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השכלה:
 6009אקוויוולנט לתואר ראשון ,משרד החינוך.
 6000 -4661תוכנית לימודי ההמשך ,אקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל" ,ירושלים
 4611-4664תעודת הוראה ,המדרשה למורים לאמנות ,רמת השרון

ניסיון אקדמאי -הוראה:
 1002-1022החוג לעיצוב פנים ,המסלול האקדמי,המכללה למנהל ; המסלול לאמנות,המכללה להוראת
הטכנולוגיה ,ביה"ס קלישר ,תל אביב  1001השתלמות למורים לאמנות ,עבור משרד החינוך,קיבוץ מזרע; 1002-
 1001לימודים חוץ אקדמאים ,המכללה להוראת הטכנולוגיה ,בית ספר קלישר ,תל אביב;  1001השתלמות למורים
לאמנות עבור משרד החינוך במסגרת המכללה להוראת הטכנולוגיה ,בית ספר קלישר ,תל אביב; 1002-1000
סדנאות קיץ ,מתא"ן (מפעל תרבות אמנות נוער) ,גבעת חביבה  2991-2999מורה לפיסול ,אורט אבין,רמת גן;
 2991-2991מורה לפיסול ,מרכז מאירוף לחינוך לאמנות ,מוזיאון תל אביב;  2992-2999מורה לפיסול  ,בית הספר
לאמנות,קלישר;  2992-2911אסיסטנט לפיסול ,המדרשה למורים לאמנות

תפקיד ניהולי:
ניהול מחלקת הפיסול ,בית הספר לאמנות קלישר

תערוכות יחיד:
" 6040שבר ,תיקון" ,בית האמנים ,תל אביב.
" 6000גן ,פסלים ".מוזיאון הרצליה לאמנות
" 4661שיוט" ,סדנאות האמנים ,תל אביב

תערוכות קבוצתיות:
 "WOOD" 6046בית הייטאצ' הרצליה
Exposition Consul'Art Au Palais des Arts à Marseille 6046
Freedom of expression, The Cube Gallery, Manchester 6044
The Gallery Soho, London
" 6040הזקן",אוניברסיטת בן גוריון
"ציפורי טרף ,ציפורי שיר" ,גלריה צדיק ,יפו.
" 6006יחד" ,גלריה ארליך ,תל אביב
"עפיפונים" ,גלריה צדיק ,תל אביב
"זולו" ,מוזיאון גוטמן ,תל אביב
 " 6001חלל/חסום" ,כברי גלריה לאמנות עכשווית ,קיבוץ כברי
“Art Of Emergency", Artneuland Gallery, Berlin
" לונה פארק שאין דומה לו"" ,אוהבים אמנות שדרות רוטשילד ,תל אביב
" 6001הא מנות הסודית" ,בנק לאומי ,תל אביב
"מבטים על דיוקן" ,גלריה דנון ,תל אביב

"מרחב /רחוב" ,משכן האמנים ,הרצליה
"פונוגרפיה אהובתי" ,בית האמנים ,תל אביב
"בחסות האור" ,נגה היקרה ,תל אביב
"ניסוי כלים  ,"5מרכז ביקורי העיתים ,תל אביב
" 6009ניסוי כלים  ,"6מרכז ביכורי העיתים ,תל אביב
"דו"ח מחלה" ,המחלקה לאמנויות ,אוניברסיטת בן גוריון
" 6005עבודת צוות" ,הגלריה ע"ש רחל וישראל פולק (קלישר) ,תל אביב
"רשות הרבים" ,תערוכה בסלונה לאונג' בר ושכונת נגה ,תל אביב
" 6001בובה של תערוכה" ,זמן לאמנות ,תל אביב
"אומנות ישראלית מאוסף בנק דיסקונט" ,מוזיאון תל אביב
"גינת מחמד" ,מרכז ההנצחה ,קרית טבעון
" 6003טבע שלא כדרך הטבע" ,מוזיאון ינקו דאדא ,עין הוד
"שיבת ציון -מעבר לעקרון המקום" ,זמן לאמנות ,תל אביב
" 6006פרשת המים",פסטיבל לתאטרון אחר ,עכו
"האמיני יום יבוא" ,גלריה לאמנות ,אום אל פאחם ,גלריה רוזנפלד ,תל אביב
"אין בית",גלריה סדנאות האמנים,ירושלים
" 6004בילדקס" ,גני התערוכה תל אביב
" 6000אודרדק",גלריה פופולוס תל אביב
לימודי ההמשך ,אקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל" ,ירושלים
"סלון הסתיו" ,פריז
 4666פרס עידוד היצירה ,בית האמנים ,תל אביב
גלריה סותביס ,תל אביב
הביאנלה לאמנים צעירים ,רומא
" 4661מהכבל לחוט" ,גלריה סות'ביס ,תל אביב
 " 4661המדרשה" ,מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית
" ארטשמוקוס",גלריה לימבוס ,תל אביב
 ,”The lost and found" 4669גלריה מרי פאוזי ,תל אביב
" 4665אסופת קיץ" ,גלריה נלי אמן ,תל אביב
" הצעה לסלון הסתיו" ,מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית
"מקטעים" ,מוזיאון ינקו דאדא ,המשכן לאמנות חולון ,מוזיאון ערד
 4661מלגת קרן התרבות אמריקה ישראל,מוזיאון עין חרוד
"צילום פיסול" ,גלריה קדמת עדן ,תל אביב
"בין החרכים" ,מוזיאון מגדל דוד ,ירושלים (ארטפוקוס)
"אחי השמש ,אחותי הלבנה" ,סדנאות האמנים  ,תל אביב (ארטפוקוס)
"נטורליזם ,נו אז מה?",הסדנא החדשה לאמנות רמת אליהו
 4663מלגת קרן התרבות אמריקה ישראל ,הגלריה האוניברסיטאית ,תל אביב
"אנטיפאטוס" ,מוזיאון ישראל ,ירושלים
פרס האמן הצעיר ,בית האמנים  ,תל אביב
 4666גלריה "יפת  ,"61יפו
גלריה שרה קונפורטי ,יפו
"דו מימד /תלת מימד" ,פסטיבל ישראל ,ירושלים
מלגת קרן התרבות אמריקה ישראל ,מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית
 4664מלגת קרן התרבות אמריקה ישראל ,מוזיאון חיפה
בוגרי המדרשה ,אגודת האמנים ,תל אביב

עבודות חוץ
" 6046דמעה ונחמה" ,בית יד לבנים ,רמת השרון.
" 6001הבודהה של השקים" ,גן הפסלים של לוץ אקרמן ,גאופלדן ,גרמניה
" עולמי" ,חברת הכשרת היישוב ,הרצליה פיתוח.
" 6001אנדרומדה" ,החוג לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת באר שבע
 6005קיר ,זמן ,זיכרון בי"ס תיכון לאמנויות  ,עירוני א' ,תל אביב
 6003מרכז מידע ואמנויות ,גבעת זאב
פסל לזכר רייצ'ל קורי,בית סחור ,מזרח ירושלים
 6004בי"ס עמל ב' ,פתח תקווה (שלושה פסלים)
בי"ס אורנים ,רמת השרון

 6000חברת ירדן ,פריז
 4661פארק רעננה
רחוב ויצמן ,רעננה
 4669מוסד בר דרור ,פתח תקווה

עבודות קיר
 6004בנק דיסקונט ,סניף " על האילון" ,אזור התעשייה מערב ראשון לציון

פרסים ומלגות
 6001מלגת שהייה ,לוץ אקרמן ,גאופלדן ,גרמניה
"אמנות אין סוף" ,בנק מיזרחי טפחות ,מקום שני
מלגת תמיכה -מפעל הפיס ,עבור העבודה "לילה אחד"6001 ,
 4666מלגת שהייה ,סיטה ,פריז
 4661פרס עידוד היצירה
 4661מלגת קרן התרבות אמריקה ישראל
 4663פרס אמן הצעיר
מלגת קרן התרבות אמריקה ישראל
 4666מלגת קרן התרבות אמריקה ישראל
 4664מלגת קרן התרבות אמריקה ישראל
 4660מלגת הצטיינות בלימודים ,המדרשה למורים לאמנות ,מכללת בית ברל

עבודות באוספים
אוסף אורה גולדנברג ,תל אביב
אוסף אילה זקס ,ירושלים
אוסף זהבה אדירי ,פריז
אוסף ג'רום ואלן שטרן ,ניו יורק
אוסף עדנה קוברסקי ,תל אביב
אוסף אילן ויזגן ,תל אביב
אוספים פרטיים נוספים בארץ ובחו"ל

