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תערוכת מכירת אמנות ישראלית
למען ילדים ובני נוער בסיכוןנקודת זכות



יצירות . במכירת  ולסייע  זכות"  "נקודות  תערוכת  בקידום  פעיל  חלק  לקחת  ההזדמנות  על  מודה  דיסקונט  בנק 
אמנות ליצירת עתיד טוב יותר למען ילדים ובני נוער בסיכון. הרוח הישראלית פועלת שנים רבות מתוך אג'נדה 

לצמצום פערים בחברה הישראלית ובתוך כך חיזוק אוכלוסיות מוחלשות.

זהו תוצר של הרוח ההתנדבותית של אנשים רבים וטובים שבחרו לסייע בפרוייקט וזו דוגמא מצוינת למעורבות 
ואחריות חברתית הדדית, סולידריות ועשייה משותפת למען הקהילה- מותר לציין כי אלו ערכים חשובים הטבועים 

זה שנים ארוכות בהיסטוריה של בנק דיסקונט, אשר פועל רבות למען הקהילה וקידום האמנות בישראל.
אין ספק שכשהרוח נושבת, היא מחברת בין כולנו למען המטרה הייחודית הזו. 

הסנהדרין אמרו: "כל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא"
לכן, אני מבקש להוקיר תודה מיוחדת לכל האמנים שהתנדבו לתרום יצירות לתערוכה.

ובנוסף, להגיד תודה לשולמית נוס הממונה על אוסף האמנות של בנק דיסקונט ומשמשת השנה גם
כאוצרת התערוכה, במסירותה היא מקור השראה ומופת להשקעה ועשייה למען הזולת.

בתלמוד הבבלי כתוב: "בצדקה, כל פרוטה ופרוטה, מצטרפת לחשבון גדול"
המשפט הזה תואם למוטו של רוח התערוכה - כי כל נקודה ).( עושה שינוי.

תודה רבה

אוצרת התערוכה: שולמית נוס  
מתאמת הפרוייקט: ורה פילפול 

www.etsdesign.co.il :קונספט גרפי ועיצוב קטלוג

הודפס בדפוס ע"ר, תל אביב

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

www.spiritofisrael.org.il

הרוח הישראלית

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. 

.

.

ובני נוער בסיכון נערכת זאת השנה הרביעית.  נקודת זכות, מכירת האמנות של הרוח הישראלית למען ילדים 
בארץ.  ביותר  והמבטיחים  מהמובילים  אמנים  מחמישים  למעלה  לתערוכה  ותרומה  להשתתפות  נרתמו  השנה, 

ביניהם יוצרים צעירים וותיקים, אשר יציגו למעלה מ-100 יצירות של אמנות ישראלית עכשווית. 

 1998 משנת  פועלת  ישראל,  לארץ  היהודית  הסוכנות  של  מייסודה  רווח,  מטרות  ללא  ארגון  הישראלית,  הרוח 
במטרה להוביל מעורבות ואחריות חברתית בישראל, לצמצום פערים ולרתימת הדור הצעיר למעורבות קהילתית 

ולאקטיביזם חברתי למען אוכלוסיות מוחלשות.

ותורמים מכל שכבות האוכלוסייה, תומכת הרוח הישראלית בתוכניות טיפוליות, חינוכיות  באמצעות מתנדבים 
וחברתיות למען ילדים ובני נוער בסיכון בכפרי נוער. הרוח הישראלית שמה לה למטרה להביא לשינוי משמעותי 
במצבם, להעניק להם תקווה ועתיד טוב יותר ולסייע להם להשתלב בחברה כבוגרים ואזרחים עצמאיים ותורמים. 
כן פועלת הרוח הישראלית להעצמת בני נוער וצעירים מהפריפריה החברתית – גאוגרפית, במסגרת תכניות קדם 

ופוסט צבאיות ייחודיות והענקת מלגות ללימודים אקדמיים ולרכישת מקצוע. 

במהלך שנות פעילותה, הודות לתמיכה מתמשכת של הציבור הישראלי, סייעה הרוח הישראלית לאלפי ילדים, 
בני נוער וצעירים. 

באמצעות רכישת עבודת אמנות הנכם מסייעים בידנו להמשיך ולהוביל עשייה משמעותית למען החברה בישראל. 
אנו מודים לכם על תמיכתכם.

תודה גדולה שלוחה לבנק דיסקונט ומוזיאון הרצלילינבלום המארח את המכירה. 

תודה לאנשים הנפלאים שסייעו בידנו לקיים את תערוכת "נקודת זכות", יהודית בן לוי ומיכל אקסלרוד ממוזיאון 
ארנון  אר,  מפרחי  אלון  פנינה  דיסקונט,  מבנק  סיגמן  וענת  נוס  שולמית  אלקלעי,  פרנק  ארנה  הרצלילינבלום, 
לאמנים  התערוכה,  אוצרת  עצמון  גל  לנטע  מיוחדת  תודה  סטרים.  מסודה  שדה  ובשמת  מונטיפיורי  מיקב  גבע 

המשתתפים, אייל סגל מעצב הקטלוג, לעובדים, התורמים והמתנדבים הנפלאים של הרוח הישראלית.

יואל קושיצקי, יו"ר          מיקי דהב, מנכ"ל   

יובל גביש

סמנכ"ל בכיר

ראש החטיבה הבנקאית

2016למען ילדים ובני נוער בסיכוןנקודת זכות
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.יונתן אולמן

.יונתן גולדמן

.יובל בראל

.הילה בן ארי

.יוחנן הרסון 

.דני פילדס
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.שרון רשב"ם פרופ .תמיר שפר.שרון גרשמן

.ערן גילת

.ילדי הרוח הישראלית

.נאוה אייבל .ניר אדוני.נטליה זורבוב.נורית ירדן.מרינה סיפר.מרים הרשקוביץ

.עמוס אריכא.עידו מרקוס.נעם נבון .עדי ברנדה  .עפרה אוחנה.סיגל יער .עפרה בן דוד.ענבל מארי כהן

.רינה ברשף .רותי אורנבך .רות נועם  .שלמה האוזר.שי אזולאי.שולי וולף.שאול קנז.רועי יריב

.קארן גילרמן.ציבי גבע.ערן שקין   .רונית שלם.רונית טסלר-עדן .קרן ליפקין גרינבלט.פמלה לוי

.משה קופפרמן
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~11~ ~10~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס .אבנר שר . לרכישה

חרפושית: השגחה עליונה, 2016 
 43x43 ,כרסום וחריטה ע״ג קליפת גזע עץ השעם

.אביב קלר 

רחוב אלפסי, 2016 
55x60 ,שמן על בד

.אבי יאיר 

כספינה בלילה, 2015
66x50 ,קולא'ז ותחריט אקווטינטה

ברושים אדומים, 2015
 90x70 ,אקריליק על בד

.אודליה אלחנני



~13~ ~12~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

.אוסנת יהלי-סרבגילי

ללא כותרת, 2004
140x110 ,אקריליק ושמן על בד

.אורי דושי
Crown, 2013

25 x שמן על בד, 20

.אופיר דור.אולף קונמן

נוף פארק, 2009
29x33 ,שמן על בד

2011 ,?
50x65 ,תחריט צילומי טפט קיר



~15~ ~14~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

כספינה בלילה, 2015
66x50 ,קולא'ז ותחריט אקווטינטה

.אורית גולדמן 

ללא כותרת
שמן על בד,

.אורלי דביר

.אורית ישי

)"ANNA T נעצים, 2015 )"מתוך הסדרה
35x80 ,צילום סטילס, הדפס דיו ארכיבי על נייר ארט ארכיבי

Field & Trees, 2015
30 x שמן על בד, 30

.אייל סגל



~17~ ~16~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס .אילן איטח . לרכישה

טיול ביער, 2012 
122x100 ,שמן על עץ

.אייל רדבינוביץ

לבבות עליזים, 2014
180x140 ,אקריליק על בד

ללא כותרת
 20x20 ,טכניקה מעורבת

.אילנה גל

שייק בחוף, 2015
60x80 ,שמן על בד

.איריס סינטרה



~19~ ~18~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

.איריס עשת כהן

צבעוניות החיים, 2015
68x92 ,טכניקה מעורבת על בד

.איתמר פרנס

עץ משפחה, 2010
90x60 ,שמן על בד

.איתי רון גלבוע 

חרפושית: השגחה עליונה , 2016 
 43x43 ,כרסום וחריטה ע״ג קליפת גזע עץ השעם

טבעת, 2015 
60x40 ,'קולאז

.איתן בוגנים



~21~ ~20~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה .אלה אמיתי סדובסקי

סידור פרחים וחלון, 2015
שמן, אקריליק וקולאז' בדים על בד

הצפור שלה
 90x70 ,אקריליק על קנבס

.אלון געש

.אלה ברסקי

ללא כותרת, 2015
50x70 ,שמן על בד

מבדק ראייה, 2010
77x63 ,אקריליק על הדפס

.אליהו אריק בוקובזה



~23~ ~22~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה .אלינה ספשילוב

ללא כותרת, 2009
80x80 ,שמן על בד

.אמיר תומשוב

חיבוק, 2015
43x70 ,אקריליק על נייר

.אנה פרומצנקו

.אסנת רייזמן בן שלום 

ללא כותרת, 2006
80x100 ,שמן על בד

מרחב חשוף מס'11 א', 2014
52x42 ,גרפיט על קרטון



~25~ ~24~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

תורמוסים בכחול, 2015
 18x28 ,עט כדורי על מפה

.אסתר כהן

.אסף שני 

בת שלמה 1, 2016 
30X40 ,אקריליק על בד

ללא כותרת, 2015
60x40 ,הדפסת למבדה

.אסתר נאור

.אריה ברקוביץ 

ללא כותרת, 2015
70x50 ,עפרון וגרפיט על נייר



~27~ ~26~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

ללא כותרת, 2016
 30x30 ,אקריליק וקולאז על עץ

. אתי אברג'יל

.ברק בנדל

תלתלים, 2013
80x60 ,שמן על עץ

.בברלי ברקת

כדור זהב, 2016
40x30 ,שמן על בד

אבסטרקט, 2015
100x60 ,שמן על בד

.אתי לב



~29~ ~28~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

.גילה שטיין 

Embracing
  19x10x8 ,אפוקסי ואקריליק

.גלעד בן ארי

Walking On Clouds, 2006
60x90 ,צילום

ללא כותרת
50x62 ,שמן על בד

. גיורא שטרייכמן

Tango Dancing
60x60x148 ,פיסול בברונזה ובאבן

.גדי פריימן



~31~ ~30~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה .דובי רונן 

אהבתי את נטע.. , 2016
50x50 ,דיו הודי, פיגמנט ובטון על לוח עץ

.גרשון הראל

צלמית אור, 2012
  ,)Naked Raku( חימר ושריפת ראקו

.דוד מי-טל 

ללא כותרת
160x120 ,אקריליק על בד

Dede.

Wood Sparrow, 2015
180x180 ,שמן תעשייתי על בד

33x18



~33~ ~32~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

.דליה עשת 

ריקוד אופטימי, 2014
102x97 ,אקריליק על בד

.דינה לוי

ללא כותרת, 2010
100x100 ,אקריליק על בד

Sphere
120x110 ,אקריליק על בד

.דורית טייכמן
ללא כותרת, 2012

65x50 ,תחריט צילומי, אקווטינטה

.דוד עדיקא



~35~ ~34~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

.דניאלה אזולאי

ללא כותרת, 2016
30x30 ,שמן על עץ

ללא כותרת, 2014
תשיעיית עבודות קטנות, אקריליק וספריי על בד, 25x25 כל אחת 

.דניאל פלדהאקר

Seas 2 , 2016
 90x70 ,צילום

.דני פילדס

Seas 2 , 2016
 90x70 ,צילום

.דן רפפורט



~37~ ~36~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

שתיל, 2012
47X75 ,צילום, מסגור פרספקס על דיבונד

.ורדי בוברוב.הילה בן ארי

ללא כותרת
25x21

.דרורה דקל 

פרחי הרוע / הדפס יחידני, 2011
57x57 ,'הדפס תחריט וקולאז

ג' רקפות, 2015
35x25 ,שמן על בד

.הדר גד



~39~ ~38~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס .חוה פוליבודה. לרכישה

ללא כותרת
 30x30 ,אקריליק על עץ

.זיוה כספי 

תחנה מרכזית 1, 2015
70x60 ,אקריליק על בד

מראדונה
 70x100 ,אקריליק על קרטון

.זויה צ'רקסקי

Tel-Aviv Port_Reading Power Station
70x 1 שמן ואקריליק על בד, 20

.זואי סבר



~41~ ~40~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

.טל גולני

Ferris Wheel, 2015
100x100 ,שמן על בד

.טובה לוטן 

לגדל את העץ בבית, 2016
32x21 ,תפירה על שתי מחברות

ללא כותרת
 30x30 ,טכניקה מעורבת על עץ

.חני כהן זדה
ללא כותרת

פילים צילום שחור לבן נגטיב, 
 90x70 ,הדפסת נזרקת דיו על נייר פיין ארט

.חנה סהר



~43~ ~42~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה .יבגני מרמן 

New town, Old town, 2016
80 x דיפטיך, שמן על פשתן, 70

.יהודית שרייבר 

ללא כותרת
35x50 ,צילום דיגטלי, הדפסת פיין ארט, הדבקה על דיבונד

Untitled study of a city fragment, 2015
50x52 ,שמן ומרקרים על בד

.טליה ישראלי
ללא כותרת, 2015

70x80 ,שמן על עץ

.טלי נבון



~45~ ~44~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

.יונתן אולמן

טורו, 2016 
24x34 ,עלי כסף, דיו וצבעי זכוכית על פורמייקה

.יוחנן הרסון 

ללא כותרת
30x30 ,טכניקה מעורבת על עץ

ללא כותרת, 2016 
55x72 ,אקריליק על נייר

.יובל בראל
אז והיום, 2015

40x80 ,צבעי אקריליק על עץ משומש

.יואל גילינסקי



~47~ ~46~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

.יעל אורן 

ללא כותרת, 2015
20x20 ,שמן על בד

.ינאי נבון  

Beyond
80x80 ,צילום

.יוקי דביר

ללא כותרת, 2016
30x30 ,אקריליק על מסגרת עץ

.יונתן גולדמן

ללא כותרת, 2015
44x55 ,טכניקה מעורבת על עץ



~49~ ~48~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

.יערה אורן

אישה ירוקה, 2014
80x60 ,שמן ואקריליק על בד

צבר
שמן על קרטון

.כרים אבו שקרה

ללא כותרת
30x30 ,טכניקה מעורבת על עץ

.יעקב גילדור
Bordo Cell, 2014

50x65 ,צבעי מים ודיו על נייר

.יעל בלבן



~51~ ~50~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

.לידה שרת מסד

נפרד מגוף, 2012
70x70x13 ,ברזל וחצץ על קרטון

.ליאב מזרחי 

עלמה בחנות פרחים באמסטרדם, 2016
30x40 ,אקריליק על בד

.לאה ניקל

ללא כותרת, 1996
שמן על קרטון

תרומת זיוה וניסים חנן

אישה בצהוב
שמן על נייר

.לאה דיין



~53~ ~52~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס .מאיה ישראל . לרכישה

בחיפוש אחר מה שאבד, 2015
70x80 ,שמן על בד

.מאיה אטון

מכאן עד מאדים, 2014
31x31 ,תצריב קו ואקווטינטה

.לילך בר-עמי

איך מסבירים זמן, 2012
61x43 ,טכניקה מעורבת דיו עיפרון וגזירות נייר

נוף מהחלון, 1978
48x31 ,אקוורל על נייר

.ליליאן קלאפיש 



~55~ ~54~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה .מיטל כץ-מינרבו 

סצנה במלון, 2014
100x80 ,אקריליק על עץ

פורזץ "עיניים שמחות", 2012
מאת פניה ברגשטיין. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1972. 

מתוך סדרת הפורזצים, יפו, יולי 2012

.מורן שוב | צילה בינדר
Cityscape )SF(, 2013

75x50 ,קולאז' צילומי על פרספקס

.מאיה סמירה

ללא כותרת, 2015
30x23 ,שמן על נייר, על גבי לוח עץ

.מיה זר



~57~ ~56~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה .מיכלי אדלר

השמים הם לא הגבול, 2016
 100x50 ,דיפטיך, אקריליק, טכניקה מעורבת על בד

ללא כותרת, 2015
30x23 ,שמן על נייר על גבי לוח עץ

.מיכל לויט

עצים ליד הסטודיו, 2008
50x40 ,שמן על בד

.מיכל ביבר .מיכל אורגיל

 LSD אפטר פארטי או מאטיס על
100x100 ,שמן על בד



~59~ ~58~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס .משה קופפרמן. לרכישה

ילדה עם בובה, 2010
30x40 ,טכניקה מעורבת על נייר

.מרינה סיפר

רחוב אלנבי ת״א ביום
50x60 , אקריליק על קנבס

.מרים הרשקוביץ .מירה צדר 

ירקון ב'
 40x40 ,שמן על בד

כספינה בלילה, 2015
66x50 ,קולא'ז ותחריט אקווטינטה



~61~ ~60~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס .ניר אדוני. לרכישה

ללא כותרת
100x68 ,חיתוך לייזר במתכת

עפה, 2013
57x80 ,צילום, הדפסה על נייר ארט

Milk
 35x45 ,גירי שמן על נייר

.נורית ירדן

.נאוה אייבל.נטליה זורבוב

Aviv, 2004
80x120 ,אקריליק על בד



~63~ ~62~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס .עדי ברנדה . לרכישה

הפרחים שלה, 2015
 30x45 ,הזרקת דיו פיגמנטי על נייר ארכיבי

Picture yourself in a boat on a river, 2009
81x19 ,אקריליק ודבק חם על פרקט

.סיגל יער

ללא כותרת, 2015
30x40 ,צילום

.נעם נבון .עידו מרקוס

מסיבת תה 
50x90 ,צילום



~65~ ~64~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס .עפרה בן דוד. לרכישה

כספינה בלילה, 2015
66x50 ,קולא'ז ותחריט אקווטינטה צהוב, 2015

50x40 ,שמן על עץ

.ענבל מארי כהן

ללא כותרת, 2016 
41x30 ,שמן על בד

.עמוס אריכא .עפרה אוחנה

נוף בשרון, 2016 
30x40 ,שמן על בד



~67~ ~66~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה

Girl at the beach, 2010
70x60 ,גירי פסטל על נייר

.פמלה לוי

ללא כותרת
100x90 ,שמן על בד

.ערן שקין

.ציבי גבע

ללא כותרת )מסדרת "מדעי החיים"(, 2013
80x60 ,צילום

.ערן גילת

כאפייה
30x50 ,אקריליק על בד



~69~ ~68~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה .קארן גילרמן 

.קרן ליפקין גרינבלט 
חלום בבלון, 2014

50x40 ,צילום

פורטרט עצמי, 2016 
80x60 ,שמן על בד

ללא כותרת, 2016 
35x35 ,אקריליק וטושים על בסיס שמן על עץ

דואט, 2015
48x28 ,ברונזה

.רונית טסלר-עדן

.רונית שלם



~71~ ~70~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה .רועי יריב

Human blanket, 2016
72x50 ,ציור על אלומיניום

נוף קיצי, 2014
100x100 ,טכניקה מעורבת, אקריליק ועפרון

.רינה ברשף 

.רות נועם 

ללא כותרת
35x60x150 ,פסל ברונזה

.רותי אורנבך 

ריקוד ברוח, 2016
100x100 ,שמן על בד



~73~ ~72~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס .שי אזולאי . לרכישה

The group, 2016
80x70 ,שמן על בד

.שולי וולף

"פרחים הם לפעמים...", 2015
טכניקה מעורבת,חומרי מיחזור, קוטר 29

ללא כותרת, 2015
   120x120 ,טכניקה מעורבת אקריליק נייר וספריי על בטון

.שלמה האוזר
ביחד 83#, 2009

38x35 ,טכניקה מעורבת על הרדבורד

.שאול קנז



~75~ ~74~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה .שרון רשב"ם פרופ

ללא כותרת, 2009
50x50 ,שמן וריקמה על בד

ללא כותרת
150x100 ,אקריליק על בד

.תמיר שפר

A Line running through space, 2016
50x50 ,טכניקה מעורבת על בד

.שרון גרשמן

כל ההכנסות קודש לילדים ובני נוער בסיכון



~77~ ~76~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס ילדי הרוח הישראליתילדי הרוח הישראלית. לרכישה
.בת אל נוחייב .אוראל כהן

.דוד מלקומוב.אריאלה ברודובסקי



~79~ ~78~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה
.לירז מזרחי.הילה תורג'מן

.מיתר אוחנה.יסמין רווח

ילדי הרוח הישראליתילדי הרוח הישראלית



~81~ ~80~

. אינדקס . לרכישה. אינדקס . לרכישה
.לירז מזרחי.הילה תורג'מן

.מיתר אוחנה.יסמין רווח

ילדי הרוח הישראלית ילדי הרוח הישראלית
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