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HAPPY NEW YEAR

דגלים )2(, שמן על בד, 2011, 120/100 ס”מ
Flags (2), Oil on canvas, 2011, 120/100 cm
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חיה גרץ–רן
ילידת 1948, חולון, ישראל

-
חיה גרץ–רן, אמנית ישראלית עכשווית, מציירת ציור פיגורטיבי המתבסס על 
צילומים פרטיים ואנונימיים מבוימים. בפעולה הציורית שלה, יוצרת דימויים 
הישראלית.  החברה  של  להיסטוריה  המתייחסים  ומתבגרות,  ילדות  של 
הקמת  שנת   ,1948 )ילידת  האוטוביוגרפי  בין  כמטוטלת  נעות  עבודותיה 
חשיבות  לדורותיו.  הנשי  בקולקטיב  דמותה  של  ההשתקפות  לבין  המדינה( 
יצירתה היא ברצף הדיבור על יחסי אימהות בנות ועימות המיתוסים הנשיים 

מול המיתוס הגברי עליו התחנכה: "טוב למות בעד ארצנו".

חיות, צל, מקטעי–גוף, ארנבות, קיפודים, סוריקטות, ילדות מוציאות לשון, נוף 
תחבושות,  דם,  כתמי  סנדלים,  חלוצות,  חיתוך,  קרשי  על  ציור  ישראל,  ארץ 
אובייקטים וצעצועי ילדים הופכים לחלק מהבד הלבן המשמש מצע לפעולת 

הציור.
באופן  גרץ–רן  מתייחסת  ודגלים",  "שדות  שלה,  האחרונה  הציורים  בסדרת 
משברים  האחרונות.  בשנים  הישראלית  החברה  חווה  אותם  למשברים  ישיר 
אשר באים לידי ביטוי בקריסת האתוס הציוני ובשבר החברתי. סמלי אתוס 
של  מחודשת  לבדיקה  אותה  משמשים  התקופה(  בצילומי  )שמקורם  וגבורה 

המציאות הישראלית העכשווית.

קולקטיבי  לזיכרון  בזיקה  הנשזר  ביוגרפי  סיפור  מהדהד  עבודותיה  "ברקע 
זו. עבודותיה מיטיבות לבטא מערכות יחסים  המשותף לרבים מאיתנו בארץ 
במערכות  היחסים  מבנה  השתקפות  מהן  ונרמזת  המשפחתי  בתא  מורכבות 
החברה. רבות מעבודותיה יוצאות מנקודת מוצא של צילום , כמו ניפתח אלבום 
משפחתי למרחבים חדשים ,קיבל נשימה של ציור אך שימר את הפגיעות של 
חדשים  בתנאים  לשרוד  ההרואי  המאמץ  את  מתעד  כמו  הציור  המצולמים: 
הנחשפות  הדמויות  של  היומיומי  למאבק  נוסף  עומק  ומעניק  ישראל  בארץ 

לשמש מזרח תיכונית וחברה תובענית ומגייסת" ]גליה בר–אור(

עבודותיה נכללות באוספים מוזיאלים והן באוספים פרטיים.
מתגוררת בקרית–טבעון. הסטודיו ממוקם בקיבוץ שער העמקים )הסמוך(.

Haya Graetz-Ran
Born in 1948, Holon, Israel
-
Haya Graetz-Ran, a contemporary Israeli artist, paints figurative 
paintings that are based on private and anonymous posed photo-
graphs. In her artistic action she creates images of  girls and matur-
ing girls that relate to the history of  the Israeli society. Her works 
vary between the autobiographical (born in 1948, the year of  dec-
laration of  the state of  Israel) and the reflection of  her own image 
in the feminine collective over its generations. The importance of  
her work is established upon the continuous dealing with mother-
daughter relationship and the confrontation of  the feminine myths 
with the masculine myths, expressed with the famous phrase, “It is 
good to die for our own country”, on which she was raised upon. 

Animals, shadows, body parts, rabbits, hedgehogs, girls sticking out 
tongues, Israeli landscape, painting on wooden surfaces, sandals, pio-
neers, blood stains, bandages, objects and children toys, all become 
part of  the canvas that is used as a platform for the act of  painting. 
In her last series of  paintings, “Fields and Flags”, Graetz-
Ran directly refers to crises undergone by the Israeli soci-
ety over the recent years. Crises that are expressed in the col-
lapse of  the Zionist ethos and in the social fracture. Symbols of  
ethos and heroism (that are based on historical photographs) 
serve her in the reexamination of  the Israeli reality these days. 

“The settings in Graetz-Ran’s works resonate a biographical story 
that is woven together with a collective memory that many of  us 
share in this country. Her works do well in expressing the intricate 
relationships in the family unit and they hint at the reflection of  the 
relationship structure of  the social system. In many of  her works the 
point of  departure is photography, as if  a family album expands to 
new horizons, receives a breath of  painting but preserves the vulner-
ability of  the subjects: the painting seemingly documents the heroic 
effort to survive in the new conditions in the land of  Israel and be-
stows further profoundness to the daily struggle of  the characters that 
are exposed to a middle-eastern sun and a demanding and enslaving 
society.” (Galia Bar-Or)

Haya’s artworks are privileged to be included in museum collec-
tions as well as in private collections. is located in Kibutz Sha’ar 
Ha’amakim.

FedEx Express Israel:
FedEx Express is the leading Express Transportation Company in 
the world. F.C. (Flying Cargo) Express Ltd. (FedEx Express Israel), 
is the Exclusive licensee of  FedEx in Israel since 1990, and part of  
the F.C (Flying Cargo) Group of  companies providing a wide range 
of  Supply Chain Solutions, Transportation and Logistics solutions 
for the Israeli and International market. FedEx Express is operates 
a daily freighter aircraft to and from Israel,  since 1997. This allows 
us to guarantee competitive transit time to Worldwide destinations.

Service Portfolio - Variety of  Services and Solutions:
FedEx Express provides a wide range of  Express Shipping solutions 
for packages and cargo in all weights and sizes, to over 220 destinations 
worldwide, including Heavyweight shipping solutions and 3rd Party 
Shipments. In addition, FedEx Express offers Same Day Delivery to 
most destinations in Israel, using the FedEx Today service for inbound 
shipments in any value (including High Value - over USD 1,000), as 
well as Value-Added solutions for Supply Chain Management services, 
Temperature-Controlled shipping, and a variety of  advanced tech-
nological and customer automation solutions. Alongside the various 
international Express services, FedEx Express provides Domestic 
Distribution services in Israel, with a Same Day & Next Day delivery 
commitment for most destinations in Israel.

The Choice of  the Business Sector:
FedEx Express has been chosen, for over a decade, as the fastest and 
most professional & reliable Express Transportation Company in Israel 
in a survey carried out by the Geocartography Institute for the “Test 
of  the Nation” among senior managers and decision makers in the 
Israeli business sector, due to its understanding of  the customer needs 
and the combination of  personal service and uncompromising pro-
fessionalism, that express themselves in the most important aspect 
of  all – customer satisfaction and an outstanding service experience.

FedEx Express ישראל:
 FedEx Express הינה חברת תובלת האקספרס המובילה בעולם. 

אף.סי )פליינג קרגו( אקספרס בע"מ )FedEx Express ישראל(.
הינה הזכיינית הבלעדית של FedEx Express בישראל החל משנת 1990.

אף.סי )פליינג קרגו( אקספרס בע"מ הינה אחת  מהחברות בקבוצת
אף. סי )פליינג קרגו( המעניקה מגוון שירותי ניהול שרשרת אספקה, תובלה 

ולוגיסטיקה לשוק הישראלי והבינלאומי.
 FedEx Express הינה חברת האקספרס  מפעילה מטוס מטען בטיסה יומית 
לישראל וממנה משנת 1997 ברציפות. עובדה זו מאפשרת לנו להתחייב לזמני 

מסירה קבועים בעולם כולו.

סל השירותים - מגוון שירותים ופתרונות:
 FedEx Express מעניקה מגוון רחב של פתרונות אקספרס מהירים במיוחד 
ביבוא וביצוא, המאפשרים שילוח של חבילות ומטענים בכל גודל ובכל משקל 
יבוא ביום הגעתם לישראל,  ליעדים השונים ברחבי העולם, מסירת משלוחי 
פתרונות שילוח למשלוחים כבדים במיוחד ושירות משלוחי צד שלישי, כמו גם 
פתרונות משלימים לניהול שרשרת אספקה, שילוח מבוקר-טמפרטורה ומגוון 

פתרונות טכנולוגיים מתקדמים.
 FedEx Express מעניקה  הבינלאומיים,  האקספרס  שירותי  למגוון  בנוסף 
ישראל שירותי הפצה פנים-ארציים, תוך התחייבות למסירה ביום העסקים 

הבא למרבית היעדים בישראל.

הבחירה של המגזר העסקי:
כחברת  ברציפות,  מעשור  למעלה  כבר  נבחרת,  ישראל   FedEx Express
גיאוקרטוגרפיה  בסקר  ביותר  והמקצועית  המהירה  האקספרס  תובלת 
החלטות  ומקבלי  בכירים  מנהלים  בקרב  המדינה  של  המבחן  עבור  הנערך 
במגזר העסקי. כל זאת הודות להבנת צרכי הלקוח והשילוב בין שירות אישי 
ומקצועיות ללא פשרות הבאים לידי ביטוי בהיבט החשוב ביותר - שביעות 

רצון הלקוח וחוויית שירות שאין שנייה לה.

Contact | פרטי התקשרות

Website: www.graetz-ran.co.il

E-mail: haya@graetz-ran.co.il

Phone (Cell.): 972-54-4983525

Phone (Studio): 972-4-9535884



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

40

39

38

37

36

35

September 09/2012 אלול-תשרי תשע״ג ספטמבר

ערב ראש השנה
Rosh Hashana 

Eve.

ראש השנה
Rosh Hashana

ראש השנה
Rosh Hashana

כט 16ו 22 א 17ג 19 ד 20 ב 18ה 21

יום כיפור
Yom Kippur

ערב יום כיפור
Yom Kippur

Eve.

ז 23 ח 24י 26 יא 27 ט 25יב 28 יג 29

יד 1

כב 9 כג 10כה 12 כו 13 כד 11כז 14 כח 15

יד 30
ערב סוכות

Succot Eve.

טו 2כא 8 טז 3יח 5 יט 6 יז 4כ7

Labor Day

שדות )2(, שמן על בד, 2012, 120/140 ס”מ
Fields (2), Oil on canvas, 2012, 120/140 cm



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

44

43

42

41

40

יום הזיכרון ליצחק רבין
Memorial Day of

Yizhak Rabin

א חוה"מ
Succot

סוכות
Succot

ב חוה"מ
Succot

ג חוה"מ
Succot

ד חוה"מ
Succot

ה חוה"מ
Succot

הושענא רבה
Hoshana Raba

שמחת תורה
Somhat Tora

October 10/2012 תשרי-חשון תשע״ג אוקטובר

כח 14ד 20

ה 21 ח 24

כט 15א 17

ו 22

ב 18

ט 25 י 26

ל 16ג 19

ז 23 יא 27

יב 28

כ 6

כא 7 כד 10

יז 3

כב 8

יח 4

כה 11 כו 12

יט 5

כג 9 כז 13

טז 2

יד 30

טו 1

יג 29 טו 31

Halloween

בת לוקחת בן, שמן על בד, 2003, 100/120 ס”מ
Girls Holds’ a Boy, Oil on canvas, 2003, 100/120 cm



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

48

47

46

45

44

November 11/2012 חשון-כסלו תשע״ג נובמבר

כו 11ג 17 כז 12כט 14 א 15 כח 13ב 16

ד 18 ה 19ז 21 ח 22 ו 20ט 23 י 24

טז 1יח 3 יז 2

יט 4 כ 5כב 7 כג 8 כא 6כד 9 כה 10

יא 25 יב 26יג 27טו 29 יד 28טז 30

 Thanksgiving
Day

יובל עם ארנבות, שמן על בד+אובייקטים, 2008, 70/125 ס”מ
Yuval with Rabbits, Oil on Canvas+Objects, 2008, 70/125 cm



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

1

52

51

50

49

48

December 12/2021 כסלו-טבת תשע״ג דצמבר

כה 9ב 15

ג 16 ו 19

כו 10כח 12

ד 17

כט 13

ז 20 ח 21

כז 11א 14

ה 18 ט 22

י 23

יז 1

יח 2 יט 3כא 5 כב 6 כ 4כג 7 כד 8

יז 30

יב 25יד 27 יא 24טז 29

יח 31

יג 26טו 28

חנוכה א
Hanukka

חנוכה ב
Hanukka

חנוכה ג
Hanukka

חנוכה ד
Hanukka

חנוכה ה
Hanukka

חנוכה ו
Hanukka

חנוכה ז
Hanukka

חנוכה ח
Hanukka

Christmas Day

שמיר בתל–חי, שמן על בד, 2009, 80/100 ס”מ
Shamir at Tel-Hai, Oil on canvas, 2009, 80/100 cm

צום
Fast



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

5

4

3

2

1

January 01/2013 טבת-שבט תשע״ג ינואר

ב 13ח 19

ט 20 יב 23

ג 14ה 16

י 21

ו 17

יג 24 יד 25

ד 15ז 18

יא 22 טו 26

טז 27

כה 7כז 9 כח 10 כו 8כט 11 כד 6א 12

כ 31

כא 3

יח 29

יט 1 כג 5

יז 28

כב 4

יט 30

כ 2

ט"ו בשבט
Tu Bishvat 

New Year's Day

אמא ,ילדה וצל, שמן על בד, 2003, 100/120 ס”מ
Mother, girl & Saddow, Oil on canvas, 2003, 100/120 cm



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

9

8

7

6

5

February 02/2013 שבט-אדר תשע״ג פברואר

ל 10ו 16

ז 17 י 20

א 11ג 13

ח 18

ד 14

יא 21 יב 22

ב 12ה 15

ט 19 יג 23

יד 24יח 28

כג 3 כד 4כו 6 כז 7 כה 5כח 8 כט 9

טז 26

כב 2

טו 25

כא 1

יז 27
פורים
Purim 

תענית אסתר
Fast

שושן פורים
Shushan Purim

Valentine's Day

שדות )1(, שמן על בד, 2012, 90/140 ס”מ
Fields (1), Oil on canvas, 2012, 90/140 cm



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

14

13

12

11

10

9

March 03/2013 אדר-ניסן תשע״ג מרץ

כח 10ה 16

ו 17 ט 20

כט 11ב 13

ז 18

ג 14

י 21 יא 22

א 12ד 15

ח 19 יב 23

יג 24יז 28

כא 3 כב 4כד 6 כה 7 כג 5כו 8 כז 9

כ 31

טו 26

כ 2

יד 25יט 30

יט 1

טז 27יח 29

ערב פסח
Passover Eve.

פסח
Passover

א' חוהמ"פ
Passover

ב' חוהמ"פ
Passover

ג' חוהמ"פ
Passover

ד' חוהמ"פ
Passover

ה' חוהמ"פ
Passover

ורדה נמה, שמן על בד, 2007, 70/125 ס”מ
Varda Sleeps, Oil on canvas, 2007, 70/125 cm



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

18

17

16

15

14

04 April

April 04/2013 ניסן-אייר תשע״ג אפריל

ד 14י 20

יא 21 יד 24

ה 15ז 17

יב 22

ח 18

טו 25 טז 26

ו 16ט 19

יג 23 יז 27

כא 1כב 2כד 4 כג 3

יח 28

כז 7 כח 8ל 10 א 11 כט 9ב 12 ג 13

כ 30

כו 6

יט 29

כה 5

שביעי של פסח
Passover

יום הזיכרון
לחללי צה"ל

Memorial Day

ל"ג בעומר
Lag Ba'Omer

יום העצמאות
Independence Day

יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

Holocaust Day

חברים, שמן על בד, 2007, 73/92 ס”מ
Boys, Oil on canvas, 2007, 73/92 cm



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

22

21

20

19

18

May 05/2013  אייר-סיון תשע״ג מאי

ג 12ט 18

י 19 יג 22

ד 13ו 15

יא 20

ז 16

יד 23 טו 24

ה 14ח 17

יב 21 טז 25

כב 2

כא 30

כא 1

יז 26כ 29

כה 5 כו 6כח 8 כט 9 כז 7א 10 ב 11

יט 28

כד 4

יח 27

כג 3

כב 31

יום ירושלים
Jerusalem Day

שבועות
Shavuot

ערב שבועות
Shavuot Eve.

שדות )3(, שמן על בד, 2011, 90/140 ס”מ
Fields (3), Oil on canvas, 2011, 90/140 cm



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

27

26

25

24

23

22

June 06/2013 סיון-תמוז תשע״ג יוני

א 9 ב 10ד 12 ה 13 ג 11ו 14

יד 22

כב 30

יט 27 יח 26כא 29

ז 15

ח 16 ט 17יא 19 יב 20 י 18יג 21

כג 1

כד 2 כה 3כז 5 כח 6 כו 4כט 7

טו 23

ל 8

טז 24יז 25 כ 28

קיפודים, שמן על בד, 2008, 70/125 ס”מ
Hedgehogs, Oil on canvas, 2008, 70/125 cm

צום
Fast



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

31

30

29

28

27

July 07/2013 תמוז-אב תשע״ג יולי

יג 20

ו 13

ז 14

כט 7

יד 21 יז 24

י 17

ג 10

ח 15

א 8

טו 22

יא 18

ד 11

יח 25 יט 26

יב 19

ה 12

ט 16

ב 9

טז 23 כ 27

כד 2כו 4 כג 1כח 6 כה 3כז 5

כא 28כד 31 כב 29כג 30

פרובנס, שמן על בד, 2003, 79/130 ס”מ
Provence, Oil on Canvas, 2003, 79/130 cm

Independence
Day

צום
Fast



Sat שבתSun ראשון Wed רביעי Thu חמישי Fri שישיTue שלישיMon שני

35

34

33

32

31

August 08/2013 אב-אלול תשע״ג אוגוסט

יא 17

יב 18 טו 21

ח 14

יג 19

ט 15

טז 22 יז 23

ז 13י 16

יד 20 יח 24

כח 4

כה 1

כג 29

ל 6ב 8

כז 3

כה 31

ו 12

כט 5

כו 2

ג 9

כב 28

א 7

יט 25

ה 11

כא 27

ד 10

כ 26 כד 30

משחקי מלחמה, שמן על בד, 2010, 80/100 ס”מ
War Games, Oil on canvas, 2010, 80/100 cm


