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Big Art in Small Size
Ivory Figurines from the Collection of Lily & Salman Dankner

1



הקדמה

אוסף פסלוני השנהב, תרומתה של משפחת לילי וזלמן דנקנר, מציג אמנות גדולה בממדים קטנים. כמאה ועשרים פסלונים, מלאכת מחשבת 

של אמנים יפניים, ברובם מתקופת אדו מהמאות ה-18 וה-19. רבים מהפסלונים הם זעירים עד כדי להכילם בכף היד הקמוצה. הגדול שבהם 

ניתן לשאתו ביד אחת ללא מאמץ. כה מצודדי לב פסלונים אלו עד כי הצופה חומד אותם ומתאווה לקרבם אל עיניו. אף מרקם השנהב, החומר 

ממנו מעוצבים הפסלונים, מזמין מגע יד עדין עד כדי חושניות. ואכן, רק בהתבוננות ממרחק אינטימי מתגלה קסמם של הפסלונים במלוא הדרם. 

רק אז ניתן להעריך את איכות יצירתו של האמן היפני אשר למרות מגבלות המידה הזעירה, הצליח להעניק ליצירותיו דמיון ואיכות.

מרבית הפריטים בתצוגה הם מתקופת אדו )1868-1615(, מרביתם מהמאה ה-19. בעת זו מעמד הביניים העירוני התעשר וגבר הביקוש לחפצי 

נוי שימושיים וקישוטיים.

אוסף לילי וזלמן דנקנר כולל פסלוני נצקה )Netsuke( ו-אוקימונו )Okimono(. נצקה הם פסלונים זעירים שגובהם הממוצע בין שלושה לעשרה ס"מ. 

ובקימונו היפני אין כיסים לנשיאת חפצים  וכמובן שנהב. היות  כגון עץ, קרניים של צבאים, חטים של סוס הים  הם מגולפים מחומרים שונים 

שימושיים קטנים הנצרכים לשימוש תדיר נהוג היה להשחילם באבנט הקימונו. החפצים האישיים כגון: אינרו )Inro( קופסאות לנשיאת תרופות, 

ארנקים, תיקים לטבק, מקטרות עישון ועוד, נקשרו בשרוך אשר בקצהו האחר נקשר הנצקה. השרוך הושחל מבעד לאבנט, והנצקה הבטיח שווי 

משקל ומנע החלקת השרוך ונפילת החפץ. מאפיין חשוב בזיהוי נצקה הם שני נקבים בגב הפסלון אשר מסייעים בקשירת השרוך.

תקופת השיא בכמות ואיכות יצור הנצקה היתה במחצית הראשונה של המאה ה-19. הנצקה מתקופה זו הם קטנים ומורכבים, ומרביתם מציגים 

נושאים הלקוחים מהמסורת ומהפולקלור היפני.

במחצית השנייה של המאה ה-19, גילו בני המערב שהגיעו ליפן, בנצקה אמנות משעשעת וקלה לנשיאה. אוספים גדולים החלו נבנים במערב. 

כדי לעמוד בדרישות השוק החדש, החלו מייצרים ביפן כמויות גדולות של נצקה משנהב, או מתחליפים זולים. מסורת גילוף נצקה אומצה גם 

על-ידי אמנים אשר החלו מעצבים פסלונים זעירים כחפצי אמנות ולא למטרות שימושיות, בפסלונים אלו חסרים הנקבים ששימשו לקשירה.

בעוד שהנצקה התפתח כחפץ שימושי, ה-אוקימונו הם עבודות פיסול קישוטי, לרוב בגודל רב יותר.

הקטלוג נחלק למוצגי נצקה ואוקימונו, כאשר פרקי המשנה ערוכים לפי נושאי הפיסול.

              אלי לנצמן

2



Introduction

This collection of ivory figurines, contributed by the family of Lily & Salman Dankner, presents great art in miniature proportions. It 

includes one hundred and twenty figurines, the works of Japanese artists, mostly from the Edo period from the 18th and 19th centuries. 

Many of the figurines are miniatures, small enough to be held in the palm of one hand. The largest among these can easily be carried 

in one hand. These figurines are so captivating an observer can’t help but covet them, and one longs to pick them and study them 

closely. Even the texture of the ivory, the material these figurines are carved out of, calls out for a delicate, sinuous touch. Indeed, only 

intimate observation fully reveals the magic and glory of these figurines. Only thus can one appreciate the quality of the creation of 

the Japanese artist, who despite the restriction of working in miniscule size, succeeded in creating works of imagination and quality. 

Most of the items in the exhibit are from the Edo period )1615–1868(; most are from the 19th century. At that time, the wealth of the 

metropolitan middle class increased, and the demand for practical and decorative ornaments grew. 

The Lily & Salman Dankner collection includes Netsuke and Okimono figurines. Netsuke are miniature figurines, with an average 

height of between three and ten centimeters. They are carved out of a variety of materials such as wood, deer horn, walrus tusks and, 

of course, ivory. As the Japanese kimono has no pockets to hold small useful objects in daily use, these objects were often slipped 

into the Obi )sash( of the Kimono. Personal items such as Inro )boxes for carrying medicines(, purses, tobacco pouches, pipes and 

more were tied with a lace, with the Netsuke tied at the other end. The lace was threaded through the obi, and the Netsuke ensured a 

balanced weight and prevented the lace from slipping and items being lost. The lack of cord-holes in some of the items in this collection 

make it clear that that they were not all intended to be used.

Quantity and quality of Netsuke climaxed during the first half of the 19th century. Netsuke from this period are small and complex, and 

most depict subject matter taken from Japanese custom and folklore. 

Western civilization arriving in Japan during the second half of the 19th century discovered the Netsuke, finding it to be an amusing 

art easily carried. Large collections began forming in the West. In order to keep up with the demands of the new market, artists began 

creating large quantities of Netsuke from ivory or from cheap alternatives. The Netsuke carving tradition was adopted by artists, who 

began designing small figurines as works of art and not for utilitarian needs. These figurines are missing the small holes used for tying 

the Netsuke on to the sash. 

While Netsuke developed as a utilitarian object, the Okimono are decorative works of sculpture, usually of larger proportions.

The catalogue is divided between Netsuke and Okimono and further subdivided according to subject-matter.

Eli Lancman
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הוטאי, אל המזל והאושר
הוטאי השמח נושא את "שק האוצרות" ומחזיק 

מניפה בידו הימנית.
גובה: 26 מ"מ

Hotei
A happy, smiling Hotei, holding a fan in his 
right hand.
Signed: Gyokubun
Height: 26 mm

5

6

הוטאי, אל המזל והאושר
ומשחק בסביבון. הכתובת:  ליד שולחן  יושב 

"להצליח בגדול".
גובה: 36 מ"מ

הוטאי, אל המזל והאושר
של  בחברתם  יין  שותה  משתעשע,  הוטאי 

שלושה נגנים צעירים.
גובה: 34 מ"מ 

Hotei
Hotei reclines at a table and plays with a 
spinning top.
Inscription: “to make a big hit”.
Height: 36 mm 

Hotei
Hotei sits on the ground holding a gourd 
and a full cup, three children around him 
play with musical instruments.
Signed: Masatsuku
Height: 34 mm 

3
הוטאי, אל המזל והאושר

הוטאי המאושר שרוע על גבו.
גובה: 24 מ"מ

Hotei
Happy Hotei reclining on his back.
Signed in red: Ichigyoku
Height: 24 mm 

1

2

הוטאי, אל המזל והאושר
מגיח מ"שק האוצרות", מלווה בשני ילדים.

גובה: 35 מ"מ

הוטאי, אל המזל והאושר
שוכב על שולחן שרוע על גבו,

מחזיק בילד ברגליו.
גובה: 34 מ"מ

Hotei
Halfway out of his sack with two children.
Signed: Gyokuzan. 
Height: 35 mm 

Hotei
Hotei lies on his back on a table, holding a 
child with his feet. 
Signed: Masatomo
Height: 34 mm
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פוקורוקוז'ו, אל כל המלאכות

מייצג אריכות ימים, חכמה ועושר משחק עם 
שלושה ילדים.
גובה: 45 מ"מ

Fukurokuju
Three children play happily with the God 
of Longevity. 
Height: 45 mm 

הוטאי, אל המזל והאושר
משתעשע בחברתם של שלושה נערים.

גובה: 82 מ"מ 

אביזו, פטרונם של סוחרים ודייגים 
בדמותו של דייג צעיר החוזר מהים נושא

דג גדול.
גובה: 50 מ"מ

Hotei
Hotei, with a large head and round belly 
poking out through his robe, playing with 
three children. 
Height: 82 mm 

Ebisu
Ebisu with a basket carries a fish
on his back.
Height: 50 mm 

7

8

10

11

12

פוקורוקוז'ו, אל כל המלאכות
מייצג אריכות ימים, חכמה ועושר נושא מקל 

נדודים ומחזיק מסכת תיאטרון בחיקו.
גובה: 43 מ"מ

Fukurokuju
Fukurokuju sits, holding a staff, with a mask 
resting on his left arm.
Height: 43 mm 

פוקורוקוז'ו, אל כל המלאכות
מייצג אריכות ימים, חכמה ועושר בחברתו
של נער צעיר בטכס השלכת שעועית לשם

גרוש שדים.
גובה: 69 מ"מ

פוקורוקוז'ו, אל כל המלאכות
מייצג אריכות ימים, חכמה ועושר. רוקד, נושא 

מגילה, בחברתם של שני נערים צעירים.
גובה: 46 מ"מ

Fukurokuju with a Young Boy
Poses as if he is throwing beans in order to 
expel demons. 
Signed: Toshiyuki
Height: 69 mm 

Fukurokuju
Fukurokuju dances, holding a manuscript 
in his left hand, whilst two children play by 
his side.
Signed: Yukio
Height: 46 mm 
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דאיקוקו, אל העושר והשפע
שני עכברים, סמל לשפע, מוזמנים להיכנס 

לשק השפע של דאיקוקו.
גובה: 22 מ"מ 

Daikoku
Daikoku happily opens his sack as two rats 
rush in.
Signed: Isshi
Height: 22 mm 

17

18

הוטאי בחברתו של ז'ורוז'ין
ז'ורוז'ין מוזג להוטאי משקה מדלעת. בחברתו 

של צב, סמל לאריכות ימים.
גובה: 26 מ"מ

"ספינת האוצרות"
ספינתם של "שבעת אלי המזל". האלים אביזו 

ודאיקוקו משיטים את הספינה העגולה.
גובה: 33 מ"מ 

Hotei and Jurojin
Jurojin pours a laughing Hoteia drink from 
a gourd. A tortoise, symbol of longevity, 
stands between them.
Signed: Soichi
Height: 26 mm 

Takarabune, “Treasure Ship”
The round boat manned by Ebisu and 
Daikoku.
Signed: Tomoraku 
Height: 33 mm 

15
דאיקוקו, אל העושר והשפע

צוחק בשמחה, לצידו מניפה וסל.
גובה: 37 מ"מ

Daikoku, God of Prosperity
Happily laughing. With a fan and a basket.
Signed: Minkoku 
Height: 37 mm 

13

14

פוקורוקוז'ו, אל כל המלאכות
מייצג אריכות ימים, חכמה ועושר, מלווה בעופר 

איילים ובנער צעיר.
גובה: 42 מ"מ

ז'ורוז'ין, סמל לאריכות ימים
זורוז'ין קורא במגילה, בחברתו של נער צעיר.

גובה: 34 מ"מ

Fukurokuju
Accompanied by a small child and
a young deer.
Height: 42 mm 

Jurojin
Jurojin reads from a scroll, accompanied by 
a young boy. 
Height: 34 mm
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גאמה סאנין, המתבודד עם הקרפדה

הנראה  דמיוני  יפני  חכם  דמותו של  היא  זו 
בחברתה של קרפדה. נאמר עליו שהא מסוגל 
לאמץ דמות של נחש, וכי ברשותו סוד חיי הנצח.

גובה: 33 מ"מ

Gama Sennin,
the ”hermit with a toad”
Gama Sennin is a Japanese sage who is 
accompanied by a toad,  he can assume the 
shape of a snake. He possesses the secret 
of immortality.
Height: 33 mm  

"ספינת האוצרות"
הספינה בדמות דרקון מונהגת בידי

"שבעת אלי המזל".
גובה: 62 מ"מ

"שבעת אלי המזל"
אלי המזל משתעשעים על גבי פעמון מסורתי 

בחברתם של בני אדם היוצאים מהפעמון.
גובה: 58 מ"מ

Takarabune, “Treasure Ship”
The ship, with the body of a dragon is 
manned by the Seven Gods of
Good Fortune.
Signed: Tomakazu 
Height: 62 mm 

The Seven Gods of Good Luck
The gods sit smiling on top of a Mokugyo 
(a kind of bell), which is decorated with 
the face of a badger. People climb out from 
inside the bell.
Signed: Haruzan 
Height: 58 mm 

19

20

22

23

24

גאמה סאנין, המתבודד עם הקרפדה
החכם המתבודד עם הקרפדה מוצג כדמות 

אנושית ושלווה.
גובה: 39 מ"מ

Gama Sennin
Gama Sennin sits on the ground. His hair 
is realistically detailed, and his face shows 
human and peaceful expression. His toad 
stands in front, leaning up towards him. 
Signed: Gyokuzan 
Height: 39 mm 

צ'ינאן סאנין, מתבודד דרקון
חכם סיני מתבודד העוטה גלימת עלים ומשחרר 
הדרקון  בידיו.  דרקון מדלעת שהוא מחזיק 
מטפס על גבו. נאמר עליו שהוא מסוגל לעבור 
אלפי מילין ביום, וכי הוא הצליח להפסיק בצורת 
בעזרת הדרקון שאולץ לצאת מהאדמה ולפתוח 

את שערי המים בשמים.
גובה: 52 מ"מ

צ'ינאן סאנין, מתבודד דרקון
החכם הסיני, מלטף את זקנו, בחברת שלושה 

עוזרים. דרקון מעופף מעל הקבוצה.
גובה: 44 מ"מ

Chinnan Sennin
A legendary Chinese hermit, often called 
the “Dragon Sennin”. He is wearing a coat 
of leaves, releases a dragon from his gourd, 
allowing it to snake up his back. Chinnan 
could magically travel thousands of miles a 
day. He is said to have stopped a drought 
by forcing a dragon out of the ground to 
open the flood-gates of heaven.
Height: 52 mm 

Chinnan Sennin
Group featuring Chinnan, stroking his 
beard with his right hand, surrounded by 
three retainers. A dragon appears above 
the group. 
Signed: Gyokuzan
Height: 44 mm 
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דרומה, קדוש בודהיסטי
ראשו המסוגנן, דמוי בובה, של דרומה.

גובה: 36 מ"מ

Daruma
Smooth oval netsuke displaying the face of 
Daruma. The eyes consist of moving rods. 
Decorated on front and back with flower 
design. 
Signed: Hiroyuki 
Height: 36 mm 

29

30

יורימאסה ועוזרו מכניעים  הגיבור ההיסטורי 
את השד

השד הדמיוני הוא שילוב של צפור, גירית,
נחש וקוף. 

גובה: 52 מ"מ

השועל בעל תשעה זנבות
השועל הדמיוני מפתיע אישה המנסה להתגונן 
ואילו המשרתת מסתייעת  באמצעות מניפה 
בסכין. בפולקלור היפני סיפורים רבים העוסקים 

בשועל אשר לעתים הוא לובש צורת אדם.
גובה: 50 מ"מ

The Hero Yorimasa Killing the Nue
The Nue is an imaginary creation,
a mixture of a bird, badger,
snake and monkey or monster. 
Signed: Mitsuchika 
Height: 52 mm 

The Nine-Tailed Fox
A fox, with nine tails has surprised a lady, 
who rises her fan for protection, while an 
attendant attempts to defend her with a 
knife. Stories of foxes with nine tails are 
common in Japanese folklore, often with 
the fox transforming into human form. Tail 
added separately.
Signed: Seichiko | Height: 50 mm 

27
דרומה, מתמתח לאחר מדיטציה

הקדוש הבודהיסטי בצאתו מישיבה ממושכת 
במדיטציה.

גובה: 47 מ"מ

Daruma
The Indian priest stretches, as he comes to 
the end of his meditation. 
Signed, with Ka kihan: Hojitsu 
Height: 47 mm 

25

26

סאנין, "קדוש מתבודד"
הקדוש, עוטה גלימת עלים, נשען על דלעת 

וקורא במגילה.
גובה: 54 מ"מ

דרומה, קדוש בודהיסטי
דרומה נשען בצד פעמון מסורתי, שדה זקנה 
מעסה את גבו. דרומה, נזיר בודהיסטי הודי, הוא 

אבי כת זן בודהיזם. 
גובה: 29 מ"מ

Sennin, “Holly Hermit”
A Sennin leaning against a large gourd 
reads from a scroll and wears a Sennin's 
distinctive coat of leaves. 
Height: 54 mm 

Daruma
A sorry-looking Daruma leans over a 
Mokugyo (a kind of bell), his arms folded, 
whilst his back is massaged by an old female 
Oni. The bottom is in the form of a coin. 
Signed, with Kakihan: Masazan 
Height: 29 mm
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אוקאמא, אישה טובת לב

אוקאמא דוחה את השד בעל החוטם הארוך. 
דמות המייצגת בפולקלור היפני, עקרת בית 

שפניה שמנמנות ומביעות טוב לב.
גובה: 36 מ"מ

Okame, “Homely Woman”
Okame fights off the advances of Saruta 
Hiko, the long-nosed God of Shinto. 
Signed: Seibo 
Height: 36 mm 

קיקוג'ידו, "נער פרח החרצית"
יושב בידיים משולבות, פרחי חרצית מעטרים 
את  הבגד והתיק שבצידו. מספרים כי רגלו של 
הנער נגעה במקרה בכרית עליה ישב הקיסר, 
ימיו בכתיבת  ובילה  כעונש הוגלה למרחקים 

מלות קסם בודהיסטיות על עלי פרח החרצית.
גובה: 33 מ"מ

האנהסאקו ג'יג'י, הזקן שגורם לעצים ללבלב
יפנית המספרת על אדם  מבוסס על אגדה 
זקן שהיה שברשותו כלב שנהג לחפור ולגלות 
מטבעות זהב. הכלב שנרצח בידי שכנים קנאים 
כיצד  אותו  והדריך  הזקן  הופיע בחלומו של 
להפוך אורז כתוש במכתש לזהב. מששרפו 
השכנים את המכתש הפלאי, השתמש הזקן 

באפר להפריח עצים מתים.
גובה: 30 מ"מ

Kikujido, the “Chrysanthemum Boy”
Having accidentally touched the emperor's 
cushion with his foot, Kikujido was sent 
into exile, where he spent his time writing 
Buddhist magic words on chrysanthemum 
petals.
Signed: Juraku
Height: 33 mm 

Hanasaka Jiji
“The Old Man Who makes the dead trees 
bloom”. Based on a folk story about an old 
man who owned a dog that was killed by 
jealous neighbors. The dog reappeared in 
the old man’s dream and told him that if he 
pounded rice in a mortar, the rice would 
turn to gold. The jealous neighbors then 
burnt the mortar, but Hanasaka Jiji was able 
to use the ashes to bring dead trees to life. 
Signed: Mingyoku
Height: 30 mm 

31

32

34

35

36

אוקאמא, אישה טובת לב
אוקאמא מסתירה בשובל הקימונו את צחוקה 
ומחזיקה בידה הימנית את החוטם הארוך של 

השד.
גובה: 25 מ"מ

Okame, “Homely Woman”
Okame sits on the floor. With her left hand 
she tries to hide her giggling, while with her 
right she grips the large, phallic nose of a 
Saruta Hiko mask. 
Signed: Sanko 
Height: 25 mm 

אושידוג'י, הרועה הצעיר
הרועה הצעיר עומד ליד פר ומנגן בחליל כשהוא 
יען כי גילה את הדרך המובילה  ומרוצה  שלו 

להארה הבודהיסטית.
גובה: 41 מ"מ

שישי, אריה סיני
אריה שרוע, מעוצב בסגנון סיני מלווה בחברתם 

של נגנים צעירים.
גובה: 32 מ"מ

Ushidoji “The Herd-boy”
The herd-boy stands next to his ox, playing 
his flute to show his joy at finding the Path 
to Enlightenment. 
Signed: Masatoshi 
Height: 41 mm 

Shishi (Chinese Lion)
Group featuring a Chinese lion surrounded 
by musicians.
Signed in a red frame: Somei 
Height: 32 mm 
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שוקי, מכניע השדים
שני שדים פורשים מגילה, המציגה את דמותו 

של "מכניע השדים".
גובה: 50 מ"מ

Two Drunk Oni
Two Oni climb a hanging scroll which 
shows the face of Shoki. 
Height: 50 mm 

41

42

צמד שדים שתויים
האחד נושא דלעת )כלי קבול לנוזלים( והשני 

מחזיק צלוחית.
גובה: 40 מ"מ

שד חוזר בתשובה
שד כורע ברך בתשובה ונזיר בודהיסטי כורת את 

קרניו בסכין.
גובה: 36 מ"מ

Two Drunken Oni
Two Oni stand side by side. The smaller 
one grins and holds a gourd, whilst the 
larger gazes upwards, open-mouthed and 
holding a bowl. 
Height: 40 mm 

A Penitent Oni
An Oni kneels, his hands held together in 
supplication, while a Buddhist monk cuts 
off his horns with a knife. 
Signed: Tomochika
Height: 36 mm 

39
שוקי, מכניע השדים

שוקי ואלה בידו, חובט ומכניע שד.
גובה: 32 מ"מ

Shoki, "The Demon Queller"
Shoki, wielding a club, pushes an Oni to the 
ground, and hits him over the head. 
Height: 32 mm

37

38

שישי, אריה סיני
אריה שרוע, מעוצב בסגנון סיני, ובפיו כדור.

גובה: 45 מ"מ

שוקי, מכניע השדים
שד קטן ושובב מציק לשוקי הזועף, הנושא אלה 

וכובע על גבו.
גובה: 26 מ"מ

Shishi (Chinese Lion)
A crouching Chinese lion, baring his fangs, 
a ball loose in his mouth 
Height: 45 mm 

Shoki, “The Demon Queller”
A disgruntled looking Shoki, his hat and 
club resting on his back, is outwitted by an 
Oni, who peeks over Shoki's right knee. 
Height: 26 mm
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45
שד

ידו  ולאוזניו עגילים, נשען על  שד עוטה צעיף 
הימנית ונושא מניפה בידו השמאלית. העיניים 

משובצות בעץ.
גובה: 45 מ"מ

Oni
An Oni reclining on the ground, supported 
by his right hand and holding a fan in his 
left hand. He is swathed in a length of cloth, 
and wears earrings. His eyes are inlaid with 
wood. 
Height: 45 mm 

שד
שד שרוע על גבי פעמון יפני מסורתי ובידו ענבל 

להקשה בפעמון.
גובה: 36 מ"מ

שד
שד עוטה גלימה בדמות אריה סיני )שישי( ונושא 

מסכה בדמות "אישה טובת לב".
גובה: 40 מ"מ

Oni
An Oni crouching over a Mokugyo (a kind 
of a bell). In his left hand he holds a clapper 
against the side oֿf the bell. 
Signed: Hi-ko
Height: 36 mm 

Oni
Oni is sitting on a drum with a load on his 
back, supporting himself with an Okame 
mask on one side, and a Shishi head on the 
other.
Signed: Gyokkei
Height: 40 mm 

43

44

46

47

48

אמה, מלך השאול
ונושא קערה עם אפרסקים,  יושב על הקרקע 
סמל לחיים ארוכים. הכתובת "מלך" חקוקה על 

המצנפת.
גובה: 48 מ"מ

Emma, “King of Hell” 
The character for 'King' on his magistrate's 
hat. He sits on the ground holding a bowl 
of peaches, symbolic of longevity. 
Signed: Gyoku tao (Carved by Gyoku). 
Height: 48 mm 

האניה, אישה שטן
וניבים  "אישה שטן" בעלת קרניים, פה פעור 

חדים מניקה תינוק. חיוך לעגני על פניה.
גובה: 31 מ"מ

האניה, אישה שטן
וכובע קש רחב  ונושאת מקל הליכה  עומדת 
אופייה  פני הדמות מתגלה  שולים. בהטיית 
השטני המאיים עם ניבים חדים ועיניים בוהקות.

גובה: 50 מ"מ

Hannya
Hannya is a “Female Demon” with horns, 
open mouth and sharp fangs. The demoness 
kneels on the ground suckling a baby, an 
evil grin on her face. 
Signed: Minshin 
Height: 31 mm 

Hannya
Hannya stands, holding her hat and a stick. 
Her long black hair flows down the side 
of her plain face. The face however can be 
swiveled, to reveal a grotesque, demonic 
expression, with fangs and bulbous eyes.
Height: 50 mm 
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מאלף קופים 
מאלף הקופים מחזיק אפרסק בידו והקוף רכוב 

על כתפו.
גובה: 31 מ"מ

Sarumawashi “Monkey-Trainer”
The “Monkey Trainer” sits on the ground, 
a peach in his left hand and his monkey on 
his shoulder. 
Signed: Kogyoku 
Height: 31 mm 

53

54

חותך הדלעת
שב מעבודתו עם צרור דלעות על גבו.

גובה: 60 מ"מ

חותך הדלעת
חותך הדלעת וגרזן בידו באתנחתא ממלאכתו.

גובה: 38 מ"מ

Gourd-Cutter
A gourd-cutter returns from work with 
a large bundle of gourds on his back, and 
another in his left hand. 
Signed: Soyuki 
Height: 60 mm 

Gourd-Cutter
A gourd-cutter with an axe in his right 
hand looks up from cutting a large gourd. 
Height: 38 mm 

51
עולי רגל

קבוצה של שבעה עולי רגל, ביניהם שד, עומדים 
במעגל.

גובה: 39 מ"מ

Pilgrims
A group of seven pilgrims, including an Oni, 
standing in a circle.
Signed: Hidesan 
Height: 39 mm 

49

50

סבל
נושא משאות נח מעמלו.

גובה: 36 מ"מ

צייר
צייר מחזיק במברשת הציור ופורש מגילה.

גובה: 42 מ"מ 

Porter
A porter sits and rests, his load
on his back.
Signed: Anzan
Height: 36 mm 

Painter
A painter sits on the ground, holding a 
brush and unfolding a painted scroll.
Signed: Tenzan. 
Height: 42 mm 
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57
כובסת

כובסת עם כלי מלאכתה.
כלב רובץ למרגלותיה.

גובה: 42 מ"מ

Fuller
A woman approaches a stile in order to clean 
a roll of cloth. A small dog sits at her feet.
Signed with a red kakihan: Hotomo
Height: 42 mm 

אישה כפרית
אישה כפרית שבה מעבודת השדה. סל ירקות 
האחת  בידה  מעדר  מחזיקה  והיא  גבה  על 

ונושאת תרנגולת בשנייה.
גובה: 51 מ"מ

טוויית חוטי משי
אישה יושבת ליד נול עם ארבעה סלילים.

גובה: 47 מ"מ

Farmwoman
A farmwoman coming back from the fields, 
with a basket of vegetables on her back. 
She holds a hoe in her left hand and a 
chicken in her right. 
Signature illegible. 
Height: 51 mm 

Spinning Silk
A woman kneels, threading silk from four 
bobbins to a large spool. 
Signed: Sangyoku 
Height: 47 mm 

55

56

58

59

60

טבח
טבח עם הבעת פנים עייפה,

בוחש מרק בקדרה.
גובה: 33 מ"מ

Cook
A cook, with a pained expression on his 
face, stirs a pot of Miso with a big stick.
Signed: Naokazu 
Height: 33 mm 

גבר כותש אורז
גובה: 46 מ"מ 

מלטש מראות
גובה: 18 מ"מ

Man Pounding Rice
Man pounding rice in a large mortar. A 
hammer lies to the side.
Signed: Kunimune
Height: 46 mm 

The Mirror-Polisher
The polisher crouches, scrubbing a keyhole 
shaped platform. 
Height: 18 mm 
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פסל
פסל אמן, מלווה בשני עוזריו מפסל דמות עץ 

גדולה של "מלך השאול".
גובה: 53 מ"מ

Sculptor
A sculptor carves a large image of Emma-O 
“King of Hell”, attended by two retainers. 
Signed: Seiun 
Height: 53 mm 

65

66

קליגרף
קליגרף ממושקף נושא מברשת כתיבה מעל 

אזנו, מציג יצירתו בפני לקוחה.
גובה: 41 מ"מ

טיפול רפואי
נער צעיר מורח משחה רפואית על ברך של 

לקוח.
גובה: 52 מ"מ

Calligraphist and Client
A bespectacled calligraphist, his brush behind 
his ear, shows his work to a female client. 
Signed: Gyokuzan 
Height: 41 mm 

Applying Moxa
A young boy applies Moxa medicine to the 
exposed knee of a patient.
Signed: Gyokuzan 
Height: 52 mm 

63
יוצר בובות

לבוש בגד עבודה מסורתי ונושא בובה בזרועותיו. 
שולחן קטן עגול לשמאלו וקערית מים לימינו.

גובה: 56 מ"מ

Doll-maker
The doll-maker, wearing a craftsmen's 
smock, carefully holds his doll. A small 
round table is placed at his left knee, a bowl 
of water at his right. Both table and bowl 
have been added separately. 
Height: 56 mm 

61

62

קולעי סלים
קולע סלים ועוזרו שוזרים סלי קש.

גובה: 23 מ"מ

נגר
נגר במלאכתו מקציע לוח עץ.

גובה: 25 מ"מ

Basket-Maker
A basket-maker and his assistant sit on the 
ground weaving straw baskets. 
Height: 23 mm 

Craftsman
A carpenter carefully planes a thick plank 
of wood. 
Height: 25 mm 
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69
רונין, סמוראי ללא אדון

ונאלצו  ארבעה סמוראים שאבדו את אדונם 
לחיות כשודדים, ישנים במעגל ונושאים אלות.

גובה: 20 מ"מ

Sleeping Ronin, 
“Masterless Samurai”
A group of four Ronin who have turned to 
crime, sleeping in a circle. In one hand, each 
holds a stick.
Height: 20 mm 

שחקני רחוב
רקדן עם מניפה מלווה במתופף הפושט

יד לתרומה.
גובה: 39 מ"מ

קבצנים
שני קבצנים עיוורים, מגולחי ראש ולובשי בלויים 

תומכים עצמם במקלות הליכה.
גובה: 28 מ"מ

Two Manzai, “Street Performers” 
One performer holds a fan in both hands, 
while the other holds a drum in one 
hand, and shows an open palm (to receive 
money?) with the other. 
Signed: Gyokusai 
Height: 39 mm 

Two Blind Beggars
Two blind beggars, with bald heads dressed 
in rags, support themselves with staffs. 
Height: 28 mm 

67

68

70

71

72

דייג
דייג נושא חכה מותקף על-ידי תמנון ענק.

גובה: 73 מ"מ

Fisherman
An old fisherman, his rod in his hands, is 
attacked by a huge octopus.
Height: 73 mm 

לוכד עכברים
לוכד העכברים מגחך בהנאה על שלכד עכבר 
באמצעות סל, אולם העכבר מתחמק מהחור 

באחורי הסל.
גובה: 32 מ"מ

נזיר בודהיסטי 
נזיר, כובע רחב על גבו, נושא ידו הימנית בברכה. 
מחרוזת תפילה תלויה על זרועו. בידו השמאלית 

הוא מחזיק במטה נדודים. למרגלותיו גולגולת.
גובה: 66 מ"מ

Rat-catcher
A rat-catcher, holding down a basket and 
grinning broadly at the idea of having caught 
the rat, which has actually escaped through 
a hole at the back of the basket. 
Signed: Masatsugu 
Height: 32 mm 

Buddhist Monk
A monk stands with a large hat on his back. 
He holds up his right hand in blessing, a 
rosary hanging from his wrist. In his left 
hand he holds a staff, while at his feet lays 
a skull. 
Signed: Yoshiaki | Height: 66 mm
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גבר שותה סאקה
גבר עם מבט שובבי על פניו, יושב על הקרקע 

עם ספל סאקה צמוד לחזהו.
גובה: 32 מ"מ

Man Drinking Sake
A man sits on the ground, a mischievous 
grin on his face. He holds a sake cup close 
to his chest. 
Signed: Saku 
Height: 32 mm 

77

78

חג 7 התבלינים
בידו  כף-עץ  מחזיק  חגיגי,  בגד  לבוש  גבר 
הימנית, קורא קריאות שמחה בפסטיבל. לפניו 
דרגש ועליו מונחים עשבים, כלי עבודתו מונחים 

לשמאלו.
גובה: 44 מ"מ

המצלצל בפעמון
נער מחזיק בפטיש עומד להכות בפעמון יפני.

גובה: 30 מ"מ

Nanakusa
(Festival of the Seven Herbs)
A man wearing his best clothes holds a 
spoon in his right hand, and appears caught 
in mid-shout. A low table with ground 
herbs lies in front of him. His tools are 
piled by his left knee.
Signed in a red frame: Manuchika
Height: 44 mm 

The Bell-ringer
A boy holding a long-handled hammer sits 
next to a large Dobachi bell. 
Height: 30 mm 

75
גבר שותה סאקה

גבר יושב על הקרקע מחזיק בקבוק סאקה בידו 
הימנית. צב עומד לפניו.

גובה: 26 מ"מ

Man Drinking Sake
A man sits on the ground holding a bottle 
of sake in his right hand, while a tortoise 
stands upright in front of him. 
Height: 26 mm 

73

74

גבר מעשן מקטרת
בידו  מקטרת,  להנאתו  מעשן  יושב  גבר 

השמאלית הוא מחזיק נרתיק טבק.
גובה: 38 מ"מ

גבר שותה סאקה
גבר שתוי, גלימתו נושרת, מחזיק בקבוק סאקה, 

יין אורז, בידו הימנית. 
גובה: 29 מ"מ

Man with Pipe
A man squatting on the ground, contentedly 
smoking a pipe, which he holds in his right 
hand, while in his left he holds his tobacco 
pouch.
Signed in a red frame: Mingyoku 
Height: 38 mm 

Man Drinking Sake
A man, his gown almost falling off, leans 
forward drunk as he enjoys his bottle of sake. 
Signed with red Kakihan: Rakuchi 
Height: 29 mm 
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תחרות במשיכת חבל

ילדים מתמודדים במשיכת חבל הצמוד  שני 
לצווארם.

גובה: 31 מ"מ

Neck-Wrestling
Two children sit on the ground neck-
wrestling, a large hoop around their neck. 
Signed: Masayuki 
Height: 31 mm 

ילד עם דלעת
ילד משחק בדלעת יבשה הקשורה בסרט בד. 

גובה: 29 מ"מ

ילד עם כלב
ילד מלטף כלב שעיר.

גובה: 21 מ"מ

Child with Gourd
A child sits on the ground and plays with a 
cord tied around a large gourd.
Signed in a red frame: Shinyuki 
Height: 29 mm 

Boy with Dog
A boy lies on a platform patting a small 
long-haired dog.
Height: 21 mm 

79

80

82

83

84

ילדים במשחק
שלושה ילדים משחקים בצעצועים מסורתיים.

גובה: 60 מ"מ

Children Playing
Three children playing with a variety of toys. 
Signature illegible 
Height: 60 mm 

שור רובץ
גובה: 16 מ"מ

פירות
נצקה מעוגל בצורת ארבעה אפרסקים

עם עלים. 
גובה: 14 מ"מ

Ox
An ox sits on the ground; a halter runs 
from his snout across his back. 
Height: 16 mm 

Fruit
A round netsuke made up of four peaches, 
with leaves and stalk attached. 
Height: 14 mm 
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מאכיל היונים
ילד נושא קערת מזון ליונים, יונה אחת עומדת 

על זרועו השמאלית.
גובה: 41 מ"מ

Pigeon-Feeding
A child tips a basket of bird feed with his 
right hand, while a pigeon lands on his left. 
Signed: Tomonobu 
Height: 41 mm 

89

90

מופתע מעכבר
ילד ההופך שולחן מופתע לגלות עכבר מסתתר 

בתוכו.
גובה: 60 מ"מ

תזמורת של צפרדעים
שבע צפרדעים, סובבות במעגל, ומנגנות בכלי 

נגינה.
גובה: 43 מ"מ

A Boy Surprised by a Mouse
A boy knocks over a table to reveal a 
mouse hiding inside. 
Signed: Masamori 
Height: 60 mm 

Frog Orchestra
A group of seven frogs walking in a circle 
and playing musical instruments. 
Height: 43 mm 

87
גבר עם ילד

גבר נושא צרור גדול על גבו, מלווה בילד.
גובה: 49 מ"מ

Man with Child
A man with a large package on his back is 
accompanied by a child.
Signed: Masayuki 
Height: 49 mm 

85

86

מראה מבעית
גולגולת, חסרת שן, ועליה נחש הבולע קרפדה.

גובה: 53 מ"מ

זקן עיוור
זקן עיוור, נושא מקל, נעזר בשלושה נערים.

גובה: 61 מ"מ 

Macabre Scene
A skull, missing its front teeth, is topped by 
a snake that eats a toad. 
Height: 53 mm 

Old Blind Man with Guides
A bearded old blind man carries a stick and 
is helped by three boys. 
Signed: Hidemasa
Height: 61 mm 
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93
מסכות תיאטרון יפני

מסכות, המציגות דמויות שונות, המשמשות 
בתיאטרון ה"קיוגן".

גובה: 11 מ"מ

A Kyogen mask set
A mask set of the type used in the    Kyogen 
theater.
Signed: Hidechika 
Height: 11 mm 

זוג תחת שמשיה
גבר ואישה פוסעים תחת שמשיה עליה

מטפסים שני שדים.
גובה: 23 מ"מ

מסכות שדים
חמש מסכות של שדים המשמשות ביום "גרוש 

השדים".
גובה: 37 מ"מ

A Couple Under a Parasol
A man and a woman walk under a parasol, 
on which climb two Oni. The woman holds 
her left hand to her face in an exhibition of 
shyness. 
Height: 23 mm 

Oni, “Demon” mask group
Five Oni masks of the type used at the 
Setsubun Festival. 
Signed: Shuido 
Height: 37 mm 

91

92

94

95

96

גבר נושא צרור על גבו
הגבר עוטה קימונו מעוטר.

גובה: 41 מ"מ 

Man Carrying a Package
A man wearing an ornate floral-decorated 
dress carries a package on his back. 
Height: 41 mm 

צב ופרח לוטוס
גובה: 16 מ"מ

זוג צבים
הצבים זוחלים אחד על השני.

גובה: 24 מ"מ

Tortoise with a Lotus
A tortoise nudges a long-stemmed lotus bud. 
Signed: Gyokusai 
Height: 16 mm 

Two Tortoises
Two tortoises lay one on top of the other.
Signed: Jugyoku 
Height: 24 mm 



100

18

הוטאי, אל המזל והאושר
הוטאי, פניו המביעות טוב-לב, בטנו הגלויה 

שופעת. הוא נושא שק מלא הפתעות.
גובה: 89 מ"מ

Hotei
Hotei looks to the left, exposing his ample 
belly, and carrying a sack full of “goodies”. 
A contented smile warms his chubby 
cheeks. 
Signed in a red frame: Hideyuki 
Height: 89 mm 
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102

מקדש בודהיסטי
מקדש זעיר המציג את דמותה של בנטן, אחת 
מ"שבעת אלי המזל". למעלה יושבת דמותו של 

בודהה.
גובה: 151 מ"מ

הפחח עם קומקום הפלא
מעשה בפחח אשר רכש קומקום פלא מנזיר. 
ובכך הצליח  הקומקום היה מקבל צורת בונה 
לשעשע את ההמונים ולצבור ממון רב. לבסוף 
הוחזר הקומקום למנזר. הפחח מוצג עם קומקום 
הפלא בצורת בונה על גבו. הוא מלווה בנער צעיר.

גובה: 112 מ"מ 

Buddhist Shrine
Buddhist shrine housing statue of Benten, 
one of the Seven Gods of Good Luck, 
with Buddha seated on top. The shrine is 
decorated on the outside with images of 
Seiobo “The Royal Mother of the West” 
with attendants. 
Signed: Kogyuku 
Height: 151 mm 

Tinker with the Magic Kettle
This Okimono relates to the story of a 
tinker who bought a magic kettle from a 
priest. The kettle had the ability to turn 
into a beaver, and was used by the tinker 
to entertain villagers and amass a large 
fortune. Eventually, the kettle was returned 
to the temple from which it was bought. 
Here we see the tinker carrying the magic 
kettle, in the shape of the beaver on his 
back and accompanied by a young boy. 
Signed: Omindo | Height: 112 mm 

99
שחקן

שחקן תיאטרון עוטה מסכה.
גובה: 38 מ"מ

Actor
An actor, wearing a mask sits on a low 
stool and pulls his right sleeve. 
Signed: Masanomi
Height: 38 mm 
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נצקה עגול
בעבודת  עוגייה", מעוטר  "דמוי  עגול  נצקה 

שבכה בצורות של בעלי-חיים וצמחיה. 
קוטר: 40 מ"מ

רקדן תיאטרון קאבוקי
של  העונה  בפתיחת  חגיגי  במחזה  מופיע 
התיאטרון, בכוונה לרצות את האלים. הגוף עשוי 

עץ, הראש והרגלים משנהב. 
גובה: 56 מ"מ

Round Netsuke (Manju)
Openwork, round netsuke with carved 
floral and animal motifs.
Diameter: 40 mm 

Sanbaso, Kabuki Dancer
Sanbaso dancer, with his right hand and one 
foot slightly raised. His tongue is movable 
and dyed red. The Sanbaso dance is the 
first dance performed in Kabuki theatre. Its 
aim is to appease the gods. Torso made of 
wood, ivory head and feet. 
Height: 56 mm 
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שישי, אריה סיני

צמד אריות בסגנון סיני.
גובה: 106 מ"מ, כ"א

Shishi (Chinese Lion)
Pair of squat, heavy-looking Shishi stand on 
a pedestal. 
Height: 106 mm, each 

שלושת המורים הגדולים
שלושת המורים הגדולים של המזרח: בודהה, 

קונפוציוס ולאו טוסה שותים תה בצוותא.
גובה: 58 מ"מ

חכם סיני
מזוקן ולבוש בגלימה צבעונית. נושא דלעת על 

כתפו הימנית.
גובה: 119 מ"מ

The Three Great Teachers
Buddha, Confucius and Lao Tze relax, 
drinking tea together. 
Height: 58 mm 

Chinese Sage
The sage, bearing a bearded face, and 
carrying a gourd on his right shoulder. His 
clothes are intricately carved and colored.
Height: 119 mm 
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106

107

108

שד עומד על רגל אחת
השד עומד על רגל שמאל, דלי תלוי על כתפו 

השמאלית ונושא סל בידו הימנית.
גובה: 103 מ"מ

Oni, Standing on One Leg
An Oni stands on his left foot. He carries a 
pail on his left shoulder, and a basket hangs 
low in his right hand. 
Signature illegible 
Height: 103 mm 

שד
שד גדול בלוית ארבע שדונים, שניים מהם הוא 

נושא כאילו היו בניו.
גובה: 124 מ"מ

אמה, מלך השאול
מלך השאול מוקף בשדים. חלקם מטפסים על 

השער מאחוריו, אחרים ניצבים לפניו.
גובה: 99 מ"מ

Oni
A large Oni stands surrounded by four 
smaller Oni, two of whom he carries like 
children while two look up to him from 
the ground. 
Signed: Gyokuhide 
Height: 124 mm 

Emma-O, “King of Hell”
Emma-O surrounded by his Oni, some 
of whom climb over the gate behind him, 
while the rest sit in front of him. 
Signed: Gyokuhide 
Height: 99 mm 
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נגר
נגר מנסר לוח עץ.

גובה: 142 מ"מ
אורך: 188 מ"מ

Carpenter
A carpenter saws through a plank of wood. 
Saw and bucket attachments missing. 
Signature illegible.
Height: 142 mm
Length: 188 mm 
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אישה עם תינוק
אישה מבוגרת נושאת תינוק על גבה ומחזיקה 

סל נצרים בידה.
גובה: 150 מ"מ

הפחח עם קומקום הפלא
מעשה בפחח אשר רכש קומקום פלא מנזיר. 
הצליח  ובכך  בונה  צורת  מקבל  היה  הקומקום 
ולצבור ממון רב. לבסוף  לשעשע את ההמונים 
הוחזר הקומקום למנזר. הפחח מוצג עם קומקום 
הפלא בצורת בונה על גבו. הוא מלווה בנער צעיר .

גובה: 112 מ"מ 

Woman and Child
An old woman holds a basket in her hand 
and carries a young child on her back. 
Height: 150 mm 

Woman and Child
The woman holds aloft a basket in her left 
hand, and is accompanied by a young girl 
who holds both arms outstretched. Both 
are dressed in their finest kimono.
Signed: Homin
Height: 93 mm 
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מלקטי זרדים

זרדים, במנוחה מעשנים  שני גברים, מלקטי 
מקטרת. 

גובה: 188 מ"מ

Two Workers at Rest
Two wood gatherers take a break to smoke 
a pipe. 
Height: 188 mm 
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השד בעל הצוואר הארוך
שד מיוחד זה עומד על רגל אחת ומסובב ראש 

למבט אחורה.
גובה: 250 מ"מ

בעל מלאכה
יושב בסדנתו, מחזיק כלי עבודה בידו השמאלית. 

לימינו מונח תוף ולשמאלו קנקן תה.
גובה: 69 מ"מ

Rokurokubi “Long - Necked Demon”
Rokurokubi, a kind of Oni, stands on one 
leg, and twists his neck to look behind him.
Height: 250 mm 

Craftsman
A craftsman sits at a low wooden table 
holding a tool in his left hand. To his right is 
a drum, and to his left is a teapot. 
Height: 69 mm 
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117
חכם סיני מחזיק פרח

גובה: 180 מ"מ
Chinese Sage Holding a Flower 
Height: 180 mm 

סירה
חותרים,  בחוגגים,  ארוכה מאוכלסת  סירה 

מנגנים ושותים.
אורך: 184 מ"מ

חכם סיני
לבוש גלימה ארוכה ומחזיק צבי בידו הימנית 

וענף בשמאלית.
גובה: 273 מ"מ

Pleasure Boat
A long, narrow boat full of people engaged 
in various activities such as drinking, 
paddling, etc.
Signature: illegible.
Length: 184 mm

Chinese Sage
He is wearing a long flowing robe, holds a 
deer in his right hand and a branch in his 
left. 
Height: 273 mm 
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119
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גביע שנהב
מעוטר בעבודת שבכה בפרחים ודרקונים.

גובה: 142 מ"מ

Beaker
Beaker decorated with intricate pattern of 
dragons and floral designs. 
Height: 142 mm 

ניב שנהב קישוטי
מעוטר בפרחים בעבודת שבכה.

גובה: 265 מ"מ

מעמד וכדור שנהב סיני
א. מעמד לכדור שנהב, מעוטר בדמות נשיתה
מחזיקה ענף בידה הימנית ודלעת בידה השמאלית

גובה: 240 מ"מ 
ובתוכו  ב. כדור "חידה" סיני, כדור שנהב חלול 
תשעה כדורים מחוררים קטנים. הכדור החיצוני 
מגולף בדמויות אדם, בתים וסלעים. שולי הפתחים 
הפנימיים,  לכדורים  גישה  לצורך  המחוררים, 
מעוטרים עם צורות של עלי כותרת | גובה: 60 מ"מ

Decorative Ivory Tusk
Decorative carving, floral design. 
Height: 265 mm 

Stand and Ivory Ball
A. A stand for an ivory ball consisting of a 
female figure holding a branch in her right 
hand, and a gourd in her left | Height: 240mm 
B. Chinese ivory “puzzle” ball within ball.
A hallow ivory ball consisting of nine 
perforated balls. The outer ball is incised with 
images of people, houses and rocks. The edges 
of the apertures leading to the inner balls 
are decorated with petals | Height: 60mm
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בקבוק בשמים

בקבוק בשמים סיני, מעוטר בדמות "עוף החול" 
בצד אחד ובשיר סיני בשני.

גובה: 50 מ"מ

Chinese Snuff-Bottle
Snuff-bottle, decorated on one side with a 
picture of a phoenix, and on the other with 
a poem. 
Height: 50 mm 
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פגיון קצר
הנדן והידית עשויים משנהב ומעוטרים בעבודת 
גילוף. העיטור המחוטב בקפדנות מציג מראות 
ודרקון, על רקע של עננים  הווי ביתי, ציפורים 

וגלים מסוגננים.
אורך: 360 מ"מ

אינרו, קופסה לתרופות
קופסת עץ המכילה חמש מגרות. מעוטרת 
בציפורים עפות. לאינרו מחובר נצקה המציג 

סבל כורע נושא סל על גבו.
עץ. גובה: 70 מ"מ

Short Sword
Sword with incised ivory scabbard and  
handle. Meticulously decorated with 
domestic scenes, birds and dragon among 
stylized waves and clouds. 
Length: 360 mm 

Inro, “Medicine Case”
Wooden Inro box containing five drawers, 
and decorated on both sides with flying 
birds. Attached is a Netsuke of a kneeling 
porter, carrying a large basket on his back.
Wood. Height: 70 mm 



25

w w w . k f a r - s h e m a r y a h u . m u n i . i l  ,09-9506699 טל'   ,46910 שמריהו  כפר   13 היסוד  קרן   - שמריהו  כפר  מקומית  מועצה 

משפחת דנקנר בחרה להציב את האוסף המרהיב של פסלי השנהב, שנאסף על ידי זלמן ולילי דנקנר,

במרכז המבואה של בית וייל, המשמש כמרכז תרבותי לתושבי כפר שמריהו והסביבה.

ראשי המועצה המקומית כפר שמריהו, שפעלו להקמת מרכז וייל לתרבות ולאומנות, השכילו לשלב את האוסף המיוחד במקום ראוי,

המאפשר לציבור המבקרים לצפות, להתרשם וללמוד. 

המועצה המקומית ותושבי כפר שמריהו מודים למשפחת דנקנר על תרומתם לטיפוח התרבות והאומנות.

 The Dankner family has chosen to exhibit Salman and Lilly’s exciting collection of ivory statues at the center of the
 entrance hall of the Weil House, a cultural center for residents of Kfar Shmaryahu and neighboring areas. Leaders in the
 Kfar Shmaryahu local council active in the establishment of the Weil Culture and Arts Center have chosen to exhibit this

 special collection in a prominent place, allowing visitors to view this impressive collection and learn from it.

 The local council and residents of Kfar Shmaryahu thank the Dankner family for their contribution to the enhancement
of the Culture and Art Center.

The collection is exhibited at the
Weil Community Cultural Center
6 Hanoteya St.
Kfar Shmaryahu 46910
www.kfar-shmaryahu.muni.il

Dror Aloni
Mayor
kfar-shmaryahu

ג צ ו מ ף  ס ו א ה
יל לתרבות וקהילה י ו במרכז 

6 ע  ט ו נ ה  ' ח ר
4 6 9 1 0 ו  ה י ר מ ש ר  פ כ

www.kfar-shmaryahu.muni.il

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית

כפר שמריהו
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