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 לימודים

 אביב תל ובאוניברסיטת הקיבוצים בסמינר וקומפוזיציה תנועה כתב, תנועה לימודי. 

 עבודה בקבוצת מכן ולאחר אשכול נועה' פרופ בהנחיית הקיבוצים בסמינר מתמחה בקבוצה לימודים 

 .חץ עמוס' פרופ עם

 

 תעסוקתי ניסיון

 האולפן, הבין־קיבוצית המחול להקת: רבות במסגרות וקומפוזיציה תנועה כתב, תנועה הוראת – 1974 משנת

 .ארנון יהודית עם אשר מטה למחול הסדנ, אשר מטה למחול

 באקדמיה הציבורי מרחבהו אמנות לש בהקשרים ייחודיות סדנאות, קומפוזיציה, תנועה תהורא – 1991 משנת

 .כברי בקיבוץ שונות קבוצותבו חיפהב וכוריאוגרפים רקדנים להכשרת הבסדנ וכן, בירושלים מחוללו יקהסלמו

 .בירושלים מחוללו יקהסלמו באקדמיה תנועה וכתב לתנועה החוג ראש – 2010–2007

 ,וכמן–אשכול ועהתנ בכתב שכתבה קומפוזיציות הרוקדת", רישומים" בשם בתנועה עבודה קבוצת הקימה

 .לריקוד קול ואנשי מוזיקאים בין פעולה שיתוף וכוללת

 האמנות בתחום ושיח תערוכות המקיים פעיל מקום – "שמי אטליה" את משותף בצוות מנהלת – 2000 משנת

 .שמי יחיאל האמן של ויצירתו עבודתו מקום היה שמי אטליה.  מחול של מופע מפגשי וכן בארץ

  .ומשלימה מרחיבה אמנותית כפעילות והרישום הציור בתחום עוסקת

 

  (זוגיות או) יחיד תערוכות

 כברי גלריה, מה את מחזיק מה – 2019

 כברי גלריה, קאמרית גלויה – 2016

 כברי גלריה, העמוד אל המדרגה על – 2014

 אביב תל, האמנים בית – 2012



 כברי גלריה, הטיה/  קו/  פרח – 2010

 כברי גלריה ,חץ עמוס עם ,אגודל בצד עקב – 2007

 כברי גלריה – 2005

 הגטאות לוחמי גלריית – 2003

 אביב תל ,ארמן שרה הגלרי – 1999

 כברי גלריה – 1998

 אביב תל ,ארמן שרה הגלרי – 1997

 כברי גלריית – 1994

 אביב תל ,ארמן שרה הגלרי – 1993

 אביב תל, לאמנות גלריה – הקיבוץ – 1991

 אילון קיבוץ גלריית – 1990

 כברי הגלרי – 1987

 בארי קיבוץ גלריית – 1988

 אביב תל ,שלוש הגלרי – 1988

 חיפה ,לבנים יד גלריית – 1988

 

 קבוצתיות תערוכות

 עינת קיבוץ, הישנה המרפאה בניין, אבות בנות – הירח גם לה נשק – 2021

 כברי גלריה, ביטחון מדדי – 2020

 חיים גבעת, לאמנות גלריה, וצבע כד – 2019

  כברי לגלריה שנה 40 תערוכת – 2017

 מעלות־תרשיחא, אפטר־ברר ש"ע וגלריה לאמנויות מרכז, המכבש מן – 2017

  ־תרשיחאמעלות, אפטר־ברר ש"ע וגלריה לאמנויות מרכז ,לבנה השראה – 2017



2016Offscreen –  ,אביב תל, ארמן שרה גלריה 

 כברי גלריה, למקום חוץמ – 2015

 טבעון – 2012

  אביב תל, פולק וישראל רחל ש"ע הגלריה ,כנעני עפרי, כנעני יעל, שמי יחיאל – הנשיקה – 2002

 ירושלים ,נאור דפנה גלריית – 1995


