
!Storage -רשימת עבודות ומחירים!
!בועז לוונטל!

!!!!!!!!!!!!!
!30x40 ,2018!בועז לוונטל, המתלחשים, שמן על בד

!!!!!!!!!!4,000 ש״ח!
!50x50 ,2018 ,בועז לוונטל, ללא כותרת, שמן על בד

!! 4,000 ש״ח
!!!!!!!!!!!!!! !

!50x60 ,2018 ,בועז לוונטל, אסטרונאוט, שמן על בד
!!!!!!!8,000 ש״ח!



!!!!!!!!!!!!!!!! !
!70x50 ,2018 ,בועז לוונטל, ללא כותרת, שמן על בד

!!!!10,000 ש״ח! !
!!!!!!!!!!!!דנה אריאל!

דנה אריאל, Holes, הדפסת כסף, 61x61 ,2014 ס״מ (עם מסגרת 64x64 ס״מ)!
!! !1AP + מהדורה של 5 עותקים

5,000 ש״ח!
!!!!!!!!!!!!!!

דנה אריאל, רימונים, הדפסת צבע, 61x61 ,2015 ס״מ (עם מסגרת 64x64 ס״מ) !



!! !1AP + מהדורה של 5 עותקים
!5,000 ש״ח!

!!!!!!!!!!!!!
דנה אריאל, שרטוט, הדפסת כסף, 61x61 ,2015 ס״מ (עם מסגרת 64x64 ס״מ) !

!! !1AP + מהדורה של 5 עותקים
!!!5,000 ש״ח!

!!!!!!!!!!!!!!
דנה אריאל, שרטוט, הדפסת כסף, 61x61 ,2015 ס״מ (עם מסגרת 64x64 ס״מ) !

!! !1AP + מהדורה של 5 עותקים
!!!!!!!!!!5,000 ש״ח!

דנה אריאל, א to X, הדפסת כסף, 40x40 ,2016 ס״מ (עם מסגרת 43x43 ס״מ) מהדורה של 10 
!AP+2 עותקים

2,200 ש״ח!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! ! דנה אריאל, Mount X, הדפסת עץ בלייזר, 98x180 ,2015, קיים בשתי מהדורות

!!!!!!!!6,000 ש״ח!
!מרב סודאי! !!!!!!!!!!!

!50x70 ,2018 ,מרב סודאי, פורטרט עצמי 2, שמן על בד
!!!!!!!!!!!7,000 ש״ח!



!
!!!!!!!!!!!!!

!150x130 ,2018 ,מרב סודאי, עירום 9 (פורטרט עצמי), שמן על בד
!!!16,000 ש״ח!

!!!!!!!!!!!!
!70x90 ,2018 ,מרב סודאי, פורטרט עצמי 1, שמן על בד

!!9,000 ש״ח!
!!!!!!!!!!!סתיו יושע!

!196X141 ,2015 ,סתיו יושע, ללא כותרת, שמן ואקריליק על בד
10,000 ש״ח!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
סתיו יושע, געגועים, אתרים מקודשים, קיץ, מדבר וקרבות דת, אקריליק ושמן על כותנה,!

!244X188 ,2017-2018
!! !17,000 ש״ח

!!!!!!!!!!!רותם מנור!
!! 70x50x3.5 ,2016 ,רותם מנור, הכוכב הכחול, אקריליק על בד

!!!!!!!!!!!!4,500 ש״ח!
!!15x15 ,2017 ,רותם מנור, פירמידה טרופית, אקריליק על עץ



!!!!!!!!!!1,800 ש״ח!
!50x33 2018,(מודבק על עץ) רותם מנור, שטח אימונים, אקריליק על בד

!! ! 3,600 ש״ח
!!!!!!!!!!!

!!50x35 ,2017 ,רותם מנור, בסוף המלחמה, שמן על בד מודבק על עץ
!!3,500 ש״ח!

!!!!!!!!!!
!160x120 ,2016 ,רותם מנור, בית גידול, אקריליק על בד

9,500 ש״ח!
!!!!!!!!!!!!!

!160x145 ,2018 ,רותם מנור, חמור, שמן על בד
12,000 ש״ח!



!!!!!!!!!!!!
!! 35x45x5 ,2018 ,רותם מנור, דמדומים, אקריליק על עץ

!!3,200 ש״ח!
!!!!!!!!!יערה אורן! !!!!!!!!!!

!70x90 ,2017 ,יערה אורן, חמניה, שמן על בד
!!!!!!!!!!!!!!!!9,800 ש״ח!



!!!!!!!!!אסיה לוקין!
!!77x107 ,אסיה לוקין, בית קפה נווה שאנן, דיו, פחם, טושים

!! $ 2,000!!!!!!!!!
!55x76 ,אסיה לוקין, אוסטין, שמן אקריליק

!$ 1,500
!!

!!!!!!!!!! !
!38x46 ,אסיה לוקין, עין חרוד, אקריליק על נייר

!! !!לא למכירה
!!!!!!!!!!נטליה זורבובה!

!! 137x100 ,2013 ,נטליה זורבובה, צלחת כחולה, שמן על בד
!!20,000 ש״ח!



!!!!!!!!!!!רעיה מנובלא!
!22x19 ,2015,רעיה מנובלה, ללא כותרת, אקריליק על נייר

!1,300 ש״ח!
!!!!!!!!!!!!נעמה הרפז!

!67x60x6.5 ,2012 ,מדיה מעורבת על בד ,Wounded ,נעמה הרפז
!! !!!!!!!!!!6,500 ש״ח

!! 130x90 ,2018 ,שמן על בד ,Home ,נעמה הרפז
10,000 ש״ח!

!!!!!!!!!!!
!!85x70 ,2016 ,שמן על בד ,Black home ,נעמה הרפז

6,500 ש״ח!



!
!!!!!!!!!!!!!!!איתי שמואלי!

!! 150X100 ,2017 ,איתי שמואלי, דג זהב, שמן על בד
!!!!!!!!9,000 ש״ח! !

!90X135 ,2015-16איתי שמואלי, הזייה אורינטלית, שמן על בד
!!!!!!!!! 8,000 ש״ח!

!70x100 ,2016 ,איתי שמואלי, המחזר, שמן על בד
!!!4,000 ש״ח! !!!!!!!!

!80x70 ,2016 ,איתי שמואלי,ללא כותרת, שמן על בד
!4,000 ש״ח!



!
!!!!!!!!!פרל שניידר!

!100x80 ,2011 ,פרל שניידר, פסנתרן, אקריליק וגירים על קנואס
4,000 ש״ח!

!!!!!!!!!!!!!!
!70x90 ,2010 ,פרל שניידר, קומקום חשמלי, אקריליק על קנואס

4,000 ש״ח!
!!!!!!!!!

!70x60 ,2010 ,פרל שניידר, אופניים, אקריליק על קנואס
5,000 ש״ח!

!!!!!!!!!!!!
!50x60 ,2010 ,פרל שניידר, איש קורא עיתון, אקריליק על קנואס

!3,000 ש״ח!



!!!!!!!!!!
פרל שניידר, עציצים, אקריליק על קנואס!

!!!!!!!4,000 ש״ח!
!!!!!!!!

פרל שניידר, משרד, אקריליק וגירים על קנווס, 2018, (ממוסגר)!
!900 ש״ח!

!!!!!!!!!
פרל שניידר, בבית, דיו על נייר, 73x53 ,2018, (ממוסגר)!

!!!!!!!!!900 ש״ח!
פרל שניידר, רוח, דיו על נייר, 2010, (ממוסגר)!

!!!900 ש״ח!



!
!!!!!!!!!מיכאל קובנר!

!50x70 ,2016 ,!מיכאל קובנר, בריכת מים בגלאון, שמן על בד
!!4,000 ש״ח!

!!!!!!!!!!!!
!70x80 ,2017 ,מיכאל קובנר, זוג עצים בעין החורש, שמן על בד

!! !!!!!!!!!12,000 ש״ח !
!(90x70 מורכב משני בדים, כל אחד) 90x140 ,2015 ,כניסה לקיבוץ נחשון, שמן על בד

!! !18,000 ש״ח
!!!!!!!!!!!

!! 90x60 ,1998 ,מיכאל קובנר, מיכלית בים צהוב, שמן על בד
12,000 ש״ח!



!
!!!!!!!!!!!!

!70x80 ,2017 ,מיכאל קובנר, עץ בעין החורש!, שמן על בד
!12,000 ש״ח!

!!!!!!!!!!!!! !
!25x30 ,2015 ,שמן על בד ,!I מיכאל קובנר, רבדים

!! !2,200 ש״ח
!!!!!!!!!!!! !

!25x30 ,2015 ,שמן על בד ,II מיכאל קובנר, רבדים
!! !!!!2,200 ש״ח



!!!!!!!!!! !!
!36x45 ,2018 ,מיכאל קובנר, שדה בדביר, שמן על נייר

!!!3,500 ש״ח!
!!!!!!!!!!!

!! (80x70 מורכב משני בדים, כל אחד) 160x70 ,2018 ,מיכאל קובנר, שדה צהוב, שמן על בד
!!!!!!!!!!!!!20,000 ש״ח!

!110x100 ,2015 ,מיכאל קובנר, שיכון בנחשון, שמן על בד
!!!!!24,000 ש״ח!



!!!!!!!!!!!!!דין בן אורי!
!80x60 ,2013 ,דין בן אורי, ללא כותרת, שמן על בד

!! !5,000 ש״ח
!!!!!!!!!!!!!!

!80x60 ,2013 ,דין בן אורי, ללא כותרת, שמן על בד
!!5,000 ש״ח!

!!!!!!!!!!!!! !
!30x25 ,2018 ,דין בן אורי, איש מזוקן שותה מים, שמן על בד

!!3,000 ש״ח!



!!!!!!!!!!!
!30x25 ,2018 ,דין בן אורי, גפרור, שמן על בד

!!!!3,000 ש״ח!
אריאל ברלצקי!

! !!!!!!!!!!!!!!!
!115x121 ,2018 ,אריאל ברלצקי, ללא כותרת, צבעי שמן ואבן שמוט על דיקט

!!!!!!!!!!!!!!!24,000 ש״ח!
!44x45 ,2018 ,אריאל ברלצקי, ללא כותרת, צבעי שמן ואבן שמוט על דיקט

8,500 ש״ח!



!!!!!!!!! !!!!!! !
!44x46 ,2018 ,אריאל ברלצקי, ללא כותרת, צבעי שמן ואבן שמוט על דיקט

!8,500 ש״ח!
!!!!!!!!!!!!!!צבי מאירוביץ׳!

!!!!!!!!!!!!!צבי מאירוביץ׳, דיוקן, שמן על בד, שנות החמישים, 50x60 ס״מ!



!!!!!!!!!!!!!!!גבריאלה קליין!
גבריאלה קליין, I Am a Rock, 2018, גואש על נייר, 21x30 ס״מ!

1,800 ש״ח!

!
גבריאלה קליין, ללא כותרת, 2018, גואש על נייר, 21x30 ס״מ!

1,800 ש״ח!
!!!!!!!!!!!!!!!

גבריאלה קליין, ללא כותרת, 2018, גואש על נייר, 21x30 ס״מ!
1,800 ש״ח!



!!!!!!!!!!!!!!!!
גבריאלה קליין, ללא כותרת, 2018, גואש על נייר, 21x30 ס״מ!

!!!!!!!!!!!!!!!1,800 ש״ח! !
גבריאלה קליין, ללא כותרת, 2018, גואש על נייר, 21x30 ס״מ!

1,800 ש״ח!
!!!!!!!!!!!!!!! !

גבריאלה קליין, ללא כותרת, 2018, גואש על נייר, 30x42 ס״מ!
!2,200 ש״ח!



!
!!!!!!!!!!!!!!ז׳וז׳אנה שגדי!

Zsuzsanna Varga-Szegedi, You turned, I stepped aside, 2017-2018, oil on print mounted on 
board, rock, 60X45 cm!
2,400 $!

!!!!!!!!!!!!!!מיכל גבע!
מיכל גבע, הדשא הגדול, 2018, אקריליק על עץ, 28x28x7.5 ס״מ!

!1400$!
!!!!!!!!!!!!!!שרון אתגר!

שרון אתגר, ללא כותרת, קולאז׳, 2019,52x44.5 ס״מ, ממוסגר!
!6,500 ש״ח!



! !
!!!!!!!!!!!!!!!מיה פרי! !

מיה פרי, The Heart of a Mouse, 2018, דיו על נייר , 23x 29.5, ממוסגר!
!!!!!!!!!!!!!1,000 ש״ח!

מיה פרי, On Mother’s Lap, גרפיט על נייר, 26.5x 33 ,2019, ממוסגר!
!!!!1,000 ש״ח!
!!!!!!!!!!!!רענן חרל״פ!

רענן חרל״פ, בור קטן, 2017, קרשי נייר ממוחזרים!
4,500 ש״ח!



!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!דורית רינגרט! !

דורית רינגרט, עבודה מסדרת ״אל המגדלור: רישומים למרת רמסיי״!
!!!!7,000 ש״ח!
!!!!!!!!!!!!!!!!חן שפירא!

חן שפירא, אדמה חרוכה, 2016-2019, קולאז, על נייר!
!!!!!!10,000 ש״ח!



!!!!!!!!!!שני וייס!
שני וייס, עוד בית, שמן על בד, 150x100 ,2019 ס״מ!

!!!!!!!!!!!9,000 ש״ח!
שני וייס, קערה על שולחן, שמן על נייר, 26x28 ס״מ, 2019!

!!!!!!!!!!!1,200 ש״ח!
שני וייס, ללא כותרת (מתוך ספר ילדים), טכניקה מעורבת על נייר, 26x28 ,2019 ס״מ!

1,200 שקלים!
!!!!!!!!!!!!!

שני וייס, ללא כותרת (מתוך ספר ילדים), טכניקה מעורבת על נייר, 26x28 ,2019 ס״מ!
1,200 שקלים!



!!!!!!!!!!!!!
שני וייס, ללא כותרת (מתוך ספר ילדים), טכניקה מעורבת על נייר, 26x28 ,2019 ס״מ!

1,200 שקלים!
!!!!!!!!!!!!!

שני וייס, ללא כותרת (מתוך ספר ילדים), טכניקה מעורבת על נייר, 26x28 ,2019 ס״מ!
!!1,200 שקלים!

!!!!!!!!!!!
שני וייס, ללא כותרת (מתוך ספר ילדים), טכניקה מעורבת על נייר, 26x28 ,2019 ס״מ!

!!!!!!!!!!1,200 שקלים!



!!!!!!!!!!!!!
שני וייס, עוד פיקניק, שמן על קנווס, 130x100 ס״מ, 2019


