
בית ספר לאמנות

ART SCHOOL
كلية الفنون

المعرض يقام بالتعاون مع كلّية الفنون، الكلّية األكاديمّية 
بيت بيرل; برعاية الصندوق على اسم ملكا وجيكوف 

جولدفرب ولنوفا ايطليانا كافيه 2000; بمساعدة مجموعة 
كالي، الطشولر شاحم لالستثمارات، ميطاف داش، 

»بعيليم« الدارة ملفات االستثمار، بسجوت، اوري فسرمان- 
مبرمج; وبدعم المحامّية طال بند، جاليري جفعون، 

بروفيسور يوسف وجئوال جورني وسطفاني زلتسر، الون 
 بيطون وفيكتور لف. 
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01—12—2016

19:00

פתיחת התערוכה

ביתן הלנה
רובינשטיין לאמנות
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Exhibition Opening 

 The Helena
 Rubinstein

Pavillion

جناح هلنا 
روبنشطين للفنون 
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The exhibition is held in collaboration with the Faculty of Arts-
Hamidrasha, Beit Berl College; sponsored by The Jacob and 
Malka Goldfarb Charitable Foundation and Lanova Italiana 
Coffee 2000 Ltd; with the assistance of Kali Group, Altshuler 
Shaham, Peilim Investment Portfolio Management, Meitav Dash, 
Psagot and Ori Wasserman -Programer; and supported by Adv. 
Tal Band, Prof. Yosef and Geulah Gorny, Givon Gallery, Stefanie 
Seltzer, Alon Bitton and and Victor Lev. 

התערוכה בשיתוף המדרשה לאמנות, המכללה 
האקדמית בית ברל; בחסות הקרן על שם מלכה 

וג'ייקוב גולדפרב ולנובה איטליאנה קפה 2000 
בע״מ; בסיוע קבוצת קלי, אלטשולר שחם  בית 

השקעות, מיטב דש, פעילים ניהול תיקי השקעות, 
פסגות, אורי וסרמן — מתכנת; ובתמיכת עו"ד טל 

בנד, גלריה גבעון, פרופ' יוסף וגאולה גורני, סטפני 
זלצר, אלון ביטון וויקטור לב.

 למדרשה70
 HaMidrasha 
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ביתן הלנה
רובינשטיין לאמנות
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הנכם מוזמנים לפתיחת התערוכה

You are cordially invited to the opening of the exhibition
ترسنا دعوتكم الفتتاح معرض

THE JACOB and MALKA
GOLDFARB CHARITABLE 
FOUNDATION
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מנכ"לית ואוצרת ראשית, מוזיאון תל–אביב לאמנות
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 דקאן המדרשה, פקולטה לאמנויות
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אוצר התערוכה

OPENING ADDRESSES

Suzanne Landau
Director and Chief Curator, 
Tel Aviv Museum of Art
Prof. Tamar Ariav
President, Beit Berl College
Dr. Gabi Klasmer
Dean, HaMidrasha. Faculty of Arts
Avi Lubin
Curator

االفتتاحّية
سوزان لنداو
مديرة عامة وأمينة رئيسيّة
بروفيسور متار اريئاف
 رئيسة الكليّة األكادمييّة بيت بريل
د. جايب كلزمر
, قسم الفنون  عميد املدراشاֿ
آيف لوبني
أمني املعرض

:    אורית אדר בכר   בועז ארד    אניסה אשקר    דגנית ברסט    ציבי גבע    יונתן גולד    גדעון גכטמן    אפרת גל–נור    קרן גלר    יאיר גרבוז    נועה  ם י פ ת ת ש מ
גרוס    בן הגרי    אופירה הוניג    מיכל היימן    הינדה וייס    דור זליכה לוי    ראפת חטאב     שחר יהלום    עפרי כנעני    גלעד מלצר    רועי מנחם מרקוביץ'    מיכל 
נאמן    אורי נועם    מירי סגל    אלינור סלומון    עינת עמיר    עלמה פוגל    אהד פישוף    איה פלדמן    תום פניני    אלונה פרידברג    גבי קלזמר    אנג'לה קליין    רועי 

רוזן    פיליפ רנצר    ליאור שביל    דינה שנהב

املشرتكون:    أوريت ادار بخار    بوعز اراد    انيسة اشقر    دجنيت برست    تسيبي جيفع    يونتان جولد    جدعون جختامن    افرات جال-نور    كرين جيلر    يئري جربوز    نوعا 
جروس    بن هجاري    اوفريا هونيج    ميخال هاميان    هندا فايس    دور زليخا ليفي    رأفت حطاب    شاحار يهلوم    عوفري كنعاين    روعي مناحيم ماركوفيتش    ميخال نئامن    
اوري نوعم    مريي سيجال    الينور سلومون    عينات عمري    علام فوغل    اوهاد بيشوف    ايا فيلدمان    توم بنيني    الونا فريدبريغ    جايب كالزمر    انجلينا كالين    روعي روزين    

فيليب رنترس    ليئور شفيل    دينا شنهاف    جلعاد ميلتزر

PARTICIPATING ARTISTS:    Orit Adar Bechar    Einat Amir    Boaz Arad    Anisa Ashkar    Deganit Berest    Ofri Cnaani    Aya Feldman    
Ohad Fishof    Alma Fogiel    Alona Friedberg    Efrat Galnoor    Yair Garbuz    Gideon Gechtman    Tsibi Geva    Jonathan Gold    Noa 
Gross    Keren Gueller    Ben Hagari    Raafat Hattab    Michal Heiman    Ofira Honig    Gabi Klasmer    Angela Klein    Gilad Melzer    
Roy Menachem Markovich    Michal Naaman    Uri Noam    Tom Pnini    Philip Rantzer    Roee Rosen    Elinor Salomon    Miri Segal    
Dina Shenhav    Lior Shvil    Hinda Weiss    Shahar Yahalom    Dor Zlekha Levy


