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 לימודים

 ברל בית, המדרשה ,תואר השלמת לימודי – 2003–2002

 רמת ,לאמנות המדרשה, ואוצרות הדפס, האמנות בתולדות התמחות עם אמנות לימודי – 1991–1987

  השרון

 אביב תל ,הקיבוץ אמני בסדנת אוצרות לימודי* 

 (אמן־רב) קובישי סואו בהנחיית יפני נייר ליצירת הסדנה בוגרת* 

 אורנים כללתמ ,לאמנות המכון, האמנות ותולדות ציור לימודי* 

 אורנים מכללת ,לאמנות מכוןה ,הס נחום עם הילד ציור לימודי* 

 חדשניים הוראה אמצעי פיתוח על לחינוך ברנר בקרן זכייה, חיפה ,גורדון סמינר, הוראה לימודי* 

 

 נבחרות (זוגיות או) יחיד תערוכות

 גרמניה, דיסלדורף, plan-d גלריה, רי'פואח אשרף עם זוגית תערוכה, והחמור העורב – 2015

 כברי גלריה, סבתא עם גבזו ויובל נטע, דייסה בישלה סבתא – 2014

 ירושלים, שאננים משכנות, גרטנר ואיטה דקל דרורה :מפגש תערוכת ,שחורות סוכריות – 2012

 אביב לת ,האמנים בית, יודעת שאיני אני יודעת – 2010

2002 – SOMA FORMA, בארי בקיבוץ הגלריה  

 אביב תל, לאמנות גלריה – הקיבוץ, עבודה גופי – 1999

 כברי גלריה, קרינולינה מצב – 1996

 מצובה בקיבוץ לאמנות הגלריה ,רעה ילדה – 1994

 

 נבחרות קבוצתיות תערוכות

 כברי גלריה, ביטחון מדדי – 2020
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 ברעם, בר־דוד מוזיאון, האגדות מארץ תערוכה, שם אי – 2020

 מכאן גלריה מטעם התפר קו פרויקט ",10 טרי צבע" יריד – 2018

 אביב תל, צדק נווה /שכטר נווה, גורל – 2016

 ירושלים ,האמנים בית, כסות על מחשבות ,לה-שמ – 2011

 ירושלים, האמנים בית, לרישום הביאנלה, בסבך נאחז – IV רשמים – 2010

   טבעון קריית, ההנצחה מרכז, לאמנות הגלריה ,?אירופה, אירופה – 2008

 אביב לת, האמנים בית, לשואה "שני דור" ישראלים אמנים: כרוןיז רובדי – 2008

2005 –  Xברחובות העירונית הגלריה ,טריטוריה  

 אביב לת ,לאמנות זמן, תערוכה של בובה – 2004

 ירושלים, מוסררה, דרפלר מורל ש"ע הגלריה ,מטפלות נשים – 2004

 מרכז, לאמנות הגלריה ,והתקופה זייד אלכסנדר מיתוס על באמנות מבט – אבריק שיך – 2001

    טבעון קריית, ההנצחה

1997 – RAGE RESOLUTION, Hebrew union college ,ארצות, באטלנטה ומוזיאון יורק ניו 

 הברית

 לאמנות גן מתר מוזיאון, הישראלית באמנות האימהי הייצוג :מאמא הו – 1997

 

 

 

 

 

 

 

 


	לימודים
	2015 – העורב והחמור, תערוכה זוגית עם אשרף פואח'רי, גלריה plan-d, דיסלדורף, גרמניה
	2014 – סבתא בישלה דייסה, נטע ויובל גבזו עם סבתא, גלריה כברי
	2002 – SOMA FORMA, הגלריה בקיבוץ בארי
	1999 – גופי עבודה, הקיבוץ – גלריה לאמנות, תל אביב
	1996 – מצב קרינולינה, גלריה כברי
	1994 – ילדה רעה, הגלריה לאמנות בקיבוץ מצובה
	2005 –  Xטריטוריה, הגלריה העירונית ברחובות

