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לימודים

מדרשה לאמנות רמה"ש  -מורה מוסמך בכיר
השתלמות קצרת מועד בחו"ל

1976 791993
דירוג מקצועי
אקוויוולנט  B.Aבאמנות פלסטית
1986
אקוויוולנט  M.Aבאמנות פלסטית
1993
עבודה ,הוראה
הוראת אמנות בבי"ס תיכון  -קיבוץ שובל.
1979-81
הוראת פיסול במוזיאון ת"א ,ביתן הלנה רובינשטיין.
1981-84
הוראת פיסול ,ציור ,רישום במדרשה לאמנות בית-ברל.
1980-03
הוראת אמנות פלסטית בסמינר הקיבוצים ת"א ,בקורסים לחינוך יצירתי ,דרמה,
1983-03
השתלמות מורים.
אצירת תערוכות ,ניהול פרוייקטים וימי אמנות במסגרת "אמנות לעם".
1983-03
מתא"ן ,ראש תחום אמנות פלסטית
2000-03

אוצרות
2003
2007

פרסים

אוצר סימפוזיון פיסול "אבן בגליל"  ,2003מעלות-תרשיחא
אוצר תערוכה "בני משפחה" במכללת אל קאסמי -באקה אל גרביה

1977-79
1989
1993
1997
1998

מלגת לימודים בישראל ,קרן תרבות אמריקה-ישראל.
פרס "צילינדר נודד" "אמנות לעם".
מלגת השתלמות בחו"ל .קרן תרבות אמריקה-ישראל.
פרס "צילינדר נודד" "אמנות לעם".
מלגת "אמן-מורה" משרד החינוך.

תערוכות יחיד
1983

גלריה "הקיבוץ" ,ת“א

1992

הגלריה ראש הנקרה

1997

"גבול הקו" גלריה בבארי

1983

גלריה "אסקולי" ,ת“א

1992

מוזיאון "ינקו-דאדא" עין הוד

1998

"פסלים  "98גלריה בגבעת חביבה

1987

גלריה "ג'ולי מ ".ת“א

1995

גלריה "טובה אוסמן",

1999

"נקודות מפגש" נס ציונה

1988

גלריה ,כברי

1996

1991

"טובה אוסמן" ,ת“א

"מה עשיתי במקלט
תערוכת פרידה ,ת"א

2000

"למשל-ברוש "...בית השיטה

2004
2008
2008
2009
2012
2014
2015
2016
2018

מרכז אמנות ירושלים
גלריה גרשטיין ,ת"א
גלריה עירונית כפר סבא
בית האמנים ,ת"א
גלריה לשלום גבעת חביבה
"הולך אל עצמי" קרית טבעון
"מצב קיר" הירקון  19ת"א
"סימן שלש" גלריה רמות מנשה
"עם הפנים אלי" הגלריה גן שמואל

תערוכות קבוצתיות
1981

גלריה "הקיבוץ",ת“א

1984

"אמנות ישראל"  -סאן פאולו ,ברזיל " 1993פיסול ביער קטן" ,רעננה

1981

סלון הסתיו לאמנות
עכשווית ,ת"א
גלריה "שנער" ת“א

1985

" 1994חיות" בית האמנים ,ת“א

1982

גלריה "שרה גילת",
ירושלים
"תל חי ,"83

1982

1983

1985

" 80שנות פיסול ישראל"
תיאטרון ירושלים
בית האמנים ת“א

" 1996קו מקומי" גלריה "נוה צדק",

1989

המרכז לאמנות ,מעלות

 1998ביאנלה לפיסול ונפחות ,פארק גורן

1992

ביאנלה לפיסול ,מעלות

 1999גלריה לאמנות אום אל פחם

פסלי חוץ
1991
1993
1993
1994
1994
1999

סמינר הקיבוצים ,ת"א" ,תרבות שם זמני"
מרכז מת"ם ,חיפה
"טורי" ,רמת החייל ,ת"א
מרכז "קשב" בל"ל ,לוד
מוזיאון הרצליה" ,דיאלוג"
נס ציונה" ,פיתגורס "99

2003
2009
2010
2011
2011
2011

כפר קרע
סימפוזיון פיסול "אבן בגליל" מעלות
'סימני דרך' סמינר הקיבוצים ת"א
סימפוזיון פיסול "אבן בגליל" מעלות
סימפוזיון פיסול "מיתוס שמשון" אשקלון
זכיה בתחרות להקמת פסל חוץ בדנוור ארה“ב

