
 ציונים ביוגרפיים
 

  אביב, יפו. -. חי ועובד בתלבשפרעם 1955נולד בשנת 
 
 

 בעל תואר באמנות, אוניברסיטת חיפה -  1980
 לימודי תואר שני באמנות, אוניברסיטת תל אביב -  1981

 
 

 הוראה
 

 מרצה בכיר, המדרשה הפקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל -  1987מאז 

 ה לאמנות, מכללת תל חימור -  1987מאז 

 עמית הוראה ,אוניברסטת חיפה -         2014

  ,לימד במכללת קיי, באר שבע, ובית ספר מימד בתל אביב.  כמו כן 
 

 
 פרסים

 
 פרס יד ליעד, מטעם נשיא מדינת ישראל     1987

 פרס קולינר מטעם מוזיאון ישראל, ירושלים     1990

 רוטרי בישראלפרס רוטרי מטעם איגוד ה     1993

 פרס עידוד היצירה מטעם שר החינוך והתרבות     1996

 פרס ההתפנות מטעם שר התרבות והספורט     2000

 פרס מפעל הפיס להפקת קטלוג ותערוכה     2013

         
 

 תערוכות יחיד
 

 שולי פוייר :אוצרת .חיפה ,, גלריה אבא חושי"לחשים"      -    1980
 

 אביב-תל ,90גלריה אחד העם  ",וריםצי"      -    1985
 

 אביב-תלרגע, גלריה  "פורטרט עצמי"      -    1986
 

  יגאל צלמונה :וצר. א,  מוזיאון ישראל, ירושלים"רגע במוזיאון ישראל"      -    1987
 

 אביב-ארטיפקט, תל ",קורבן"      -          
 

 ןומאיר אהרונס :אוצר .גן-, מוזיאון רמת"דפי זהות"      -    1988
  

 קיבוץ בארי בגלריה ה ",ציורים"      -          
 

 הגלריה בקיבוץ כברי", לבן על לבן"      -          
 

 אביב-ארטיפקט, תל", כדור רגל"     -
 

 אביב-ארטיפקט, תל", ארכיםוציורים מ"      -    1990
 

 שלומי  ,המרכז לאמנויות", ציורים"      -    1991
 

 נצרת ,המרכז העירוני לתרבות", ציורים על נייר"      -          
 

 מעלות תרשיחא ,המרכז הקהילתי ",ציורים"       -    1992
 

 בית רמי , קיבוץ אשדות יעקב ",יורים"צ     -    1992
 

  אביב-תל ,ארטיפקט", ציורים חדשים"     -          
 

 אביב-לת ,נלי אמן ",עבודות חדשות"     -    1993
 

 אביב-נחמני  תל רטיפקט,א ,"תערוכת פרידה"    -
 



 כברי בקיבוץ גלריה ה, "שטיח"     -    1994
 

 גלריה לוחמי הגטאות, קיבוץ לוחמי הגטאות", שטיח"     -          
 

  (קטלוג)מאיה דמיאנוביץ   :אוצרת. אשדודמוזיאון  ",מעברי גבול"     -          
 

  מוזיאון ערד ",ניםאקר"    -          
 

 חיפה ,חיפה  ת, הגלריה הלימודית אוניברסיט"עבודות קטנות"   -
 

 חי-,  מוזיאון טרומפלדור, תל"משפחה"    -    1996
 

 , הגלריה בקיבוץ כברי"רקמות"    -          
 

 , הגלריה במצפה הימים"סכרין"   -
 

  אביב-תלן, נלי אמ ,"עבודות חדשות"    -           
 

     אביב-, גלריה מימד, תל"פורטרטים"    -    1997
 

 , סמינר המורים ע"ש דוד ילין , ירושלים"אקרני תקשורת"  -
 

 , אלואסיטי, ירושלים המזרחית"משיח"   -    1998
 

 רמאללהסככיני, -, מרכז אל"משיח"   -          
 

 אביב-, נלי אמן, תלים"חדש"   -          
 

 ,מרכז תאופיק זיאד, נצרת"ציורים"   -          
 

 , מוזיאון עוקאשי, עכו"עכו מארחת"   -    1999

 
  מאיר אהרונסון  )קטלוג( :אוצר. , מוזיאון רמת גן"מסע אל תולדות"   -          

 
 טת חיפהיאוניברס לריה הלימודית,ג, ה"ציורים מסוכנים"   -          

 
 סבא-כפר ,וניתהגלריה העיר ,"עבודות יפות"   -          

 
 אביב-תל, נלי אמן ,"ציורים חדשים"   -    2000

 
 הגלריה בקדימה    )קטלוג(, "אסד עזי וגדעון גכטמן"   -    2001

 
 אביב-נלי אמן, תל ,"דד רד רוז"   -          

 
 נצרת , גלריה עירונית,"ציורים"   -    2004

 
 באבי-תל נלי אמן, ,"עבודות חדשות"   -          

 
 שבע-מכללת קיי, בארגלריית  ,"ציורים גדולים"  -

 
 טמרה ,הגלריה העירונית ,"פליטים"   -    2006

 
 קיבוץ ראש הנקרה גלריה ראש הנקרה, ",עבודות"  -

 
 יק'סנציוה דונא :אוצרת. אביב-תל ית דורית רפאלי,ב ,"ציורים וקישוט"   -    2007

 
 אביב-נלי אמן, תל ,"עבודות חדשות"  -

 
 טבעון , הגלריה במכללת אורנים,"ציורים"   -    2008

 
 מאיר אהרונסון  )קטלוג( :אוצרלאמנות ישראלית.  גן-מוזיאון רמת ,"אבא שלי חייל"   -    2009

 
 רוסיה פטרסבורג, נטס מוזיאון מאניז, ,"מרקם קטיפה"   -          

 
 אביב-נלי אמן, תל ,"ציורים ארוטיים"   -    2010

 
 טבעון הגלריה במכללת אורנים, ,"אסד עזי ובני אפרת - 5זוגות "   -    2013

 



 וה שדהונא :אוצרת .אביב-נלי אמן, תל ,"בכחנליה"   -          
 

 בית ברלמכללת  , גלריה המדרשה,"גשרים על סדקים"   -          
 
 
 
 
 

 תערוכות קבוצתיות
 
 
 

 ג()קטלו . מוזיאון חיפה , " 6-ה הביאנלה"      1982
 

 עכו ,  מוזיאון עוקאשי , "ציירים ערבים בישראל"      1984
 

 ירושלים   , גלריה שרה גילת ,   "רגע"      1985
  

 אביב-תל .  גלריה דביר , " אמנות צעירה"      -     
   

 חיפה. מוזיאון חיפה  , "חדש באוסף"        -     
 

 ושלים  )קטלוג(יר.מוזיאון ישראל   ,"נוף מקום"       -     
 

 אביב-דרום תל, גלריה רגע  ,"ציירים מורדים"       1986
 

 איטליה     )קטלוג( ,וונציה," 42-הביאנאלה ה"      -     
 

 ירושלים. מוזיאון ישראל     ,"רגע במוזיאון"      1987
 

 ן )קטלוג(מאיר אהרונסו:אוצר . גן-רמת, מוזיאון רמת גן  ,ציור ציטטה" ציטטה "     -     
 

 )קטלוג( שלים ויר אביב,-תל חיפה,:  בית האמנים  , " די לכיבוש"     -     
 

 אביב-תל. 90גלריה אחד העם  ," אמנות צעירה"      1988
 

 אלן גינתון    )קטלוג(:אוצרת .אביב -תל, מוזיאון ת"א ,"צבע טרי"       -     
 

 גרמניה   )קטלוג( ,פרנקפורט ניתהגלריה העירו אמנים ישראלים", 9"      -     
 

 קטלוג()  גן      -רמת, גן-מוזיאון רמת  ,"מורי המדרשה"     -     
 

 )קטלוג(   ארה"ב         יורק,-ניו ,ר יוניוןפקו ,"הן אפשר"      -     
 

 )קטלוג( גרמניה    , פרנקפורט, טלה הקונס "קו נגד קו",     1989
 

 )קטלוג                                  .   ת לעםאמנו  ,"דיוקן"    -     
 

 אביב-תל ,גלריה רגע ,בדצמבר"  9-"ה     -     
 

 אביב -תל, בית האמנים אלחריזי ,"ישן חדש"      -     
 

 )קטלוג( דליה מנור:אוצרת , אמנות לעם,עבודות"  5"חמשה אמנים       1990
 

 )קטלוג(  אביב-תל אלן גינתון,,אוצרת : וזיאון ת"אמ," תעכשווי"אמנות ישראלית       1991
 

 אמנון ברזל  )קטלוג( :אוצר. איטליה ברינדיזי, , "דרום העולם"       -     
 

 אביב-תל, גלריה ארטיפקט  , "אמני הגלריה"       -     
 

 אביב-דרום תל, גלריה מרי פאוזי   ,"ללעוס גבעול דשא"        1992
 

 )קטלוג(         בון, גרמניה   -ברלין -לייפציק ,ם ישראלים בגרמניה" "אמני     -     
 

 אביב-תל,גלריה הקיבוץ    ,"כחולים"    -     
  

     -      Collector’s Choice ‘Shafir&Kalmar gallery-NewYourk.U.S.A 

 
    טלוג(חנה אלמוס גולדשמיט   )ק:אוצרת  ,חיפה תאוניברסיט  ,"מעשה תפר"      -     



 
 )קטלוג(  אביב-תל, אלחריזי בית האמנים,"חזרה לגן עדן"       1993

 
     -      Fisher Gallery’ U.C.L.A  -U.S.A “Locus”  (catalogue)  

    
 אביב-תל, גלריה ארטיפקט  ,"סיפור בדים"         -     

 
 אביב-תל, מוזיאון ת"א  ,"סובטרופי"        -     

 
 ,צרפת שטרסבורג, "מעשה שלום"      1994

      
 

     -     Peace Show’   Meridian House’ Washington DC    U.S.A  
 

 חיפה   )קטלוג(, חיפה באוניברסיטתהגלריה    , "תחושה שמשהו נעלם"       -     
 

1995      Peace Now’  France Culture Center’ Brussels Belgium 
 

 ירושלים( قناديلגלריה אנאדיל )  , קום" "מ      -     
 

 )קטלוג(                                         אשדוד, מוזיאון אשדוד ,"חפץ אובייקט"      -     
 

  ירושלים,מוזיאון ישראל  ,  "חלונות"     -     
 

 )קטלוג(לים  ירוש מוזיאון ישראל,  ,שוורץ"  ווארתורמאוסף ריטה  "מבט ראשון,     -     
 

 ראם אללה ,ואסיטי -מרכז אל  ,  "מהגליל לירושלים"     -     
 

 ,אום אל פחם אום אל פחם הגלריה העירונית  ","תערוכת פתיחה     1996
  

 ()קטלוג           קיבוץ עין חרוד       , משכן לאמנות עין חרוד   , "דזרט קלישיי "     -     
 

 ערד, מוזיאון ערד      ,י" "דזרט קלישי     -     
 

 ירושלים ,מוזיאון ישראל   ,"אמנות ישראלית עכשיו "      -     
 

 קטלוג()                                          הרצליה, מוזיאון הרצליה ,"דזרט קלישיי"       1997
 

     -      ABass Museum ‘Miami Beach Florida U.S.’   [Aa1]klesheDesert  
 

     -     Desert Kleshe ‘ Gray art Gallery ’New York  U.S.A 
  

 )קטלוג(    גן  -רמת, מוזיאון לאמנות ישראלית  ,"דמות האם באמנות הישראלית"       -     
 

 )קטלוג(       גן -המוזיאון לאמנות ישראלית רמת   ,חידה ללא פתרון"   -"המדרשה      -     
 

 )קטלוג(                        ירדן        ,עמאן ,( انباط) גלריה אנבאט  ,לך השלום"  "מ      -     
 

 קטר ,דוחה , מרכז הירידים   ,"למען ירושלים"        -     
 

 )קטלוג(                     אשדוד                      , מוזיאון אשדוד ,"שמשון ודלילה"      -     
 

     -      Israeli art today’ Vienna  Austria   (catalogue) 
 

1998   Israeli art today’ Hanover  Germany   (catalogue) 
 

 )קטלוג(                ירושלים                                  , מוזיאון ישראל ,  "קדימה"     -     
 

 )קטלוג(                                        ושליםמוזיאון ישראל, יר , "אל קברי צדיקים"   -     
 

 )קטלוג(     מאיר אהרונסון  :אוצר ,  קרואטיה   ,"ששה אמנים ישראלים בקרואטיה"   -     
 

 )קטלוג(                        רוסיה           ,מוסקבה  בית האמנים , "אמנים ישראלים"   -     
 

 )קטלוג(                                              קנדיד ארט ,לונדון ,אנגליה ,"עת לסיפור"   -     
 

                                            )קטלוג( מאור  חיים אוצר  אשדוד בת ים, ינקו דאדא, ,פורום המוזיאונים, "קול הכבוד "  -     
 



 )קטלוג(              רוסיה   מוסקבה, ן לאמנות זרההמוזיאו   , "זמנים ישראליים"        -     
 

 )קטלוג(                    המוזיאון לאמנות ישראלית,רמת גן  , "תערוכה קבוצתית"       2000
 

 )קטלוג(                         מוזיאון רמת גן  , "תערוכת הזוכים בפרס שר המדע"        -     
 

 )קטלוג(                 חיפה               , מוזיאון חיפה, שווי בישראל" "הציור העכ       2002
 

     -     Haus Amlutzowplatz "קטלוג(             ברלין, גרמניה  "האחד עשר בספטמבר( 
 

 חולון, המשכן לאמניות חולון  , "פיסות ילדות"       -     
 

 יפו, גלריה הגר   ,"אמנות ישראלית ופלסטינית"      -     
 

 אביב-תל, מוזיאון ת"א" ,"אוסף בנק דיסקונט     2003
 

      ספרד,סביליה , הירידים קהמרוקאי, פאר  הביתן, "אמנות נגד הכיבוש"      2004
 

  דובאינסיכות   , "אמנים פלסטיניים"     2005
 

 אללה ראם( سكاكيني) מרכז אלסכאכיני, "אמנים פלסטינים עכשיו"     -     
 

 ירדן.עמאן , עמאן גלריה עירונית,אמנים מפלסטין"   "     -     
 

  אביב-תל חריזי,בית האמנים אל  ,"אמנים ערבים בישראל"      2006
 
 איטליה  )קטלוג(,מילאנו ,  המוזיאון לאמנות מודרנית ,שנות אמנות ישראלית" 100"     -     

 
 )קטלוג(                                       באר שבע ברסיטתבאוניהגלריה      ,"רקמות"       2007

 
 )קטלוג(                                                 אוסטריה וינה,, מוזיאון אסל , " "כרזה     2008

  
 )קטלוג(         פריד אבו שקרה     :אוצר  .  ירושלים מוזיאון האסלאם, ", "התכתבות    -     

 
 )קטלוג(     עומר          מרדכי:אוצר  .אביב -תל, מוזיאון ת"א  ," 70-"אמנות שנות ה    -     

 
  )קטלוג(                         חיפה              , מוזיאון חיפה ,"אמנות שנות השמונים"      -     

 
 )קטלוג(                     , הרצליה מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ,"גברים בשמש"     2009

 
 )קטלוג(                   קיבוץ עין חרוד, המשכן לאמנות עין חרוד ,"אוסף עמי בראון"       -     

 
 )קטלוג(                          אביב      -תל, מוזיאון ת"א  ,משהו מודבק כאן"  , "קולג'      -     

 
     -      part”  (catalogue)-never“ [Aa2]Belguem,Brussels,tCenter of fine ar 

 
 ירושלים,מוזיאון ישראל   ,"בחירת האמן ינק שוניבארה"       2011

 
 ארה"ב  . ניו גירסי, M.E.C.Aגלריה   ,"אמנות חתרנית"        2012

 
 )קטלוג(             חיים מאור    : אוצר.  באר שבעבן גוריון,גלריה אוניברסיטת   ,"אות קין"        -     

 
 מירי גלעזר :אוצרת .מוזיאון הנגב, באר שבע  "דם המכבים"       2013

  
 פריד אבו שקרא:אוצר  .מוזיאון העיר חיפה, חיפה"חלונות",      -     

  
 אוצר: שמעון לוי .ת"א ,   P8גלריה   "מפות" ,      2014

 
 פריד אבו שקרא :אוצרהאסלאם, ירושלים .מוזיאון "חמור "      -     

 
 נאוה שדה:אוצרת אביב .-,תלגלריה בנימין  "המתולוגיה באמנות ישראלית" ,     -     

 
 הגלריה בקלמניה בית ברל   " פתיחת שנת הלימודים"      -     

 
 

 

 



 תערוכות קבוצתיות בחו"ל

 
1986       Italy,Venice,Biennale 42 (catalogue)                                                       

 

1988       Germany,Frankfort “line against line” (catalogue)                                

 

1988       Cooper Union New York “if possible” (catalogue)                               

 

1991       Italy,Brindisi “South world” (catalogue)                                               

 

1992       Germany,Berlin,Bon,Leipzig”Israeli art today” (catalogue)                 

 

      -        SHafir Kalmar gallery,New York “collectors choice”                          

 

1993        Fisher gallery U.C.L.A   U.S.A  “Locus”(catalogue)                            

 

1994        France,Strasbourg “peace making”                                                       

 

      -        Washington D.C Meredian House ,Israeli and Palestinian artists      

 

1995       Brussels, Belgium France cultural center ”Israeli-Palestinian artists  

 

1996       Katar,Doha “support Jerusalem”                                                         

   

1997       Joran,Aman,Anbat gallery “king of peace”  (catalouge)                     

 

       -       Pavillion im Zwerglgarten,Salzburg  “fields of memory” (catalouge  (  

 

       -      Miami, Bass Museum “desert cliché”                                                  

 

       -      Grey art gallery at New York University                                             

 

       -      Austria ,Vienna, “Israeli artists now”(catalogue)                                 

 

1998      Germany ,Hannover “Israeli art today”(catalogue)                             

 

       -      Croatia,”6 Israeli artists” (catalogue)                                                   

 

       -      Moscow ,forgin art museum ,”Israeli time”                                         

 

       -      Moscow, the artists house (catalogue)                                                  

 

       -      Candid art London,”Israeli art” (catalogue)                                          

 

       -      Stadt Celle, Germany, kunst und kultur “facing the reality (catlouge)  

 

2002       Italy, Roma, Ermanno Tedeschi gallery(catalouge)                              

   

       -       Germay, Berlin, haus amlutzowplatz auction (catalogue)                    

 

2003       Spain, Seville”artists against the occupation”                                      

 

2005        Dubai Art Center ”art from Palestine”                                                 

 

       -       Ramallah Art Center “Palestinian art”                                                 

 

       -       Amman, Jordan, national culture center “Palestinian art”                   

 

2006        Italy,Milan “100 years of Israeli art” (catalouge)                                 

 

2008        Austria,Vienna,Essel Museum “catalog” (catalouge)                           

 

       -        Brussels,Belgium,Bozaar Museum”never part” (catalouge)                

 

       -        Roma,  Italy, Ermano Tedeschi Galerry Israeli art today” (catalogue)     
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