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הגלריה פתוחה לקהל בימים א'-ה' בשעות 19:00-11:00
טל': 972-3-6408860

mordechaio@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
כניסה דרך כיכר אנטין

בערב הפתיחה מהווה הזמנה זו אישור כניסה לרכב דרך שער דן בוכנר )8(
מספר קוד: 159233 

החניה במקומות המסומנים בלבד

אוניברסיטת תל–אביב
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר
יד מישל קיקואין

מתכבדים להזמינך לפתיחת התערוכה

רפי לביא, מיכל היימן, אתי יעקובי, יוסף קריספל

 ביום חמישי, י"ח באדר תש"ע, 4 במרץ 2010, 
בשעה 20:00

בגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר
קריית האוניברסיטה, רמת–אביב

דברי פתיחה:    
פרופ' חנה נוה, דקאן הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

 פרופ' מרדכי עומר, אוצר הגלריה האוניברסיטאית לאמנות 
ע"ש גניה שרייבר

מיכל היימן, בשם האמנים

התערוכה והקטלוג בתמיכתן האדיבה של:
הקתדרה לחקר הציור המודרני ע"ש קרלו וקארין גירש

קרן ג'נט וישה פומרניק

איורי התנ"ך של גוסטב דורה
ואמנות ישראלית עכשווית



The gallery will be open to the public 
Sundays through Thursdays, 11:00 a.m. - 7:00 p.m.
Tel.: 972-3-6408860  /  E-mail: mordechaio@tauex.tau.ac.il
Entrance to the Gallery: through Entin Square
On the opening evening this invitation allows vehicle 
entrance through Dan Bochner Gate )8(
code number: 159233 / Parking in designated spaces only

Tel Aviv University
The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts
The Genia Schreiber University Art Gallery
Michel Kikoïne Foundation

Cordially invite you to the opening of the exhibition

Raffi Lavie, Michal Heiman, Eti Jacobi, Jossef Krispel

Thursday, March 4, 2010, 8:00 p.m.
at the Genia Schreiber University Art Gallery
Tel Aviv University Campus, Ramat Aviv

O p en i ng  ad d re s s e s :
Prof. Hannah Naveh, Dean, The Yolanda and David Katz  
Faculty of the Arts
Prof. Mordechai Omer, Curator of the Genia Schreiber  
University Art Gallery
Michal Heiman, Artist

The exhibition and catalogue are generously supported by:
The Carlo and Karin Giersch Chair for Research in Modern Painting
Jeannette and Jasha Pomeraniec Fund

Gustave Doré's Illustrations of the Bible
and Israeli Contemporary Art



Jossef Krispelיוסף קריספלEti Jacobiאתי יעקובי 


