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הישראלית מתקיימת  הרוח  זכות" מטעם  "נקודת  תערוכת המכירה 
עבודות  מגוון  התרבות  שוחרי  קהל  בפני  ומציגה  השביעית  בפעם 
של מיטב אמני ישראל - אמנים ותיקים לצד הדור הצעיר, בוגרי בתי 
ספר גבוהים לאמנות דוגמת בצלאל, המדרשה, שנקר, מנשר ואחרים. 
את  להגביר  הישראלית   הרוח  לעמותת  לסייע  התערוכה  מטרת 
המודעות ולגייס כספים לתמיכה בפעילותה למען ילדים ובני נוער 

בסיכון.
הרוח הישראלית מייסודה של הסוכנות היהודית היא עמותה התומכת 
מהפריפריה  וצעירים  בסיכון  נוער  בני  ילדים,  למען  תכניות  במגוון 
החברתית-כלכלית-גאוגרפית בישראל, במסגרות של פנימיות וכפרי 
נוער, מכינות קדם ופוסט צבאיות, קרן מלגות ועוד. הרוח הישראלית 
פועלת באמצעות מתנדבים ושותפים רבים, יחידים וחברות עסקיות, 
משמשים  הנוער  כפרי  הישראלית.   בחברה  פערים  צמצום  למען 
בית חם ומסגרת חינוכית לבני נוער בסיכון ומעניקים להם הזדמנות 
ולהשתלב  לפרוץ  שלהם,  הפוטנציאל  את  למצות  פערים,  להשלים 

בחברה הישראלית.

בתמיכתו  השביעית  השנה  זו  מתקיימת  זכות  נקודת  התערוכה 
המתמשכת של בנק דיסקונט הרואה חשיבות רבה בפועלה של הרוח 
הישראלית. השנה, מוזיאון ארץ ישראל מארח את התערוכות והעמיד 

את חללי התצוגה של ביתן הבולאות לתערוכה ולאירוע המכירה.

התערוכה תתפרס על פני קומה שלמה ותציג למכירה יצירות אמנות 
ועבודות  קולאז'ים  ופיסול,  אובייקטים  רישום,  צילום,  ציור,  מגוונות: 
וידאו. העבודות שנבחרו לתערוכה מהוות צוהר להיכרות עם העשייה 
עיסוק  לזהות  ניתן  בה  בישראל,  המגוונת  העכשווית  האמנותית 
טבע  משפחה,  יחסים,  ואורבניות,  נוף  וחברתיים,  אישיים  בנושאים 

דומם ועוד.

ויוצגו בה  בתערוכה משתתפים כ-150 אמנים שתרמו מעבודותיהם, 
יימכרו בטווח מחירים שנע מ-1,000₪  למעלה מ-200 עבודות, אשר 

ועד 55,000 ₪. התערוכה תלווה בקטלוג.

גלית  עדיקא,  דוד  חלקית(:   )רשימה  המשתתפים  האמנים  בין 
יהודית  דדון,  ז'וזף  בוגנים,  איתן  אזולאי,  שי  שיש,  חן  ראוכוורגר,  
שרייבר, ציבי גבע, אריה ברקוביץ, אליהו אריק בוקובזה, מוש קאשי, 
הדר גד, זויה צ'רקסקי,  נורית ירדן, רועי קופר, יונתן גולדמן, הילה בן 
ארי, נטליה זורבובה, אנדי ארנוביץ', עידו מרקוס, חנה סהר, טלי נבון, 
ליאת אלבלינג, מיכל ממיט וורקה, כרמל אילן, בועז נוי,  ועוד רבים 

וטובים שנרתמו לסייע.

תערוכת מכירת אמנות למען בני נוער בסיכון
עמותת הרוח הישראלית במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב

נקודת זכות

הרוח הישראלית, )חל"צ(, הוקמה בשנת 1998 על ידי הסוכנות היהודית 
לארץ ישראל, במטרה להוביל מעורבות ואחריות חברתית בישראל. 
יו"ר  הארגון פועל ברחבי הארץ באמצעות מתנדבים ובראשותו של 
הישראלית  הרוח  סייעה  פעילותה,  שנות  במהלך  ברודי.  טל  הכבוד 

לאלפי ילדים ובני נוער הנמצאים במצבי סיכון.
 

מיקי דהב, מנכ"לית 'הרוח הישראלית':  "מדובר באירוע ייחודי, אשר 
התאפשר הודות לשיתוף הפעולה עם בנק דיסקונט וחברות נוספות, 
במסגרת  שתימכר  אומנות  יצירת  כל  המשותף.  למאמץ  שנרתמו 
האירוע תעזור לחולל שינוי חיובי מהותי בחייהם של הילדים בכפרי 
שטומנת  טובה  מאמנות  וליהנות  לבוא  לכולם  קוראת  אני  הנוער. 

בחובה ערך מוסף."  
 

---
 - "תמונות מחיי משפחה"  תיפתח התערוכה  לצד תערוכת המכירה 
אוצרת שולמית נוס, מנהלת אוסף האמנות של בנק דיסקונט, בשיתוף 

עם חגית פלג רותם.

בתערוכה "תמונות מחיי משפחה" יוצגו יצירות מופת מתוך אוסף בנק 
דיסקונט, לצד עבודות שהוזמנו מאמנים צעירים.  בין היצירות מתוך 
יוחנן  גלעדי,  קורמוש,  שוש  של   יצירות  יוצגו  דיסקונט  בנק  אוסף 
סימון, פמלה לוי, אברהם אופק, עדי נס, מנחם שמי, מוקדי, אסד עזי, 
גרי גולדשטיין, ליאורה לאור, יהודית שרייבר. בין האמנים האורחים: 
זויה צ'רקסקי וקבוצת הברביזון החדש, חנה סהר, שי עיד אלוני, רונית 

ברנגה קרן שפילשר, ועוד.

מדינת ישראל היא קיבוץ גלויות אך לצד הפערים החברתיים והבדלי 
התרבות בין בני עדות ודתות שונות, המשפחה היא נושא המעסיק את 
ייצוגים השאובים  כולנו ועולה גם בעבודות האמנים מימים ימימה. 
התעמתות  לצד  והתרפקות  נוסטלגיה  המשפחתי,  האלבום  מתוך 
להזין את  האידיאה הלאומית-משפחתית, ממשיכות  ביקורתית עם 
היצירה האמנותית. התערוכה תציג מבחר חוצה עשורים וביוגרפיות, 
מטעניו  יופיו,  במלוא  המשפחתי  למבנה  המתייחסים  אמנים  של 

וגווניו השונים.

נקודת זכות
אוצרות: שולמית נוס, ורה פלפול

תמונות מחיי משפחה
אוצרות: שולמית נוס, חגית פלג רותם
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