
תוכנית העמיתים, עלמא בית לתרבות עברית, תל אביב

בית הספר לאמנות סנט לוקאס, אנטוורפן

המחלקה לעיצוב אופנה, האקדמיה המלכותית, אנטוורפן

תואר ראשון בהצטיינות DNSAP, בית הספר הגבוה לאמנויות ”בוזאר“, פריז     

מפרש־עין )עתידית(, גלריה עינגע לאמנות עכשווית, תל אביב, אוצרת: שלומית ברויר

היכן שלא הייתי, בית האמנים בתל אביב, אוצרת: אורלי הופמן

העשור הראשון, גלריית רחוב יפו 97, ירושלים, ניהול אמנותי ואוצרות: אסף כהן ויצחק מזרחי

שומר הגן, גלריה עינגע לאמנות עכשווית, תל אביב

קריעת הים, מיצב תלוי מקום, מלון ארטיסט, תל אביב, אוצרות: דנה גולן ודינה יקרסון

סוביניר, מוזיאון וילפריד ישראל לאמנות וידיעת המזרח, אוצרות: רותם רוף וענת טורבוביץ

קיר בעיר #7, פרויקט הצבה על קיר דרומי עיריית תל אביב–יפו

גברים מתבוננים במים, סדנאות האמנים בתל אביב, אוצרת: ורד גני

קולאז’ים, גלריה ע״ש מורל דרפלר, ויצו חיפה, אוצרת: חנה שביב

נאמן למקור, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, אוצרת: טל בכלר

שנת צהריים נצחית, גלריה עינגע לאמנות עכשווית, תל אביב

חתירה, עם חן כהן, סדנאות האמנים ירושלים, אוצרת: אילנית קונופני

תל, עם שרן אלרן, בית ספר הקובייה, ירושלים, אוצר: דן אורימיאן

רוחך צד מערב, עם רמי מימון, גלריה עינגע לאמנות עכשווית, תל אביב אוצרת: אילנית קונופני

קריסטל, עם נעמה הדני, הגלריה לאמנות בממכללת אורנים, אוצרת: טלי כהן גרבוז

End Paper, עם אביב ליכטר, גלריה ויטרינה, HIT מכון טכנולוגי חולון

קשר עין, עם אורי גרשוני, גלריה עינגע לאמנות עכשווית, תל אביב
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זומו המפתן, יפו ד’,  אוצרים: שחר בן נון ואבשלום סולימן
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סודות, אגף הנוער, מוזיאון ישראל, ירושלים, אוצרת: מיכל ברושי

זומו, מפעל חיים, נהריה, אוצרת: שוע בן ארי

רוך וקושי, הדפסים ממרכז גוטסמן לתחריט, מוזיאון חיפה לאמנות, אוצרת: שוע בן ארי
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להיות עם החיה, מתוך אוסף ״הארץ״, גלריה מינוס אחת, תל אביב, אוצרת: אפרת ליבני

עשירים במקום אחר, טרקלין האמנות בבית עלמא, תל אביב, אוצר: רון ברטוש
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מבחר תערוכות 
קבוצתיות )המשך(

פרסים

שהות אמן ומענקים

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2022

2021

2022

2021

2020

אמות וסיפים, מוזיאון ישראל, ירושלים, אוצרת: איה מירון

תקווה, מוזיאון ראשון לציון, אוצרת: דנה אריאלי

והרי החדשות, מוזיאון תל אביב לאמנות, אוצרת: אירית הדר

 מקצף גל ועננה לכאן ועכשיו, גלרית פרובידנס קולג׳, פרובידנס, רוד איילנד

אוצרת: ג׳יימילי לייסי ורויטל מיכאלי

באוהאוס חברתי, פרויקט חוצות בחיפה, אוצרת: גליה בר אור

ולתפארת…, בית בנימיני לקרמיקה עכשווית, תל אביב, אוצרות: גלינה ארבלי ועדי קרליץ

טאבולה ראסה, מרכז קהילתי ״דם המכבים״, תל אביב, אוצר: עוז זלוף

בחירת האמן, גלריה עינגע לאמנות עכשווית, תל אביב

דרך השמא/אנשי חוש האפשרות, גלריה מוסררה, ירושלים, אוצרת: אילנית קונופני

הדפס מקומי עכשווי, סדנת ההדפס בירושלים, אוצרות: אירנה גורדון ותמר גיספאן-גרינברג

קשר עין, מכון ויצמן למדע, אוצר: יבשם עזגד

קופסא שחורה, פרויקט שלטי חוצות בירושלים, אוצרים: אסף כהן ויצחק מזרחי

קיר גינה, בית ליבלינג, תל אביב, אוצרת: נירית נלסון

שובו של הנייר/מחשבות על רישום, הביאנלה השישית לרישום, סדנת התחריט בירושלים, 

אוצרת: אירנה גורדון

מצבי קיצון — נייר ישראלי, הביאנלה השלישית לנייר, מוזיאון ארץ ישראל, אוצרת: ענת גטניו

מחברות פתוחות 2, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, אוצרת: אורלי מיברג

בשיחה 2, מוזיאון תל אביב לאמנות, אוצרת: סוזן לנדאו 

גברים מרוקנים תוכן, פסטיבל ״נקודת מגע״, מוזיאון ישראל, ירושלים, מנהלת אמנותית: רננה רז

 בשכנות טובה, בית הרב קוק, תערוכת חוצות במסגרת ״מנופים״, ירושלים

אוצרות: רונית שורק ונטע אסף

התחריט פנים רבות לו, מרכז גוטסמן לתחריט, קיבוץ כברי

In Search of a Perfect Lover, גלריה עינגע לאמנות עכשווית, תל אביב

מן המוכן, מוזיאון חיפה לאמנות, אוצרת: רותי דירקטור

פרס אלימה ריטה לאמנות ההדפס בישראל

פרס אן וארי רוזנבלט לאמנות עכשווית

שהות אמן, המרכז לאמנות עכשווית, ערד

מענק מפעל הפיס לתרבות ואמנות לספר אמן

Asylum Arts ,מענק פרויקט

תוצרת בית, מענק מפעל הפיס לתרבות ואמנות ליצירות שנעשו בתקופת הקורונה
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שהות אמן ומענקים
)המשך(

אוספים

ספרי אמן וקטלוגים

2017

2016

2015

2014

2011

2009

2022

2014

Asylum Arts ,מענק פרויקט

מענק פרויקט, קרן ארטיס 

שהות אמן, תנועת תרבות, עפולה

מלגת אמן־מורה מטעם משרד התרבות והספורט

מענק מועצת הפיס לתרבות ואמנות לספר אמן

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, עיריית תל אביב יפו

שהות אמן, BCI מכון ברנדייס לוס אנג‘לס

מוזיאון ישראל

מוזיאון תל אביב לאמנות

אוסף כנסת ישראל

אוסף שוקן )הארץ(

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

מוזיאון ראשון לציון

פרובידנס קולג’, רוד איילנד

מלון ארטיסט, תל אביב )אוסף דורון סבג(

מלון המלך שלמה, ירושלים

יומן מסע )בעריכת רותם רוזנטל(

שנת צהריים נצחית )טקסט מאת נירית נלסון ואורית בולגרו(
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