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 ה:השכל

 , הדרכה פרטית. ABAלימודי תרפיה בשיטת  -2014-2016

 אמנות ותעודת הוראה.  -.B.edמכללת "אורנים", לימודים לתואר  -2007-2011

 מגמת מוסיקה. -תיכון ויצ"ו קנדה, חיפה -1999-2001

 :עימקצו ניסיון

 עובד ויוצר בפירמידה, מרכז לאמנות עכשווית, חיפה. -2011-2016

 שותף בהפקה ובאוצרות תערוכות שונות בפירמידה. -2011-2012

 תערוכות:

 תערוכת התרמה למען ספריית גן לוויסקי, מקום לאמנות, תל אביב. אוצרת: רווית הררי. -2015

 לה כהן ונסובר, דן אורימיאן.", ירושלים. אוצרים א2015"סלון הקוביה       - 

 שנקר, רמת גן. תערוכת התרמה לאגודת מען,", 10"לחם ושושנים       - 

 "חוטם", מגזין אמנות ותרבות אינטרנטי. -

 ", חנות גלריה לאמנות, חיפה. אוצרת: סמדר שינדלר.3"שער  -

 אביב.-תלמתחם קסטיאל, תערוכת התרמה לאגודת מען, ", 9"לחם ושושנים  -2014

  נון.-", יריד אמנות, בי"ס אורט במעלה, טבריה. אוצרת: טלי בן2"צבע גלילי   -

 תערוכה קבוצתית, מלון ארט גלרי, חיפה, אוצר: יעקב חפץ. -

 אביב. אוצרת: דורית רינגרט.-"דפי עבודה", תערוכה קבוצתית, מכון מופ"ת, תל -

 "דיוקן עצמי", תערוכה קבוצתית, ואדי סאליב, חיפה. - 

 אוצרים: אסתי דרורי  אביב.-, בית מני, תל", תערוכת מכירה7נות סודית "אמ -

 ודורון פולק.   

 אביב.-תל ,מתחם קסטיאל", תערוכת התרמה לאגודת מען, 8"לחם ושושנים   -2013

 אביב.-חנינא, תערוכת מכירה ותרומה לגלריה, תל -

 אוצרים: אסיה ה.גלריית ראש הנקרה, קיבוץ ראש הנקר "כלב קש", תערוכת יחיד, -

 דובלין ויורי כץ.   

  אוצרת: טלי בן נון. "צבע גלילי", תערוכה קבוצתית, בי"ס "אורט", חצור הגלילית. -

 "מרחב מתמשך", תערוכה קבוצתית, בית התרבות והאמנות נצרת. אוצר: פריד  -

 שאקרה.-אבו    

 ם. אוצרות: דורית"אוצר בלום", תערוכה קבוצתית במשרד האוצר, ירושלי      -2012

 רינגרט ונועה צורן.  

 תערוכה קבוצתית בבניין המועצה, ירכא. אוצרת: רותי מועדי. -

 אביב", תערוכה קבוצתית בפירמידה, מרכז לאמנות עכשווית, -תל-ירושלים-"חיפה -

 תערוכה במוזיאון חיפה. אוצרת: רותי דירקטור.שלוחה לחיפה.    



 אוצר: יהודה יציב. "עזר כנגדו", תערוכה קבוצתית בפירמידה, חיפה. -

 אוצר: יהודה יציב. "נקודת זינוק", תערוכה קבוצתית בפירמידה, חיפה.    -2011

 מנחה: יהודה אורנים", קריית טבעון."מכללת ר, תערוכת יחיד במסגרת פרויקט גמ -

 כהן.-הלביץיציב, אוצרת: רותי   

 אוצר: יהודה יציב. חורים", תערוכה קבוצתית בפירמידה, חיפה."אין פרחים ש -

 אוצר: דוד וקשטיין. תערוכה קבוצתית בגלריה העירונית רמלה. -

 פרסים ומלגות:

 תערוכת יחיד בגלריית ראש הנקרה מטעם יריד האמנות "צבעפרס הצטיינות והקמת  -2013

 גלילי".           

 הגמר, מכללת "אורנים".פרס הצטיינות עבור פרויקט  -2011

 מלגת הצטיינות עבור הישגים לימודיים, מכללת "אורנים". -2010

 :והוראה הדרכה

 מורה לאמנות בבית ספר ובית חינוך "משעולים", עתלית. -2015-2016

 בספקטרום האוטיסטי בביה"ס ובעבודה פרטנית אחר הצהריים. יםמשלב וסייע לילד -2014-2015

 יעקב. ןזיכרולה בפנימיית "רננים", מדריך לי -2011-2012

 זבולון", יגור.-התנסות בהוראה של כיתות ז' ובלימוד פרטני בבי"ס "כרמל -2010-2011

 חונכות פר"ח עבור שתי סטודנטיות בעלות לקויות למידה ממכללת "אורנים".         

 התנסות בהוראת כיתות ה' בבי"ס "אורנים", יקנעם. -2009-2010

 העברת פעילויות והדרכת -אביב" בבית יגאל אלון, גינוסרות בפרויקט "מפגש השתתפ      

 בני נוער ערבים ויהודים.      

 ,הדרכה ולימודי אמנות קבוצתיים במתנ"ס -ות בפרויקט "צפונה מכאן"השתתפ -2008-2009

 נצרת.      

 :צבאי שירות

 שחרור בדרגת סמ"ר, שירות מלא. חוץ.-חטיבת קשרי -2002-2005

 שפות

 , אנגלית ברמה טובה.אם שפת עברית

 

 


