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   "יקרות  אורתערוכה "
  מתערוכות שנערכו במוזאון ארץ ישראל לאוניד פדרולשל צלומים 

Precious radiant objects 
Photographs for catalogs of the Eretz Israel Museum, Tel Aviv 

 
 captions to photos  

  
1) 

   דלית טיאר                                                                                                     
  פורצלן, עבודע אבניים וכיור, ציור, פיגמנטים                                                                              

 
                                                                                                        

_________________________________________________________________________________  
2) 

    יהודית רכטמן חלפון                                                                                              
  בקבוק ומכסה, צריפת ראקו במלח נחושת                                                                                

 
 
 

_________________________________________________________________________________  
3) 

  עמיר ז"ל-פנינה זמיר                                                                                           
   שונים בחומרים בגדילים יד בניית, מותניים בעלי כדים                                                                     

  

_________________________________________________________________________________  
                                 4) 

    שלי הררי                                                                                                   
  אדמית, זיגוג לבן וזיגוג צהבהב,  "נגייה בחומר"                                                                      

  מוטות אלומיניום                                                                                       
_________________________________________________________________________________  
                      5) 

  קרמיקה   ריכטר -דניאלה יניב                                                                             
                                    פיסולפרחיה  - דוד בהר                                                                             
  חומר, עץ ופלדה "תלוי"                                                                            

 
 
_________________________________________________________________________________  
 
                                6) 

 קרמיקה   אלה בית הלחמי                                                                           
 פיסול  איסנה מאירוביץ'                                                                          

                                                               “Spare Me” חומר, שריפת חיזור וברזל 
_________________________________________________________________________________  
                     7)    

 קרמיקה  לורי גולדשטיין                                                                                       
  פיסול   גיא יונב                                                                                        

  בד וחוטי מתכת ופורצלן מזוגגים ושרופים, עץ צבוע,אבנית                                                          
 

_________________________________________________________________________________  
 



 
 
                                8)               

  קרמיקה  רה ונעמי (נעמי ביטר)נו                                                                          
                             פיסולישראל הדני                                                                                            

 לבוד זיגוג ועץ-מחופה בתת חומר                                                                   
 
_________________________________________________________________________________  
                         9) 

   אלון אליעזר מירון                                                                                   
 לים תעשייתיים, יציקת אפוקסיכ                                                                                   

 
 
 
_________________________________________________________________________________  
                          10) 

  תומר ספיר                                                                                            
 חומר קרמי, אדמה, שעווה, בטון, רשת ברזל, בניית יד  "הצעת מחייה –תא "                                    

 
 
 
_________________________________________________________________________________  
                            11) 

  סימון סולומון                                                                                   
 חומר יציקה "לא עכשיו"                                                                            

 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                 12) 

  נועה הולדשטיין                                                                                     
 חומר לבן                                                                                       

 
_________________________________________________________________________________ 
                  13) 

   מיכאלה אורסתיו                                                                                      
 פורצלן, בניית יד  "חללים"                                                                                

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
                         14) 

  אצ'י (מרים) ורנר נירי                                                                                  
 אריחי קרמיקה יצוקים, צבעי מים, לקה שקופה  "עיר תחתית"                                                       

 
 
 
_________________________________________________________________________________  
                                 15) 

  תלמה תמרי                                                                                         
 אדמית, עבודת אבניים, בניית יד, שריפת זז  מי""הדקדוק הפני                                                 

 
 
 
_________________________________________________________________________________  
 



 
 
                        16) 

  נורית שרף                                                                                              
 אבנית, פורצלן מזוגג, משטחים, עבודת אבניים  הוויה עירונית""                                                         

 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                    17) 

  עדה יואלס                                                                                             
 אבנית, יציקה לתבניות                                                                                     

 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                         18) 

  סטלה להב ז"ל                                                                                        
  משטחים, תחמוצות  "נוף"                                                                              

 
 
_________________________________________________________________________________ 
                           19) 

 רחל רוטמן גרג'י                                                                                         
 עבודת אבניים, חיבורים בבניית יד                                                                            

 
 
 
_________________________________________________________________________________  
                                    20) 

 גילה בן דוד                                                                                         
  פלטות פורצלן ופיגמנטים צבעוניים  רישום אור""                                                            

  
 

_________________________________________________________________________________  
                                         21) 

    ענת ארבל                                                                                   
 (פרט)  יציקה, פורצלן, חמצון"בית עם אלמוג"                                                              

 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                  22) 

 רק צצולהמא                                                                                
  אלומינה מחוסמת), שריפת חמצן, קורונדוס (                                                        

 יציקת נוזלי לתבנית                                                                         
  
 
_________________________________________________________________________________ 
                                        23) 

 נועם דובר ומיכל צדרבאוס                                                                     
                                          " Scan and Scale"   אדמית, יציקת חומר נוזלי לתבנית ,  

  ממדית של חלוקי נחל, עיבוד ממוחשב, עיבוד מכאני-סריקה תלמ                                    
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 



 
                       24) 

 המכון הישראלי לקרמיקה וסיליקטים                                                                       
 ראדומים לטילים"  חומרים קרמיים בעלי יכולת עיצוב גיאומטרי"                                                     

 
 
 
_________________________________________________________________________________  
                         25) 

  מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב    אוסף ביתן הזכוכית                                                      
  כוס "אלבסטר" מעוטרת בזרי פרחים ובהם ורדים                                                         

  1850-1840מצוירים בצבעי אמאייל, בוהמיה,                                                             
  

 
_________________________________________________________________________________  
                                      26) 

 שם וולפסון, ירושלים-מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית על                                      
  1825הונגריה, -קופת צדקה, כסף. בורגנלנד, אוסטרו                                       

     
 

_________________________________________________________________________________ 
                        27) 

 ישראל, ירושלים מוזיאון אוסף                                                                   
 L.C.T.` Favrile` גביעי שתייה מזכוכית ססגונית, חתומים                                                    

  לערך 1900הברית, -ארצות                                                                    
 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                          28) 

 ישראל, ירושלים זיאוןמו אוסף                                                                   
  , בעיצוב טפיו וירקאלה, טפיומערכת שתייה                                                             

 1954, פינלנד, איטאלהתוצרת                                                                     
 
_________________________________________________________________________________ 
                        29) 

  משפחת ברונר באדיבות                                                                          
   בגוון סגולקנקן וגביע יין מקריסטל מרובב                                                              

  לערך  1930מעוטרים בחיתוך, צ'כיה,                                                               
 

 
_________________________________________________________________________________  
                                            30) 

 אוסף ביתן הזכוכית, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב                                       
  מעוטרות במוטיבים תקופתיים,   Ranftbecherכוסות מטיפות                                 

  אמרות וכתובות הקדשה בצבעי אמאיל שקופים,                                           
  1830-1812מיוחסות לאנטון קותגסר, וינה, אוסטריה,                                       

_________________________________________________________________________________  
                     31) 

  אוסף ביתן הזכוכית, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב                                                
 2003 אוסטריה,, רידלתוצרת , וינוס אקסטרים וקורנטו מגנוסקנקני מזיגה,                                      

  
  
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 



 
                            32) 

 באדיבות רשות העתיקות                                                                     
  פאיאנס בדמות חתחור בעלת אוזני הפרהסכת מ                                                        

 תמנע מקדש הכורים                                                                       
 
 
_________________________________________________________________________________ 
                             33) 

  באדיבות רשות העתיקות                                                                             
 תמנע מקדש הכוריםפסלון איל יצוק בברונזה,                                                                

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
                             34) 

  באדיבות רשות העתיקות                                                                             
  ראש אישה, אולי האלה חתחור, אלת הכר"ה                                                                  

 ריםתמנע מקדש הכו                                                                               
 
 
_________________________________________________________________________________  
                                 35) 

  בובי לוכסמבורג                                                                                    
                    , פח פליז בצריבה פוטוכימית ובציפוי זהבתל אביב של זהב""                                            

 
 
_________________________________________________________________________________  
                        36) 

 אלון רזגור                                                                                            
  , אלומיניום, זהב, אפוקסי, אנודייז"תכשית תחרה"                                                              

 
 
_________________________________________________________________________________ 
                         37) 
 

 ללא כותרת                                                                                               
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
                          38) 

  הקרמיקה אוסף ביתן, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב                                                     
      בילבלים מקפריסין                                                                             

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
                         39) 

 באדיבות רשות העתיקות                                                                             
  ,נטום, איטליהרטהאלה דמטר, תבנית חרס ליציקת צלמית של                                                       

  וצלמית חרס שנוצקה בה בימינו, לפנה"ס 5-6המאות ה                                                         
                                                                      

  
  

_________________________________________________________________________________  
                         40) 

 באדיבות רשות העתיקות                                                                                    
 ביבנה תיפלשתשמישי קדושה מגניזת מקדש                                                              

 
 
 
_________________________________________________________________________________  
                                     41) 

 העתיקות באדיבות רשות                                                                               
 ביבנה פלשתיתשמישי קדושה מגניזת מקדש                                                           

 
 
_________________________________________________________________________________ 
                      42) 

  ליזבת ביגר                                                                                 
    , זכוכית, יציקה, קרמיקה, חוט תיל קינון                                                             

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                      43) 

  בוצר משה                                                                       
 נוזלי לתבנית זומי פוליאוריטןפוליאוריטן, יציקת                                                 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                    44) 

  ישראל, ירושלים מוזיאון אוסף                                                                
  כד חרס בעל ידית, מעוטר בדגם מצולב,                                                          

 לפנה"ס) 2000-6500התקופה הניאוליתית (                                                     
 
_________________________________________________________________________________  
                          45) 
 

  קינן גריצ'ניק אסיה                                                                              
 , אובייקט, כסף"פני תינוק"                                                                         

 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                      46) 

  ברוריה שרון                                                                            
 תחרה, התכה בחוםכלי                                                                      

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 



 
 
                                 47) 

    נית דגןר ו                                                                                          
  "ואהנפש כל"                                                                                 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                        48) 

  ליאור וגימה                                                                              
 , עיבוד במבערקרנבל""                                                                       

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
                                                 49)  

 באדיבות רשות העתיקות                                                                      
 י"א לספירה-מבחר כלי מתכת קיסריה, המאות הי'                                             

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
                              50) 

 באדיבות רשות העתיקות                                                                            
  לוח נגד "עינא בישא"                                                                              

 ישראל, המאה הה' לספירה - ארץ –סוריה                                                                   
 
 
_________________________________________________________________________________ 
                              51) 

 אביטל טהר                                                                                   
  , אובייקט, סיכה"בידיה של אמי"                                                                    

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
                            52) 

    
  שלמה מוסאייף באדיבות                                                                                  

  התקופה ההלניסטית ? כלי זהב דמוי רימון, מצרים ?                                                            
  ימוןלצדו, להשוואה, פרי ר                                                                               

 
 

_________________________________________________________________________________ 
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