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אנחנו בבנק דיסקונט גאים להיות שותפים למיזם "נקודת זכות 2017", שכל ייעודו יצירת עתיד מבטיח לילדים .
ולבני נוער בסיכון. אנו מודים לשותפינו – הרוח הישראלית ושנקר, על ההזדמנות שניתנה לנו לתרום, ולו במעט, 
לקידומם של אותם ילדים, שלא שפר מזלם, וליצור עבורם מסגרת תומכת שתאפשר להם השתלבות נאותה בחברה 

ובסיס ראוי למצוינות.
אוכלוסייה  של  בחיזוקן  בעיקר  החברתי,  בתחום  דיסקונט  קבוצת  של  הרחבה  בעשייה  משתלב  הנוכחי  המיזם 
מוחלשת בפריפריה החברתית. הבנק רואה במחויבות החברתית נדבך מרכזי בפעילותו העסקית, המושתתת על 
ערכים של 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 למייסדי הבנק, משפחת רקנאטי. אנו, אנשי דיסקונט, רואים עצמנו מחויבים 
ולמתן  הישראלית  בחברה  הפערים  לצמצום  לפעול  ונמשיך  וערכיה,  היבטיה  בכל  דיסקונט"  "מורשת  לשימור 

הזדמנות שווה לכל בני הנוער.
לסיום, אני מבקש לנצל הזדמנות זו ולהוקיר תודה והערכה לכל מי שעמל בבניית המיזם החשוב לו אנו שותפים, 
נוס. אני מאחל לכל משתתפי ובאי התערוכה שנה  ובפרט – לנציגת בנק דיסקונט ואוצרת התערוכה, שולמית 

טובה ומבורכת, שנה של בריאות טובה ומלאת אושר ושמחות.

אוצרות התערוכה: שולמית נוס, ורה פילפול

הממונה על אוסף האמנות של בנק דיסקונט: שולמית נוס

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. 

www.spiritofisrael.org.il

הרוח הישראלית - נקודת מפנה

למידע נוסף על פעילות הרוח הישראלית, 
www.spiritofisrael.org.il :להתנדבות ולתרומה

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

.

.

נקודת זכות, תערוכת האמנות של הרוח הישראלית למען ילדים ובני נוער בסיכון בשיתוף בנק דיסקונט חוגגת 
חמש שנים ומתארחת השנה בבית ספר שנקר. תערוכת המכירה שהפכה כבר למסורת, ממשיכה לגדול בהיקף 
ביחד עם  ישראל המובילים,  נרתמו למעלה מ-150 מאמני  והאמנים המשתתפים בה. לתערוכה השנה  האמנים 
אמנים חדשים ומבטיחים, סטודנטים ובוגרים של בית הספר לאמנות רב תחומית, שנקר. לכולם מכנה משותף והוא 

הרצון להיות חלק מהמפעל החברתי הגדול של הרוח הישראלית.

 1998 משנת  פועלת  ישראל,  לארץ  היהודית  הסוכנות  של  מייסודה  רווח,  מטרות  ללא  ארגון  הישראלית,  הרוח 
ברחבי הארץ לצמצום פערים בחברה הישראלית ולרתימת הצבור בארץ למעורבות קהילתית ולאקטיביזם חברתי, 

התנדבות ותרומה למען אוכלוסיות מוחלשות. 

אנחנו פועלים באמצעות תורמים ומתנדבים ובראשם יו"ר הכבוד טל ברודי ושותפים רבים וטובים, יחידים וחברות 
עסקיות המגויסים כולם לקידום ושוויון הזדמנויות של ילדים,  בני נוער וצעירים מתוך מתוך האמונה שלכל אחד, 

מגיעה הזדמנות אמתית להצלחה. יחד אנחנו משקפים את הרעיון של אחריות וערבות הדדית. 

הרוח הישראלית תומכת ברצף של תכניות למען ילדים, בני נוער בסיכון וצעירים מהפריפריה חברתית-כלכלית-
גאוגרפית המטפלים בכל מגזרי החברה. תכניות טיפוליות, חינוכיות וחברתיות בכפרי נוער, במסגרת תכניות קדם 
ייחודיות ובהענקת מלגות ללימודים אקדמיים ומקצועיים. אנו רואים מדי שנה הצלחות רבות-  ופוסט צבאיות 
בהצלחה  להשתלב  בהמשך  ומצליחים  משמעותי  צבאי  לשירות  מתגייסים  חייהם,  מסלול  את  שמשנים  צעירים 

בחברה כבוגרים תורמים ועצמאיים. 

הרוח הישראלית מודה לכל השותפים הנפלאים שאפשרו לנו להוציא אל הפועל את "נקודת זכות" 2017. ל-150 
האמנים המבטיחים ביותר בארץ שנרתמו לעזרתנו ומשתתפים השנה בתערוכה. לבנק דיסקונט ולד"ר יוסי בכר, 
לאוצרות התערוכה  רב תחומית.  בית הספר לאמנות  קופר, מ"מ מנהל  רועי  ולפרופ'  יו"ר הדירקטוריון. לשנקר 
שבאהבה ובמסירות אין קץ הקימו את התערוכה, שולמית נוס, הממונה על אוסף האמנות של בנק דיסקונט וורה 

פילפול. תודה מיוחדת לכל אחד מהרוכשים. 

ובעיקר משפע האכפתיות  בנכונותכם להעניק משלכם, מכישוריכם, מכספכם  כולכם מקור של השראה עבורנו 
והמחויבות שבכם. אתם אלו הנותנים את הטוב שבכם וראויים לאלף תודות!

יחד, אנו ממשיכים להוביל עשייה משמעותית למען דור העתיד של החברה הישראלית.   

תודה על תמיכתכם,  

   מיקי דהב, מנכ"ל       יואל קושיצקי, יו"ר
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יו"ר בנק דיסקונט
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.רותי הלביץ כהן .אורלי מיברג 
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.ערן גילת

.זויה צ'רקסקי

.יאן ראוכוורגר

.גלית ראוכוורגר .איתן בוגנים.רועי קופר

.יהודית שרייבר .ויויאן בירקנפלד .נאוה אייבל 

  .יונתן גולדמן
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17-16 17-1617-1617-1619-1819-18

13-12 13-12

.ציבי גבע

.טליה ישראלי 

.רות אורנבך.נדב וייסמן.אסתר נאור

.מיכל אורגיל.לידה שרת מסד.בועז נוי.רונית קריסטל.נולי עומר

.נועם נבון 

.כרים אבו שקרה.אבנר שר.דינה לוי .שי אזולאי  .זואי סבר.אריק בוקובזה

.אסף שני .אילן איטח.לירון צומן 27-2627-2629-2829-2829-2829-2831-3031-30

15-1415-14
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.הדר גד

.דניאל פלדהקר.יוחנן הרסון 

.יובל בראל

.הילה סלעי

.גיורא שטרייכמן

.אריאלה ורטהיימר

.יואל גילינסקי

.ברק בנדל 

.ברכה ביינ'ונידה גיא

.מיכל גבע

.סיגל יער

.טלי נבון

.יגאל אופיר.איריס נדל .שולי בורנשטיין וולף

.תרצה פרוינד 

.טל גולני

.רונית טסלר עדן

.איריס סינטרה

.ג'קי ונונו .יוכי שרם.הדר בורשטיין 

.טליה ימיני.חגית ארגמן

.טל שושן

.יעל אורן

.ג'ניפר בלוך 

.אייל רדבינוביץ .איה סריג.אליעז סלונים.איוה כפרי .אילנה גל 

  .איילת כרמי

.רות נועם .רועי יריב

.שרון רשב"ם פרופ .שירה גבשטיין מוסקוביץ.יונת סינטרה.ראלי סמית ואוסנת צוקרמן  .ענבל מארי כהן .מיכל ביבר 

.ורדה סולל שמאי .שפי בלייר

.גילה שטיין

.מיכל ממיט וורקה.אריה ברקוביץ .איריס עשת כהן

35-3435-3437-3637-3637-3637-3639-3839-38

39-3839-3841-4041-4041-4041-4043-4243-42

43-42

47-4647-4649-4849-4849-4849-4851-5051-50

43-4245-4445-4445-4445-4447-4647-46

51-5051-5053-5253-5253-5253-5255-5455-54

55-5455-5457-5657-5657-5657-5659-5859-58
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.אבינועם שטרנהיים .אודליה אלחנני .אליאורה סטימצקי שוורץ

.נימי גטר

.אתי צ'כנובר.חיה גרץ רן .תמר שפר

.מיטל כץ מינרבו .מרים הרשקוביץ.יעל בלבן.יוקי דביר.ורדי בוברוב.אסתי כץ

.צבי מאירוביץ.אמנון קלאוס.יונתן אולמן .אנה פרומצ'נקו  .קארן גילרמן.רותם ריטוב .עדי עוז ארי .יהודית אפלטון

.חנה אילן יונס .רינה ברשף  .תמיר שפר .עדי ברק רוזנברג .עירית יציב.גלעד אופיר.מיכל סרוודיו-אילן .שושנה צ'חנובסקי

.קרן גרינבלאט.עופר שומרון.ינאי נבון   .הניה נור.שרית לילה האס  .שרית גורה.מרי לוי

.סיון כהן
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59-5859-5861-6061-6061-6061-6063-6263-62
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75-7475-7477-7677-7677-76 77-76
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.ציבי גבע
ללא כותרת, 2016

140x60 ,אקריליק על בד

.זויה צ'רקסקי
נערה עם אבטיח, 2014

120x120 ,שמן על בד
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.אריק בוקובזה 

.זואי סבר

מתווה לשטיח, 2014
65x48 ,דיו ואקריליק על קרטון

איילון-פארק קנדה, 2017
80x80 ,שמן ואקריליק על בד

.דינה לוי
ללא כותרת )ענן1(, 2013 

40x40 ,צבע שמן על עץ

.שי אזולאי 
מרחף, 2017

35x50 ,שמן על בד
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.אבנר שר 
סימני דרך, 2017

47x52 ,טכניקה מעורבת

.אדוה קרני

.אורלי מיברג 

על גדת הנהר, 2015 
35x45 ,אקריליק ודיו על בד פרחוני

טיילת, 2008
80x80 ,שמן על בד

.כרים אבו שקרה 
צבר

שמן על קרטון
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.מרים כבסה
ללא כותרת

50x70 ,שמן על נייר מודבק על בד

.נטליה זורבובה
יפו, 2016

80x80 ,שמן על בד

.רותי הלביץ כהן 
ללא כותרת, 2015

 80x30 ,טכניקה מעורבת על נייר

.ארם גרשוני 
ללא כותרת

20x25 ,שמן על בד
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 Dede.

.אייל סגל 

Sparrow, 2015
125x95 ,אקריליק ודיו על נייר עיתון

Timothy# 10, 2016
80x90 ,שמן על בד

.ליהי תורג'מן

.טליה ישראלי 

מתוך הסדרה 'כנען', 2016
20x30 ,גרפית ופחם על נייר

ללא כותרת, 2016
100x100 ,שמן על בד
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.אניה קרופיאקוב.מאיה סמירה
קו נוף )מתוך הסדרה שיבושים(, 2016

32x40 ,צילום, הדפסה ארכיבית
גרישה, 2007
40x50 ,צילום

.נורית ירדן
ציפור, 2014

46x57 ,צילום

.שרון יערי
 Cypresses/Birds, 2012

84x106 ,צילום על נייר ארכיבי
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.יאן ראוכוורגר

.יונתן גולדמן

נערה עם כובע פסים, 2012
30x30 ,שמן על בד

Floating mountain series , 2016
160x120 ,שמן על עץ

.ערן שקין

.אלכס קרמר

 Soul Sisters, 2016
100x50 ,שמן על בד

דיוקן נערה, 2012
30x35 ,שמן על בד
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.איתן בוגנים

.גלית ראוכוורגר 

הנסיכות השלורות-אוולין, 2016
100x70 ,גרפית  על נייר

צבי, 2016
25x27 ,תחריט צילומי

.רועי קופר 
מתוך "אתרי היעלמות", 1991-1995

50x60 ,צילום

.ד"ר ערן גילת
ללא כותרת מתוך מסדרת "מדעי החיים", 2011

67x90 ,טכניקה מעורבת
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.זורב מטיארשווילי

.דורית טייכמן

נערה מהעיר שלי, 2016
70x50 ,שמן על בד

פרח ירוק, 2016
63x83 ,אקריליק על בד

.נאוה אייבל

.ויויאן בירקנפלד

טליה בפרחים, 2017 
40x40 ,שמן על עץ

הפרחים של יוסי, אמריליס, 2008
30x60 ,אקריליק על בד
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.אסתר נאור

.אתי מור

ללא כותרת מתוך הסדרה "האובייקט נוכח", 2015
60x40 ,הדפסה דיגיטלית עם מבנה דיאסק

ללא כותרת, 2017
62x17x17 ,פסל, טכניקה מעורבת

.יהודית שרייבר

.נועם נבון 

דגים, 2006
80x110 ,צילום-הדפס דיגיטלי על פרספקט

כרתים, 2017
45x45 ,צילום
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.נדב וייסמן

.רות אורנבך

מדבר, 2002
78x80 ,שמן ופחם על דיקט

מעבר לקשת 1, 2, 3, 2017
טכניקה מעורבת, 15x10 )כל אחד(

.נולי עומר

.רונית קריסטל

זמן, 2015 
60x80 ,אקריליק על נייר ממוסגר

 ,R קובץ
50x50 ,ציור דיגיטלי-הדפסה על פרספקס

2017 
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.לידה שרת מסד
גיאומטריה 6, 2014

60x80 ,אקריליק על נייר ממוסגר

.מיכל אורגיל
בעמק יפה, 2016

100x120  ,שמן על בד

.לירון צומן
ללא כותרת, 2016

70x50 ,אקריליק ספריי על בד

.בועז נוי
אביב, 2017

60x45 ,שמן על בד
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.אילן איטח

.אסף שני 

על הצייר לשמר רעננות על כל המשתמע מכך, 2009
94x115 ,שמן על בד

כפר אוריה, 2017
80x80 ,אקריליק על בד

.הדר גד

.סיגל יער

ללא כותרת, 2008
50x100 ,שמן על בד

הנהר, 2011
42x46 ,אקריליק וטכניקה מעורבת על עץ
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.הדר בורשטיין 

.יוכי שרם

קקטוס, 2017
60x60 ,עץ ממוחזר

ללא כותרת, 2015
100x95x57 ,טכניקה מעורבת

.רונית טסלר עדן

.ג'קי ונונו 

אגס, 2015 
30x40 ,יציקת ברונזה

Pez, 2014
125x30 ,)טכניקה משולבת )ברזל צבוע ונייר
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.ברכה ביינ'ונידה גיא

.גיורא שטרייכמן

שושנה על כרית, 1999
100x100 ,שמן על בד

כלניות, 2010
80x58  ,שמן על בד

.הילה סלעי

.חגית ארגמן

עציץ, 2015 
95x64 ,שמן על בד

קפה לזוג, 2016
100x100 ,שמן על בד
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.טל גולני

.טליה ימיני

Circus Tent, 2015
40x40 ,שמן על עץ

מפת עולם 43 , 2014
80x65 ,צבעי אקריליק על מפה

.יוחנן הרסון 
In Flight, 2008

80x80 , אקריליק על עץ

.יעל אורן
ארבעת היסודות, 2015

60x60 ,שמן על בד



-43- -42-

.דניאל פלדהקר
ללא כותרת, 2017

30x43 ,טוש אקרילי ואקריליק על פרספקט ונייר פירגמנט

.טל שושן
מפת כבישים, 2005
40x53 ,חיתוכי נייר

.טלי נבון
'קשרים', 2017

13x18 ,פנדה שמן וגרפיט על דף מילון גרמני-צרפתי

.יובל בראל
ללא כותרת

26x30 ,הדפס עץ על נייר נטול חומצי, יחיד מסדרה של שמונה



-45- -44-

.איריס סינטרה
חברות, 2015

30x40 ,שמן על בד

.ג'ניפר בלוך 
ללא כותרת, 2015

30x30 ,שמן על בד מודפס

.איילת כרמי
ענף, 2013

150x70 ,שמן על בד

.ברק בנדל 
צאן בלי רועה, 2016
90x100 ,שמן על עץ



-47- -46-

.מיכל גבע

.אריאלה ורטהיימר

ללא כותרת, 2015
95x125 ,אקריליק ודיו על נייר עיתון

תסמונת נפוליאון, 2017
15x71x101 , ציור אקריליק על עץ והדפסה על פרספקט מואר

.יואל גילינסקי
אז והיום, 2017

90x56 ,אקריליק על עץ

.אילנה גל 
ללא כותרת, 2016

120x120 ,אקריליק על בד



-49- -48-

.איוה כפרי
ללא כותרת, 2016

40x40 ,קולאז' על עץ

.אליעז סלונים
רבוע אדום

80x80 ,אקריליק על בד

.איה סריג

.אייל רדבינוביץ 

גשר לאהבה, 2015 
112x98 ,שמן על בד

התעוררות, 2008
100x100 ,אקריליק על בד
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.רועי יריב

.רות נועם

קוביות, 2017
110x90 ,טכניקה מעורבת על אלומיניום

ללא כותרת, 2016
60x35x150 ,ברונזה

)Studio R&O(  ראלי סמית ואוסנת צוקרמן.

.גילה שטיין

בלונים, 2017
30x20 ,בלונים מקרמיקה לתלייה

אישה עומדת, 1979
57x22 ,יציקת ברונזה
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.יונת סינטרה

.מיכל ביבר 

עמוק, 2016
35x45 ,שמן על בד

אמירים, 2014
20x30 ,שמן על בד

.ענבל מארי כהן

.שירה גבשטיין מוסקוביץ

ללא כותרת, 2016
40x40 ,שמן על עץ

מטבח, 2016
50x60 ,שמן על בד
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.שרון רשב"ם פרופ 

.תרצה פרוינד

תרדמון, 2017
60x60 ,אקריליק וגרפיט על בד

חוף תל אביב, 2007
20x20 ,שמן על עץ

.שולי בורנשטיין וולף

.איריס נדל 

סדרת תמר, 2015 
30x30 ,שמן על בד

מישהיא ירוקה, 2016
35x35 ,שמן על בד



-57- -56-

.איריס עשת כהן 

.יגאל אופיר

Colors of Life, 2017
80x100 ,אקריליק על בד

סחלבים, 2017
30x40 ,צילום מעובד

.ורדה סולל שמאי 
ללא כותרת, 2017

60x80 ,טכניקה מעורבת על נייר

.שפי בלייר
ללא כותרת, 2015

40x40 ,צילום מעובד על עץ



-59- -58-

.מיכל ממיט וורקה
נווה צדק, 2017

50x70 ,שמן על בד

.מיכל רכטר לויט

.אסתי כץ

נועה, 2015 
60x80 ,שמן על בד

בית בורוד, 2010
60x70 ,שמן ואקריליק על בד

.אריה ברקוביץ
נוף בירוק, 2017

100x70 ,שמן על קרטון
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.ורדי בוברוב 
נוף מברשות, 2015

30x30 ,רפידוגרף על נייר

.סיון כהן
שירת העשבים 7, 2017

30x40 ,טכניקה מעורבת על נייר

.יוקי דביר
ללא כותרת, 2016

30x40 ,טכניקה מעורבת על נייר מודבק על עץ

.מיטל כץ מינרבו
קקטוס, 2014

35x25 ,גרפיט על הדפס בלט



-63- -62-

.מרים הרשקוביץ
ללא כותרת

55x55 ,שמן על בד מודבק על דיקט

.יונתן אולמן
How to  Draw the Human Figure, 2017

34x25 ,'עבודות קולאז

.יעל בלבן
בלרינות, 2016

75x56 ,אקריליק ורפידוגרף על נייר

.רותם ריטוב
מתוך "נדידת המונרך", 2017

75x75 ,פיגמנט ולכה על נייר בחיתוך לייזר
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.אמנון קלאוס

.אנה פרומצ'נקו

תל אביב, 2014
100x80 ,שמן על בד

מנורות עריכה, 2014
70x50 ,אקריליק על נייר ממוסגר

.צבי מאירוביץ
קיר עם רישום

48x59 ,פנדה על נייר

.יהודית אפלטון
הרים בעין בוקק, 2014

25x19 ,שמן על בד מודבק על עץ



-67- -66-

.קארן גילרמן

.עדי עוז ארי 

סיפור הפנינה מתוך האופרה "דולי הפנינים" של ג'ורג ביזה, 2017
70x100 ,צילום

הום סוויט הום, 2012
74x60 ,צילום ממוסגר תחת זכוכית

.נימי גטר

.ינאי נבון 

ללא כותרת )ילדה עם בובה(, 2015 
30x40 ,צילום

העיר הלבנה, 2013
50x50 ,צילום מעובד
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.מרי לוי

.עופר שומרון

ללא כותרת
80x40 ,אקריליק על בד

חנות אפקטים, 2017
80x140 ,אקריליק על בד

.קרן גרינבלאט

.שרית גורה

חדר חלום, 2016
80x100 ,סופרלק על מתכת

ללא כותרת
86x86 ,שמן על בד
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.שרית לילה האס 

.הניה נור 

ללא כותרת, 2017
80x60 ,טכניקה מעורבת על נייר

ללא כותרת
80x80 ,טכניקה מעורבת

.שושנה צ'חנובסקי

.תמיר שפר

לכל באי העולם סעיף4, 2015
114x42 ,עטים,דיו ועפרון על נייר

אופניים, 2016
120x120 ,אקריליק על בד
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.מיכל סרוודיו-אילן 
ללא כותרת

30x45 ,טכניקה מעורבת על בד

.חנה אילן יונס
יתוש, 2017

יציקת פיבגלס, צבע  תעשייתי

.רינה ברשף
ללא כותרת, 2008

100x100 ,אקריליק על בד

.גלעד אופיר
׳ללא כותרת׳ מתוך הסדרה ׳מעשים וימים׳, 2006

60x73 ,טכניקה מעורבת על בד



-75- -74-

.עירית יציב

.עדי ברק רוזנברג 

ללא כותרת, 2015
60x60 ,קולאז' על נייר

ענתות, 2014
28x40 ,טכניקה מעורבת

.אליאורה סטימצקי שוורץ 
ללא כותרת

100x100 ,שמן על בד

.אבינועם שטרנהיים 
חיבוק, 2009

40x40 ,טכניקה מעורבת על בד
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.תמר שפר.אודליה אלחנני 

.חיה גרץ רן

מה מסתתר מאחורי הברוש, 2016
70x70 ,צילום מטופל

הר, 2015
60x40 ,עפרון,אקריליק,מלט אפור ופיסות פורניר על קולאז עץ

חצאית כחולה וצמה, 2017
50x40 ,שמן על בד

.אתי צ'כנובר
קופצת ההולה הופ, 2017

50x15 ,שמן על עץ
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