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סטודיו אבא אבן מציע ללקוחותיו שירותים של 
סיתות אומנותי, שחזור ושימור מבני אבן, על 

פי אמות המידה המחמירות ביותר באירופה.

צוות הסטודיו מבצע עבודות סיתות ושימור 
באתרים ארכיאולוגיים,  בתי כנסת וכנסיות, 
מוזיאונים, בנייני יוקרה, מצבות ואנדרטאות.



אוהד כהן

כיליד צפת, מבני אבן סבבו אותי במשך רוב שנותי.  עוד 
כילד אני זוכר את ההרגשה החמה שנותן בית אבן. בטיוליי 

בארץ ובעולם תחום סיתות האבן משך אותי יותר מהכל. 
הבנתי שזאת תיהיה דרכי המקצועית. תשוקה זו בוערת בי 

עד היום.
 

במסורת האירופאית, אמני הסיתות זכו ליוקרה והוקרה על 
אמנותם, עם השנים, נעלמו אמנים אלה ואת מקומם של 

רבים מהם, תפסו מכונות עיבוד. החלטתי שאני אחזיר 
לאמנות הסיתות את היוקרה והאיכות, כמו שהיה פעם. 



מצבה למשפחת פאר

מצבה בעיצוב אדריכלי אלגנטי. 
סיתות ידני באבן קבטייה צחה בגווני בז׳ בהיר.

גושי הסלע המרובעים צפים על גבי מוטות 
נירוסטה שמעוגנים לבסיס.

המצבה משלבת ריחוף וחיבור לאדמה באותו 
הזמן.

לעמוד הפרויקט באתר אבא אבן

https://www.abbaeven.com/tombstone-for-the-peer-family


שם המשפחה סותת בדגם בולט, ושמו של 
הנפטר סותת ע״י אזמל.

 
המצבה נראית מעודנת וקלילה למרות 

שמשקלה עולה על 1.3 טון.



המשפחה ביקשה להראות את אופיו של 
הנפטר, ולעצב מצבה שתראה זאת.

המצבה עומדת בבית העלמין ״מורס״ וטובלת 
בירוק של צפון-מערב גרמניה.

לעמוד הפרויקט באתר אבא אבן

מצבה למשפחת נות׳רס

https://www.abbaeven.com/tombstone-in-personal-design


הסקיצה עוצבה ביחד עם משפחת הנפטר, 
כלל הכנת מודלים לפרחים שהנפטר אהב 

כל כך.
המצבה עומדת, מלפנים האבן קמורה, 

גימור משתנה. 
חומר בשם דיאבס, אבן גיר ירקרקה-

שחורה.



מצבה מסלע טבעי, שחולץ מהאדמה מסביבת 
ביתה של המנוחה.

הסלע הוא גיר רך עם בולבוסי צור קשה, 
והותאמה למצבת בעלה של המנוחה שנחה על 

ידה. 
כדי להשיג הצללה נוספת - כל האותיות נכתבו 

עם אזמל.

לעמוד הפרויקט באתר אבא אבן

מצבה למשפחת אנגל

https://www.abbaeven.com/tombstone-for-vera-engel


בנוסף לטקסט ביקשה המשפחה 
להוסיף תבליט של אדום חזה - ציפור 

שנהגה לבקר את המנוחה.

התבליט יצר מקווה מים זעיר, ממנו 
באות הציפורים לשתות לאחר הגשם.



כרית מצבה 
למשפחת שחם

יצירת כרית עומדת למצבה.
עבודה לפי סקיצה של הלקוח, הכנפיים 

והאותיות סותתו באיזמל בלבד.



התבליט מבוסס על רישומים חופשיים 
של בני משפחת הנפטר.



אנדרטה לנופלי שייטת 13
פרויקט הנצחת חללי שייטת 13 לדורותיהם. 

הטבעת 12 לוחות מתכת עם שמות הנופלים בתוך 
בולדרים טבעיים ביער עופר בהרי הכרמל.

לעמוד הפרויקט באתר אבא אבן

https://www.abbaeven.com/memorial-site-for-shayetet-13


העבודה נעשתה בצורה מדוייקת ע״מ להתאים 
את הפח הגלי בצורה מושלמת לאבן שלא יוכל 

להיכנס לום ולגנוב את המתכת.

לא נחסך שום זמן - כל הפינישים בוצעו עם 
אזמל - להיכנס לפרטים הכי קטנים.



מצבה למשפחת לוטן
סיתות ידני של אבן קבטייה בגווני פנינה לטובת 

מצבה מורכבת, מזמין המצבה, אדריכל במקצועו, 
עיצב מצבה אומנותית ע״י משחק בגיאומטריה 

ובמרחב.

ההחלטה על טקסטורות היתה משותפת, ונעשתה 
בסטודיו מול עיניו של המזמין.

לעמוד הפרויקט באתר אבא אבן

https://www.abbaeven.com/tombstone-for-the-lotan-family


הלקוח היה אדריכל, ודרישתו היתה 
דיוק מקסימלי בכל השרטוטים, עקב 

כך לביצוע של המצבה נדרש ידע טכני 
ודיוק, כדי לממש את שאיפותיו.

הכיתוב במצבה נכתב ביד עם אזמל 
ומקבת כמו שכתבו על אבן ב-4000 

שנים האחרונות.  איכות מוכחת 
שמעניקה לכתב להיראות עם אור 

מועט מאוד, בלי צורך בצבע.



                    כיתוב ושיפוץ מצבה קיימת -
משפחת אליאב

שיפוץ וכיתוב שם נוסף באיזמל על מצבה אומנותית 
במשקל 1.2 טון. 

בית העלמין טרומפלדור, תל אביב.

לעמוד הפרויקט באתר אבא אבן

https://www.abbaeven.com/tombstone-for-the-eliav-family


הפרויקט המקורי כלל הנפת המצבה, הטמנת המנוחה, 
הוספת טקסט בעזרת איזמל ולא בעזרת התזת חול, 

ולהחזירה למקום. עקב הנפה לא מקצועית ע״י עובדי 
המקום המצבה ניזוקה.

האתגר היה לאתר תותבים מאותו חומר בדיוק, ולהתקינם 
היכן שהיו שברים, בנוסף כתיבה על האבן בשטח, ולא 

בנוחיות בית המלאכה.



מצבה למשפחת ארבל
מצבה מאבן טבעית מאזור ביתו של המנוח.

יצרנו טקסט הרמוני שלא נופל לתוך החורים 
הטבעיים של האבן, ועובר לידו.

האותיות סותתו עם אזמל בלבד ונצבעו בכחול-אפור 
לאחר מכן.





תודה רבה
אוהד כהן | סטודיו אבא אבן

053-2151437
ohad@abbaeven.com
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