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ע/   לאה אנקריֱאִלישָׁ

 

 

ס  דֵּ ִתי ַלַפרְּ ַנסְּ ִנכְּ שֶׁ  כְּ
ר  ת הַאחֵּ ִתי אֶׁ ַגשְּ  פָׁ

אִשית רֵּ י בְּ מֵּ ת יְּ שֶׁ ם ִמשֶׁ ה ִלי שָׁ ִחכָׁ  שֶׁ
ִטיעֹות.  ץ ִבנְּ ַקצֵּ יָׁה מְּ הָׁ  וְּ

סּות  ִפיקֹורְּ ד אֹוִתי תֹוַרת ַהאֶׁ  הּוא ִלמֵּ
ל יו"ד  ּה ַעל קּוצֹו שֶׁ נּו בָׁ ַדקְּ ִדקְּ ּה, וְּ אִשיתָׁ רֵּ  מֵּ

נּו בֹור סּוד  יֹותֵּ  ובהְּ
ל ַהִטפֹות. ת כֹּ נּו אֶׁ  ִאַבדְּ

 
ִרי ַהַדַעת,  ץ פְּ ִבים ַתַחת עֵּ ר ַוֲאִני יֹושְּ  הֲאחֵּ

ף  רָׁ ש ִנשְּ דָׁ ית ַהִמקְּ בֵּ  חֹוִזים בְּ
חֹוק,  ִאים ִפינּו צְּ ַמלְּ  ּומְּ

ינּו  ינֵּ ַמל בֵּ בֹות ַחשְּ כָׁ רְּ  מֶׁ
ינּו  ינֵּ ד עֵּ גֶׁ נֶׁ ִפים לְּ ִכים חֹולְּ לָׁ ל ַהמְּ כֹּ  וְּ

ל ַעל ִכנֹור  נֵּבֶׁ ר כְּ קֶׁ ל ַהשֶׁ יֹו שֶׁ ִטים ַעל יָׁפְּ ִביִאים פֹורְּ  ּונְּ
נּו. ִעים ִזַמנְּ ַהנְּ  לְּ

 
ר, ֲאחֵּ הָׁ ִכינּו, ֲאִני וְּ ל בָׁ בֶׁ רֹות בָׁ עָׁ  ַעל נְּ

שֹונָׁן נּו ִבלְּ י ַהִשיִרים שֹוַררְּ ִשירֵּ  וְּ
נּו,   ֲחמֵּ נָׁ ב לְּ ל זָׁהָׁ גֶׁ ן עֵּ הֶׁ נּו לָׁ פְּ רְּ בצֹּ  

ה ה ַדקָׁ מָׁ מָׁ ֱאֹלִהים קֹול דְּ קֹול הָׁ  וְּ

ִכי  א ּובְּ יֹומָׁ יִָׁני דְּ ס כֻּלֹו ִענְּ דֵּ ל ַהַפרְּ כֹּ .וְּ  
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ל/  לָׁ ִפיַנת חָׁ ן סְּ טֶׁ בֶׁ ב בְּ ג זָׁהָׁ  לאה אנקרידָׁ

 
 

ינּו. ינֵּ ה בֵּ בָׁ ִרים נָׁשְּ בָׁ  רּוַח ַהדְּ
יִמים ש אֵּ רָׁ ִמפְּ חּו לְּ תְּ יָׁה ִנמְּ דּונְּ י ַהנְּ ִדינֵּ  סְּ

ִדידּות  ַעל יָׁם ַהבְּ
ִלית. ֹּא עָׁ  )ַאתְּ ל

אֹות(. קָׁ ַפתְּ ַהרְּ ת מֵּ ַנעְּ ִמיד ִנמְּ  תָׁ
 

ִשי, קֹּ ְך ַרק בְּ ַע אֹותָׁ מֹּ ִתי ִלשְּ לְּ  יָׁכֹּ
ִלי ִכוּון,  קֹולֹות ִרֲחפּו בְּ

ש. מֶׁ ת ַהשֶׁ כֶׁ ַמֲערֶׁ  אֹותֹות ִמחּוץ לְּ
ר ִמיִגי יֹותֵּ ה צְּ לֶׁ ה ִנגְּ ל פֹּ פֵּ ר האָׁ מֶׁ  ַהחֹּ

יֹות בּו אֹותֹו ִלהְּ ִחשְּ  ִמשֶׁ
ל(. לָׁ ִפיַנת חָׁ ן סְּ טֶׁ בֶׁ ב בְּ ג זָׁהָׁ דָׁ קֹוִמי כְּ ט ִממְּ פֹּ  )ִאם ִלשְּ

 
ִליא,  ַהפְּ ִניֹות לְּ מָׁ חְּ יּו פָׁ ְך הָׁ לָׁ עֹות שֶׁ מָׁ  ַהדְּ

ַמַצב נֹוזֵּל עֹות בְּ לָׁ וי צְּ וֶׁ  ַיֲהלֹוִמים שְּ
ש. אֵּ  וְּ

 
ינּו, רֵּ כְּ עֹּ ה בְּ תָׁ יְּ ִרים הָׁ בָׁ ל רּוַח ַהדְּ  ֲאבָׁ

ן מָׁ ה ַגם רּוַח ַהזְּ תָׁ יְּ ְך הָׁ  כָׁ
ן ַאף ַעל ִפי כֵּ ד וְּ חָׁ ִכוּון אֶׁ שּות בְּ ִעיקְּ ַלְך בְּ הָׁ  שֶׁ

ינּו,  תֵּ ק ִמשְּ ַרחֵּ  ִהתְּ
ִחישֹות  ה ַהלְּ צֵּ ט ִבקְּ קֶׁ יָׁה ַגם ַהשֶׁ ְך הָׁ  כָׁ

נּו,  ֹּא ִדַברְּ ל ת שֶׁ ֱאמֶׁ ת הָׁ נַָׁהם אֵּ  שֶׁ
עֹור. ל הָׁ ְך ִקּיּומֹו שֶׁ  כָׁ

נּו.  ה אֹותָׁ לָׁ ִרים ִהגְּ בָׁ ַבע ַהדְּ  טֶׁ

ך,  שּותֶׁ ִעיקְּ יַנִים בְּ עֵּ י הָׁ ת ֲחִריצֵּ ב אֵּ יטֵּ ִתי הֵּ רְּ  ִהכָׁ
ר,  טֵּ ַסנְּ ב בְּ אֵּ י ַהכְּ ִבישֵּ ת גְּ  אֶׁ

ב. כּות ַהלֵּ פָׁ ת ַהַפכְּ  אֶׁ
 

ר:  שָׁ ַלת ַהבָׁ אֻּ  גְּ
ִעירֹות,  ִמידֹות זְּ ִפירָׁ יּו לְּ ְך הָׁ לָׁ עֹות שֶׁ מָׁ  ַהדְּ
ֱאִליִלים י הָׁ דֵּ י עֹובְּ ת ִבידֵּ בֶׁ ַחשֶׁ ת מְּ אכֶׁ לֶׁ  מְּ

ן. מָׁ י ַהזְּ דֵּ ַעבְּ  וְּ
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מקודדי כיוון )אדום( ותאי "סטארברסט" )ירוק(  תאי רשתית  

(02פוטוני )הגדלה: פי -דו בצילום מיקרוסקופ   

(0252אליהו אריק בוקובזה/ פליט )  

מ. אוסף פרטי.“ס 1*02*00שמן על בד, יציקת אלומיניום.   
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(0254אליהו אריק בוקובזה/ חתונה )  

א. “מ כ“ס 542*552שמן מעל אקריליק על בד. דיפטיך    
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, קריית אתא(. בוגרת תואר שני 5891) ילידת  לאה אנקרי 
בנוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית, דוקטורנטית 

 במחלקה למדעי המח במכון ויצמן למדע.

כחוקרת מח עוסקת במחקר הפעילות החשמלית  של 
הרשתית ומתמקדת בעיקר בתפישת תנועה. כחוקרת של 

 העולם, עוסקת בכתיבת שירה ומתמחה בשיחות סלון.

 .0257לשנת “ שירת המדע” זוכת פרס 

גרה בדרום תל אביב, פעילה חברתית כעמיתת אייסף 
 לשוויון הזדמנויות דרך השכלה גבוהה.  

, פריס, ממוצא 5800)יליד  אליהו אריק בוקובזה  
. בוגר לימודי רוקחות 0תוניסאי(. עלה לארץ בגיל  

באוניברסיטה העברית, ובוגר לימודי אמנות במכללה 
 קלישר.  -לאמנות פולק

עוסק בציור, פיסול, מיצב ואנימציה. הציג תערוכות יחיד 
רבות במוזאונים בארץ ובאירופה. עבודותי מתאפינות 

נאיבי צבעוני וקליל -בחותם סגנוני מובהק, בקו כמו 
 המסווה תדיר מבט ביקורתי.  

, 0224זוכה פרסי משרד התרבות לעידוד היצירה בשנים  
 .0251ובתחום היצירה הציונית  ב 0250

 חי ועובד במרכז תל אביב. 

(0252אליהו אריק בוקובזה/ מבדק ראייה )  

מ. “ס 77*00אקריליק על הדפס.   


