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 לימודים

  אביב תל אוניברסיטת ,והארכאולוגיה היהדות למדעי הספר ביתב דוקטורנטית – 2021

 המנדט בתקופת חזותיתה תרבותה בתחום התמחות. דוקטורט לימודי לקראת מחקר מועמדת – 2020

  אביב תל אוניברסיטת, מלניקוב אברהם האמן של וביצירתו בחייו הבריטית הזיקה – (היישוב)

 באמנות התמחות – הרוח במדעי רב־תחומית להוראה בתוכנית( M.Ed) שני תואר – 2010–2007

 מכללת, יתרה בהצטיינות הלימודים סיום – ובהווה בעבר ומסורת מורשת, טקסים, אליתישר ובתרבות

 אורנים

 אורנים מכללת, בהצטיינות הלימודים סיום – באמנות( B.Ed) ראשון תואר – 2000–2001

 אורנים מכללת, באמנות הוראה תעודת – 1997–2000

 

 מקצועי ניסיון

 קיבוץ, קופפרמן אוסף בית, גבאי לבבי עידית האמנית עם "ודברות דברים" התערוכה אוצרת – 2022

 הגטאות לוחמי

  בגליל ערבית־יהודית שיתופית גלריה – כברי גלריה אוצרתו מנהלת– 2022–2021

 :תפן הפתוח במוזיאון תפקידים מגוון – 2020–2001

 2010–2020 – הפתוחים המוזיאונים ומנהלת ראשיתה אוצרתה עם עבודה – משנה אוצרת 

 :הבאות בתערוכות אופק רותי

 ( 2020 ינואר) יריב ואמון כהן הלביץ רותי

 ( 2019) פסלים – ועדיה בועז

 (2018) קרוב – רקנאטי דינה

 (2016) הגדול המופע – צימבליטה עפרה

 (2015) אביב מתל רחוק הכי – יתום ורדה

 (2013) ירושלים ההדפס ומסדנת לתחריט גוטסמן ממרכז עבודות – הדפס זמן
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 ( 2012) וערב בשתי ציור – סטויאנוב סאשה

 (2011) פסלים – כנעאן אחמד

 : כלל זה תפקיד

 אוצרים עם משותף ומחקר קשר ,בקטלוגים מחקרית כתיבה ,תערוכות של והפקה הקמה -

, ישראלית אמנות, חזותית תרבות של בנושאים התמחותו יצירה סדנאות ניהול ,לארץ מחוץ

   פיסולו היהדות מדעי, ישראלית תעשייה, מסורתיות מלאכות

 (2013) בוונציה בביאנלה מקצועי סיור; (2012) בקאסל ובדוקומנטה בברלין מקצועי סיור -

 2014 – אירופה מרכז יוצאי ארגון של" יקינתון" העת כתב מערכת חברת  

 2012–2019 – החינוך משרד מטעם למורים "חדש אופק" השתלמויות מנהלת  

 2007–2020 – והדרכה חינוך מחלקת מנהלת  

 2001–2006 – המוזיאון עבור היסטורי מחקר עריכת זה ובכלל, תפן הפתוח מוזיאוןב מדריכה 

 לתעשייה החמישית העלייה של תרומתה בנושא הייקים מורשת מרכז – גרמנית דוברת ליהדות

   בארץ והכלכלה

 אורנים מכללת, (.M.Ed) שני לתואר" ויוצר מורה, אמן" בקורס הוראה עוזרת – 2018–2016

                  אורנים מכללת'(, א שנה) צבע בקורס מחליפה מורה – 2001

 

                 וקבוצתיות יחיד תערוכות

    כברי גלריה, ירחי אמיר הצלם בשיתוף וקהילה אמן תערוכת, תפרנית – 2020

 אביב תל מוזיאון, קבוצתית תערוכה, הישראלית בתודעה וקיבוץ קבוצה – משותפת לינה – 2005

 לאמנות

  אביב תל, לאמנות גלריה – הקיבוץ, יחיד תערוכת – 2004

 ישראל מוזיאון, תקבוצתי תערוכה, ספורט – 2004

  אביב תל, לאמנות גלריה – הקיבוץ, קבוצתית תערוכה – 2003

2002–2003 – In House ,פחם אל אום, לאמנות גלריהה, קבוצתית תערוכה  

 

 ומלגות פרסים

 של וביצירתו בחייו הבריטית הזיקה – לתזה שקילה עבודה על בוטינסקי'ז ממכון מחקר פרס – 2022

  1934–1918 מלניקוב אברהם האמן

 סדן דב קרן מטעם לתזה שקילה עבודה על עבריתה ספרותה בתחום מחקר פרס – 2020



 החגים לחקר מכון – שיטים מכון מטעם שני תואר ללימודי התזה עבודת על פרס – 2012

 The Marvin Reinsteinמטעם טייניםמצ לסטודנטים יהודיתה תרבותה בתחום מלגה – 2010

Endowment Fund for Secular Jewish Studies   

   השני התואר בלימודי הצטיינות מלגת – 2009

  הראשון התואר בלימודי הצטיינות מלגת – 1999
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