ,אקריליק על בד
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.נולי עומר
עץ הפריון, 2018

רקמה על בד יוטה, מסגרת נפה של קוסקוס מעץ צבועה זהב, 
קוטר 36

.סיגל יער
"יושב על המזח )אוטיס רדינג(", 2018

56x53 ,דיפטיך, אקריליק וטכניקה מעורבת על עץ

.אתי צ'כובר 
ללא כותרת, 2006

40x40 ,אקריליק על בד

.מוריה בכר
באוהאוס בירושלים 3, 2017

60x50 ,אקריליק על בד
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.ינאי נבון

.יוכי שרם

העיר הלבנה, 2018
הדפסת תלת מימד  

ללא כותרת
30x45 ,קרושה בחוטים מגוונים

.אתי מור
חלון, 2018 

 125x34x30  ,ברזל צבוע

.יעל עצמוני
ללא כותרת

60x28 ,אבניים שריפת רקו
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.נעמי טאנאוזר

.הדר ולירו

חולצה ירוקה כחולה, 2011
25x30

ללא כותרת
קרמיקה, גובה 20 

.רותם עמיצור
ללא כותרת, 2018

70x100 ,קולאז' ניירות צבועים

.בועז נוי
יום כיפור, 2017

45x35 ,שמן על בד
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.קרן שפילשר
כפרה עליך

40x60 ,אקריליק על בד

כל ההכנסות קודש לילדים ובני נוער בסיכון

.כרמל אילן
אדם סגול, 2018

100x37 ,נייר מקופל על עץ 
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מירב הימן  
סלון, מטבח, חדר שינה, חדר ילדים, 2013

וידיאו ארט
באדיבות האמנית

כל המשפחות המאושרות דווקא אינן דומות זו לזו - בניגוד למה שחשב אולי לב טולסטוי, כשכתב את "אנה קרנינה". אושר וסבל אינם גורמים 
מבחינים, ממש כפי שמוצא עדתי, מסורת ותרבות הם רק מאפיינים חיצוניים, שטחיים, ואילו מתחת לפני השטח כל משפחה היא עולם ומלואו. 
בכל משפחה רוחשים חיים ומתחים, שמחות ומכאובים; מערכות יחסים מתפתחות ומשתנות, הגבולות נפתחים ומתמתחים או מסתגרים בתוך 
עצמם. בכל משפחה מתקיימים בה-בעת חוקים אנושיים אוניברסליים לצד חוקיות פנימית, בשפה פרטית, הידועה רק לבני הבית. ואפילו להם, 
חלק מהדברים הברורים מאליהם נובעים מכוח נסתר, כחוק טבע או כרצף גנטי – קודים שאנו מצייתים להם מבלי דעת והם מגדירים אותנו. 

ומנגד אפשר לומר שכל המשפחות דומות זו לזו: המשפחה היא יחידת בסיס, מקור לשייכות, נקודת התייחסות המעצבת את מבטנו על העולם, 
מטען לדרך. בכולן מתנהל מחול יום-יומי של קרבה וריחוק, תלות ועצמאות, אהבה, דאגה, חמלה, כעס, עצב ואושר. 

מדינת ישראל היא קיבוץ גלויות, אך מעבר לפערים החברתיים והבדלי התרבות בין בני עדות ודתות שונות, המשפחה היא נושא המעסיק את 
כולנו ועולה גם בעבודות האמנים מימים ימימה. ייצוגים השאובים מתוך האלבום המשפחתי, נוסטלגיה והתרפקות לצד התעמתות ביקורתית 

עם האידיאה הלאומית-משפחתית, ממשיכים להזין את היצירה האמנותית. 

יצירות  השונים.  וגווניו  מטעניו  יופיו,  במלוא  המשפחתי  למבנה  המתייחסים  אמנים  של  וביוגרפיות,  עשורים  חוצה  מבחר  מציגה  התערוכה 
מופת מאוסף בנק דיסקונט, חלקן של אמנים שאינם עוד בינינו, במפגש עם עבודות של אמנים צעירים בני זמננו. לכל אלה משותף ההקשר 

המשפחתי האישי שמטביע האמן ביצירה. 

כל משפחה היא דיוקן, וכשם שאין שני אנשים זהים בכול, גם הדמיון המשפחתי עשוי לתעתע, כפי שמדגימות עבודותיהם של גרי גולדשטיין 
ושל שי אזולאי. בעבודות של מאיר פיצ'חדזה, פנחס ליטבינובסקי או יוסל ברגנר, כמו גם באלה של טלי נבון ועמית קבסה, ניתן לראות את 
המקום הרגיש והפגיע שממנו מגיע האמן כילד. סצנות משפחתיות של סעודה או התכנסות חגיגית נמצאות בציורי יוחנן סימון ומשה קסטל 
וכן אצל עידו מרקוס ואביר סולטן. מצבי קרבה וקשר משפחתי טעון מופיעים בעבודות של פמלה לוי, של נורית דוד וזויה צ'רקסקי. פבל 
וולברג וסמירה והבה מתייחסים בתצלומיהם לחתונה כלמעין רגע מכריע, מכונן, בחיי משפחה. אסד עזי מתייחס לדמות האב, ויהודית שרייבר 
מתבוננת בדורות של אימהות במשפחה אחת. מוטיב האם והילד העובר כחוט השני בתולדות האמנות, שב ומופיע כאן בין היתר בעבודות של 
יחזקאל שטרייכמן ושל רונית ברנגה, בעבודת פיסול המיטיבה להמחיש את השבריריות של הקשר. ואילו מירב הימן והילה בן ארי מתייחסות 
למאמץ המשפחתי לשמור על איזון עדין, מעין אקרובטיקה של חיי היום-יום, שבהן בני המשפחה תלויים זה בזה, במערך כוחות ותפקידים 

המחייב תמיכה הדדית, אמון ותושייה, כמו גם הומור בריא ויצירתיות.

שולמית נוס וחגית פלג רותם

תמונות
מחיי משפחה 

מבחר מאוסף בנק דיסקונט ואמנים אורחים
אוצרות: שולמית נוס | חגית פלג רותם
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משה קסטל
סעודה על הדשא, 1930

שמן על בד
לוט: 184097

אוסף בנק דיסקונט

נטליה זורבובה 
ללא כותרת, 2018

שמן על בד
באדיבות האמנית

עידו מרכוס 
עניין משפחתי, 2018

שמן על בד
באדיבות האמן
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רון עמיר
אנתיד'אר ונעים, 2003

הדפסת צבע 
באדיבות גלריה חזי כהן

סמירה והבי 
כלה, 2000

הדפסה דיגיטלית
באדיבות האמנית

פבל וולברג
חתונה, גני התערוכה, 1999

צילום צבע
לוט: 183534

אוסף בנק דיסקונט
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שי אזולאי 
מניין, 2018-2010

שמן על בד
באדיבות האמן

אליהו אריק בוקובזה
ברית מילה, 2015

שמן ואקריליק על בד 
באדיבות האמן

אליהו אריק בוקובזה
בר מצווה, 2015

שמן מעל אקריליק על בד 
באדיבות האמן

עמית כבסה
חופשה, 2012

שמן על בד 
באדיבות גלריה חזי כהן

מיכל ממיט וורקה
ללא כותרת, 2018

אקריליק על בד 
באדיבות האמנית
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טלי נבון
עד כמה שניתן, 2018

שמן על בד 
באדיבות האמנית

אולגה קונדינה
שבת, 2016

אקריליק על בד 
באדיבות האמנית

אביר סולטן
פורים, 2016
צילום דיגיטלי 

באדיבות האמן
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נורית דוד
חלב או יין, 2008

שמן על בד
לוט: 183893

אוסף בנק דיסקונט

שרון רשב"ם פרופ
קשר משפחתי, 2010

גירי פנדה ולכה על לוח עץ
באדיבות האמנית

מאיר פיצ'חדזה
ללא כותרת

שמן על בד 
באדיבות גלריה חזי כהן

מאיר פיצ'חדזה
ללא כותרת

שמן על בד 
באדיבות גלריה חזי כהן
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יוחנן סימון 
שבת בקיבוץ, 1951

שמן על בד
לוט: 000905

אוסף בנק דיסקונט

מירב הימן 
טרמפולינה, 2010

צילום ממוסגר
באדיבות האמנית
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תערוכת מכירת אמנות ישראלית
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