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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. 

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

השביעית בשיתוף עם בנק דיסקונט וגלריית למון פריים לאמנות עכשווית ישראלית ובינלאומית שגם מארחת השנה 

את התערוכה.

הרוח הישראלית, ארגון ללא מטרות רווח, מייסודה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, חרטה על דגלה לפעול לצמצום 

פערים בחברה הישראלית ולרתימת הצבור בארץ למעורבות קהילתית ולאקטיביזם חברתי, התנדבות ותרומה למען 

תאגידים  חברות,  ומעודדת  המאפשרת  חברתית  לעשייה  מובילה  פלטפורמה  מהווה  הארגון  מוחלשות.  אוכלוסיות 

ויחידים לקחת חלק במאמץ החברתי מתוך מעורבות אישית ומשמעותית באמצעות תרומת משאבי זמן, ידע וכסף. 

את 'הרוח הישראלית' במיטבה מביאים לידי ביטוי בעשייה ונתינה התורמים והמתנדבים  של הארגון כבר למעלה 

ויוזמות להעצמת בני נוער וצעירים כגון: קבוצות רכיבה וריצה  מעשרים שנה. יחד אנו מובילים ומקדמים תכניות 

בשילוב עם מתנדבים, תכנית מנטורים לליווי ארוך טווח, קרן מלגות לבוגרים, מסעות שורשים לאתיופיה, פעילויות 

ההעשרה, סלי מזון בחגים, שותפות במכינות קדם צבאיות מיוחדות ועוד ועוד .

בית  כל  של  החברתית  המחויבות  את  ביטוי  לידי  ומביאים  הישראלית  החברה  של  לחוסנה  תורמים  אנו  בעזרתכם 

בישראל לדור העתיד שלנו.

בתערוכת נקודת זכות, שילוב הידיים של הצוות המקצועי של בנק דיסקונט וגלריית למון פריים עם טובי האמנים 

אסירי  אנו  בינלאומית.  אמנות  לצד  איכותית  ישראלית  אמנות  ולמכור  להציג  לנו  מאפשר  וותיקים,  צעירים  בארץ, 

תודה לכל אלה שלוקחים חלק בנקודת זכות, אשר הכנסותיה מוקדשות לתמיכה בתוכניות הרוח הישראלית והסוכנות 

היהודית המייצרות "נקודות זינוק" טובות יותר להצלחה, מתמקדות בפוטנציאל האישי של כל צעיר וצעירה, ומסייעות 

בידם לממש אותו במלואו. 

אשר  ללילך  הבנק,  יו"ר  קוברינסקי,  לשאול  למסורת,  המיזם  את  והפך  לנו  ומסייע  שתומך  דיסקונט  לבנק  תודה 

טופילסקי מנכ"ל הבנק ושולמית נוס, הממונה על אוסף האמנות של הבנק ואוצרת התערוכה יחד עם ורה פילפול. 

והשותפות לתערוכה. תודה לאיל סגל שהגה את  ורטהימר על ההתגייסות  ונטלי  לגיל   לגלריית למון פריים,  תודה 

השם נקודת זכות ומעצב את הקטלוג המלווה.  תודה לכל אחד מלמעלה מ-100 האמנים שנרתמו לעזרתנו בחפץ לב 

ומשתתפים בתערוכה ותודה מיוחדת לרוכשים יצירות אמנות.

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

בנק דיסקונט שמח להיות שותף זו השנה השביעית לתערוכת האמנות "נקודת זכות 2019" של הרוח הישראלית .

למען ילדים ובני נוער בסיכון.

לנו את הזכות להיות שותפים לעשייה במסגרתה אנו מבקשים  ונותנת  זכות" הפכה להיות מסורת שנתית  "נקודת 

להגדיל את המודעות לנושא האחריות החברתית שהבנק מחויב אליה.

אנו מודים לשותפינו- הרוח הישראלית על ההזדמנות שניתנה לנו לתרום ולסייע, ולו במעט, לקידומם של אותם 

ילדים וליצור עבורם מסגרת תומכת שתאפשר להם השתלבות בחברה הישראלית ותעניק להם בסיס למצוינות.

זו  היא  אמיתית  שבנקאות  התפיסה,  הבנק  של  החזון  בליבת  עומדת  הבנק  של  העסקית  פעילותו  שנות  כל  לאורך 

שמשולבת בכלכלת המדינה ותורמת להתפתחותה. במקביל החל משנות ה-70 המוקדמות החל להיבנות בדיסקונט 

אוסף אמנות ישראלית מתוך תפיסת עולם הדוגלת בחשיבות התרומה לחיי התרבות של הקהילה בה הוא פועל.

מיצירה  להתרשם  מאפשרת  בישראל,  מובילים  אמנים  של  עבודות  כ-100  מציגה   "2019 זכות  "נקודת  התערוכה 

ישראלית ומנתינה מבורכת של האמנים. תערוכה זו מהווה נדבך נוסף בפעילותו של הבנק לקידום המשק הישראלי 

בכלל והאמנות והתרבות הישראלית בפרט.

אנו מקווים כי תצטרפו אלינו ותסייעו לרוח הישראלית בקידום מטרותיה למען הילדים ובני הנוער בסיכון.

שולמית נוס  

ממונה על אוסף אמנות  

בנק דיסקונט לישראל  

למידע נוסף על פעילות הרוח הישראלית, 
www.spiritofisrael.org.il :להתנדבות ולתרומה
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11-1011-1013-1213-12

.מוש קאשי

.אסנת יהלי סרגבילי.טל גולני

.שי אזולאי .דוד עדיקא .ציבי גבע 

17-1617-16

.מיכל ממיט וורקה

17-1617-16

.פרננדו צ'מארלי.אולגה קונדינה .נטליה זורבובה

.אייל סגל

21-20 21-2021-2021-20

.גוסטבו בר ולנזואלה  

15-14 15-14

.פיליפ בולקיה .אבנר שר.זויה צ'רקסקי   .ליהי תורג'מן

.ליאור גריידי .איתן בוגנים

19-1819-18

.מיגל ואלינס פריאטו.עידו מרכוס

.בועז נוי

23-2223-2223-2223-22

אוצרות התערוכה 'נקודת זכות': שולמית נוס, ורה פלפול  .רוני סתר.יונתן גולדמן.אלכס קרמר
etsdesign-tlv.com :קונספט גרפי ועיצוב קטלוג

כל המידות בקטלוג: רוחב x גובה, ס"מ
הודפס בדפוס ע"ר, תל אביב 

.

למון פריים הינה גלריה לאומנות עכשווית הממוקמת בנמל תל אביב במתחם יריד המזרח משנת 2016 . הגלריה מציגה 

במסגרת תערוכות מתחלפות מגוון יצירות בלעדיות של אמנים ישראלים ובינלאומיים, אמנים מבטיחים בצמיחה לצד 

אומנים מבוססים וידועים. הגלריה עורכת תערוכות מגוונות בארץ ובירידי אמנות מובילים בעולם. 

לקהל  חשיפתם  את  להגביר  הזדמנויות  להם  ומעניקה  מחר  של  הבולטים  האמנים  את  מאתרת  פריים  למון  גלריית 

אספנים בינלאומי. הגלריה מנגישה אמנות עכשווית מקורית ועדכנית ואוצרת בקפידה אוסף ייחודי של מאות יצירות 

- הכולל ציורים, פסלים, עבודות מדיה משולבת, צילומים ואמנות דיגיטלית במהדורה מוגבלת.

בנוסף, הגלריה מציגה שימוש מקורי ודינמי במרחב ובחלל כאשר חלל התצוגה משתנה לעתים קרובות וממציא את 

עצמו מחדש כדי להבטיח חוויה חזותית מרגשת ומעוררת השראה.

גלריה למון פריים 

לקטלוג הדיגיטלי ולפרטים נוספים באתר הגלריה: 

www.lemonframegallery.com

.

.
15-14 15-14

19-1819-18
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.יואל גילינסקי.נירית אהרוני

27-2627-2627-2627-26

.יערה אורן.באטיסט ליאון

35-3435-34

.קורין נאטל.יונתן אולמן.טלי נבון.יהודית שרייבר

.אילן הלחמי.אלפרדו פלמרו

31-3031-30

.מוניקה נובאק.דוד גרשטיין

.מגלי סנצ'ז.חן סונגו

37-3637-3637-36 37-36

.פרנסואה בל.נויה שילוני חביב

41-4041-40

.מיקי גולדשטיין.רונית טסלר עדן

.איריס נדל.רות אורנבך

45-4445-4445-4445-44

.אביגיל פריד .יהודית נגלרד

.מאט בילפילד.אייל רדבינוביץ .ניר אדוני .איירו

25-2425-24

.איריס פירדי.טלי שינינגר

.יהודית אפלטון .ג'ניפר בלוך

29-2829-2829-2829-28

.אריה ברקוביץ .עומר אודוין 

33-3233-32

.הדר ולירו.נולי עומר.אתי מור.טל אמיתי-לביא

.קנג'י שיבאטה.מריה סברבובה

39-3839-3839-38 39-38

.יוסי וייס .אסתר כהן

.אסף שני .הווארד פוקס

43-4243-42

.שולמית ניר .מירה צדר

.סאם רחמין   .שרית לילה האס

47-4647-4647-4647-46

.ענבר חוצן .שרון רשב"ם פרופ

25-2425-24

31-3031-30

33-3233-32

35-3435-34

41-4041-40

43-4243-42
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.מיכל רכטר לויט .רן הדרי

51-5051-5051-5051-50

.סיגל יער .טל ירושלמי

.מתן אורן .אנה לוקשבסקי

55-5455-5455-5455-54

.שולי בורנשטיין וולף .מיכל ביבר 

.זיוה כספי.גרי גולדשטיין

59-5859-58

.פיטר יעקב מלץ.מלי אלבז אלמנדין

.לאה טופר .אתי צ'כובר

61-6061-6061-6061-60

.דריל ארז-האצ'יסון.אתי יעקבי

.סיוון כהן .יונתן סטירין

63-6263-6263-6263-62.בברלי ג'יין סטואר 

.חוה גל און .רותם ריטוב

65-6465-64

67-6667-6667-6667-66

69-6869-6869-6869-68

71-7071-70

.שיר שבדרון.מירה נחמן

.תירצה פרוינד.חנה סהר

.סוזי שומוביץ.נורית גור לביא

.מיכל רוטמן לאור .דוד מיטל

49-4849-4849-4849-48

.מיכל גבריאלוב.מירית בן נון 

.רות שרייבר.ארז מיטל 

53-5253-5253-5253-52

.ינאי סגל.רינה ברשף

.ברכה גיא.נאווה אייבל

57-5657-56

.רועי ניצן .מוריה בכר

.אנה פרומצ'נקו .יוקי דביר

.ענת גרינברג

.נעמי לב

.מרב סודאי

.מנשה קדישמן.קרן שפילשר
57-5657-56

59-5859-58

65-6465-64

למען ילדים ובני נוער בסיכוןנקודת זכות

2019
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.מוש קאשי
Silver Branch, 2014

40x30 ,שמן על בד

.דוד עדיקא
מתוך הסדרה: אפריקאנה, 2016

50x36 ,הדפס משי בחמישה צבעים
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.שי אזולאי
Simple love, 2019

84x118 ,שמן על בד

.ציבי גבע
ללא כותרת, 2009

60x70 ,אקריליק על בד
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.ליהי תורג'מן 
Early Work, 2013

40x20 ,טכניקה מעורבת על בד

.אבנר שר
ילדים בבית שמחה בבית, 2015

60x60 ,חריטה, גילוףוצריבה על שעם

.זויה צ'רקסקי 
שעור ספורט

50x70 ,שמן על בד

.פיליפ בולקיה
Evelyn, 2017

35x20 ,ציור חלודה על נייר
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.נטליה זורבובה

.פרננדו צ'מארלי

Spring in Jaffa, 2016
80x80 ,שמן על בד

Rio Doce, 2016
85x120 ,אקריליק על בד

.אולגה קונדינה
תחנה מרכזית, 201?

60x80 ,שמן על בד

.מיכל ממיט וורקה
ללא כותרת, 2018

100x80 ,אקריליק על בד
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.עידו מרכוס
יום הולדת

60x80 ,שמן על בד

.מיגל ואלינס פריאטו
You are the Hostess, 2018

צילום - הדפס פיגמנט ארכיבי, חיפוי 
 140x100 ,זכוכית אקרילית, מסגרת צפה

.ליאור גריידי
מסדרת הזרים, 2014

40x30 ,הזרקת דיו פיגמנטי

.איתן בוגנים
ללא כותרת, 2016

90x90 ,גרפית על נייר
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.אסנת יהלי סרגבילי
ללא כותרת, 2019

7x12 ,שמן על עץ

.טל גולני
דלת הזזה, 2018

50x55 ,שמן על בד

.גוסטבו בר ולנזואלה 
view from yad-eliyahu,  2017

60x70 ,שמן על בד

.אייל סגל
Green Fields, 2019

60x80 ,שמן על בד
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.יונתן גולדמן
ללא כותרת, 2018

40x30 ,מדיה מעורבת על עץ

.רוני סתר
Herzl Street, 2016

מדיה משולבת - חריטה על שקף דורטרנס, 
24x17x9.5 ,קופסת אור

.אלכס קרמר
מנהטן, 2012

40x41 ,שמן על בד

.בועז נוי
טבע דומם עם קפה שחור, 2018

50x45 ,שמן על בד
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.איריס פירדי
Horse Head, 2018
75x66x33 ,פסל פלדה

.טלי שינינגר
JOY - T.oso & So series, 2018

פסל קרמיקה -אבני סורבסקי, קריסטל 
34x31 ,זכוכית אקרילית

.ניר אדוני
עבודת מתכת, 2013
40x60 ,חיתוך לייזר

.איירו
Birkin Bag, 2017

מדיה משולבת - קולאז' על אלומיניום 
4x100x100 ,ספריי צבע ושרף
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.באטיסט ליאון
Diva 17, 2019

צילום וציור - הדפס פיגמנט ארכיבי, מסגרת צפה עם חיפוי 
 121x100 ,זכוכית אקרילית

.יואל גילינסקי
חנוכה – אז והיום, 2018

90x60 ,אקריליק על עץ

.יערה אורן
שלד של פרפר, 2019

42x30 ,שמן על נייר

.נירית אהרוני
Ice Lolly, 2019

90x90 ,אקריליק על עץ
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.אריה ברקוביץ
ללא כותרת

אקריליק על בד

.עומר אודוין
Tribute to Vincent,  2017

70x100 ,אקריליק על בד

.ג'ניפר בלוך
השורה, 2016

30x45 ,שמן על פשתן

.יהודית אפלטון
מגדלור, 2019

42x30 ,שמן על בד
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.מוניקה נובאק
Brand new, 2017

צילום וציור דיגיטלי - הדפס פיגמנט 
117x105 ,ארכיבי, חיפוי זכוכית אקרילית

.דוד גרשטיין
Street View, 2017

180X64 ,אלומיניום מצויר בעבודת יד

.אלפרדו פלמרו

.אילן הלחמי

Menina en rosas, 2018
160x130 ,שמן על בד

ללא כותרת, 2019
53x53 ,עבודת נייר, חיתוך לייזר בשכבות
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.נולי עומר
קפצתי רגע לשמיים, 2019

רקמה, קוטר 32 ס"מ

.הדר ולירו
ללא כותרת

כד עשוי מחומר קרמי מעורב, 
19x23 ,בשריפה גבוהה

.אתי מור
Bowing Series, 2019

יציקת פולימר

.טל אמיתי-לביא
ללא כותרת, 2017

אבקת סודה לשתיה ודבק על טפט קטיפה, 
קוטר 47
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.יונתן אולמן
שריד לב, 2019

45x40 ,אקריליק ועלי כסף על קרטון

.קורין נאטל
Sakai, 2018

ציור אקריליק ומדיה משולבת על קנבס עגול, 
קוטר 90 ס"מ

.יהודית שרייבר

.טלי נבון

אלמוג, 2014
32x42 ,הדפס Fine art

"איוושה״ , 2019
22x22 ,שמן על זכוכית
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.מאט בילפילד
The Night Is Young, 2016

58x58 ,פסל קיר - צביעה על עץ על פאנל דיקט אדריכלי

.אייל רדבינוביץ
ג׳וספין, 2018

100x75 ,אקריליק על בד

.מגלי סנצ'ז
The fly1, 2016

 99x99 ,אקריליק על בד

.חן סונגו
Donald and Kim, 2018

פסל קיר - קיפולי נייר,קומיקס מקוריים של דיסני שנות 50-60, 
73x103x6 ,שרף, קופסת עץ, זכוכית מוזיאלית
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.יוסי וייס
ללא כותרת, 2015

 70x90 ,צילום

.אסתר כהן
כלניות בנגב, 2018

עט כדורי על נייר, קוטר 35

.מריה סברבובה

.קנג'י שיבאטה

Symmetry, 2018
70x70 ,צילום - הדפס פיגמנט ארכיבי

2016 ,14:43:52
צילום -  הדפס פיגמנט ארכיבי, חיפוי 

140x105 ,זכוכית אקרילית
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.מיקי גולדשטיין
The Queen of Sheba, 2019

35x29 ,ציור אקווריל על נייר

.רונית טסלר עדן
דואט

ברונזה

.פרנסואה בל
2017 ,O'clock mc10

פסל ייחודי-זכוכית קריסטל 
45x10x10 ,סנטטית

.נויה שילוני חביב
ללא כותרת, 2016

24x35 ,צילום רב שכבתי
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.מירה צדר

.שולמית ניר

מסדרת נחל הירקון
שמן על בד

ראש הנקרה, 2014-2018
75x51 ,שמן על בד

.אסף שני 
תל גזר, 2019

30x40 ,אקריליק על בד

.הוארד פוקס
ירושלים של מעלה, 2018

98x122 ,שמן על בד
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.אביגיל פריד
הנערה עם הנייד והספר, 2019

61x32 ,שמן על בד

.יהודית  אנגלרד
לא מושלמת, 2016

100x120 ,שמן על בד

.רות אורנבך
אביב, קיץ, סתיו חורף ואביב, 2019

40x40 ,שמן על בד

.איריס נדל
הכלב צ'ארלס

70x70 ,שמן על בד
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.ענבר חוצן 
ילדה עם כלב

35x32 ,שמן על בד

.שרון רשב"ם פרופ
איפה הים

40x64 ,אקריליק פנדה ודיו על עץ

.שרית לילה האס

.סאם רחמין

ללא כותרת, 2018
60x39 ,טכניקה מעורבת על נייר

מחסן לבן וטרקטור
23x24 ,שמן על פשתן
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.מירית בן נון

.מיכל גבריאלוב

הייתי לבד, 2007
70x90 ,אקריליק על בד

האתון, 2019
60x40 ,אקריליק על בד

.דוד מיטל
אביב

140x60 ,אקריליק על בד

.מיכל רוטמן לאור
ללא כותרת, 2019

80x100 ,טכניקה מעורבת
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.טל ירושלמי

.סיגל יער

ללא כותרת )טריפטיך(
50x100 ,אקריליק ושמן על בד

סצנה בקניון, 2013
44x46 ,צבעי פסטל ואקריליק על עץ

.רן הדרי

.מיכל רכטר לויט 

גבול חלקה, 2011
34x68 ,שמן על עץ

ללא כותרת, 2013
32x42 ,שמן על נייר
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.רינה ברשף
פרידה, 2019

90x70 ,אקריליק על בד

.ינאי סגל
ללא כותרת

80x60 ,שמן על בד

.ארז מיטל

.רות שרייבר

I want to break Frid, 2019
100x70 ,דיו על נייר יופו

ברכות גדולות, 2019
60x100 ,מדיה מעורבת
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.שולי בורנשטיין וולף
מסדרת האקליפטוסים

150x50 ,שמן על בד

.אנה לוקשבסקי

.מתן אורן

מארס בר, 2018
80x90 ,שמן על בד

אופניים, 2019
100x50 ,שמן על בד

.מיכל ביבר
הבריכה בקריית ספר, 2015

20x30 ,שמן על בד
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.מוריה בכר
פינת חי, 2019

55x70 ,אקריליק על בד

.רועי ניצן
החצוצרן, 2019

40x40 ,שמן ופסטל על נייר

.נאווה אייבל

.ברכה גיא

טליה, 2018
40x40 ,שמן על עץ

משוכת  הוורדים, 2013
110x80 ,שמן על בד
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.מלי אלבז אלמנדין .גרי גולדשטיין
Sing for me kineret, 2016

35x45 ,אקריליק ושמן על בד
פורטרט,

38x27 ,דיו ומרקר על נייר

.זיוה כספי
ללא כותרת, 2016

65x80 ,אקריליק על בד

.פיטר יעקב מלץ
השדרה, 2015

40x40 ,שמן, צבעי זכוכית ונצנצים על בד
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טופר .לאה 
קערית, 2018

25x25 ,שמן על בד

יעקבי .אתי 
דגניה, 2017

25x35 ,שמן על נייר מוצמד לעץ

.אתי צ'כובר 
קופצת ההולה הופ, 2019

54x14 ,אקריליק על עץ

.דריל ארז-האצ'יסון
מערב  #194, 2019

60x60 ,אקריליק על בד
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.חוה גל און

.סיוון כהן

אנשים, 2019
25x49 ,טושים על קרטון

ספינת הנחש הגדולה, 2019
30x20 ,טכניקה מעורבת על נייר

.יונתן סטירין
מסדרת ׳מזכרות׳, 2019

150x100  ,אקריליק על בד

.רותם ריטוב
ירח, 2012

פחם, לכה ומסקינגטייפ על נייר



-65- -64-

.שיר שבדרון
נוף יוון, 2011

25x21 ,צבעי מים על נייר

.מירה נחמן
Reflection, 2012

72x90 ,צילום

.בברלי ג'יין סטוארט
Drifting Migrants, 2017

15x15 ,תחריט ואקווטינטה

.נעמי לב
ללא כותרת

30x40 ,אקריליק על בד
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.תרצה פרוינד
חירייה, 2014

25x55 ,שמן על בד

.חנה סהר
סוס )מתוך סדרת הטפטים(, 2000

50x70 ,צילום נגטיב, הדפסת פיין ארט

.יוקי דביר
ללא כותרת, 2019
30x30 ,שמן על עץ

.אנה פרומצ'נקו
היער הכחול, 2017

26x36 ,אקריליק על נייר
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.מרב סודאי
שיח רקפות, 2014

30x42 ,אקריליק וגואש על נייר

.ענת גרינברג
ללא כותרת

50x50 ,גרפיט ואקריליק על בד

.נורית גור לביא
גבעת חביבה, 2014

70x90 ,שמן על בד

.סוזי שומוביץ
אביב, 2017

32x23 ,צבעי מים על נייר
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.מנשה קדישמן
ארץ מולדת, 1997

21x31 ,אלומיניום חתום בחריטה

.קרן שפילשר
Home sweet home, 2019

30x35 ,אקריליק על בד

כל ההכנסות קודש לילדים ובני נוער בסיכון
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כל ההכנסות קודש לילדים ובני נוער בסיכון
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