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דבר היו"ר – תערוכת "צוות יוצר"
מוטי בר־דגן

אלף  מארבעים  למעלה  היום  מקיף  צה"ל  גמלאי  ארגון  "צוות" 

רבים  בתחומים  כשרונות  ברוכי  בתוכנו  רבים  וחברים.  חברות 

ובתוכם סופרים ואמנים יוצרים. ביניהם כאלה שעוסקים בכתיבה, 

בציור ובפיסול לאחר שפרשו אל תוך יצירותיהם הרבה מן המטען 

שצברו בחייהם ובתפקידיהם השונים.

ימיה  ודברי  הארץ  של  נופה  את  לנו  ממחישה  בדורותיה  האמנות 

עם  ולהזדהות  להתעמקות  המתבונן  ואת  הקורא  את  ומעוררת 

הדורות שבנו את הארץ ותרמו לביטחונה.

התערוכה של הסופרים והאמנים חברי "צוות" הינה ביטוי לאיכותו 

של הארגון וחבריו והיא מציגה בפנינו את יצירותיהם הנבחרות.

בסימן שבעים שנה להקמתו של צה"ל צבא העם והקמתה של מדינת 

ישראל, אני שמח לברך ולהביע הערכה לחברינו היוצרים המציגים 

בתערוכה ולהודות לעוסקים במלאכה ובהם לראובן בר־אל ולחגי 

כהן ולמנכ"ל דן נדיב, שפעלו במסירות וארגנו את תערוכת אמני 

"צוות".

ראובן בראל וחגי כהן
שלום ידידיי

ראובן בראל ואנוכי לקחנו על עצמנו להפיק את "צוות יוצר 2018".

ראובן יזם את הפרויקט הזה לפני מספר שנים ואף הפיק בעצמו את 

שלוש התערוכות הנפלאות שהוצגו בעבר.

אנו רואים בתערוכת האמנים והסופרים בצוות הזדמנות לחשיפה 

הן של הפן היצירתי של חברי הארגון, והן מקור לעידוד של חברים 

תחומי  במגוון  והן  יוצרת  בכתיבה  הן  חופשי,  ביטוי  לתת  נוספים 

האמנות הפלסטית, לתשוקת היצירה הטבועה בנו. היצירה היא לא 

על  דרך לשמור  מכך,  פחות  ולא  אלא,  עצמי  לביטוי  הזדמנות  רק 

הרעננות והעניין במרחב הזמן החדש שנפתח בפנינו בהגיענו לגיל 

הגמלאות.

רובם של משתתפי התערוכה הם גמלאיות וגמלאים שהגיעו ליצירה 

והתמסרות  התנסות  של  ממקום  אלא  ממוסד,  מקצועי  רקע  ללא 

 ... וכו'  אינטרנט  קורסים,  כלים:  המון  היום  לרשותנו  )ועומדים 

מחסומי  את  מסירים  אנחנו  כאשר  ולהתפתח(.  ללמוד  שמסייעים 

ולהתחבר  להתנסות  החופש  את  לעצמנו  ונותנים  העצמי  השיפוט 

לאינטואיציה, אנו צוברים ניסיון וידע שמקדמים אותנו ונותנים לנו 

את הסיפוק שניתן לכנותו "חדוות היצירה".

אנו מודים וחשוב מאוד לציין, את ההירתמות של ארגון צוות, הן 

בצד של המימון והן בתמיכתו המסורה של הצוות הקבוע, שסייעו 

לנו רבות במימוש הפרויקט והוצאתו מן הכוח אל הפועל.

דברי דן נדיב – מנכ"ל "צוות"
דן נדיב | מנ"כל צוות

אני שמח מאד, כי במסגרת האירועים בארגון "צוות" לציון 70 שנה 

הזדמנות  ונותנים  אנו ממשיכים במסורת  והמדינה,  צה"ל  להקמת 

יפה לחברינו האמנים וכותבי הספרים והשירים להביא יצירותיהם 

לידי ביטוי.

להביא  האמנותית  יכולתכם  על  "צוות"  חברי  לכם  הערכתי  מלא 

בר־טל  ראובן  לחברים  מיוחדת  ברכה  יצירותיכם.  את  ביטוי  לידי 

וחגי כהן על פועלם ההתנדבותי להכנת התערוכה וביצועה.

נמשיך גם בעתיד במיזם תרבותי זה

בברכת חברים



דורון פולק: אוצר התערוכה | ד"ר דליה הקר־אוריון: אוצרת ומבקרת אמנות

התערוכה המוצגת בחלל תיאטרון גבעתיים מהווה הצדעה חזותית 

ליוצרים חברי צוות. הייחוד בתערוכות צוות יוצר הוא המיזוג תחת 

חזותית  אמנות  של  שונים  מתחומים  יצירות  של  אחת  גג  קורת 

של  היצירתיים  הישגיהם  את  המציג  הנוכחי  הפרויקט  וכתובה. 

של  הגבוהה  הפתיחות  את  חושף  זוגם  ובני  ונגדים  קצינים  כמאה 

את  לאפשר  להערכה,  הראויה  המוטיבציה,  ואת  הארגון  קברניטי 

וקציניו  צה"ל  חיילי  של  ואנושי  אחר  פן  המציגה  התערוכה  קיום 

לדורותיהם.

מגוונת  אמנותית  עשייה  של  רחבה  יריעה  פורשת  התערוכה 

כתיבה  תכשיטים  עיצוב  תבליט,  צילום,  פיסול,  ציור,  הכוללת: 

תעודית, פרוזה ושירה. משרעת הנושאים נעה בין האישי לקבוצתי 

ובין המקומי לבינלאומי. 

ועולם  הומניסטי  פן  החושפות  יצירות,  מאות  מוצגות  בתערוכה 

תרבותי צבעוני של חוויות אישיות של אנשי צבא לשעבר, שהעשירו 

את חייהם בעצם עיסוקם ביצירה מסתבר, כי אצל אמני "צוות" - 

למרות השירות הצבאי המתמשך וההשגים האישיים המרשימים של 

ה"תותחים  האף  על  שותקות.  אינן  כלל  המוזות  וחבר,  חברה  כל 

הפילוסוף  שקבע  כפי  הצבאית(,  הקריירה  )בזמן  שרעמו..." 

היווני מננדרוס במאה הרביעית לפני הספירה, בעידן השני, עידן 

הגימלאות, המוזות פורצות להן מעצמן והיצירה האמנותית הופכת 

לעובדה. 

האמנותיות  בעבודותיהם  מביעים  "צוות"  ואמניות  מאמני  חלק 

ממד  ונותנים  שנותיו  לאורך  צה"ל  פעילות  לעצם  והערכה  ערגה 

בדרך  מהצבא,  אליהם  שהתודענו  מוכרים  לדימויים  חדש  ויזואלי 

ניתן  בין היתר,  ואכן, בציורי התערוכה,  כלל מאמצעי התקשורת. 

צניחה  למפגני  הטבע,  בחיק  חיילים  למסעות  התייחסות  למצוא 

בתחום  קרב.  אלי  בדרך  הנמצאים  קרביים  ולטייסים  מרתקים 

ישראל,  מלחמות  של  ותיעוד  למחקר  נכבד  פרק  מוקדש  הכתיבה 

הכרת השכנים, מעורבות של מדינות זרות, הסודות מאחורי הפנים 

מרקעים  שהתפתחו  ישראל  גבורי  של  אישיים  וספורים  הנראות 

שונים והפכו ללוחמים אמיצים. גם בימי שלום אנו תמיד דרוכים כי 

"אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי מביט בי מבקש נפשי." )"מעוז" 

נעמי שמר(.

לכללי־ והקרוב  האישי  בין  נעים  התחומים  בכל  העבודות  נושאי 

ורעיונות  עמדות  רגשות,  להבעת  במה  משמשים  והם  הקולקטיבי 

ומשקפים את הצורך של היוצרים להתייחס ולהנציח. הם שאובים 

לנופים  לטבע,  התייחסות  דמויות,  משפחה,  הקרובה:  מהסביבה 

ומעלים  הומור  חוש  על  מעידים  חלקם  ובעולם,  בארץ  ומקומות 

היגדים על חיי אנוש כשממלכת האמנות משמשת כמטפורה לחיי 

יום־יום.

החברה  כלפי  גם  יוצר"  "צוות  לפרויקט  מירבית  חשיבות  קיימת 

והקהילה בתוכה פועל ארגון "צוות". מצד אחד, התערוכה מעניקה 

אצל אמני "צוות" המוזות אף פעם אינן שותקות



הזדמנות תרבותית איכותית לקשר ישיר בין חברי הארגון עצמם, אך 

גם ובעיקר נועדה לעודד את חברי הארגון, והמצטרפים אליו, לתת 

ולהתבטא  להעז  ואחד מאתנו,  בכל אחת  הרדומה  ביטוי לתשוקה 

מחסומי  הסרת  היוצרת.  והכתיבה  הפלסטית  האמנות  באמצעות 

"צוות",  וסופרי  אמני  של  דרכם  היא  העצמית  והביקורת  הבושה 

שלרובם אין כל הכשרה מוסדית בתחומי יצירתם. מן העבר השני, 

התערוכה חושפת לציבור הרחב בכלל ולאמצעי התקשורת בפרט 

התערוכה,  פעילויותיו.  ואת  מטרותיו  את  הארגון,  של  מהותו  את 

והן לקהל  בה  "צוות" המשתתפים  בנוסף לחברי  כאמור, מעניקה 

המבקרים, תחושות של סיפוק ו"לוקל פטריוטיזם".

לדוגמה  כמו  למלחמה.  התייחסויות  יש  לדורותיו  התרבות  בעולם 

"מוראות  הנקראת:  ה־18,  מהמאה  גויה  פרנצ'סקו  של  בסדרה 

או  המלחמה.  של  המזעזעות  התוצאות  בפני  המתריעה  מלחמה", 

בעבודותיו של ג'וזף בויס, האמן הגרמני המהולל,, שבנה את מרבית 

המעניין  העולם.  במלחמת  קרב  כטייס  זיכרונותיו  על  יצירותיו 

אצל בויס היה, פרץ היצירה, שבו פעל אחרי תום שירותו הצבאי, 

אמנים  הישראלית,  באמנות  יוצר".  "צוות  תערוכת  לאמני  בדומה 

דגולים כמו מרסל ינקו או אריה נבון, ציירו את מלחמת השחרור 

ותארו סצינות מחיי החיילים והצבא של אותה העת. מנשה קדישמן 

ולצבא הישראלי עשה שימוש בדמות  בהתייחסו לסמלי המלחמה 

ומדים  נשק  כלי  בחלקי  השתמש  תומרקין  יגאל  והפסל  הכבשה 

ביצירותיו. 

למרות הדוגמאות המובאות לעיל התערוכה הנוכחית חושפת את 

את  אלא  אמיצים.  ולוחמים  גבורים  רק  לא  היוצרים  של  היותם 

היותם "ככל האדם", השואפים לשלום ומבטאים את עולם הרגשות, 

ההגיגים, השאיפות והדמיון ומעל הכל את אהבתם לטבע ולחיים 

בכלל ולמולדת בפרט.

למדינת  השבעים  חגיגות  לכבוד  מציגה  יוצר"  צוות   " תערוכת 

ישראל מפגן יצירה תרבותי ייחודי, החושף את דמותם של קצינים 

אמנות  עבודות  חייהם  של  השנייה  בקריירה  היוצרים  וחיילים, 

פרויקט,  לאתים",  חרבותם  ל"כתתו  מעשי  תרגום  זהו  צבעוניות. 

"צוות",  אנשי  של  היצירתי  החוויה  עולם  לתוך  הצצה  המאפשר 

אנשים טובים באמצע הדרך, כפי שכתבה נעמי שמר בשירה. תודות 

וברכת יישר כח שלוחות לאמנים המשתתפים היוצרים אנשי העט 

והתחומים השונים של  יוצרי הספרות, השירה, המחקר  והמכחול. 

האמנות הפלסטית המשתתפים בתערוכת צוות 2018. וכמובן לכל 

הקדישו  יזמו,  שחבריו  צוות  לחברי  ובעיקר  בעשייה  המשתתפים 

מזמנם, כשרונם ומרצם למבצע.



66
אברבנאל איקה | משאבי אנוש

A B R AV N E L  I K A

80X120 / 100"יער" / אקריליקX120 / נוף" / אקריליק"

מתגורר ויוצר ברמת גן.

בעל חברת ניהול במגוון תחומים: ניהול אינטגרטציה שלאחר 

מיזוגים, רכישות, ניהול שינויים ומשאבי אנוש. שותף ב"עמדה" 

לאיתור מנכ"לים ויושבי דירקטוריונים. עבד בתפקידי ניהול 

תל־אביב  באוניברסיטה  מרצה  וב"בזק".  ב"טבע"  בכירים 

וחיפה בתוכניות EM BA ופעיל חברתית בתחום הפילנתרופיה.

מעורבים,  בסגנונות  אקריליק  בצבעי  נוף  ציורי  מצייר 

מהפיגורטיבי ועד מופשט. נופיו מתבססים על תצלומיו. 



77
אורון אבי | כללי
O R O N  AV I

35X20 | אישה" | פסל ברונזה"

60X40 | אישה" | פסל ברונזה"

מתגורר ויוצר בראש העין.

אברהם אורון הוא בעל דוקטור במנהל עסקים מהאוניברסיטה 

העברית בירושלים. הוא מפסל דמויות אנושיות במגוון חומרים 

ויציקות. ביצירותיו הוא מתרגם את שפת הגוף האנושי 

ליצירות תלת ממד קלאסיות, בעלות תנועה ויחס אל המרחב 

הסובב אותן אשר יוצרות יחס אמפאתי בליבו של הצופה בהן.



8

35X16X34 | 34.5"כרכרה דלעת" | קרטון ביצוע וקסמי עץX36.5 | טנדר פורד" |קרטון ביצוע וקסמי עץ"

15X18X35 | 20"מיכלית נפט" | קרטון ביצוע וקסמי עץX22X30 | רכב בוני וקלייד" | קרטון ביצוע וקסמי עץ"

אייזיק )יצחק( טומי | רגלים
 A I Z I K  T O M Y

 

מתגורר ויוצר בפרדסיה.

יצחק טומי הוא אקדמאי, עוסק בהווה בתחום הביטחון העסקי.

עוסק בספורט, ציור, פיסול רך העשוי בעיקר מקרטון ביצוע, 

צבעים וקסמי עץ.

ושל  ונדירים  ישנים  רכב  כלי  של  מדויקים  מודלים  מפסל 

כיכרות עתיקות.



9

 90X90 | ירושלים שלי" | שמן על בד"

אייש ג'וסלין | חיל הים
 E YA S H  J O S LY N

מתגוררת ויוצרת באשדוד. 

בתחומי  תחומית  רב  באמנות  עוסקת   ,1958 מרוקו  ילידת 

הציור, הפיסול, עיסת נייר, רקמה אמנותית ועיצוב תכשיטים. 

מבוגרים  אמנות  ומלמדת  אשדוד  הציירים  באיגוד  חברה 

וילדים. תלמידתו של האמן סולי לוי וכיום מציירת בסדנא של 

האמנית לינה גולן. 

רב  במגוון  בשימוש  מתאפיינות  אייש  ג'וסלין  של  עבודותיה 

של חומרים ובנושאים השואבים השראה מהאמנות המקומית 

המושרשת בארץ ישראל. נושאיה מתמקדים באהבתה לטבע 

ולנופי הארץ ובקשר בין האדם לאדמתו.
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90X70 | צניחה חטיבתית" | שמן על בד"

אלימלך יצחק | צנחנים
I T Z H A K  E L I M E L E C H

מתגורר ויוצר בראשון לציון.

יצחק אלימלך מפסל בברונזה דמויות אנושיות בהן הוא מקפיד 

מקומיים  נופים  מצייר  הוא  שלהן.  הגוף  שפת  על  להתבסס 

מצייר  יצחק  העולם.  ברחבי  נוספים  ממקומות  טבע  ומראות 

ונושאים  אנושיות  דמויות  ריאליסטי,   – פיגורטיבי  בסגנון 

הקרובים ללבו, חלקם מתייחסים לתקופת שירותו בצבא.
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25X30 |30"תאנים" | אקריליק על בדX40 | רימונים" | אקריליק על בד"

אלמגור משה | אויר
 A L M A G O R  M O S H E

מתגורר ויוצר ברחובות.

1986 החל  1946. אחרי שחרורו בשנת  נולד בבולגריה בשנת 

התעשייה  ע"י  מכן  לאחר  שנרכשה  מזל"ט,  בחברת  לעבוד 

האווירית. מצייר מגיל צעיר כאוטודידקט. משנת 2012 הצטרף 

מתמקדים  ציוריו  ברחובות.  לאמנות  בקתדרה  הציור  לכיתת 

ואת  ישראל  לארץ  אהבתו  את  ומשקפים  ישראלים  בנופים 

הקשר האמיץ שיש לו לאדמה. ציורו בסגנון פיגורטיבי מוקפד, 

והוא משתמש במגוון של צבעים בוהקים.
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35X41 |דייגים פורטוגזים" | אקריליק על נייר | "סירה"| אקריליק על נייר"

ארז עודד | אויר
 E R E Z  O D E D

מתגורר ויוצר ברמת השרון.

עודד ארז הנו צייר אוטודידקט, מזה 10שנים. 

ציור  בחוגי  חלק  ולקח  האמנות  תולדות  על  הרצאות  שמע 

הטייס  מעולם  לקוחים  עבודותיו  נושאי  גמלאים.  במועדון 

חושפות  ציוריו  סדרות  יתר  אוויר.  מחיל  חוויותיו  בהשראת 

ציורי נוף בסגנון ריאליסטי המלמדים על אהבת ארץ ישראל.
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42X59 | נוף מופשט" | טכניקה מעורבת"

בארי אראלה | אויר
 B E E R Y  E R E L L A

מתגוררת ויוצרת באזור. 

אראלה מציירת מילדותה. היא בוגרת המכון לאמנות פלסטית 

אוהד.  מאירה  האמנית  של  בסדנא  מציירת  כיום  ים.  בבת 

השתתפה בתערוכות קבוצתיות של הסדנא מידי שנה, והציגה 

הנו  סגנונה  לציור.  שירה  בין  בקשר  שעסקה  יחיד  תערוכת 

מופשט לירי והיא  מושפעת מהתנועה והזרימה הקיימת בטבע. 
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60X70 |מזוודת הבובות" | שמן על בד"

בוברמן יצחק | מודיעין
 B U B E R M A N  I T Z H A K

מתגורר ויוצר בקרית אונו.

צייר אוטודידקט היוצר סגנון נאיבי מוקפד. יצחק בוברמן מצייר 

פיגורטיבי  בסגנון  מרגשת,  אמפטית  בצורה  שנים  שבע  מזה 

ומדייק  אנושיות  דמויות  הוא מצטיין ברישום של  ריאליסטי. 

בתיאור שפת הגוף שלהן. עבודותיו מוצגות בגלריה ג'נה בתל 

אביב. הציג תערוכות בקטוביץ פולין ובברלין בגרמניה.
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70X100 | ירושלים" | שמן על בד"

בומביגר בתיה | אויר
 B U M B I G H E R  B AT YA

מתגוררת ויוצרת בחולון.

שונים.  מקצועיים  אמנים  אצל  שנה   17 במשך  אמנות  למדה 

מציירת  תל־אביב.  מוזיאון  של  האמנות  בסדנאות  השתלמה 

בסגנון  הנוף שלה  ציורי  ומנהגיה.  היהדות  בהשראת  עבודות 

שעריה.  ואת  הקודש  עיר  ירושלים  את  מתארים  הפיגורטיבי 

בנוסף היא מציירת ציורים עם מוטיבים הלקוחים מן התנ"ך 

"תפילה  צופיה",  לציון  "עין  כמו  נושאים  המסורת.  ומן 

אמפטיה  מביעים  כולם   – "חירות"  או  לוט"  "אשת  לשלום", 

ורגש למקורות היהדות.
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40X35X25 | ידיה של אימא"| פסל שיש"

בירן צפי | כללי
 B I R A N  Z I P I

מתגוררת ויוצרת בכפר סבא.

פסלת וציירת בסגנון פיגורטיבי ריאליסטי, מקבלת את השראתה 

מן העולם הסובב אותה. ציפי בירן מפסלת במגוון חומרים: עץ, 

זכוכית, אבן וחמר. הציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות בישראל 

לעסוק  ברצון  מתמקדת  לדבריה,  שלה,  העולם  ראיית  ובחו"ל. 

דמויות  וצחוק,  שמחה  מעדיפה  היא  שבאדם.  ובחיובי  ביפה 

אסרטיביות וחיוביות. פסלי הדיוקנאות שלה מעידים על שימוש 

ודמות  דמות  כל  של  האישיים  ובקוויה  אלגוריים  בסמלים 

חרושת  לקשישה  ועד  לעולם  צאתו  ברגע  מהתינוק  בפסליה, 

הקמטים והמבע החיובי ובעל ניסיון החיים שלה.
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בן טוב אריה | כללי
B E N  T O V  A R I E

מתגורר ויוצר בהרצליה.

עוסק   .1987 עד  פיקוד  בתפקידי  בצה"ל  שירת   ,1935 יליד 

צביקה  רוט,  רענן  אצל  למד  למעלה משלושים שנה.  בפיסול 

לחמן ואולג גביסון. הציג בתערוכות רבות. אריה בן טוב מפסל 

רוויי  פסליו  מרשימות.  רוחניות  ממד  תלת  יצירות  בברונזה 

פיוט וערגה.

אריה בן טוב | מודיעין 

A R I E  B E N  T O V

49X24X24 | קריסה" | ברונזה"
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35X35 | פריחה" | עב' נייר"

בן נתן דינה | אויר 
B E N  N AT H A N  D I N A

גרה ויוצרת בפתח תקווה.

בגיוס  היתר  בין  החייל,  למען  באגודה  עבדה  נתן  בן  דינה 

יוצרת  גן.  ברמת  שנקר  לעיצוב  הספר  בית  בוגרת  כספים. 

יצירת  כוללת  הטלאים  מלאכת  הטלאים.  אמנות  בתחום 

העשויות  ויצירות  שמיכות  הקיר,  על  לתליה  אמנות  עבודות 

שלוש שכבות של חומרים מחוברים בתפרי ריפוד. היא משלבת 

בעבודותיה חומרי נייר )קוויזלינג(.
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50X68 | אישה" | פסל רשת ובטון"

בן צבי עמרני אילנה | קשר
I L A N A  A M R A N I  B E N  Z V I

מתגוררת ויוצרת ברחובות.

הטלאים,  הקרמיקה,  הציור,  בתחומי  יוצרת  צבי  בן  אילנה 

ופיסול ברשת ובטון. את הבסיס של פסליה העשויים ברשת 

היא מצפה במגוון חומרים. פסליה מאופיינים בתנועה מתמדת, 

קלים  החלולים  הפסלים  בוהקת.  וצבעוניות  אישית  הבעה 

להעברה ממקום למקום.

אילנה בן צבי הציגה תערוכה בבית דרור, בית הנצחה לילדי 

השואה ברחובות. היא מלמדת פיסול בסטודיו האישי שלה.



20

80X80 | 80"ילדה בשדה עם כלניות" | אקריליק ושמן על בדX80 | נערה מחזיקה תינוקת " | אקריליק ושמן על בד"

בראל ראובן | אויר
 B A R E L  R E U V E N

מתגורר ויוצר ביהוד־ מונוסון.

ראובן בראל הנו היוזם של תערוכת "צוות יוצר" משנת 2010 

ומי שקידם את הפרויקט עד לתערוכה הנוכחית. בין היתר היה 

מזכיר אגודת אמני נווה מונסון ויזם סדנאות אמנות.

ופיסול  ויטראז'  ציור,  ביניהם  וסגנונות,  חומרים  במגוון  יוצר 

קרמי. סגנון עבודותיו הנו פיגורטיבי והוא מצייר בצבעי שמן 

ואקריליק תוך הקפדה על הפרטים הריאליסטים של דמויותיו. 

של  בעושר  מעוצבות  נוף  עבודות  למצוא  ניתן  יצירותיו  בין 

גוונים וצבעים. 
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בר־און  ישראל | חיל הים

 B A R - O N  F LO R I N  I S R A E L

מתגורר ויוצר בחיפה.

 ישראל בר־און הנו מעצב תכשיטים מפוסלים, עבודות אמנות 

מודרניות בהשראת עדות ישראל, מסורות עתיקות, ותכשיטים 

מתרבויות בתקופות מוקדמות. יצירותיו מרשימות במקוריותן 

המקורות.  של  האותנטיות  על  השומר  המוקפד,  ובעיצובן 

בסדרות תכשיטיו ניתן למצוא את המיזוג של כל עדות ישראל. 

35X10 פרסי שחור אדום
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45X50 | מול הגלבוע" | שמן על בד"

ברמור בני | חמ"ן
 B A R M O R  B E N J A M I N

מתגורר ויוצר בתל־אביב.

נולד בפולין בשנת 1931. עלה ארצה בשנת 1943. אחרי שיחררו 

בביאנלה  הציג  בצלאל.  באקדמיה  למד   1955 בשנת  מצה"ל 

בפריז בשנת 1959. בני ברמור מצייר דיוקנאות ונופים בצבעים 

מרהיבים, בסגנון פיגורטיבי מדויק.
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40X18X15 | ליצנים" | חימר"

ברנע רחל | קשר
 B A R N E A  R A C H E L

מתגוררת ויוצרת בקרית אונו.

וקבוצתיות,  יחיד  תערוכות  הציגה  שנה,   45 מזה  מפסלת 

ועוד...  לבנים,  יד  בבית  בתל־אביב,  גבעתיים,  בתיאטרון 

פסליה עוסקים בדמויות אנושיות ששפת הגוף שלהן לוכדות 

את עיניה. בין עבודותיה, סדרה של פסלי חיות המאופיינות 

בהומור ושנינה.
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30X40 | הבית בקצה הנוף" | צילום על בד"

ברקאי נדב | אויר
 B A R K A I  N A D AV

מתגורר ויוצר בנשר.

נדב ברקאי מצלם מתוך אהבה צרופה לארץ ישראל. הוא מסייר 

בשביליה ומתעד נופים, מקומות ודמויות מרשימים הלוכדים 

את עיניו של הצופה בהם. הוא מנציח רגע של פריחה, רגעים 

קסומים ומרגשים של אור מפציע, ירח הנעלם לו באופק ועוד. 
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72X42 | בית בטבע" | רקמה אמנותית"

ברקאי גורל אפרת| אויר
B A R K A I  G O R A L  E F R AT

מתגוררת ויוצרת בנשר. 

אפרת עוסקת ביצירה בבדים וחוטים ויוצרת שילוב בין סריגה, 

קרושה, מקרמה, תפירה ורקמה. היא משלבת בצורה מרהיבה 

ויוצרת  וחרוזים,  חוטים  עם  בבדים  אמנות  של  קולאז'ים 

תבליטי תמונות נוף. כמו כן, אפרת משלבת נייר בעבודותיה. 

את נושאי עבודותיה, לדבריה, היא שואבת מהסביבה בה היא 

חיה ויוצרת. בנוסף היא מלמדת את רזי אמנותה בסטודיו שלה.
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35X30 | תמונת נוף עצים ותורמוסים" | זכוכית"

גוטויין דפנה | חינוך
G O O T W I N E  D A F H N

מתגוררת ויוצרת ברחובות.

וויטראז'.  פיוזינג  מזכוכית  עבודות  יוצרת  גוטויין  דפנה 

מהסביבה,  השראה  הלוקחים  מוטיבים  כוללות  יצירותיה 

מתלים  יוצרת  היא  מרשימה.  דקורטיבית  באיכות  ומצטיינים 

מעוצבים בציורי פרחים, פרצופים וצורות הנדסיות - בכל אלו 

היא עושה שימוש בצבעים מרהיבים. 
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גולדבלט פרץ | חימוש
G O L D B L AT  P E R E T Z

מתגורר ויוצר במודיעין.

פרץ גולדבלט יוצר פסלים שימושיים וגופי תאורה מודרניים. 

ומטבעות.  תעשייה  מחומרי  תכשיטים  של  סדרות  כן,  כמו 

יצירותיו מגלות דמיון רב ומקוריות בחיבור החומרים והחפצים 

באמצעות  נעשה  המקומית  לאמנות  שלו  החיבור  הקיימים. 

מוטבעים סמלי מסורת בהשראת  עליהם  השימוש במטבעות 

המקרא.
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70X50 | מעוף דגים" | צילום"

גייפמן יעקב )חקו( | אויר
G E I F M A N  J A C O

מתגורר ויוצר בכפר סבא.

אבטחת  בתחום  בצבא  שירת   .16 בגיל  ממקסיקו  לארץ  עלה 

מידע. למד צילום בבית הספר לצילום ביפו. על צילומיו זכה 

בפרסים. יצירתו " מעוף הדגים" זכתה בפרס שלישי בתחרות 

בהשתקפויות  היתר  בין  בתצלומיו  מתמקד  ישראלי".  "הכי 

מצב  המציגות  תחושות,  של  יצירתי  אפקט  המסמלות  במים, 

חדה  בעין  מקומיים  נופים  מצלם  למציאות.  אשליה  בין  של 

ובמבט דרמטי יוצא דופן.
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50X40 | שפל" | אקריליק"

גרוס אלי | תותחנים
E L I  G R O S S

מתגורר ויוצר בכפר סבא.

אלי גרוס מצייר בסגנון ריאליסטי אמפטי. תלמידם של האמנים 

יעקב אלחנני וגבי בן זנו. בוגר מכון אבני לאמנות בתל־אביב. 

מצייר בשפה יצירתית אישית המתעדת את בני משפחתו, על 

רקע נופי טבע חלומיים. הציורים מאופיינים בצבעים מרהיבים 

היוצרים ריגוש ומשדרים אהבה ואופטימיות.
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48X62 | 50"עצב" | פנדה על בריסטולX65 | לימוד בחדר" | פנדה על בריסטול"

דוד עזרא | מודיעין
D AV I D  E Z R A

מתגורר ויוצר במעלה אדומים. 

מצייר מזה ארבעים שנה דמויות אנושיות ובעלי החיים. ציוריו 

בסגנון הפיגורטיבי חושפים ציור מוקפד המקבל את השראתו 

הפורטרטים  לפרטים.  מרבית  לב  ועשוי בתשומת  מתצלומים 

קלאסיות  דמויות  מגלים  וברגישות  בחום  מצייר  דוד  שעזרא 

כמו דמות הלומד בחדר או הנשים בלבוש המסורתי ומציגים 

חיים  אנו  בה  ולסביבה  האנושי  לגורם  משלו  פתוחה  ראיה 

ופועלים. 
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50X40 | בית על גדות נחל" | אקריליק על בד"

דורון אתי | לוגיסטיקה
E T I  D O R O N

מתגוררת ויוצרת בקרית אונו.

סגנונות  מגוון  בשילוב  מציירת   .1953 בשנת  בצפת  נולדה 

בצבעי שמן, אקריליק, צבעי מים ופחם. כמו כן עוסקת בציור 

על משי, בעיצוב תכשיטים ובפיסול קרמי. היא מציירת נופים 

נאיביים רומנטיים, משתמשת במגוון צבעים המשדרים רוגע 

ואופטימיות. 
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100X70 | 100"בית ועץ אדום" | שמן על בדX70 | נוף בפרדס חנה" | שמן על בד"

הולר יוסף | אויר
 H U L L E R  J O S E P H

מתגורר ויוצר בפרדס חנה.

חלומיים  רומנטיים  נופים   2004 משנת  מצייר  הולר  יוסף 

בסגנון  יצירותיו  ומחו"ל.  מהארץ  תצלומים  בהשראת 

פיגורטיבי מפתיעות בדיוק הפרטים שבהן. העבודות חושפות 

מרובה  ובאסרטיביות  באופטימיות  המצוירים  יפיפיים  נופים 

המשרה אוירה טובה על הצופה בהן. יוסף הולר הציג תערוכות 

רבות בארץ ובחו"ל. בין היתר הציג במסגרת "אמנים במושבה" 

בפרדס חנה. 
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23X65 | רקדנית" | שיש"

הראל משה | אויר
H A R E L  M O S H E

מתגורר בתל אביב ויוצר בחולדה.

בטכניון.  הנדסה  למד  ב־1945.  ארצה  עלה   1940 פולין  יליד 

ישראל".  "בטחון  בפרס  זכה  קרבי.  וכטייס  כמהנדס  שירת 

בארץ  בתעשייה  ניהול  תפקידי  מילא  מצה"ל  שחרורו  אחרי 

גילוף  למד  בעץ.  ובגילוף  בפיסול  עסק  צעיר  מגיל  ובחו"ל. 

תל־ מוזיאון  בסדנאות  באבן  ופיסול  העממית  באוניברסיטה 

אביב אצל האמן נחום ענבר. פסליו עוסקים בדמויות אנושיות 

ובחיות. מפסל כיום בסגנון מינימליסטי בקיבוץ חולדה בסדנת 

של האמן הפסל ראובן שרף. הציג תערוכות בארץ ובחו"ל.
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50X70 | 50"אקליפטוס" | צילוםX70 | דרום אדום" | צילום"

הרן גילה | חינוך
 H A R A N  G I L A

מתגוררת ויוצרת בקרית אונו.

דרך  ולנופיה  ישראל  לארץ  אהבתה  את  מבטאת  הרן  גילה 

ערגה  מעוררים  תצלומיה  מקומיים.  וצמחים  עצים  תצלומי 

עצים  בתצלומי  מתמקדת  היא  הטבע.  של  ליופיו  ואהדה 

וענפי  הפירות  של  המפרט  צילומי  הם  מיוחדים  לסוגיהם. 

העצים, אותם היא מבליטה ומעצימה במסגרת תמונותיה. יש 

משמעות סמלית לכותרות הצילומים שהיא מצרפת. 
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88X70 | משפט שלמה / ריקוע נחושת

64X55 | תופים ומחולות / ריקוע נחושת

ואנונו אליהו | צנחנים
VA N O U N O U  E L I YA H U

מתגורר ויוצר בראשון לציון.

נולד במרוקו עלה ארצה בשנת 1955 והתגורר בקרית מלאכי. 

למד  התרפיה  מתהליך  וכחלק  הימים  ששת  במלחמת  נפצע 

ריקוע נחושת. 

מהאלבום  השפעה  ומתוך  התנ"ך  סיפורי  בהשראת  יוצר 

המיתולוגי של ציורי התנ"ך של דורה. מתנדב לקהילה ומלמד 

בד.  על  בשמן  מצייר  ואנונו  אליהו  כן  כמו  נחושת.  ריקוע 

בתחתית יצירותיו אליהו ואנונו מצטט מן המקורות את הפסוק 

המתייחס ליצירתו.
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10X30X20 | אדם וחוה" | יציקת שיש"

וייצר רחל | חיל הים 
W E I Z E R  R A C H E L

מתגוררת ויוצרת בהרצליה.

ילידת 1955, שרתה בענף הבינוי ועוסקת כיום בשיווק מבנים 

אבן  גבס,  חימר,  בהם  שונים  בחומרים  מפסלת  מתועשים. 

וברונזה. הקשר שלה לאמנות מבוסס על אהבה לתנועות הגוף 

והחיבור לזוגיות. תהליך העבודה שלה, לדבריה, כולל נגיעה 

אליהן  האנושיות,  הדמויות  היווצרות  לאדמה,  קשר  בחומר, 

מצטרפים רגשות. ביצירת תהליך הריקוד והרחיפה היא רואה 

קריאת תיגר של האדם על כוחות הטבע. 
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40X50 | בית כנסת במעוז" | צילום"

זהר אברהם | כללי
 Z O H A R  A V R A H A M

מתגורר ויוצר ברמת גן.

לחקר  המכון  מכון  בעל  צבאי,  היסטוריון  הוא  זוהר  אברהם 

מלחמות ישראל. סופר וצלם. תצלום בית כנסת צבאי מאולתר 

הדגל  של  לצדו  מוצב  הקודש  ארון  את  חושף  המלחמה  בעת 

זהו  החול.  שקי  מכוסת  העמדה  קירות  על  המתוח  הישראלי 

להדגשת  ובצל  באור  המשתמש  לבן  בשחור  אישי  צילום 

הדרמה במקום. 
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 150X60X60 | פילהרמונית נמלים־ באקווריום" | טכניקה מעורבת"

זוהר עמנואל | אויר
E M A N U E L  Z O H A R

מתגורר קריית טבעון ויוצר בחיפה.

עמנואל זוהר אמן זכוכית ומתכת, מציג בגלריה הנמל בחיפה. 

תוך  מפסל  הוא  אותם  מתחמים,  של  מרשימים  מקטים  יוצר 

דיוק מרבי בפרטים. המודלים מגלים דמיון יצירתי אמנותי רב 

ויוצרים אפקט דרמטי מרשים בעיניו של הצופה בהם. המודלים 

עשויים מבדיל, אלפקה והמיניאטורות מצופות בכסף ובזהב. 
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40X48 | 37"גשר בשבדיה" | מים על ניירX44 | שבדיה" | מים על נייר"

זילוני אלכסנדר | אויר
 Z I E LO N Y  A L E X A N D E R

מתגורר ויוצר בתל־אביב.

יליד פולין 1916 בוגר הגימנסיה בירושלים, היה חבר בתנועת 

לחיל  והתנדב  בלונדון  תעופה  למד  בהגנה.  ושירת  הצופים 

המשוחררים"  החיילים  ב"איגוד  חבר  היה  הבריטי.  האוויר 

ומהמשך התמנה ליושב ראש הארגון העולמי. נמנה על ראשוני 

חיל האוויר הישראלי.

אלכסנדר זילוני מצייר במשך שנים רבות ועד עצם היום הזה. 

נופים  של  בציור  ומתמקד  ריאליסטי  פיגורטיבי  הוא  סגנונו 

אירופים ומקומיים.
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זלכה יהודית | אויר

 Z I LC H A  J U D I T H

מתגוררת ויוצרת בקרית אונו.

יהודית היא מורה בגמלאות, חברה באיגוד אמני אשקלון.

למדה פיסול אצל האמן נחום ענבר וציור במכון אבני לאמנות 

ב"מוזאיקה  המאסטר  אמנית  של  תלמידתה  בתל־אביב. 

ספונטנית", בעלת השם העולמי, אילנה שפיר. יהודית זלכה, 

כמו מורתה הדגולה, מציירת ומפסלת במגוון חומרים, חלקם 

ממוחזרים.

50X40X40 | אישה" | פסל חימר"
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15X13X13 |פמוטי רימון"| נחושת וצריבת פטינה"

זמיר רמי | יחש
 Z A M I R  R A M I

מתגורר ויוצר בערד.

יוצר עבודות אמנות שימושיות המשלבות דמיון יצירתי ואיכות 

מעולם  בהשראה  עשויות  ביצירות  מופתית.  טכנית  ביצוע 

המנהגים והמסורת היהודית. בעבודותיו ניכר הקשר שלו אל 

ערכי התרבות הישראלית המקומית. היצירות כוללות שימוש 

בחמסה הקלאסית, פמוטים, רימונים, מנורה וחנוכייה ומגוון 

של פריטים נוספים המפוסלים בעץ, קרמיקה, מתכת ועוד.
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30X60 | מרבדים עשה לו" | אקריליק על קרמיקה" 100X100 | יורד הערב" | אקריליק על בד"

חופי פרוספר | מודיעין
 H O F I  P R O S P E R

מתגורר ויוצר בפסגת זאב. 

מצייר  שחרורו.  מאז  צה"ל  עובד  בשדרות.  גדל  מרוקו  יליד 

חוויותיו,  הוריו,  מבית  ילדותו,  מהווי  שונים  וסיפורים  נופים 

המרכזים  שני   – ובירושלים  בשדרות  מתרחש  שלהן  שהרקע 

של חייו. העץ משמש לו סמל, דרכו הוא מעביר בדרך סמלית 

את דמויותיו ואת נופיו. כוחו של העץ מתבטא בזיקתו לאדם 

ובקשר לאדמה ובצורך המתמיד לשרוד. 
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80X60 | 34 "עץ זית עתיק" | שמן על בדX25 | פורטרט עצמי" | פחם וגיר על נייר"

חייקה גיורא | צנחנים
 H A I Y K E  G I Y O R A

מתגורר ויוצר בהוד השרון. למד ציור ב־1989 במדרשה למורים 

בלימודי  והתקדם  השתלם  שנים  עם  השרון.  ברמת  לציור 

מדויק  עדין,  ברישום  מצטיין  חייקה  גיורא  בעצמו.  אמנות 

מלא רגש. הוא מצייר נופים טבע עם אור ארץ ישראלי מקורי, 

ציורים המשקפים אהבה רבה לארץ ישראל ולנופיה. 

הצבאי,  בשירות  העוסקים  נושאים  מתזכר  מעבודותיו  חלק 

כמו הציור " מסע לילי". סגנון ציורו הנו פיגורטיבי, אמפאתי, 

ציור המעורר הזדהות בעיניו של הצופה בו.
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62X52 | ברושים" | שמן"

טור אסתר | אויר
T O U R  E S T H E R

מתגוררת ויוצרת ברחובות.

ילידת ירושלים, למדה מלאכת מחשבת בתיכון. למדה בסמינר 

למורות ועסקה במשך שנים בהוראת אמנות בחוגים לילדים 

מהם  נופים  בעיקר  ומציירת  בעץ  מפסלת  טור  אסתר  ונוער. 

היא מושפעת, סגנונה הינו פיגורטיבי, היא משתמשת בצבעים 

מרהיבים ומקפידה בציוריה לדייק בפרטים.
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37X60 | והדרת פני זקן" | צילום"

טל אהרון | שריון
TA L  A H A R O N

מתגור ויוצר בזכרון יעקב.

50 שנה, מתוכם באופן מקצועי במהלך שני  מזה  אהרון טל מצלם 

העשורים האחרונים. הוא לקח חלק בסדנאות ובקורסים מקצועיים 

מצלם  הוא   2005 משנת  קבוצתיות.  בתערוכות  והשתתף  לצילום 

במצלמות דיגיטליות, מעבד את תמונותיו בתוכנות מחשב לעיבוד 

טל  אהרון  של  תצלומיו  אינטרנט.  באתרי  אותן  ומפרסם  תמונות 

מעניקים לצופה חוויה אנושית אמפאטית, המביעה את עומקה של 

תצלומי  מרגשות.  אנושיות  אפיזודות  מצלם  הוא  האנושית.  הנפש 

הנוף שלו מייצגים את עוצמת הסביבה בה אנו חיים ואת כוחו של 

האור הטבעי. 
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65X110 | 65 "צעיף וכתום" | שמן על בדX110 | מברשות וסגול" | שמן על בד"

טל ישי | חיל הים
TA L  I S H A I

מתגורר ויוצר בתל מונד.

תלמיד בית הספר בסיס לאמנות, חבר בעמותת אמני נתניה.

מוקפד.  ריאליסטי  בדיוק  ומצטיין  בד  על  שמן  בצבעי  מצייר 

ייחודן של יצירותיו של ישי טל הנו בראייה המדויקת שיש לו 

לחפצים יומיומיים, אשר בדרך כלל, אינם זוכים להתייחסותנו. 

ציוריו מתכתבים עם טובי האמנים שיצרו טבע דומם, בסגנון 

משמעות  יש  בציוריו  הצבע  לגווני  הקלאסי.  הפיגורטיבי 

פנימית וחיצונית, היוצרת דרמה וריגוש מלא לצופה בהם. 
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טל שושי | אויר
TA L  S H O S H I

40X50 | עורב" | טכניקה מעורבת על קנבס"

מתגוררת ויוצרת ביהוד מונסון.

בוגרת  רבות.  שנים  באמנות  עוסקת   .1946 תל־אביב  ילידת 

וסדנאות  הקיבוץ  אמני  סדנת  תל־אביב,  לאמנות  אבני  מכון 

בתערוכות  והשתתפה  יחיד  תערוכות  הציגה  שונות.  אמן 

קבוצתיות. שושי מציירת בסגנון גרפיטי ובטכניקה מעורבת. 

וכן  וצמחים  עצים  אנושיות,  דמויות  כוללים:  היצירות  נושאי 

בעלי חיים אותם היא מציירת לעתים בדו ממד היוצר אשליה 

בצבעים  משתמשת  היא  הפסיפס  דמויי  בציורים  צל.  של 

מרהיבים. 
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70X50|70"שקיעת שמש על חוף יפו" | שמן על בדX50 | אהבה חסרת גיל" | שמן על בד"

ירקוני מנחם | מודיעין
M E N A C H E M  YA R K O N I

מתגורר ויוצר בצור יגאל.

ציבוריות,  ומתנדב במערכות  1943. פעיל חברתי  נולד בארץ 

מילא תפקידים שונים . מאז יציאתו לגמלאות מקדיש לאמנות 

נאיבי  פיגורטיבי  בסגנון  הריאליסטים  ציוריו  זמנו.  כל  את 

מציגים נופים רומנטיים של שקיעה, נופי טבע רגועים. ציורים 

אלה מקרינים אווירה של יופי אצור. סדרה נוספת משרטטת 

דיוקנאות של אנשים בעלי חזות דרמטית מרשימה כמו היהודי 

המאמין או האישה עם הוורדים האדומות. 
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83X30X20 | הרקדנים" | יציקת אבן"

ישראלי דב | שריון
I S R A E L I  D O V

מתגורר ויצר בתל אביב.

דובי ישראלי מפסל באבן דמויות של אוהבים, דמויות אנושיות 

ומתכתב  הנו מודרני  ביניהם מגע אמפתיה. סגנון פסלו  שיש 

עם הפיסול הקלאסי. קווי הדמויות ושפת הגוף משמשים לו 

השראה לעבודותיו. הפסלים מעוצבים בגווני לבן המעניקים 

להם תחושה של ראשוניות ותום. 



5042X42 | וגר זאב עם כבש" | טכניקה מעורבת"
כהן חגי | שריון
C O H E N  H A G A I

חגי כהן נולד והתחנך בקבוצת חולדה, מתגורר ויוצר בחולון.

ישראל  מלחמות  של  טראומה  פוסט  נכי  בהנחית  מתנדב 

במסגרת בית החולים תל השומר.

והתבוננות  רוחנית  התפתחות  של  בתהליך  מנדלות  מצייר 

בתרבויות  מאוד  נפוץ  המנדלות  ציור  עתיקות.  בתרבויות 

המזרח מימי קדם ועד ימינו , לדוגמה מגן הדוד שלנו הוא סמל 

אנרגטי הכלוא במעגל. מרכזה של המנדלה הוא ביטוי למיקוד 

ולאנרגיה הפנימית בהוויה שלנו והיקפה למעגל האינסופי של 

סביבנו.  בעולם  והצורות  הצבעים  ולמגוון  בטבע  המחזוריות 

חגי מקשר את עבודותיו לסמלים ולמסורת היהודית.
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70X100 | ללא כותרת" | אקריליק על בד"

כהן חוה | אויר 
C O H E N  C H AVA

מתגוררת ויוצרת בנווה מונסון.

בעלי  מינימליסטיים  דימויים  כהן  חווה  מציירת  ביצירותיה 

התמודדותו  הצופה.  של  לפרשנותו  הניתנים  אלגורי  מבע 

עלומה  דרמה  נתון משמשים  הוא  בה  הסביבה  עם  הבית  של 

זהות  וחסר  ריק  בית  או  מבנה  זהו  כהן.  חווה  ביצירותיה של 

ולידו עץ. לעיתים מצורף דימוי נוסף של צמח או עץ. בחלק 

מונוכרומטיים  הצבעים  כיסא.  כמו  פריט  יתווסף  מהציורים 

והסגנון מינימליסטי סגפני.
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 20X20X50 | להט בקיץ" | זכוכית וטכניקה מעורבת"

30X15X55 | תקומה" | זכוכית וטכניקה מעורבת"

כהן סידור | אויר
 C O H E N  S I D O R

מתגורר ויוצר בתל־אביב.

יליד 1948 בוגר לימודי הנדסת מכונות בטכניון ומוסמך למנהל 

עסקים. בעל תואר שני באקדמיה בצלאל במחלקה לקרמיקה 

יצר  בעולם.  בזכוכית  ידועים  אמנים  אצל  השתלם  וזכוכית. 

אבן  בשילוב  מזכוכית  טוביה  באר  בסטודיו  גדולים  פסלים 

עוסקים  כהן  סידור  של  האסמבלז'  פסלי  ועץ.  בזלת  גרניט, 

מחיי  אירועים  מיתיות,  ודמויות  התנ"ך  סיפורי  עם  בדיאלוג 

מעולם  פילוסופיים  ומושגים  ישראל  מלחמות  היהודי,  העם 

בהומאז'  עוסקת  ייחודית  פסלים  סדרת  והאמנות.  הספרות 

לאמנים יידועי שם.

הציג תערוכות בארץ ובחו"ל. 
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70X80 | 60"סירות" | אקריליקX50 | נהר" | שמן"

כהן פנינה | אויר
 C O H E N  P N I N A

מתגוררת ויוצרת באלפי מנשה.

רומנטי  ריאליסטי  בסגנון  יצירותיה  אוטודידקטית.  ציירת 

ושלווה.  אושר  של  מקומות  בטבע,  אוטופיים  נופים  חושפות 

שלה,  הצמחים  ציורי  סדרת  היא  נוספת  מרשימה  סדרה 

המשורטטים בדיוק מרבי יוצרים קשר אמפטי אל עולם הטבע 

והיצירה. 
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60X40 | מיחזור 1" | טכניקה מעורבת"

מאיר בטי | אויר
B E T T Y  M E I R

מתגוררת ויוצרת בכפר סבא.

בטי מאיר היא אחות מיילדת במקצועה, מורה לסיעוד. למדה 

בסגנונות  היוצרת  תחומית  רב  אמנית  היא  משקמת.  אמנות 

חומרים.  מיחזור  של  שונות  בטכניקות  ומשתמשת  מגוונים 

עבודותיה  בספרים.  חוזר  בשימוש  משתמשת  היא  היתר  בין 

תחומית  הרב  והאמנות  העיצוב  מדיות  בין  נעות  הצורניות 

ופונות אל מגירות הנפש והדמיון של הצופה בהן. 
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60X60 | 60"ילד באגם" | שמן על בדX60 | "הסקרנים" | אקריליק על בד"

מאיר גד | חיל הים
 M E I R  G A D

מתגורר ויוצר בחיפה.

מצייר  שנה.  עשרה  כחמש  לפני  לצייר  החל  ירושלים,  יליד 

דמויות, נופים וכלי שיט בדרך חיובית ואוטופית, ציורו רומנטי 

ונקיים  יפים  נופים  עם  עולם  מתאר  הוא  בציוריו  חלומי. 

ומשתמש בצבעים מרהיבים. סגנון ציורו הנו פיגורטיבי, נאיבי 

ריאליסטי.



56

30X40 | 30"קייס" | אקריליקX40 | הצופה" | אקריליק"

מאיר ראובן | אויר
 M E I R  R E U V E N

מתגורר ויוצר בקרית טבעון.

עלה ארצה ב־1961 בוגר אוניברסיטה חיפה במדעי הסטטיסטיקה 

ומדעי החברה. עבד בחברה פרטית במשך 15 שנה. פעיל חברתי, 

מתנדב ב"יד שרה". מצייר בצבעי שמן ואקריליק, את נופי ארץ 

רושם  מאיר  שראובן  הפורטרטים  מקומיים.  ודיוקנאות  ישראל 

מצייר.  שהוא  לדמויות  כבוד  ומעניקים  מרגשים  מרבי  בדיוק 

הנופים יוצרים אווירה של רוגע ושלווה.
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60X45 | "הסנה שאיננו אוכל"

מילוא דוד | מודיעין
 M I LO  D AV I D

מתגורר יוצר בכפר יונה.

דוד מילוא הוא צלם נוף המתעד מפרטים ייחודיים דרמטיים 

מילוא  בסיוריו.  מגיע  הוא  אליה  בסביבה  או  באתר  המצויים 

דרמטי  מתח  יש  ובתצלומיו  באור  ייחודית  בצורה  משתמש 

צורני בין האובייקט המצולם לבין הילת האור המקיפה אותו. 

צורת העיגול מופיעה בהרבה מתצלומיו ומעניקה ייחוד מקורי 

החדש  הצורני  למתווה  המצולם  היצירה  נושא  בין  לדיאלוג 

שמייצר האור. 

דוד מילוא חובב טיולים וכותב שירים.
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240X80 | גם אבן הורגת"| קולאז' על עץ"

מנוס אורי | תותחנים
M A N O S  U R I

מתגורר ויוצר ברעננה.

אורי מנוס הוא אוטודידקט. התנסה בציור תוך כדי חייו עם בת 

זוגו האמנית הותיקה לביאה מנוס ממנה למד את רזי הציור. 

ומשדרת  מעורבת  בטכניקה  עשויה  הורגת"  אבן  "גם  יצירתו 

סגנון  של  בשילוב  עשויה  העבודה  רבה.  פיוטית  עוצמה 

פיגורטיבי עם מרקם מופשט המקנה לה ייחודיות מרובה. 
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65X45 | 55"שדרת עצים" | שמן על בדX75 | עגורים" | שמן על בד"

נוה שלמה | אויר
N AV E  S H LO M O

מתגורר ויוצר ברחובות.

 .1948 1948 בצ'כוסלובקיה עלה ארצה לעיר עכו בשנת  יליד 

אחרי השחרור הקים את חברת "אריזות נווה" המתמחה ביבוא 

אריזות לענף הקוסמטיקה והרפואה. עוד משחר ילדותו צייר 

יוצר  הוא  יצירותיו  את  ריאליסטי.  פיגורטיבי  בסגנון  ופיסל 

הארץ  ברחבי  בסיוריו  מבצע  הוא  אותם  צילומים  בהשפעת 

פסליו  ופסטל.  אקריליק  שמן,  בצבעי  מצייר  הוא  והעולם. 

הארץ  באהבת  מצטיינות  העבודות  ובחימר.  באבן  עשויים 

ובציור עם רגש ואמפטיה מרובה. 
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110X95 | מצא את האישה" | צילום על בד"

מוסק בן עמי | נח"ל
 M O S E K  B E N  A M I

מתגורר ויוצר בכפר ורדים.

בן עמי מוסק התחיל לצלם בגיל 12 במצלמת "בוקס" , עבר 

למצלמת פילם וכיום מצלם במצלמת ניקון דיגיטאלית. למד 

בקרוון  העולם  ברחבי  מטייל  ופליקס.  גוסטבו  אצל  צילום 

צולמה  בתערוכה  המוצגת  העבודה  מרשימים.  נופים  ומתעד 

בקניון באריזונה בארצות הברית.
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60X50 |60"ללא שם"| שמן על בדX50 |ללא שם"| שמן על בד"

נדיב גיורא | חיל הים
 N A D I V  G I O R A

מתגורר יוצר בחוף כרמל.

סירות,  עם  אנשים  ים,  נופי  מתארים  נדיב  גיורא  של  ציוריו 

בשייטת.  מאז ששירת  לים  קירבתו  נושאים שצייר בהשראת 

גיורא נדיב חבר באגודת הציירים והפסלים בישראל. 

גיורא נדיב מצייר בסגנון ריאליסטי, פיגורטיבי, נאיבי ומשתמש 

בקשת מגוונת של צבעים. את ציוריו הציג בגלריה מוטיפיורי 

בתל־אביב, בגלריה אשל תל־אביב ובהיכל התרבות.
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60X50 | אביב ברמות מנשה" | אקריליק על בד"

עוזיאל רחל | חיל הים
U Z I E L  R A C H E

מתגוררת ויוצרת ברעננה.

למדה אמנות במכון אבני בתל־אביב, במדרשה למורים לאמנות 

אמן  כיתת  ניהלה  ברל.  בבית  והוראת האמנות  ברמת השרון 

בשוויץ במשך 5 שנים. כיום מלמדת אמנות בהרצליה. 

המוקפד  מהפיגורטיבי  סגנונות  במגוון  ודמויות  נופים  ציירת 

נופים  יש  בציוריה  צבעים.  רווי  למופשט  ועד  והמינימליסטי 

ים,  חופי  בהם  ואופטימית,  רוגעת  אווירה  היוצרים  ומבנים 

פסגות של הרים, ערים וכפרים בחיק הטבע. כל אלה מעידים 

על עולם יפה ורומנטי. יצרה והציגה תערוכה אישית בה הביעה 

שירותו בזמן  חייל  של  אם  של  וחרדותיה  חששותיה   את 

הקרבי בצבא. 
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21X30 27"דיוקן עצמי" | רישום פחםX36 | אתיופית" | רישום פחם"

עציוני מרדכי | רגלים
M O R D E C H A I  E T Z I O N I

מתגורר ויוצר ברמת גן.

בוגר בית הספר החקלאי בן שמן, שימש כמדריך בבית הספר 

כמנהל  שימש  הצבאית.  הפנימיה  מפקד  סגן  והיה  לקצינים 

מרכז הקליטה לאקדמאים ברמת אביב. 

למד ציור באוניברסיטת אדיס אבבה באתיופיה. מצייר במגוון 

סגנונות, נופים ריאליסטיים רומנטיים. 

מחיי  ופורטרטים  רקדנים  של  דמויות  רושם  עציוני  מרדכי 

היומיום בדיוק וברגש דרמטי. 
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 40X80 | עץ| אקריליק על בד

פרנקו ויקטור | אויר
F R A N C O  V I C T O R

מתגורר ויוצר בחולון.

למורים  המדרשה  בוגר  ופיסול,  ציור  לאמנות  בכיר  מורה 

תערוכות  מ־150  בלמעלה  השתתף  השרון.  ברמת  לאמנות 

מצייר  פרנקו  ויקטור  ומדליות.  בפרסים  זכה  ובחו"ל.  בארץ 

האדם  של  הקטנה  דמותו  את  ומעמת  בטבע  ודמויות  נופים 

סגנונות  במגוון  שימוש  עושה  בעבודותיו  הטבע.  איתני  מול 

ויצירותיו מעוצבות במגוון צבעים. צייר סדרת נופים מרשימה 

בהשראת מיצירות מוסיקליות. 
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60X80 | שיכרון הצבע" | אקריליק על בד"

צור־ציטיאט גבי | תותחנים
G A B Y  T Z U R - C H I T Y A T

מתגוררת ויוצרת בקרית אונו. 

בארץ  אמנות  בתערוכות  משתתפת  בפריז.  אמנות  למדה 

ומשכרים  מופלאים  נופים  מציירת  ציטיאט  צור  גבי  ובחו"ל. 

על גבול המופשט. עבודותיה סוחפות את הצופה אל נופי רגש 

נעלמים ומעידות על שליטה מרבית ברזי הצבע. 
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קורן יעקב | הנדסה

J A K O B  K O R E N

מתגורר ויוצר ברמת אפעל.

למד פיסול בעץ בבית הלוחם בתל־אביב. מגלף בעץ דמויות 

תורה,  מתן  בכותל,  מתפלל  של  קלאסיות  דמויות  מהמקרא. 

של  דמותו  הישראלי,  מהווי  דמויות  כן  כמו  הדברות,  עשרת 

חייל. פסל ייחודי נוסף הנו של עץ הציפורים. הפסלים יוצרים 

רגש אמפאתי אצל הצופה בהם.

X20 X30 80 | "האבוקה" | פסל מעץ הזית"
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 53X55 | ציורי "חיות" | טכניקה מעורבת על עץ 

קליפשטיין חנן | מודיעין
 K L I P S T E I N  H A N A N

מתגורר ויוצר בתל אביב.

בלונדון,   T|V|E מאוניברסיטה  ראשון  תואר  בעל   ,1941 יליד 

בקורסים  השתלם  אביב.  תל  באוניבסיטה  משפטים  ולימודי 

דירקטורים.  והכשרת  פנים  למבקרי  קורס  בטכניון,  בניהול 

כמנהל  הפנים  ובמשרד  אנוש  במשאבי  שנים  במשך  עבד 

ברל,  בבית  במדרשה  אמנות  למד  בנייה.  על  ופיקוח  התכנון 

במוזיאון תל אביב ובבית תמי בתל־אביב. מצייר בסדנא של 

האמנית רויטל פרץ בן אשר. ומפסל בבית שניידרמן בגבעתים. 

ציוריו המוצגים בתערוכה הנוכחית כולם מוקדשים לדמויות 

החיות, בכל אחת בחר להמתקד בקווי האופי הטיפוסיים לה. 
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רגב יהושע | חימוש

 R E G E V  J O S H U A

מתגורר ויוצר בצור יגאל.

בצלאל  אצל  בעץ  גילוף  וכן  השרון  בהוד  בעץ  חריטה  למד 

מטקובסקי בעתלית. 

ממד  בתלת  עבודות  בעיצוב  מיוחד  כשרון  מגלות  יצירותיו 

העוסקות בנופי עיירה בגולה, ביניהן כפר טיפוסי, כנר ועוד. 

חיים.  ובעלי  צמחים  בפרטים  דיוק  תוך  מפסל  הוא  בנוסף 

טכנית  מיומנות  עם  ומרגש  טבעי  חומר  משלב  בעץ  הפיסול 

מקצועית ראויה לציון. 

80X12 | צרעה באגס " | גילוף בעץ"
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70X100 | ללא כותרת" | אקריליק על בד"

רוזן נורית | דובר צהל
 R O S E N  N U R I T

מתגוררות ויוצרת בתל־אביב.

נולדה בתל –אביב, למדה ספרות צרפתית ולימודים קלאסיים. 

בעלת תואר שני במדעי ההתנהגות. 

נורית רוזן כותבת על אמנות בגיליון "רוח צוות". למדה ציור 

חברה  כץ.  וסמדר  רובין  הרולד  לחמן,  צביקה  האמנים  אצל 

באיגוד הציירים והפסלים והציגה בתערוכות יחיד וקבוצתיות 

בארץ ובחו"ל.

והאמנות.  העיצוב  עולמות  בין  נורית מחברות  עבודותיה של 

יצירותיה עשויות במרקם גראפי עיצובי בשילוב צבעים חיים 

מתווים  בציוריה  ויוצרת  משפחה  בני  מצלמת  היא  ושמחים. 

בסגנון מופשט.
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46X56 | נוף סלעי בנגב" | אקוורל על נייר"

רייסלר זהבה | כללי
R E I S L E R  Z A H AVA

מתגוררת ויוצרת בתל אביב. 

ועדין.  רגיש  ריאליסטי  בסגנון  נופים  מציירת  רייסלר  זהבה 

המאפיין את ציוריה הוא קו הרישום האישי ההופך את היצירה 

לדרמטית ומקורית. בציוריה יש מתווי נוף מקומיים, בהם נוף 

הררי, חורשה מוריקה וכמו כן סדרה של פריטים סמליים מחיי 

היומיום, אותם היא מצליחה להעביר לצופיה בציור פיוטי.
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 150X50X50 | שולחן מעוצב" | עץ מלא"

שאול דוד | שריון
S H A O U L  D AV I D

מתגורר ויוצר באבן יהודה.

דוד שאול הנו אמן עיצוב פריטי ריהוט בסגנון קלאסי עתיק. 

הוא בעל תעודת אמן מטעם התאחדות המלאכה והתעשייה. 

דוד שאול בוגר קורס לגילוף בעץ, קורס לפיסול באבן וקורס 

"גמולב".  מטעם  אמנותית  הערכה  למד  כן  כמו  לחריטה. 

יצירותיו מעוררות התפעלות בעיני כל הצופה בהן. הוא מעצב 

את רהיטיו בדיוק מרבי על פי תרשימים של רהיטים מהמאה 

בתערוכה  וממסופר.  חתום  מלא,  מעץ  עשוי  רהיט  כל  ה־17, 

יוצג שולחן עץ בסגנון צרפתי עם גילוף וחריטות.
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30X20X20 | ארכיאולוגיה עתידנית" | פסל קרמיקה | שריפת חלב"

שמאי )יוטי( אהוד | חיל הים
 S H A M A I  ( U . T )  E H U D

מתגורר ויוצר בחופית.

לקרמיקה  במחלקה  שנתיים  במשך  השתלם  אוטודידקט, 

במדרשה למורים לאמנות.

אמן פיסול המתמקד בפיסול קרמי אך משלב בעבודותיו גם 

פיסול בחוטי מתכת, ברזל תעשייתי וחומרים ממוחזרים. יוטי 

האקולוגית  האמנות  בתחום  יוצר  חברתי,  פעיל  הנו  שמאי 

ומפעיל קהל באמצעות אמנותו בקהילה.
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שני גדעון | הנדסה קרבית
S H A N I  G I D E O N

70X100 | האקליפטוס" | אקריליק"

מתגורר ויוצר בכפר סבא. 

בוגר בית הספר לאמנות חזותית במכללה האקדמית בית קיי. 

סיים ב־ 2008 לימודי מדריך בכיר לאמנות והוא בעל תארים 

במדעי המדינה ובכלכלה. 

הציירים  אגודת  יו"ר  והיה  לצייר  החל  לגמלאות  צאתו  עם 

ציור בהתנדבות  כיום הוא מלמד  והנגב.  והפסלים באר שבע 

יחיד  תערוכות   15 הציג  שבע.  בבאר  הנפש  לבריאות  במרכז 

עבודתו  סגנון  קבוצתיות.  תערוכות  בעשרות  והשתתף 

ריאליסטי והוא מתכתב עם הציור הקלאסי לדורותיו.
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שרון אורה | אויר

S H A R O N  O R A

מתגוררת ויוצרת ברמת השרון.

קרבי,  טייס  בעלה,  עם  שרון  אורה  התגוררה  שנים  במשך 

בשיכוני משפחות בבסיס חיל האוויר משם לקחה את השראתה 

לציורי הדיוקנאות שלה. 

ואיגוד  השרון,  ברמת  הציירים  איגוד  חברת  הנה  שרון  אורה 

הציירים ברמת גן גבעתיים.

ציורי הפורטרט של אורה שרון נעשים במשיכות מכחול עזות 

ובשימוש בצבעים מרהיבים. הם מביעים רגש רב. למדה אמנות 

אצל גד אולמן, יעל טייכר, סמדר כץ ועוד. השתלמה באמנות 

בארצות הברית.

80X60 | 120"ראש צהוב אדום" | אקריליקX100 | ראש גדול" | אקריליק"
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יעקב ורון | תחזוקה

 YA C O V  VA R O N

מתגורר וויוצר בראשון לציון.

הינן  עבודותיו  חומרים.  במגוון  עבודות  מפסל  ורון  יעקב 

אנשים,  היומיום,  מחיי  טיפוסים  נכללים  בהן  פיגורטיביות 

שמוקפדת ההדגשה בשפת הגוף שלהם.

סדרה ייחודית של יצירותיו עוסקת בהשראה מיצירות אמנות 

מוכרות מעולם האמנות הקלאסית. לאחרונה מפסל יעקב ורון 

בחוטי ברזל באמצעותם הוא מעצב את דמויותיו.

30X10X10 | כלייזמרים" | חוטי ברזל"
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אלדד אייל | מודיעין, שלישות | שירה ופרוזה

 E L D A D  E YA L

מחבר, עיתונאי ועורך וותיק, שבמסגרת שרותו בצה"ל שימש 

מוריץ  אחיינו,  של  ספורו  את  מעלה  ספרו  מודיעין.  כאיש 

בתקופת  הנאצי  הביון  בשרות  כסוכן  ששימש  רוטנשטרייך 

היסטוריות  לעובדות  הצמדות  תוך  נכתב  הספר  המלחמה. 

היהודית  הקהילה  על  אור  שופך  הוא  אמנותי.  דמיון  בשילוב 

ברומניה ומנציח אותה.
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ארז חיים | שריון 
 E R E Z  H A I M

אלוף ארז חיים שימש כמפקד פיקוד דרום ופיקד על השלמת הנסיגה וכינון הסכם 

והלוגיסטיקה.  היה ראש אגף הטכנולוגיה   1986 השלום עם מצריים. עד לשנת 

לישראל.  כימיקלים  חברת  כמנכ"ל  וכיהן  פרש  בצה"ל  שירות  שנות   33 אחרי 

כיום בעל חברה פרטית לניהול וייעוץ, מכהן כדירקטור במספר חברות, בוועדה 

למד  לשריון".  "יד  עמותת  וכיו"ר  המדינה  בשירות  בכירים  למינויים  המייעצת 

במכון לונדון לכלכלה ובעל תואר ראשון בהיסטוריה כללית ותואר שני במדעי 

המדינה. 

הספר "מסע החיים - אלוף ארז חיים" שנכתב על יד אילן כפיר ודני דור, הינו ספר 

ביוגרפי המגולל את פרשת חייו משואה לתקומה. אחרי שברח מוורשה הכבושה 

ושרד במחנה בחורף הסיבירי, הגיע לנהלל ללא משפחתו ,במסגרת קבוצה מילדי 

טהרן, וגדל כצבר.הוא הפך להיות לוחם, מנהיג ומפקד בקרב ובשלום.
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בן־אשר דויד | חיל רגלים | שירה ופרוזה 

 B E N  A S H E R  D AV I D
אל"ם, בעבר רמ"ח כושר צבאי. גר בהוד השרון. נולד )1939( וגדל בקיבוץ 

בוגר  לחנ"ג  מורה  בכדורעף.  לאומי  ומאמן  מצטיין  ספורטאי  שמר.  עין 

סוציולוגיה  בחינוך,  אביב,  תל  באוניברסיטת  מ.א.  תואר  סיים  וינגייט. 

ואנתרופולוגיה. בין היתר היה בשליחות ציונית בארה"ב. כיום עיתונאי 

ובעיתון  ב־"ירוק" רשת מקומונים בשרון. במגזין הבינלאומי "רוקדים" 

הספר  את  פרסם  ובחו"ל.  בארץ  בעיתונים  כתבות  פרסם  צוות".  "רוח 

"FIGHTING FIT" )אנגלית, הוצאת "פוטנם" ניו יורק(, ארבעה ספרי שירה 

זמר:  אלבומי  נוסטלגי.שני  משפחתי  זמר  אלבום  זמר:  אלבומי  ושלושה 

"קול המילים", "מה יגידו". בספרי השירה שכתב: "וחוה נתנה לאדם", 

"זרמים", "אין חדש תחת השמש", "ספורט בצד – שירי ספורט", מתייחס 

לנושאים הקרובים ליבו: ספורט, ריקוד, חברים, משפחה, רגשות ועוד.
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בן דור אהוד | קשר ותקשוב | פרוזה

 B E N  D O R  E H U D

קווים  בהוצאת   2005 בשנת  לאור  יצא  אישי"  "מבט  הספר 

הוצאה לאור. 

החברה  ושל  המחבר  של  ביניים  סיכום  מעין  מהווה  הוא 

לפני  מהשנים  החל  האישי  מסעו  על  מספר  הוא  הישראלית. 

אישיות,  חוויות   , אירועים  ופורש  ימינו  ועד  המדינה  הקמת 

מחשבות ודעות.כאדם שנולד והתחנך בארץ ושימש בתפקידים 

בכירים בצמתים חשובים הוא חש לעיתים עצב על המתרחש 

של  הקמתה  מתוארת  בספר  יותר.  טובים  לימים  מקווה  אך 

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ארגונה ושיטות עבודותיה, 

דרך עיני אדם שהיה מעורב בתחום במשך שנים מרובות.
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גובר מוטי | אוויר | פרוזה

 G O V E R  M O T I

במודיעין  האוויר,  בחיל  שנה   26 שירת   .1948 בשנת  ארצה  שעלה  אוקראינה  יליד 

ובתחומים נוספים. שירת 20 משנה בשירות המדינה, במשרד החינוך ובמשרד האוצר. 

יסודיים,  על  חינוך  למוסדות  אירגוני  וייעוץ  פנים  בקורת  של  בתחום  כעצמאי  עסק 

במדעי  ראשון  ותואר  בכירים  מנהלים  קורס  פו"מ,  בי"ס  בוגר  נוער.  לכפרי  כולל 

החברה. מזה 22 שנים מתנדב בקהילה. בשנת 2011 קבל פרס המתנדב המצטיין מטעם 

עיריית כפר־סבא.

על  המבוססים  מהחיים  ספורים  מעלה  נדב  בהוצאת  מהחיים"שיצא  "סיפורים  ספרו 

פעילתו ההתנדבותית בסניף שי"ל בכפר סבא. הוא מציג ספורים אנושיים אמיתיים 

של מבקשי ייעוץ ועזרה. הספורים ממחישים את הפעילות של המתנדבים המטפלים 

באלפי פניות של תושבי העיר, אזרחים מרחבי המדינה ושל עובדים זרים.
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גוטליב אליעזר | מודיעין | שירה ופרוזה

 G O T L I B  E L I E Z E R

הגיטאות  בלוחמי  התחנך  ב־1959.  ארצה  ועלה  ב־1946  ברוסיה  נולד 

כנכה  הצבאי  משרותו  שפרש  לאחר  המודיעין.  בחיל  שנים  כ־25  ושירת 

צה"ל בדרגת אל"מ, שימש דירקטוריון בחברות עסקיותת בעיקר בתום 

הפנסיה ושוק ההון. במקביל נמנה עם מייסדי עמותת אמיתי למנהל תקין 

וטוהר המידות. במהלך היותו יו"ר ומנכ"ל האגודה זכתה האגודה באות 

הנשיא למתנדב. ב־2010 זכה באות מפעל חיים על פועלו מטעם תנועת 

אומ"ץ. כיום מנהל בכיר ברכבת ישראל.

כתב ארבעה ספרים בהם מעלה את נקודת מבטו על החיים ועל מהות חיי 

האדם. מילותיו משתפות את הקורא ברגשותיו, התלבטויותיו והיחס בינו 

ובין המציאות וההתמודדות איתה.
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גונן איציק | מודיעין | פרוזה 

 G O N E N  I T Z I K
פסיכולוג וחובב הרפתקאות , יליד קיבוץ מעוז־ חיים, חי בתמרת שבעמק יזרעאל.

לשעבר היה בסיירת מטכ"ל וכהן כמפקד ביה"ס לפיתוח מנהיגות של צה"ל, ערך 

ופיתוח מנהיגות" שיצא בהוצאת משרד  "מנהיגות  זכאי את הספר  יחד עם אליאב 

הבטחון בשנת 1999.

במכללה  בחינוך,  מנהיגות  של   .M.A ללימודי  החוג  וראש  ומרצה  )ד"ר(  פסיכולוג 

 ,"WAWONA האקדמית לחינוך אורנים. בשנת 2007 יצא לאור בהוצאת רימונים, ספרו

משמעות  אחר  חיפושים  מסע  מגולל  הספר  הגדולים".  העצים  על  השומרת  הרוח 

התייחסות  יש  במהלכה  שלם,  לילה  במהלך  מתרחשת  העלילה  אמת.  ואהבת 

לחלומותיו, נסיונותיו לבחון את שייכותו ואירועים משמעותיים בחייו.

בשנת 2008 יצא לאור בהוצאת רימונים,ספרו הראשון לילדים: "אמאל'ה ג'וק". הוא 

נולד מסיפורים שסיפר לנכדיו והושפע משאלותיהם ומחשבותיהם. 
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דב גונן | חימוש 
G O N E N  D O V

סא"ל מיל' ד"ר דב גונן הינו מדריך טיולים, בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה 

חברתית.

נסיונו  לאור  בישראל.  דרבי  אוניברסיטת  בשלוחת  לתיירות,  לשעבר  מרצה 

מתח.  רומני  שלושה  כתב  סקנדינביה,  בארצות  שרכש  הרב  והידע  העשיר 

הספרים מהווים מעין טרילוגיה כשהעלילה מתרחשת בארצות שונות: "מסדר 

"מרדף מלכותי" מתאר פתרון תעלומה עתיקת  בדנמרק,  הצללים" מתרחש 

יומין בשוודיה ו"פגיעה קטלנית" )2017(, מעביר את הקורא לנופיה הקסומים 

של נורווגיה דרך זמן ומרחב, בעלילה רווית מתח ומסתורין.

הספרים שיצאו לאור בהוצאת ספרי צמרת, משלבים אירועים היסטוריים עם 

מיתוסים ואגדות עם. 
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דביר דני | נח"ל | פרוזה

 D V I R  D A N I
בקיסריה.  מתגורר  ילדים.  לארבעה  ואב  נשוי   ,1947 יליד 

בשנת 1987 פרש אחרי 24 שנות קבע ביחידת הנח"ל המוצנח, 

במשרד  הבנייה  לפיקוח  היחידה  את  הקים  והשדה.  ההדרכה 

מספר  שרכש  ואחרי  החינוך  למערכת  הסבה  עשה  הפנים. 

– קרית  מנהל  כסגן  שמש  הוראה  ותעודת  אקדמיים  תארים 

עוסק  כיום  בפרו.  בשליחות  היה  שבנגב.  "מרחבים"  החינוך 

בנדל"ן מסחרי ומרצה על ספרו "צוף הדבורה". הספר שיצא 

לאור בשנת 2014 מעלה את פרשת חייו האישית, המשתלבת 

בתולדות המדינה. סיפור הצלחה הרווי אהבה למדינה ומעלה 

אומץ,  של  סיפור  הנכונים.  והמחנכים  החינוך  חשיבות  את 

נחישות, וכח רצון שבעזרתם ניתן להצליח כנגד כל הסיכויים.
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דיין יוסי | חימוש | פרוזה

 D AYA N  J O S E P H
סא"ל בדימוס, יליד קזבלנקה שבמרוקו. עלה ארצה עם משפחתו 

בשנת 1949. בשנת 1966 בתום לימודיו התיכוניים, התגייס לצה"ל, 

שם שירת במשך 24 שנים במסגרת חיל חימוש, ביחידות שדה ומטה 

תומכות לחימה.סיים תואר ראשון בהיסטוריה כללית, גרוש +שני 

וסב לארבעה נכדים. מתגורר בגבעתיים.

הספר "בגידות יצא לאור בשנת 2012 בהוצאת החממה הספרותית 

של  האכזרית  למציאות  מתייחסת  העלילה  סטימצקי.  בית  של 

ולאחיו  לו  שסופרה  כפי  )1936־1939(  בספרד  האזרחים  מלחמת 

ע"י אביו ז"ל. בעלילות האמיתיות ברובן, נרקמים יחד פרשת ריגול 

וספור  בפרנקו  התנקשות  נסיון  ספרדי,  אוצר  גזילת  סובייטית, 

בריחה של הגבור מהכלא הפשיסטי.
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זהר אברהם | מודיעין | פרוזה מחקר

 Z O H A R  AV R A H A M

מנהל המכון לחקר מלחמות. חוקר במחלקה להיסטוריה של 

ספריו:  ורמטכ"לים.  לוחמים  ליווה  בהן  המלחמות,  שלוש 

"מלחמת ששת הימים־חמישים שנה אחרי", "מלחמת ההתשה", 

יום הכיפורים־40 שנה אחרי", מעלים את מחקריו,  "מלחמת 

אבחנותיו ואת המציאות העכשווית שנוצרה בעקבתיהן.
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חפץ שמעון | שריון | פרוזה

 H E F E T Z  S H I M O N
תת אלוף שמעון חפץ היה במהלך שלושה עשורים במוקדי קבלת החלטות. הוא 

הוא  במהלכם  בטחון.  גורמי  לבין  בינם  וקישר  הישראלית  ההנהגה  לבכירי  ייעץ 

נחשף למהלכים וגילויים חשאיים רבים.

בין היתר שימש: כשליש הצבאי לשני שרי הבטחון המיתולוגיים־משה ארנס ויצחק 

רבין וכהן וכמזכיר הצבאי של שלושה נשיאים: עזר ויצמן, משה קצב ושמעון פרס.

מגולל   ,content now בהוצאת  שיצא   )2017( מבפנים"  "הסודות  החדש  ספרו 

סיפור חיים של נער שגדל בשכונת מאה שערים בירושלים והיה לאיש צבא הצמוד 

למקבלי ההחלטות בצמתים מהחשובים במדינה וחייו מלווים עקב בצד אגודל את 

מדינת ישראל בשעותיה הקשות והטובות.

הוא חושף בספר חלק מהגילויים החשאיים אליהם נחשף לצד חוויות ממפגשים עם 

שועי עולם, ראשי מדינות ואישי מפתח. 
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כהנוביץ יעקב | חימוש | ספרי ילדים, פרוזה

K A H A N O V I C H  J A C O B  ( k o b i ) 

אלוף משנה קובי כננוביץ' בן מושב בית שערים, מתגורר היום בראשון לציון, 

נשוי אב לשתי בנות ובן וסב לשמונה נכדים. הוא שרת בצה"ל בתפקידים בכירים 

1985 כיהן בתפקידים  והשתתף במלחמת ששת הימים. לאחר שחרורו בשנת 

בכירם בתעשיה הצבאית כמנהל מפעל סלבין, מנהל התפעול בחטיבת הנשק 

וסמנכ"ל בעשות אשקלון. כיום מחבר ספרים למבוגרים וילדים וחבר באגודת 

הסופרים.. כמו כן חבר בוועדת שרי חוץ ב"צוות", חבר הנהלה בעמותת חיל 

החימוש, בקתדרה העירונית ראשון לציון ומרצה בהתנדבות.

מאז ילדותו כתב סיפורתוהוציא רומן "טמיר וקיים" וארבעה ספרי ילדים. בספר 

"טמיר וקיים" מתאר אירועים מסעירים בחייהם של בני זוג שהיא ילידת הארץ 

והוא ניצול שואה. כתיבתו מבוססת על ניסיון חייו, סיפורים ששמע ומדמיונו. 
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לפיד אפרים | מודיעין | פרוזה

 L A P I D  E F R A I M

תא"ל מיל' ד"ר אפרים לפיד, מלא תפקידים בכירים בחילח 

המודיעין, היה דובר צה"ל וחבר פורום המטה הכללי, מפקד 

למדעי  מרצה  לאומי.  לביטחון  במכללה  ומדריך  צה"ל  גלי 

בכנסים  ישראל  את  ומייצג  בר־אילן  באוניברסיטת  המדינה 

"לוחמי  האחרון  ספרו  והמודיעין.  הבטחון  בתחומי  בעולם 

הסתר" שיצא בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד,מציג את 

אינו  אך  הישראלית,  המודיעין  קהילת  של  ההצלחה  ספורי 

סיפור  את  לפנינו  פורש  הוא  הכשלונות.  של  מחשיפה  נרתע 

התפתחותו של המודיעין הישראלי מראשיתו־ ובדגש על שנות 

ה־60 וה־70. 
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מלובני פסח | מודיעין | פרוזה 

M A LO VA N I  P E S A C H

והמחקר,  האיסוף  בתחומי  שונים  בתפקידים  באמ"ן  שירת 

עצמאי  במחקר  האחרונות  בשנים  עוסק   .8200 ביחידה  כולל 

והמעורבות  ערב  צבאות  של  בעיקר  צבאית  היסטוריה  של 

הספרים:  את  אלה  נושאים  על  פרסם  באזור.  הסובייטית 

יצא  הספר   ,2010 עירק־ב־.  צבא  החדשה"־על  בבל  "מלחמת 

צבא  על   - הרעה"  תיפתח  מצפון  ב־2017".  באנגלית  לאור 

סוריה ב־2014. " דגל אדום מעל המזרח התיכון"־על המעורבות 

הסובייטית באזור ב־2017 ". "מבצעי הקומנדו הסורי במלחמת 

במסגרת  מרצה  רבים,  מאמרים  מפרסם  הכיפורים".  יום 

העמותה להיסטוריה צבאית, המאכז למורשת המודיעין ועוד.
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נקאר אליהו | חימוש | פרוזה )סיפורים בחרוזים(

 N A K A R  E L I YA H U

חימוש  בחיל  בצה"ל  שירת  שבע.  באר  תושב  אליהו  נקאר 

בחולית  אוגדתי  רכב  כבוחן  שמש  ורכב,  טנקים  כמכונאי 

ביקורת. בנוסף שימש כעוזר קח"ש בגדוד פיקודי עד פרישתו 

בשנת 1995. לאחר שחרורו שימש כבוחן רישוי במכון לטסטים 

שבהשראתם  ילדים  לשני  אב  הוא  מגוריו.  עיר  בבאר־שבע, 

כל סיפורי  כולל את  "בראשית לעם". הספר  כתב את בספר 

בראשית בחרוזים ומתאים לכל הגילאים. הסיפורים המהווים 

נוספים,  תנ"ך  ספרי  על  כתיבה  של  עתידי  מפרויקט  חלק 

היסודות  אחד  ולמורשת שהיא  למקורות  אהבתו  על  מעידים 

של עמנו.
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עבאס מזייאד | רגלים | פרוזה

 A B A S  M A Z I A D
היה   10 מגיל  שכבר  שבגליל  גת  מכפר  מזייאד  עבאס  אל"מ 

לוחם ומנהיג, קבל את עיטור לוחמי המדינה. ספריו "גבורת 

הפלא",  "נער  החכמים",  ותהילת  המבוגרים  כבוד  הנעורים, 

שיבה"  בשערות  הפלא  "נער  הדורות",  וחוכמת  הפלא  "נער 

ו"במעלה הדרך" נכתבו במקור עבור בני משפחתו אך מרתקים 

את כולם.

שלביה  על  חייו  מסכת  את  ברורה  בשפה  בהם  מגולל  הוא 

וחייו המבוססים על כבוד  השונים. את אמונותיו, עקרונותיו 

הלכה  ביטוי  לידי  באה  למדינה  אהבתו  ולמבוגרים.  למסורת 

והוא משתף  , בחינוך שהקנה לילדיו  למעשה בשרותו בצבא 

בה את המבקרים הרבים הפוקדים את ביתו.
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עין – מור פנינה | שלישות | פרוזה

 E I N  M O R  P N I N A

פנינה עין מור ירושלמית שבמהלך 45 שנה שנה היא מורת דרך ומספרת סיפורים ומזה 

22 שנה בעלת חברת תיירות ייחודית. בזמן שירותה הצבאי הייתה מפקדת לשכת הגיוס 

וקצינת ח"ן פיקודית ועם שחרורה הייתה.

חברת הוועד המנהל של החברה להגנת הטבע ושמירת אתרים־ האיגוד הארצי והסניף 

הירושלמי. הספר "לטייל ולבשל" שראה אור בשנת 2017 בהוצאת לאנץ' בוקס, הוא פרי 

שיתוף פעולה, היכרות ואהבה משותפת לעין כרם של פנינה המביאה את הכרותה עם 

המקום כמורת דרך, בתה עתליה מור שפית שמבשלת ומספרת דרך מאכליה והצלמת 

מיכל פתאל. הספר מאגד מתכונים וסיפורים יוצאי דופן. הוא משכיל להציג את עין כרם 

המועמדים  בין  נמצא  הספר  ואדריכלות.  תרבות  היסטוריה,  טבע,  של  פתוח  כמוזיאון 

לקבל בסין את ה"אוסקר" של ספרי הקולינריה, בחודש מאי השנה.



94
צוויקל זהבה | חיל אוויר | פרוזה - הגיגים בחרוזים 

Z V I K E L  Z A H AVA
פוריה  ויוצרת בבני־ברק. היא סופרת  אוויר, חיה  רס"ן בחיל 

עוסקים  הספרים  בחרוזים.  ספרים  עשרה  אחד  שכתבה 

והבעת  בנושאים שונים,ביניהם חינוך, הקניית ערכים, עצות 

רגשות. שפתה הכנה המתובלת לעיתים בחוש הומור מתאימה 

בין  וחילוניים  דתיים  וצעירים,  מבוגרים  שונים;  לקהלים 

ספריה: "ברכה בשליפה", שני כרכים העוסקים בברכות לכל 

אירוע, "ספר המצוות הגדול","רגעי קסם" - מארז של ארבעה 

לעונות השנה:  ורגשות בהתאם  רוח  מצבי  ספרים המשקפים 

"אביב של אהבה", "קיץ של תקווה","סתיו של פרידה","חורף 

של ערגה"." הספר מכיל צילומים מרהיבים של נופים ופרחים, 

"מרזים בחרוזים", "הופ נשמרתי", ו"הנסיך שלמד לקח".
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קמחי אביחי | לוגיסטיקה | פרוזה
K I M H I  AV I H A I

אביחי קמחי נולד בשנת 1963. הוא שירת בצה"ל בין השנים 1981 – 2006 

ופרש בדרגת סא"ל. שימש בתפקידם במערך הלוגיסטי ביחידות שדה.

בעל תואר ראשון בלוגיסטיקה וכלכלה בהצטיינות ובעל תואר שני במנהל 

ציבורי במסלול מחקרי )תזה(. 

ושירה  לספרות  הממשלה  ראש  פרס  זוכה  ישראלי.  וסופר  משורר  הוא 

את  וערך  יזם   .)2017  -  2013( הסופרים  אגודת  יו"ר  סגן  שימש   .)2016(

המפעל־ 'מחווה ליוצרים בעלי תרומה מיוחדת בשירה ובתרבות'. שימש 

קוראים  ישראל  משוררי  עברית,  "שירה  המיזם  של  אמנותי  המנהל 

משיריהם", ששודר בקול ישראל )דצמבר 2014 – מאי 2017(. חלה בסרטן 

כיום במעקב. פעיל בהתנדבות למען   ,2009 וגרורות למוח בשנת  ריאות 

חולי סרטן וחבר הנהלת עמותת תעצומות לפוגשים סרטן. 
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רייכר איציק | חינוך | שירה

R E I C H E R  I T Z I K

יליד ישראל, נשוי+, סב לנכדים. דור שלישי מחמישה דורות 

ואזרחות,  החברה־דמוקרטיה  מדעי  מוסמך,  ורד.  עין  במושב 

משקמת".  ו"הוראה  חברתית  כשירות  הוראה,  תעודת  עו"ד. 

סגן אלוף איציק רייכר שימש בתפקידי פיקוד ומטה במערכת 

של  להשכלה  הצבאי  הספר  בית  על  ופיקד  והגדנ"ע.  החינוך 

כותב  "היובל".  בתיכון  מרה  בחינוך,  עוסק  באזרחות  צה"ל. 

שירה מאז שחרותו. פרסם שלושה ספרי שירה. חבר באגודת 

החקלאית  האגודה  הנהלת  ויו"ר  חבר  העבריים.  הסופרים 

בעיו ורד. השירים בספרו "הצל" עוסקים במהות חיינו. ספרו 

"אנחנו אוהבים:מכיל לקט שירים על מה שילדים אוהבים



97

אברבנאל איקה 
ab_ika@yahoo.com

ארז עודד
erezoded@zahav.net.il

בן צבי עמראני אילנה
eili50@gmail.com

ברקאי גורל אפרת
efi.barkai@gmail.com

דוד עזרא
ezra.ora.david@gmail.com

ואנונו אליהו
eliva11@walla.com

אורון אבי 
avioron23@gmail.com

בארי אריאלה
berrydov@bezeqint.net

בר און ישראל
baronil55@gmail.com

גדי מאיר
gadimeir@yahoo.com

ד אתי
doron.c.v@gmail.com

וייצר רחל
rachel28855@gmail.com

אייזיק יצחק )איציק(
tomya@tambour.co.il

בוברמן יצחק
iki.buberman@gmail.com

בראל ראובן
bar123@013.net

גוטויין דפנה
dafago@walla.co.il

הולר יוסף
yosyhl@gmail.com

זהר אברהם
zoharavr@012.net.il

אייש גוסלין
joslin855@gmail.com

בומביגר בתיה
batya51@walla.co.il

ברמור בני
benyoga@netvision.net

גולדבלט פרץ
peton60@walla.com

הראל משה
harel_m@netvision.net.il

זוהר עמנואל
emanuelzohar@gmail.com

אלימלך יצחק )איציק(
eli@olalim.com

בן טוב אריה
noarib@yahoo.com

ברנע רחל
gigish 2@hotmail.com

גייפמן יעקב
rutgef@gmail.com

הרן גילה
hguy@zahav.net.il

זילוני אלכס
alex.ziel99@gmail.com

אלמגור משה
almagor2007@gmail.com

בן נתן דינה
nimrodbn@012.net.il

ברקאי נדב
nadavbarkai56@gmail.com

גרוס אלי
Eli.gross@gmail.com

מדינת ישראל
ל

"
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Scanned by CamScanner

זלכה יהודית
inf01@haverh.co.il

טל ישי
ishaital@netvision.net.il

כהן חוה
dror@walesltd.co.il

מנוס אורי
umanos76@gmail.com

ציטייס )צור( גבי
???

שאול דוד
dchaoul37@gmail.com

זמיר רמי
zamirram@gmail.com

טל שושי
shoshi.rat@gmail.com

כהן סידור
pnina_bi@zahav.net.il

נדיב גיורא
gioranadiv@gmail.com

קורן יעקב
hana_koren@walla.com

שמאי אהוד
pac.shamai@gmail.com

חופי פרוספר
perosperh@walla.com

ירקוני מנחם
menchemy@walla.co.il

מאיר ראובן
ruven8215@gmail.com

נוה שלמה
navepack@netvision.net.il

קליפשטיין חנן
hanan66@netvision.net.il

שני גדעון
shanieg@netvision.net.il

חייקה גיורא
ghayke@netvision.co.il

ישראלי דובי
nuriti2011@gmail.com

מאיר בטי
7bmeir@gmail.com

עוזיאל רחל
rachelouziel@gmail.com

רגב יהושוע
regevh1@gmail.com

שרון אורה
mnsharon@inter.net.il

טור אסתר
hbtour@gmail.com

כהן חגי
hagigga@gmail.com

מוסק בן עמי
benami.mosek@gmail.com

עציוני מרדכי
motke.etzioni@gmail.com

רוזן נורית
harosenet@gmail.com

בירן ציפי
biranzipi@gmail.com

טל אהרון
aharonta1@bezeqint.net

כהן פנינה
muli67@gmail.com

מילוא דוד
milo10@bezeqint.net

פרנקו ויקטור
vicfranco2@gmail.com

רייסלר זהבה
zjr@012.net.il

  איל
farel@zahav.net.il
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אקשטיין משה
ee01@walla.co.il

חפץ שמעון
shimonhef@gmail.com

ארז חיים
chaimerez@bezegint.net

גונן איציק
goneni@bezeqint.net

כהנוביץ יעקב
kobikh@zahav.net.il

עין מור פנינה
pninaeinmor@gmail.com

בן אשר דוד
badavid2@012.net.il

גונן דב
dovgonen@zahav.net.il

לפיד אפרים
        lapide3@gmail.com

צויקל זהבה
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דביר דני
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מלובני פסח
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motigover2@gmail.com

דיין יוסף
y.d3@bezeqint.net
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