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 מלגות ופרסים:

 נות פלסטית, משרד התרבות והספורט.פרס שרת התרבות לאמ  - 2014

 , קרן רבינוביץ' ועיריית תל אביב.תמיכה בפרוייקט – 2012

 והספורט.דוד היצירה, משרד התרבות הפרס לעי – 2010

 מורה, משרד החינוך והתרבות.-ט אמןפרויק – 2003

 הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט.פרס האמן  – 2002

 עידוד אמן צעיר, אוניברסיטת חיפה.פרס ע"ש יוכבד וידרא ל – 2001

 ישראל.-קרן התרבות אמריקה –מלגה ע"ש שרת  – 2000

 המדור ליצירה, אוניברסיטת חיפה. –מלגת מצטיין החוג לאמנות  – 2000

 קרן מוזיאון הכט ליוצרים צעירים. פרס – 1999

 

 :ותערוכות זוגיות תערוכות יחיד

 , גלריה שכטר, תל אביב.כל המתנות 2020

 )תערוכה זוגית בשיתוף עם איצו רימר(, הבית הלבן, ניר עוז. לכל הרוחות  2019

 לאמנות ופוליטיקה, תל אביב.  1:1, מרכז היכלות של מטה 2019

  .(, מוזיאון הכט, חיפהבאוצרות סורין הלר )תערוכה זוגית בשיתוף עם יונתן גולדבין אתוס למיתוס   2015

  תערוכת יחיד במסגרת הפרוייקט "היהודי הנודד", מוזיאון מאנה כץ.תחת עץ רענן,   2015

  אביב.-ם )אגודת הציירים והפסלים(, תל, בית האמני)פינת קפה( פרא אפריקאי  2014

  אביב.-, גלריה הצימר, תלהרטרוספקטיבה  2013

2013  Klone X Meshullam .תערוכה זוגית(, גלריה אלפרד, תל אביב(  
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  אביב.-, גלריה החנות, תלבעל הלו"ע  2012

 אביב.-גלריה ג'ולי מ., תללקסיקון העיקרים,   2010

 לאמנויות, אוניברסיטת חיפה.המשכן איש קריות,   2009

 .אביב-, גלריה ג'ולי מ., תלקריות-איש  2008

 גן )במסגרת "שישי ראשון", סדרת-גן לאמנות ישראלית, רמת-, מוזיאון רמתפסל 2007

 תערוכות יחיד לאמנים צעירים(. 

 , הגלריה לאמנות, טכניון, חיפה.ריר 2006

 תל אביב., מ.גלריה ג'ולי , אסי משולם וצחית גולדמן  2006

 אביב.-, גלריה ג'ולי מ., תלריר 2005

 .לוחמי הגטאות , הגלריה לאמנות, קיבוץריר 2005

 , הגלריה לאמנות, קיבוץ כברי.צרעת 2005

  דאדא, עין הוד.-, מוזיאון ינקואמזונס 2003

  , הגלריה העירונית, מרכז תרבות ע"ש סמילנסקי, רחובות.צ'יזבט 2003
 

 

 :נבחרות תערוכות קבוצתיות

 גלריה עזריאלי, ירושלים. אוצרים: טל שוורץ ורואי רביצקי.יד ראשונה מנביא,  2019

 המוזיאון שבדרך, חצור הגלילית. –זומו זומו,  2019

2019 Non Non Fiction ,.גלריה וילה, ירושלים. אוצרים: מורן סולמירסקי ודביר שקד 

 רושלים. אוצרות: סאלי הפטל נווה וטלי בן נון.בית האמנים, יאגודת לרווה לחקר העל טבעי,  2019

 גלריית הספרייה, אוניברסיטת חיפה.צנדוקו,  2018

 , גלריית המדרשה, תל אביב. אוצר: אבי לובין.שבעה טקסים לשינוי מצב הרוח 2018

 גלריית החווה, חולון. אוצרת: קרן שפילשר. בראש טוב, 2018

 גלריה יפה נוף, חיפה.  לקחת אוויר, 2018

 מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד. אוצר: ראפת חטאב. מכפר באת ואל כפר תשוב,  2017

 , תל אביב. אוצר:ליאב מזרחי. Pass,Portגלריה  סודותיה של איזיס, 2016

 בבית האמנים, תל אביב. אוצרת: ורדה גנוסר.  תערוכה קבוצתית 2016

 בית האדום, תל אביב. אוצר: אורן פישר. , גלריה הפתיחת הבית האדום 2016

 , ברלין, גרמניה. אוצרת: הגר בריל. Neurotitan, גלריה מטען  2015

 , בית אגודת הציירים והפסלים, תל אביב. אוצרת: אורלי הופמן. דופק מקומי 2015

  המוזיאון האתנוגרפי בסנט פטרסבורג. אוצרת: דינה יקרסון.עשה לך פסל,  2014



 גלריה משונע, תל אביב. אוב,  2014

  גלריה פחות מאלף, תל אביב. אוצרת: אביה בן דוד.תערוכה קבוצתית,  2014

  חלל לאמנות, תל אביב. אוצרת: שרי גולן. –המשולש תערוכה קבוצתית,  2014

  )קטלוג(.מוזיאון בית התפוצות, תל אביב. אוצרת: כרמית בלומנסון. מזל וברכה,  2014

 )תערוכת זוכי פרסי משרד התרבות(, מוזיאון תל אביב.  הזוכים, 2014

  )קטלוג(, בית האמנים, תל אביב. אוצר: חיים מאור. כמו חיות 2013

  )קטלוג(, הגלריה של האוניברסיטה הפתוחה, רעננה. אוצר: אליק מישורי. חילון הקודש 2013

  )קטלוג(ן. , גלרית המעבר, אוניברסיטת חיפה. אוצרת: שרון פוליאקימערה 2013

  , גלריית החווה, חולון. אוצר: גיא מורג.המנגליסטים 2013

  , גלריית החווה, חולון. אוצר: גיא מורג.מס שפתיים 2013

  )קטלוג(שבע.  -, הגלריה באוניברסיטת בן גוריון, בארעד הקצה 2013

  לוג()קט, הגלריה בנצרת, נצרת. אוצרים: פריד אבו שקרה ויעלה חזות. בין לבין 2013

 סלון יפו לאמנות, יפו.  שנה ל"רופאים לזכויות אדם"(, 25פלסטר )לציון  2013

  )קטלוג(שבע. אוצרים: יסמין ברגנר וחיים מאור. -, הגלריה באוניברסיטת בן גוריון, בארקעקועים 2013

 , אונ' תל אביב. אוצרים:  , גלריה ע"ש גניה שרייבריד שמאל: מדורי השטן ויצירת האמנות 2012

  )קטלוג( מנחם גולדנברג וגלילי שחר. 

  בית האמנים, תל אביב. אוצר: ליאב מזרחי. ,2112 2012

  , תל אביב. אוצרת: כרמלה וייס. P8, גלריה שרצים 2012

  .Kloneאביב. אוצר: -, פרוייקט אמנים עצמאי, תלקירייה 2012

2012 Play Me, I'm Yoursאביב. אוצר: מנחם גולדנברג.-מרחב הציבורי, תל, פסנתרים ב  

  , סמטאות יפו העתיקה. אוצרות: דנה גילרמן, גילת נדיבי, ורה פלפול.א"ש לילה 2012

 אוצר: חיים  שבע.-גוריון, באר-, הגלריה האוניברסיטאית, אוניברסיטת בןדיוקנאות קין 2012

  )קטלוג(. מאור. 

  רנ"ם.ח, גלריה חזי כהן, תל אביב. אוצרת: עופרה כוונות טובות 2012

 , תל אביב. אוצר: אלעד רוזן. P8, גלריה הילולה 2011

 , גלריית קיבוץ בארי. אוצרות: שרי גולן סריג.משק בית  2011

ׂ (, Life, Death & Rebirthחיים, מוות ולידה מחדש ) 2011  גלריה ג'ולי מ. בטורונטו, קנדה.ׂ 

 )קטלוג(, מוזיאון חיפה לאמנות, אוצרות: יעלה חזות ולי ויינברג )מיצב(. הקהילה הבאה 0112

 )קטלוג(אביב, אוצרת: מיטל רז )מיצב(. -, גלריה מנשר, תלזמן וודו 0102

 אביב.-, גלריה חנינא, תלטקלא שפעה 2010



 , שפד"ן, ראשון לציון, אוצרת: גליה יהב )מיצב(.גאולה דרך הביבים 2010

 זיאון אוסף קופפרמן, קיבוץ לוחמי הגטאות, אוצרת: נעה מלמד., מומגילות 2009

 , המרכז לאמנות עכשווית, תל אביב.בשר ודם 2009

 )קטלוג(.פריימן )מיצב(. -, מוזיאון חיפה לאמנות, חיפה, אוצרת: תמי כץהגזמה פראית 2009

 אביב, אוצר: גיא מורג.-, המרכז לאמנות עכשווית, תלתכניות מגירה 2009

 תערוכת המשך לפרוייקט ברמן, גלריה דולינגר, תל אביב.  – אמנות ישראלית צעירה 2009

 )קטלוג(. 

 , בית התפוצות, תל אביב, אוצרת: אירנה גורדון.תיאטרון זהויות 2009

 , גלריה יאיר, תל אביב.תיק באפילה 2009

 , גלריה ג'ולי מ., תל אביב.הסתכלו עלי 2009

 גלריה פירמידה, חיפה., סוף הדבר נמצא למעלה 2009

 )קטלוג(.פרץ )מיצב(. -תקווה, אוצרת: רויטל בן אשר-תקווה לאמנות, פתח-, מוזיאון פתחמוזיאון הטבע 2009

 )קטלוג( , ברמן, גרמניה.Städtische, גלריה אמנות ישראלית צעירה 2008

 יפו, אוצרת: שרי גולן.-, גלריה אגורא, תל אביבהשטח הגדול 2008

 , סן פרנסיסקו.הרינגטון לאמנותגלריה  2008

 , גלריה לאמנות, קיבוץ כברי.דיוקן עצמי 2007

2007 In&Out.גלריה ג'ולי מ., תל אביב , 

 )קטלוג(., תל אביב, אוצרת: מעין שלף. 16, גלריה קו צלקת 2007

 . לומהמאנון ס אוצרת:יורק, -מוזיאון צ'לסי, ניו (,Dangerous Beautyיופי מסוכן ) 2007

 )קטלוג( 

 , המשכן לאמנות, אוניברסיטת חיפה.גדול-קטן-איש 2007

  (.)מיצב אוצרת: יהודית מצקלתקווה, -תקווה לאמנות, פתח-ון פתח, מוזיאהפרעות סדר 2006

 )קטלוג(. 

 )קטלוג(. גוריון.-, הגלריה האוניברסיטאית, אוניברסיטת בןדו"ח מחלה 2006

  אית, אוניברסיטת חיפה. אוצרת: רותי דירקטור.הגלריה האוניברסיט ,מספרי סיפורים 2006

 (.קטלוג) 

 , גלריה פירמידה, חיפה. אוצר: אברהם אילת.פנים 2006

 )קטלוג(.גן. אוצר: שגיא רפאל. -גן לאמנות ישראלית, רמת-מוזיאון רמת גברים, 2006

 רבינא.אביב. אוצר: דורון -, הגלריה של המדרשה למורים לאמנות בבית ברל, תלזונות 2005



 , גלריה ג'ולי מ., תל אביב.קבוצתית 2005

 )קטלוג(., הגלריה העירונית, מרכז תרבות ע"ש סמילנסקי, רחובות. אוצרת: אורה קראוס. מגירות ילדות 2004

 )קטלוג(.אביב. -פרסי משרד המדע, התרבות והספורט, ביתן הלנה רובינשטיין, תל ,2002הזוכים  2002

 )קטלוג(.אביב. -, הגלריה האוניברסיטאית, תל4ארטיק  2002

 אביב.-, גלריה ג'ולי מ., תלבעיני עצמם 2002

 )קטלוג(.אביב. -הגלריה האוניברסיטאית, תל ,3ארטיק  2001

 )קטלוג(.גלריה פירמידה, חיפה.  לאן נעלם הסבא?, 2001

 , גלריה פירמידה, חיפה. אוצר: נדב ויסמן. פלסטר 2001

 , גלריה במעבר, אוניברסיטת חיפה.וגרי החוג לאמנותתערוכת ב 2001

 אביב.-, בית אגודת הציירים והפסלים, תלפנים חדשות 2000

 , מוזיאון הכט, חיפה.תערוכת זוכי פרס קרן הכט  1999

  הקוואדרואנלה לעיצוב במה, פראג.פי.קיו.,  1999

 


