
 “להכיר ולהוקיר” -“ פתח תקוה עירי“    

 (9111-9191אריה דוברון ) -“ האספן מנוה עוז”

למשפחה חרדית בעיירה אופוצ'נה שבפולין. בגיל עשרים  6091-אריה דוברון )דוברוושקלנקה( נולד ב

 התפקר ונטה לציונות ולסוציאליזם.

-עלה עם אשתו לעתיד רוז'ה לישראל והתיישב בקיבוץ איילת השחר. משם עבר לקיבוץ גבעת 6090-ב

 השלושה ועבד בפרדסים.

 עוז בפתח תקוה ועבד כגנן בגינות פתח תקוה.-עזב את הקיבוץ ועבר לגור בשכונת נווה6091בשנת 

אל עולם האמנות התוודע בגיל שלושים, לאחר שנחשף לספר רפרודוקציות של מיכאלאנג'לו. מאז נדר 

"נדר לאמנות" והפך להיות "עבד לאמנות". חיידק האספנות שדבק בו דחק בו ללכת ברגל לעיתים 

מרחקים רבים כדי להגיע לתערוכות, להוציא כל פרוטה שהשתכר כדי לרכוש תמונות, להתחקות אחר 

אמנים בראשית דרכם ולבקר בסדנאות היצירה של הציירים לעיתים מזומנות. כך צבר אוסף מכובד של 

 .09-עד שנות ה 09-מיטב אמני הארץ משנות ה

אריה הקים בחצר ביתו גלריה בה תלה את התמונות שהחל לאסוף. חלק מהתמונות שקיבל מאמנים היה 

 בתמורה לעבודתו אצלם כגנן.

"תמונה היא כמו פרח, וכמו פרח, אם לא -אריה התייחס אל התמונות כפרחים יקרי מציאות. ואמר

 מביטים בה היא נובלת".

האוסף המכובד של אריה כלל יצירות של האמנים: אנה טיכו, משה מוקדי, חיים גליקסברג, נחום גוטמן, 

יוסל ברגנר, אהרון גלעדי, אריה לובין, אבא פניכל, צבי שור משה גת ואיזידור אשהיים נפתלי בזם, ישראל 

 פלדי, משה רוזנטליס ועוד.

 . 6091-חלק מאוסף זה תרם למוזיאון פתח תקווה ב

יצירות למוזיאון פתח תקוה לאמנות, האוסף נקרא על שם  699אריה דוברון תרם מעל  

 רוז'ה ואריה דוברון וזהו אחד האוספים המרשימים באוסף המוזיאון.

 באוסף תמונות מנופי הארץ ועבודת האדמה .ודיוקנאות של אמנים.

 תערוכות מאוסף זה הוצגו לזכרה של רוז'ה דוברון שהלכה לעולמה בכסלו תשל"ד.

 רוז'ה ואריה דוברון.היו חשוכי ילדים.

עוז. שנים לאחר מות רעיתו בגיל שמונים, צירף לחייו -מרבית חייו גר אריה בשכונת נווה

 אישה ושלוש בנות ולאחר מספר שנים עבר לגור בעיר.  

, בשריפה שאירעה בשעת לילה בעת שישן 6000בספטמבר  91 -ב 00הוא נפטר בגיל 

 בדירתו. איתו עלתה באש כל שארית האוסף של התמונות שהיו לו בביתו.

 אריה נטמן בבית הקברות בסגולה .

 במוזיאון פתח תקוה נערכה  תערוכה כמחווה לאספן מיוחד זה.

 )עליזה(  90-0669996או צרו קשר טלפוני  “חותם שלא תם -פתח תקוה”פורום לשאלות או הערות, שלחו הודעה ל

 ביבליוגרפיה   

  .6000ימים, ספטמבר  9רות מגד, "האספן", ידיעות אחרונות, 
 אוסף רוז'ה ואריה דוברון, אתר מוזיאון פתח תקוה לאומנות

http://www.petachtikvamuseum.com/he/Collection.aspx?eid=1094 

 קרינסקי, אתר מוזיאון פתח תקוה לאומנות  -סיגל קהת“, האספן”
http://www.petachtikvamuseum.com/he/Exhibitions.aspx?eid=713 

 אריה דוברון

 כתיבה ועריכה: עליזה וורם
 עריכה: רונית כהן

 3992ג, אפריל “ניסן תשע

 פריט מתוך אוסף דוברון
 19 -אנה טיכו, פרחים, סוף שנות ה

 פריט מתוך אוסף דוברון
 משה מוקדי

http://muni.tik-tak.co.il/web/forum/insub.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&kod=1886&c=902
http://www.petachtikvamuseum.com/he/Collection.aspx?eid=1094
http://www.petachtikvamuseum.com/he/Exhibitions.aspx?eid=713

