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ה ל כ ש ה

מ-2020  תלמידת מחקר )תואר שלישי( בבית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע, 

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין, אוניברסיטת תל אביב, בהנחיית 

פרופסור חגי כנען 

 1997–2003   תואר מוסמך )M.A( בחוג לתולדות האמנות, הפקולטה לאמנויות,

אוניברסיטת תל-אביב 

  התמחות במוזיאולוגיה ואמנות מודרנית

1997-1995  לימודי תעודה – מוזיאולוגיה )בהנחיית הפרופ' מרדכי עומר ז"ל(, הגלריה 

האוניברסיטאית ע"ש גניה שרייבר, אוניברסיטת תל-אביב

1995-1994  לימודי השלמה לקראת תואר שני בתולדות האמנות, החוג לתולדות האמנות, 

הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל-אביב

1994-1991  תואר ראשון )B.A( בקולנוע וטלוויזיה, החוג לקולנוע וטלוויזיה, הפקולטה לאמנויות, 

אוניברסיטת תל-אביב

1988-1986  לימודי משחק בסטודיו למשחק "ניסן נתיב", ירושלים

י ע ו צ ק מ ן  ו י ס י נ

אוצרת אמנות עכשווית עצמאית; יועצת אמנות; מרצה לאוצרות ואמנות  מאז 2001  

עכשווית במסגרות שונות, בין היתר במרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים 

ע"ש השופט זוסמן

מרצה בהשתלמויות מטעם משרד החינוך והתרבות )פיתוח מקצועי לגמול   2018-2017/2012

השתלמות למורים לאמנות בחטיבת הביניים והחטיבה העליונה(

מרצה בפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל אביב;    2014-2013 

מרצה אורחת בתוכנית לימודי ההמשך, המדרשה לאמנות בית ברל

אוצרת ומנהלת גלריה "החדר", תל-אביב    2012-2010

מרצה בתוכנית האוצרות של היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של הטכניון     2011-2008

– מכון טכנולוגי לישראל: לימודי תעודה



מרכזת אקדמית של לימודי התעודה בתוכנית האוצרות – היחידה ללימודי    2010-2009

המשך ולימודי חוץ של הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מנהלת ומרכזת תוכנית לימודי אוצרות דו-שנתית בגלריה לאמנות של   :2010-2008 

אום אל פחם.

מרצה בקורס אוצרות בסדנת אמני הקיבוץ – מרכז בינתחומי ללימודי אמנות     2007-2006

ותרבות ובית ספר לכתיבה

כותבת בכתב-העת לאמנות  סטודיו    2004-2002

אוצרת ומנהלת אוסף האמנות של משפחת ברנדס, תל-אביב    :2001-1998

 S.R.)O אוצרת ומנהלת אוסף האמנות של דורון סבג )חברת   1998

כותבת בכתבי-העת משקפיים, רבעון לאמנויות, אגף הנוער מוזיאון ישראל    1999-1997

)בהוצאת מוזיאון ישראל וידיעות אחרונות( ועיניים, כתב-עת לילדים, )בהוצאת 

קבוצת "שוקן"(

אסיסטנטית למנהלת מחלקת הגרפיקה במוזיאון תל-אביב לאמנות   1997

מדריכה במוזיאון תל-אביב לאמנות   1996

ת   ו כ ו ר ע ת

דיוקנאות / כרים אבו שקרה / מוזיאון פתח תקווה לאמנות   ינואר-מרץ 2022 

)תערוכה בעבודה(

שיח צבר / כרים אבו שקרה, פואד אגבריה ועמית קבסה /  נובמבר-דצמבר 2021 

 גלריה זוזו להנעה תרבותית, פארק תעשיות עמק חפר

)תערוכה בעבודה(

בועט בדלי / יונתן גולד / המשכן לאמנות ע"ש חיים אתר,  אוגוסט-דצמבר 2021:   

עין חרוד )קטלוג(

קונסט-אויסשטעלונג טכניקה מעורבת 2018-2014 /  אוקטובר-נובמבר 2018 

דוד וקשטיין / בית האמנים תל אביב ע"ש יוסף זריצקי

אזרחים / בועז אהרונוביץ, קליף אוואנס, ארנון בן-דוד, זוהר  אפריל-אוגוסט 2017 

גוטסמן, נייט האריסון, גל ויינשטיין, צח חכמון, ג'יאן מריה 

טוסאטי, רפאל לוזאנו-המר, כריסטינה לוקאס, מיקה ואבי 

מילגרום, אייל סגל, פדריקו סולמי, סשה סרבר, יעל פרנק, דניאל 

פרסאי וג'וליה קורק / מוזיאון פתח תקווה לאמנות )קטלוג(

קולות האוטופיה / Zong Ning )סין( / אוצרות משותפת עם  ספטמבר-דצמבר 2016   

Cui  Cancan  )סין( / מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית )קטלוג(

הוצא מהקשרו / קליף אוואנס )ארה"ב( / מוזיאון הרצליה  פברואר-אפריל 2015 

לאמנות עכשווית

פרויקט מיוחד / יונתן גולד ומיכל חלבין / יריד צבע טרי 7  נובמבר 2014:  

לאמנות עכשווית  

קרנטינה / נלי אגסי, עמית ברלוביץ, אורי גרשט, גל ויינשטיין,  אוקטובר-דצמבר 2013 

מיכל חלבין, ליהי חן, יאן טיכי, לי ינור, עפרי כנעני, איל סגל 

ועינת עריף-גלנטי / בית הנסן, ירושלים )ברושור(



פרויקט מיוחד / דינה שנהב / יריד צבע טרי 6 לאמנות עכשווית  מאי 2013  

אין קץ / זהר כהן / בית האמנים ירושלים  פברואר–אפריל 2013 

פרויקט מיוחד / עמית ברלוביץ / יריד צבע טרי 5 לאמנות  מאי 2012                       

עכשווית  

מסיבת סיום / תערוכה קבוצתית של אמני הגלריה / גלריה   מרץ 2012  

החדר, תל-אביב 

חדר-ניתוח / ערן גילת, קרן יעלה-גולן ורני ששון / גלריה החדר,  ינואר–פברואר 2012 

תל-אביב

חפץ עמלני / סשה סרבר / גלריה החדר, תל-אביב  נובמבר–דצמבר 2011 

אתמול כשהים היה שקט / צילה לויטנגר / גלריה החדר,  ספטמבר–נובמבר 2011 

תל-אביב 

מי אני בשביל את? / קרן יעלה-גולן / גלריה החדר, תל-אביב   מאי–יולי 2011 

באלאנס / ענת ברמן / גלריה החדר, תל-אביב  מרץ–מאי 2011 

הבל / עינת עריף-גלנטי / גלריה החדר, תל-אביב   פברואר–מרץ 2011 

דואט / טל אמיתי-לביא ודינה שנהב / גלריה החדר, תל-אביב  דצמבר 2010 – פברואר 2011 

פרחי אדמה / אליס קלינגמן / גלריה החדר, תל-אביב  אוקטובר–דצמבר 2010 

נייר עבודה / ליאת לבני וסלי קירסטל-קרמברג / גלריה החדר,  ספטמבר–אוקטובר 2010 

תל-אביב 

בעל/מקצוע / עמית קבסה / גלריה חזי כהן, תל-אביב אפריל 2010   

אחרי השרב / אלעד קופלר / גלריה טבי דרזדנר, תל-אביב  יוני 2009  

נישט אונזערע )לא משלנו( / סשה סרבר מארח את בוריס שץ  יולי–אוגוסט 2008 

ודוד וקשטיין / גלריה טבי דרזדנר, תל-אביב

ניפגש בספרייה בתשע / צילה לויטנגר / המרכז לאמנות   ספטמבר – אוקטובר 2007  

עכשווית )קלישר( תל-אביב )ברושור(

16 מתוק –  על נערות וגיל ההתבגרות / הילה בן-ארי, טלי  יוני – אוקטובר 2007 

בן-בסט, שרון ברקת, אורי גרשוני, אנה ים, רונה יפמן, עפרי 

כנעני, הילה לולו לין, סשה סרבר, עדן עפרת, אייל פריד וקרן 

שפילשר / מוזיאון בת ים לאמנות )קטלוג(  

שפה זרה / אסד עזי ומאיר פיצ'חדזה / הגלריה לאמנות אום  מאי- ספטמבר 2005 

אל-פאחם )קטלוג(

שברים – פסיפס ואקטואליה / אבישי אייל, טל אמיתי, ציבי  נובמבר 2004– ינואר 2005  

גבע, אחלאם ג'ומעה, משה גורדון, שריף ואכד, דוד וקשטיין, 

יעקב חפץ, סימה מאיר, מירב סודאי, דניאל רוזין, דוד ריב ודינה 

שנהב / זמן לאמנות – מרכז אמנים )קטלוג(

עבודות  2003-1973 / גדעון גכטמן / בית האמנים, תל-אביב  מרץ–אפריל 2003 

)ברושור( 

א'- אוהל, ב'- זה בית / טל אמיתי-לביא / גלריה נגא, תל-אביב ספטמבר 2001 



ת ו ד ע ו

2016  חברת ועדה לבחירת האמנים העצמאיים ביריד צבע טרי 8

2016-2015   שופטת בוועדה לבחירת פרויקטים אוצרותיים לתוכנית התערוכות של גלריה 

apexart, ניו יורק ולפרויקטים אוצרותיים בינלאומיים הממומנים על ידי הגלריה 

לשנת 2015, 2016.

2014  חברת ועדה מטעם משרד התרבות והספורט למענק פרס "אמן בקהילה"

י א ב צ ת  ו ר ש

1991-1989  קצינת החינוך ויחסי-הציבור של בסיס חיל אוויר במרכז הארץ

1989-1988  מדריכה ואחראית יחסי הציבור במוזיאון חיל-האוויר שליד בסיס חיל האוויר 

חצרים

ת ו פ ש

עברית – שפת אם,   אנגלית – ברמה של שפת אם
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