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 היצירה   שם היצירה  שנת  מידות  חומרים 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 "לילה"מהסדרה  180X310 1997-1991 ס"מ
 

 
 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 מהסדרה 100X150 2019ס"מ

The Way to the 

High Mountain 

 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 "לילה"מהסדרה  90X120 1997-1991 ס"מ

 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 מהסדרה 55X85 2019 ס"מ

The Way to the 

High Mountain 

 ממוסגר

 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 "לילה"מהסדרה  100X150 1997-1991 ס"מ
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 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 מהסדרה 100X150 2018 ס"מ

The Way to the 

High Mountain 

 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 מהסדרה 50X70 2019 ס"מ

The Way to the 

High Mountain 

 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 "לילה"מהסדרה  42X65 1992 ס"מ

 
 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 "לילה"מהסדרה  38X55 1997-1991 ס"מ

 
 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 מהסדרה 70X80 2018 ס"מ

The Way to the 

High Mountain 
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 היצירה   שם היצירה  שנת  מידות  חומרים 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 
 80X70 ס"מ

 
9201 

 מהסדרה

The Way to the 

High Mountain 

 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 מהסדרה 90X120 2018 ס"מ

The Way to the 

High Mountain 

 
 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר
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 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 "לילה"מהסדרה  42X65 1997-1991 ס"מ

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Assemblagegallery@gmail.com
http://www.assemblagebh.com/


STAIRCASE GALLERY 

 עכשווית   לאמנות  'אסמבלאז  מדרגות  גלריה

 רפאלי   אלדד   –  תערוכה עבודות   מפרט

 אביב   תל 48,  אלנבי

 טלפון : 077-706-6760

Assemblagegallery@gmail.com : מייל 

www.AssemblageBH.com : אתר 

Page 4 of 5 

 

 

 

 היצירה   שם היצירה  שנת  מידות  חומרים 

 יודפס מוקרן הקרנה
 מכירה   לצרכי

 "לילה"מהסדרה  1997-1991

 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 "לילה"מהסדרה  60X90 1997-1991 ס"מ

 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 "לילה"מהסדרה  60X90 1997-1991 ס"מ

 
 

 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר

 מהסדרה 90X120 2018 ס"מ

The Way to the 

High Mountain 
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 ארכיוני   נייר  על  צילום

Art Paper 

 צפה  זכוכית  +  ממוסגר
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Art Paper 
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The Way to the 

High Mountain 
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Art Paper 
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