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 asadazi5@zahav.net.il דוא"ל:

 

 . השכלה גבוהה2

 א. לימודים לתואר

תקופת 
 הלימודים

 לתואר והמחלקהשם המוסד 

 (.B.A)בוגר אוניברסיטה  החוג לאמנות, אוניברסיטת חיפה 1980-1976
 הפקולטה לתולדות האמנות 1982-1980

 
לימודים לתואר מוסמך אוניברסיטה 

(M.A) ,)ללא סיום התואר( 
 (M.A)אקוויוולנט למוסמך  המכללה האקדמית בית ברל 1990

 תעודת הוראה אביבמכללת לוינסקי לחינוך, תל  1991-1990
 

 

 . דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה3

 דרגה אקדמית שם המוסד  תאריכים
 מרצה בכיר המכללה האקדמית בית ברל 2008
 פרופ' חבר יוצר המכללה האקדמית בית ברל 2018

 

 

 . תפקידי ניהול אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה4

 שנים בתפקיד סוג התפקיד שם המוסד

 2010 חבר בוועדת המשנה, וועדת המינויים  המכללה האקדמית בית ברל
האוניברסיטה העברית 

 ירושלים
חבר ועדה מלווה תכנית מחקר, לד"ר שירה 

 סלור
2010 

 

 

 . תפקידים בתחומי העיסוק האקדמי מחוץ למוסדות אקדמיים5

 חברות ותפקידים בוועדות ואגודות מקצועיות

 גלריית רגע, תל אביב.  "חבר קבוצת "רגע 1989

 חבר מן המניין, אגודת הציירים והפסלים בישראל, תל אביב. 1990

חבר ועדת השיפוט, פרס האמן הצעיר, מטעם המדור לאמנות פלסטית, מנהל התרבות והאמנויות  1993

 משרד המדע והאמנויות.

 חבר ועדה מקצועית, קרן רבינוביץ' לאמנויות, תל אביב. 1994

 יפו לאמנויות, עריית תל אביב.  -בר ממונה, מועצת תל אביבח      1994

mailto:asadazi5@zahav.net.il


 חבר ועדת מקצוע להוראת האמנות, המזכירות האקדמית, משרד החינוך התרבות והספורט. 1996

חבר ועדת שיפוט, פרס שר החינוך המדע והספורט, המדור לאמנות פלסטית, מנהל התרבות      1996

 והאמנויות משרד המדע והאמנויות.

 חבר מדור, אמנות פלסטית, המועצה הציבורית לתרבות ואמנות, ירושלים. 1999

 רשת תחנות לאמנות עכשווית. -חבר הנהלה, עמותת רשת  2004

 חבר וועדה מייעצת לאמנות פלסטית ועיצוב, אמנות לעם. 2008

 פחם.-חבר מועצת ההקמה של המוזיאון לאמנות, באום אל 2013

 ד החינוך התרבות והספורט.חבר המועצה לתרבות, משר 2014

 דוד וגוליית לאמנות עכשווית בפריפריה, בניהול פרופ' דוד ווקשטיין. –מיסד עמותת  2015

 

 

 . השתתפות בימי עיון6

 א. השתתפות פעילה בפאנלים

 כותרת הפאנל יום העיון תאריך
מדרשה למורים לאמנות, רמת ביום עיון  1986יוני 

 השרון
בקבוצות האתניות  מעמד האמניות

 השונות בחברה הישראלית 
יום עיון של האגודה לאמנות יהודית,  1995אפריל 

 גוריון שבנגב-אוניברסיטת בן
 בין יהדות לאסלאם בראי האמנות 

 ,עיצוב ,הנדסה –שנקר ביום עיון  2010מרץ 
 אמנות, רמת גן

 תמונת ניצחון 

יום עיון, המכללה האקדמית בית ברל,  2012מאי 
 הפקולטה לאמנויות

 צללים, צבעים, צלילים 

יום עיון, אוניברסיטת חיפה, החוג  2017נובמבר 
 גיהולפסיכול

 טי תאדיפוס במבט אס

 

 

 . מלגות, פרסים ומענקים אחרים9

 מעניק המלגה או הפרס המלגה או הפרס שנה
 ישראלמטעם נשיא מדינת  פרס יד ליעד  1987
 מוזיאון ישראל, ירושלים פרס קולינר 1990
 איגוד הרוטרי בישראל פרס רוטרי 1993
 שר החינוך התרבות והספורט פרס עידוד היצירה 1996
 מטעם שר החינוך התרבות והספורט פרס ההתפנות  2000
 מפעל הפיס פרס מפעל הפיס להפקת קטלוג ותערוכה 2013
 מפעל הפיס תערוכהפרס מפעל הפיס להפקת  2017

 

 

  



 . הוראה10

 א. קורסים מהשנים האחרונות

 

 המכללה האקדמית בית ברל, הפקולטה לאמנויות )המדרשה(

מס'  לתואר סוג הקורס שם הקורס שנה
 סטודנטים

 21 תואר ראשון סדנה הציור בין פנטזיה להתבוננות -ציור ב '  1993-1987
 24 תואר ראשון סדנה הצבע בציורמעגל   -ציור א'         2000-1994
טכניקות קלאסיות בציור  -ציור ב'                   2005-2001

 עכשווי
 22 תואר ראשון  סדנה 

  21 תואר ראשון  סדנה  טכניקה ותכנים-ציור עכשיו  -ציור ב''  2008-2006
  21 תואר ראשון  סדנה  ציור עכשיו=טכניקה ותכנים -ציור ב''  2011-2009
 15-14 תואר ראשון  שיעור קסם הצבעים והצורות -ציור א'  2013-2011
 20 תואר ראשון  סדנה שפת הציור -ציור ב'  2016-2014

 

 חי, המכון לאמנויות-המכללה האקדמית תל

מס'  לתואר סוג הקורס שם הקורס שנה
 סטודנטים

 24 לימודי תעודה סדנה רישום ממודל 1992-1987
 20 לימודי תעודה סדנה מודל ציור 1996-1993
 18 תעודת מדריך סדנה הציור בין פנטזיה למציאות 2005-1997
 -ציור מהתבוננות למתחילים  2009-2006

 שנה א'
 15 תואר ראשון  שיעור

 -ציור מהתבוננות למתחילים  2012-2010
 שנה ב'

 15 תואר ראשון  שיעור

 10 תואר ראשון  סדנה שנה א' -קסם הצבעים  2013-2012
 7-6 תואר ראשון סדנה מודרני-אמנות בעידן הפוסט 2014-2013
 10-9 תואר ראשון סדנה שנה א' -קסם הצבעים  2016-2014

 

 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרוח, החוג לאמנות

מס'  לתואר סוג הקורס שם הקורס שנה
 סטודנטים

 28 תואר ראשון  סדנה ציור ב' 2014-2015
 19 תואר ראשון  סדנה ציור ורישום ג' 2015-2016

 25 תואר ראשון  סדנה יסודות הציור –ציור א'  
 

 מכללת קיי, באר שבע 

מס'  לתואר סוג הקורס שם הקורס שנה
 סטודנטים

 17 תעודת מדריך סדנה הציור שפה ומבע 2001-2003
 14 תעודת מדריך סדנה צורות וצבעים ציור למתקדמים 

 

  



 הנחיית עבודות לתואר שניב. 

 הישג הסטודנט תאריך סיום לתואר נושא התזה שם הסטודנט

, מוסמך למדעי הרוח שפת ההר טל  חת,
החוג  הפקולטה למדעי הרוח,

 לאמנות, אוניברסיטת חיפה

 בהצטיינות 2006

 כץ, י' 
 

, מוסמך למדעי הרוח דיוקן
הפקולטה למדעי הרוח, החוג 
 לאמנות, אוניברסיטת חיפה 

 בהצטיינות 2007

 

 

 פרסומים
 

 קטלוגים 

 (. דפי זהות. רמת גן: המוזיאון לאמנות ישראלית.1988) א' ,עזי .1

 אשדוד: מוזיאון אשדוד ע"ש קורין ממן. מעברי גבול.(. 1994) א' ,עזי .2

 לאמנות ישראלית. רמת גן: המוזיאוןמסע אל תולדות. (. 1999) א' ,עזי .3

 .  אום אל פחם: הגלריה לאמנות.שפה זרה(. 2005) א' ,עזי .4

 רמת גן: המוזיאון לאמנות ישראלית. אבא שלי חייל.(. 2009) א' ,עזי .5

 .  אום אל פחם: הגלריה לאמנותפרש נודד –אסד עזי (. 2015) א' ,עזי .6

7. Azi, A, (1993). Asad Azi. Jerusalem: Israel Ministry of Education and Culture. 

 

 ספרי שירה

 )שירים(.  חיפה: רנסנס )בערבית(.למרגלות הגורל המר (. 1975) א' ,עזי .1

 )שירים(.  חיפה: רנסנס )בערבית(.עונת הלחישות (. 1987) א' ,עזי .2

  כרמל: כרמל )בערבית(-)שירים(.  דליית אל פנסי רחוב(. 1979) א' ,עזי .3

 

 סיפור קצר

פחם:  (. אום אל27-25)עמ'  פרש נודד –אסד עזי  ,(. סאלח אל אטרש וואטאן. בתוך א'  עזי2015) א' ,עזי .1

 הגלריה לאמנות )בערבית(.

 

 מבחר פרסומים )לא שפיטים(

 .47, 92-91פרוזה, (. מה כוחו של הציור. 1987) עזי, א' .1

 .7 ,2גיליונות לספרות ולאמנות, -סגנונות(. הציור שלי. 1988) עזי, א' .2

 .22 ,11סטודיו, (. טקסט לתערוכה. 1990) עזי, א' .3

 .9, 12, יפו שלי(. מתגעגע לאלוהים. 2004) עזי, א' .4

 



 מבחר כתבות בעיתונות יומית בערבית

 )בערבית(. אתחאד-אלבאפריל(. חמש אמנויות מניפות את דגלן בתל אביב.  7, 1985) עזי, א' .1

 )בערבית(. אתחאד-אלורס טאבויים. בדצמבר(. האמן צבי גולדשטיין ה 6, 1985) עזי, א' .2

 )בערבית(. אתחאד-אלאמן יהודי מצייר בכתב הערבי. , במאי(. יורם קופרמנץ 17, 1985) עזי, א' .3

 )בערבית(. אתחאד-אלבנזו, מחזה של אלדד זיו. -ביוני(. אנזו 25, 1985) עזי, א' .4

 )בערבית(. אתחאד-אלבדצמבר(. האמן יעקב מישורי לא סחר במצפונו.  10, 1990) עזי, א' .5

 )בערבית(. אתחאד-אלבספטמבר(. פליפ רנצר פסל צייר ומוסיקאי.  10, 1990) עזי, א' .6

 )בערבית(. אתחאד-אלבאוקטובר(. דוד ריב אמן המחאה וההתנגדות.  30, 1990) עזי, א' .7

 )בערבית(. אתחאד-. אלבנובמבר(. ארנון בן דוד אחרון צדיקי סדום 25, 1990) עזי, א' .8

 )בערבית(. אתחאד-אלבפברואר(. גדעון גכטמן הלך לעולמו ,מליצה.  1, 1990) עזי, א' .9

 

 השתתפות בסרטי תעודה על אמנים

: תמונה משפחתית. 3. פרק שנים של אמנות בישראל 100סיפור מסגרת: (. 2004ברקאי, ת' )בימאית(.  ) .1

 תל אביב: גשם תקשורת

המכון  . אורנים:שנות השמונים באמנות הישראלית(. 2007ד' )עורך הסדרה(, חכים, ט' )צלם(. ) וקשטיין .2

 לאמנות.

 . בשיתוף מוזיאון הנגב.שכול וטראומה באמנות הישראלית(. 2013וקשטיין, ד' ) .3

 

 שונות

 ס"מ.  160x100.  ציור. מידות:  אבא שלי חייל 2013

 .בחטיבות ביניים. משרד החינוך והתרבותהציור שולב בתוכנית הלימודים לאמנות, 

 

 תערוכות יחיד

 . תערוכת ציור ופיסול. אוצרת: שולי פוייר, גלריית אבי חושי, חיפה.לחשים 1980

 , תל אביב.90.  אוצר: עמי שטייניץ. גלריה אחד העם ציורים 1985

 . אוצר: אבישי אייל. גלריה רגע, תל אביב.פורטרט עצמי 1986

 . אוצר: יגאל צלמונה. מוזיאון ישראל, ירושלים.במוזיאון ישראלרגע  1987

 .  אוצר: סרחיו אדלשטיין. גלריה ארטיפקט, תל אביב.קורבן 

 גן לאמנות ישראלית,רמת גן    אוצר: ,מאיר אהרונסן-, מוזיאון רמת דפי זהות 1988

 . אוצרת: זיוה ילין, גלריה קיבוץ בארי, קבוץ בארי.ציורים 

 . הגלריה בקיבוץ כברי , קיבוץ כבריןלבן על לב 

 . אוצר: סרחיו אדלשטיין. גלריה ארטיפקרט, תל אביב.כדור רגל 

 .  אוצר: סרחיו אדלשטיין. גלריה ארטיפקט, תל אביב.ציורים מאורכים 1990

 . המרכז לאמנויות שלומי, הגליל המערבי.ציורים 1991

 זיאד  העירוני לתרבות,  נצרת. . אוצר: ריאד מסארוה. מרכז תאופיקציורים על נייר



 . המרכז הקהילתי מעלות תרשיחא.ציורים 1992

 . אוצרת: רות שדמון. ,מוזיאון בית רמי , קיבוץ אשדות יעקב.ציורים

 .  אוצר: סרחיו אדלשטיין. גלריה ארטיפקט, תל אביב.ציורים חדשים

 . גלריה נלי אמן, תל אביב.עבודות חדשות 1993

 .  אוצר: סרחיו אדלשטיין. גלריה ארטיפקט, תל אביב.תערוכת פרידה

 . אוצרת: דרורה דקל.  גלריה כברי , קיבוץ כברי .שטיח 1994

 . גלריה קיבוץ לוחמי הגיטאות.שטיח

 . אוצרת: מאיה דמיאנוביץ. מוזיאון אשדוד לאמנות ע"ש קורין ממן, אשדודמעברי גבול

 )קטלוג(.

 . מוזיאון ערד.אקרנים

 . אוצר: פרופ' אבישי אייל. הגלריה הלימודית באוניברסיטת חיפה.תעבודות קטנו

 חי .-. אוצר: אילן דנלה.  מוזיאון טרומפלדור, תלמשפחה

 . אוצרת דרורה דקל. הגלריה בקיבוץ כברי.רקמות

 . הגלריה במצפה הימים.סכרין

 . אוצרת: נלי אמן. גלריה נלי אמן, תל אביב:עבודות חדשות

 ר: טוביה אברהם. גלריה מימד, תל אביב.. אוצפורטרטים 1997

בוניאל. חלל תצוגה לאמנות חזותית,  נחלת בנימין, תל אביב. יורם -. אוצרת: לינה ויזלפסולת אמנות

 קופרמינץ, מנהל.  

 . אוצרת: תמרה ריקמן. המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים.אקרני תקשורת

 . אוצר: סולימאן מנסור. ירושלים המזרחית(الواسطي)משיח, אלואסיטי    1998

 אללה.-, ראם( السكاكيني)סכאכיני -. מרכז אלמשיח

 אוצרת נלי אמן, גלריה נלי אמן, תל אביב. עבודות חדשות.

 . אוצרת: מרי אבו גאבר. נצרת.(زياد نوفيق. מרכז תאופיק זיאד)ציורים

 . אוצרת: רחל זמר.מוזיאון עוקאשי, עכו.עכו מארחת 1999

 אוצר: מאיר אהרונסון  )קטלוג( . מוזיאון רמת גן ,רמת גן .סע אל תולדותמ

 הגלריה הלימודית, אוניברסיטת חיפה. אוצר: פרופ' אבישי אייל.ציורים מסוכנים. 

 סבא.-. הגלריה העירונית כפרעבודות יפות

 תל אביב 28. גלריה נלי אמן ,גורדון ציורים חדשים 2000

 , הגלריה בקדימה, השרון )כולל קטלוג(.גכטמןאסד עזי וגדעון   2001

 . גלריה נלי אמן, תל אביב.דד רד רוז

 . גלריה עירונית נצרת.ציורים 2004

 . אוצרת נלי אמן, גלריה נלי אמן, תל אביב.עבודות חדשות

 שבע.-. מכללת קיי, בארציורים גדולים

 . אוצר: אחמד כנעאן. הגלריה העירונית בטמרה.פליטים 2006

 . אוצרת: רבקה סאקר. גלריה קיבוץ ראש הנקרה.תיםעימו



 . אוצרת: נאוה דסנציק. בית דורית רפאלי, תל אביב.ציורים וקישוט 2007

 אוצרת נלי אמן. גלריה נלי אמן, תל אביב.עבודות חדשות. 

 אוצר: דוד וקשטיין. הגלריה במכללת אורנים.ציורים.  2008

 גן לאמנות ישראלית)כולל קטלוג(.-אהרונסון. מוזיאון רמת. אוצר: מאיר אבא שלי חייל 2009

 . אוצרת נלי אמן, גלריה נלי אמן, תל אביב.ציורים ארוטיים 2010

המדרשה, המכללה  –הגלריה הלימודית, הפקולטה לאמנויות  אוצר: דוד גינתון.אוריינטליזם.  2013

 האקדמית בית ברל.

 לת אורנים.. אסד עזי ובני אפרת. הגלריה במכל5זוגות 

 אוצרת: נאוה שדה. גלריה נלי אמן, תל אביב.בכחנליה. 

 אוצר: גלעד מלצר. המשכן לאמנות עין חרוד )כולל קטלוג(. פרש בודד א. 2015

 אוצר: גלעד מלצר. הגלריה לאמנות באום אל פחם. פרש בודד ב.

 אוצרת: זיווה יריב . הגלריה קיבוץ בארי.  לוחות שנה.     2016

 אביב-אוצרת: ג'ינפר בונדי. גלריה אלפרד תל אני ואתה.     2017

 . אוצרת: עזיזה דיאב . מרכז תרבות שפרעם .דיוקנאות מקומיים

 

 תערוכת יחיד בחו"ל

 פטרסבורג, רוסיה. אוצר: מאיר אהרונסון. מוזיאון מאניז, סנטמרקם קטיפה.  2009

 ה. יוהנסבורג, דרום אפריקה.נלסון מנדל –מוזיאון השלום  Tararam.עמותת שיח. -דוח 2011

 ישראל. מדריד, ספרד )קטלוג(. –. אוצר: מאיר אהרונסון. בית ספרד רעד ותנועה 

 

 השתתפות בתערוכות קבוצתיות

 . אוצרת: יואנה ניקולאי. מוזיאון חיפה לאמנות )קטלוג(. 6-הביאנלה ה 1982

 . מוזיאון עוקאשי, עכו.ציירים ערבים בישראל 1984

 גלריה דביר. תל אביב.  צעירה.אמנות  1985

 . מוזיאון חיפה לאמנות. חדש באוסף

 . אוצר: תמיר ראונר. מוזיאון ישראל, ירושלים )קטלוג(.נוף מקום

 . גלריה שרה גילת, ירושלים. רגע

 גלריית רגע, תל אביב. ציירים מורדים. 1986

 . גלריית רגע, תל אביב.פתיחה

 נה. מוזיאון ישראל, ירושלים.. אוצר: יגאל צלמורגע במוזיאון 1987

 אוצר: סורין הלר. מוזיאון רמת גן )קטלוג(. ציור ציטטה.

 . בית האמנים. בחיפה, תל אביב וירושלים )קטלוג(.די לכיבוש

 . אוצרת יהודית שפיצר. תיאטרון ירושליםירושלים בעיני אמנים ישראליים

 . גלריה אחד העם, תל אביב.אמנות צעירה 1988

 צרת: אלן גינתון, מוזיאון תל אביב )קטלוג(. אוצבע טרי

 גן לאמנות ישראלית )קטלוג(.-. מוזיאון רמתמורי המדרשה



 . אוצר: צבי תדמור. אמנות לעם  )קטלוג(.דיוקן 1989

 . גלריה רגע,  תל אביב.בדצמבר 9-ה

 . בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב.ישן חדש

 . אמנות לעםסדרות–פורטרטים  1990

 . אוצרת: דליה מנור. אמנות לעם.עבודות 5אמנים חמשה 

 . אוצרת: אלן גינתון. מוזיאון תל אביב לאמנות )קטלוג(.אמנות ישראלית עכשווית 1991

 גלריה ארטיפקט, תל אביב. אמני הגלריה.

 אוצר: איתן הלל. גלריה מרי פאוזי, תל אביב. ללעוס גבעול דשא. 1992

 . גלריה הקיבוץ, תל אביב.כחולים

 תל אביב.-. גלריה יפת. יפואמנים מיפו  

 . בית האמנים,  ירושלים.אמנים ישראלים ופלסטינים

 שבע.-, גלריה עירונית בארדימוי מקומי

 אוצרת: חנה אלמוס גולדשמיט. אוניברסיטת חיפה )קטלוג(.     מעשה תפר

 . גלריה ארטיפקט, תל אביב.סיפור בדים 1993

 נות.. מוזיאון תל אביב לאמסובטרופי

 . גלריה קיבוץ הסוללים.ציורים אחרים

 . הסדנה לאמנות, יבנה.ארטיפקט ביבנה

 . סטודיו דוד וקשטיין. ראשון לציון.יריעה פתוחה

 . אוצר: דוד כץ. יקבי כרמל מזרחי, ראשון לציון.יין וצבע

 ים )קטלוג(.-מוזיאוני בת -אוצרת: הילי גוברין. מובי מחוזות החפץ. 

 אוצר: דניאל פירלטה. משכן הכנסת ,ירושלים )קטלוג(.. עשרה מההתיישבות

 . אוצרת: רות שדמון. מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן, קיבוץ אשדות יעקב.אמנות בת זמננו 1994

 . אוצר: אבישי אייל. הגלריה באוניברסיטת חיפה )קטלוג(.תחושה שמשהו נעלם

 . אמנות לעם. לקראת שלום

 גלריה מכללת אורנים. סכרין.

 הוד )קטלוג(.-. אוצרת: צופיה דקל. מוזיאון ינקו דאדא, עיןחפץ אובייקט

 אוצר: שמחה שירמן. בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב )קטלוג(. חזרה לגן עדן.

 . אוצר: ז'אק פרסקיאן. גלריה אנאדיל. ירושליםמקום 1995

 מוזיאון אשדוד לאמנות )קטלוג(. חפץ אובייקט.

 , ירושלים.מוזיאון ישראל חלונות.

 . מאוסף ריטה וארטורו שוורץ. מוזיאון ישראל, ירושלים )קטלוג(.מבט ראשון

 ואסיטי, רמאללה.-מרכז אל מהגליל לירושלים.

 הגלריה העירונית, אום אל פחם. תערוכת פתיחה. 1996

 , נווה צדק, תל אביב.H.  גלריה מני אמנות רבת פנים

 נווה עופר, תל אביב )קטלוג(. . אוצרת: טלי תמיר. מרכז קהילתישלום חבר

 . אוצר: עבד עבדי. בית האמנים, חיפה.רבדי צבע מצטבר



 . משכן לאמנות עין חרוד, קיבוץ עין חרוד )קטלוג(.דזרט קלישיי

 . מוזיאון ערד.דזרט קלישיי

 מוזיאון ישראל, ירושלים. אמנות ישראלית עכשיו .

 , חולון )קטלוג(.אוצרת: טליה רפפורט. המשכן לאמנויות מרקם מקומי.

 קטלוג(.    ) פרימן. מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית-. אוצרת: תמי כץדזרט קלישיי 1997

גן לאמנות -מוזיאון רמת . אוצרת: יהודית מצקל.ייצוג האם באמנות ישראלית עכשווית -הו מאמא 

 ישראלית )קטלוג(.

 )קטלוג(.. בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב פרס עידוד היצירה

 גן לאמנות ישראלית )קטלוג(.-אוצרת:ליאת גולומב מאור. מוזיאון רמת חידה ללא פתרון-המדרשה

 . אוצרת: חנה קופלר. בית הגפן, חיפה )קטלוג(.חג של החגים

 . מוזיאון אשדוד לאמנות )קטלוג(.שמשון ודלילה

 אוצר: עבד עבדי. בית האמנים, חיפה. אמנים ערבים ויהודים.-דיאלוג

 מסד. גלריה פירמידה, חיפה.-. אוצרת: ליסה שרתדגל לאום דגל 1998

 מוזיאון ישראל, ירושלים )קטלוג(. קדימה.

 מוזיאון ישראל, ירושלים )קטלוג(. אל קברי צדיקים.

 . מרכז גולדה, תל אביב.שמשון ודלילה

 . גלריה אום אל פחם.תערוכה עונתית לאמנים ערבים

 ות העירוני, נצרת.. מרכז התרבחמישים שנות יצירה

 גן )קטלוג(.-בית חרושת עילית, רמת שמונה עשרה אמנים וקפה אחד.

 עין הוד;  –. אוצר: חיים מאור. פורום המוזיאונים: מוזיאון ינקו דאדא קול הכבוד

 ים ומוזיאון אשדוד לאמנות )קטלוג(.  -מוזיאוני בת - מובי

 )קטלוג(.. אוצר: דורון פולק. תיאטרון גבעתיים בצלם 1999

 גן לאמנות ישראלית )קטלוג(.-. מוזיאון רמתתערוכה הזוכים 2000

 . הגלריה בקדימה.אסד עזי וגדעון גכטמן

 . בית הגפן חיפה )קטלוג(.כלולות

 . תיאטרון הבימה, תל אביב )קטלוג(.גיבור תרבות )חנוך לוין(

 )קטלוג(.מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית תערוכת הזוכים בפרס שר המדע. 

 . בית הגפן חיפה )קטלוג(.ילדים 2001

 . מוזיאון חיפה לאמנות )קטלוג(.הציור העכשווי בישראל 2002

 . אוצרת: חדוה שמש. הגלריה החדשה, אצטדיון טדי, ירושלים )קטלוג(.קרבן

 . גלריה ניידת.אמנים נגד הכיבוש 11

 הגלריה במכללת אורנים. .2002-רגע ב

 מנויות, חולון.. המשכן לאפיסות ילדות

 . בית הגפן חיפה.מזרח ים תיכוני

 יפו. -. גלריה הגר, תל אביבאמנות ישראלית ופלסטינית

 . הגלריה במכללת אורנים. גברים 12 2003



 . בית הגפן, חיפה.שחור לבן

 . הגלריה הלימודית,  המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל.רישום, מורים מהמדרשה

 ן תל אביב לאמנות.. מוזיאואוסף בנק דיסקונט

 . גלריה מכללת אורנים. 80-אמנות משנות ה 2004

 . מרכז ההנצחה, טבעון.אסד אריק וג'ניפר

 . אוצרת: דפנה נאור. אולם מרצדס בנץ )קטלוג(.חלומות

 . גלריה עמותת אבדאע  )קטלוג(.אמני אבדאע

 רמאללה. . מרכז התרבות סכאכיני.אמנים פלסטינים עכשיו 2005

 האקדמיה לאמנות, רמאללה. פלסטינית.אמנות  

 סדנאות האמנים, ירושלים. קרבן. 

 . אוצר: סעיד אבו שקרה. גלריה עירונית אום אל פחם )קטלוג(.פלח התפוז

 . גלריה עירונית, רמלה.הנועזים 2006

 בית האמנים ע"ש זריצקי, תל אביב.     אמנים ערבים בישראל.

 באר שבע )קטלוג(.  גוריון שבנגב,-ה באוניברסיטת בןאוצר: חיים מאור. הגלרירקמות.  2007

 . אוצר: פריד אבו שקרה.  מוזיאון האסלאם, ירושלים )קטלוג(.התכתבות 2008

 . אוצרת: דבי לוזיה. גלריה שטרן, תל אביב.ציורים יפים

 . אוצר: מרדכי עומר, מוזיאון תל אביב לאמנות )קטלוג(.70-אמנות שנות ה

 אוצרת: רותי דירקטור. מוזיאון חיפה לאמנות )קטלוג(. .אמנות שנות השמונים

 . אוצר: עבד עבדי ואורנה בן שטרית. בית הגפן ,חיפה )קטלוג(.חלון חלום

 צבי וחנא פרח. מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית )קטלוג(.-. אוצרים: טל בןגברים בשמש 2009

 רוד, קיבוץ עין חרוד )קטלוג(.אור. המשכן לאמנות עין ח-. אוצרת: גליה בראוסף עמי בראון

 . מוזיאון תל אביב לאמנות )קטלוג(.קולאז' משהו מודבק כאן

און מקום לאמנות, תל אביב -. אוצר: רפאל שגיא. גלעירום גברי באמנות ישראלית עכשווית -ז.ב.ע. 

 )קטלוג(.

 קלישר, תל אביב. -. הגלריה בבית הספר לאמנות אולטרה אגו 2010

 . מוזיאון ישראל,  ירושלים.ינקה שוניבארי -בחירת האמן  2011

 . אוצרת" ד"ר לינדה קניפיץ )מילאנו(. גלריה על המדרון, נתניה )קטלוג(.קוד/פסיפס

 באר שבע )קטלוג(. גוריון שבנגב,-. אוצר: חיים מאור. גלריה אוניברסיטת בןדיוקנאות קין 2012

 נד קניון, חיפה )קטלוג(.. אוצרת: שירלי משולם. גלריה גראעת לשלום

. אוצר: אחמד כנעאן. מרכז תרבות עירוני, שפרעם האישה בעיני שישה אמנים גברים - מונולוגים

 )קטלוג(.

 . אוצר: דוד וקשטיין. גלריה עירונית, רמלה  )סרט(.6מחנה ציור  2013

 . אוצרת:  מירי גלעזר. מוזיאון הנגב, באר שבע.דם המכבים

 פריד אבו שקרה. מוזיאון העיר חיפה.אוצר: בין לבין. 

 אוצר: פריד אבו שקרה. גלריה בית התרבות ואמנות, העדה האורתודוקסית בנצרת.  חלונות

2014 HIWAR. סימון פיינרו. המוזיאון הערבי לאמנות עכשווית ומורשת, סחנין.-אוצר: בלו 



 , תל אביב.8P. אוצר: שמעון לב. גלריה למצוא את הצפון

 אוצרת: ד"ר מליחה מסלמאני. הגלריה באום אלפחם )ספר(. גלויי האות.

 . אוצרת: ד"ר מליחה מסלמאני. גלריה מרים לאמנות, רממאללה.מעגל רוחני 2015

 אוצר פריד אבו שקרה. המוזיאון לאמנות האסלאם, ירושלים. יומנו של חמור.

 שוע.יהו-אוצרות: אילת הרצוולף , נטע בר. בית חנקין כפר הו השומר.   2016

 שבע-באר, מוזיאון הנגב לאמנות. אוצר: דוד וקשטיין, פעילים.  16מחנה ציור              

 אביב-אוצרות: ורדה גינוסר,דליה דנון. בית האמנים ע"ש זריצקי, תלכל הנותר.              

 אוצר: אחמד כנעאן. גלריה כנעאן, טמרה סלמאן.              

 אוצר: פריד אבו שקרא. הגלריה לאמנות, אום אל פחם. לסטיני. זהות האמן הפ             

 אביב.-אוצרת: יעל פינק אילן. גלריה משונע, תלעל קידוש הגוף.              

 . אוצרים: יעלה חזות, עבד עאבדי. מוזיאון חיפה, חיפה.בוסתאן חיאט             

 אביב.-המלאכה. תלאוצר: פיליפ רנצר. מקום לאמנות בקרית  פנינים.   2017

 . אוצרת: רויטל סילברמן גרין. מוזיאון חיפה לאמנות. אמנות מסוכנת/מאבק מחאה  2017

 אביב.-אוצרים: ישראל רבינוביץ ורעיה אגם. מכון מופת, תל אמנותם תורתם.   2017

 

 השתתפות בתערוכות קבוצתיות בחו"ל

 , ונציה, איטליה )קטלוג(42-ה. אוצר: יונה  פישר.  הביאנאלה טריטוריות של צבע 1986

 אגודת קופר יוניון, ניו יורק, ארה"ב.הן אפשר.  1988

 . הגלריה העירונית, פרנקפורט, גרמניה )קטלוג(.אמנים ישראלים 9

 . אוצרת: נירה יצחקי. מרכז התערוכות בכרמלית קלוסטר, פרנקפורט, גרמניה.  קו נגד קו 1989

 נות עכשווית. ברינדיזי, מארסאללה, איטליה )קטלוג(.. גלריה סיביקה לאמדרום העולם 1991

 וחנה קופלר. בתי האופרה בברלין, בון ולייפציג.  . אוצרות: ד"ר נועה אבירםמבט והיבט 1992

 גרמניה )קטלוג(.

 . גלריה שפיר וקלמר ניו יורק, ארה"ב.בחירת האוצר

 דרום קליפורניה )קטלוג(.אוצרת:   שלומית שקד. גלריה פישר, האוניברסיטה של מקום.  1993

 . אוצרת: נאנסי מאטוס. המרכז הבינלאומי מרידיאן, וושינגטון, ארה"ב.לבנות גשרים 1994

 שטרסבורג, צרפת. לעשות שלום. 

 . מרכז התרבות הצרפתי, בריסל, בלגיה.אמנים ישראלים ופלסטינים למען השלום 1995

 חה, קטאר.מרכז הירידים הבינלאומי,  דו לתוך בירושלים. 1996

 אוסטריה. -אנגליה; זלצבורג  -. אוצר: הייני וויסטברוק. לונדון שדות הזיכרון 1997

 פרימן ואיימי קאפיאלאטזו. מוזיאון באס, מיאמי, ארה"ב )קטלוג(. -. אוצרות: תמי כץדזרט קלישה

 . גלריה גריי, מרכז לימודי של אוניברסיטת ניו יורק, ניו יורק, ארה"ב.תערוכה

 . ווינה ,אוסטריה.ישראלים עכשווייםאמנים  

 . גלריה אנבאט. רבת עמון, ירדן.מלך השלום

. אוצר: מאיר אהרונסון. המוזיאון לאמנות מודרנית, דוברובניק, קרואטיה אמנים ישראלים 6 1998

 )קטלוג(.



 מרכז הירידים, דוחה, קאטר. למען ירושלים.

 . המוזיאון לאמנות זרה, מוסקבה, רוסיה )קטלוג(. זמנים ישראליים

 ". )קטלוג(. אוצרת: מרים גמבורד. מרכז האמן, מוסקבה, רוסיה.אמנות מישראל"

 קרן קאנדיד לאמנות, לונדון, אנגליה )קטלוג(. . אוצרת: אנה שירבאניעת לסיפור.  

 סילי, גרמניה )קטלוג(.. אוצר: מאיר אהרונסון. המרכז לאמנות ותרבות, להתעמת עם המציאות 

 ברלין, גרמניה )קטלוג(. - Haus am Lutzowplatzמכירה פומבית.   2002

 . הנובר, גרמניה )קטלוג(.אמנות ישראלית עכשווית 

 . מהביתן ממרוקו. רכז הירידים הבינלאומי. סביליה, ספרד.אמנים נגד הכיבוש  2004

ריה ארבעה קירות,  מרכז הלאומי לאמנות. רבת עמון, מעשר. גל-. אוצרת: מהג'דה אלביקור בפלסטין  2005

 ירדן.

 מרכז התרבות, דובאי. אמנות מפלסטין. 

 . המוזיאון לאמנות מודרנית. מילאנו, איטליה )קטלוג(.שנים של אמנות ישראלית 100 2006

 . אוצרת: אמל מורקוס. מוזיאון אסל, וינה, אוסטריה )קטלוג(. קאטאלוג 2008

 . אוצר: גאק פרסקיאן מוזיאון הבוזאר. ברסיל, בלגיה.לעולם לא אפרד 

  - Ermanno Tedeschi. אוצרת: מירי בן משה. גלריה אמנות ישראלית עכשיו 2009

 רומא, איטליה )קטלוג(.

 ג'רסי, ארה"ב.-ניו   M.E.C.A.אוצר: דוד וקשטיין. אביב.  2012

משולם. בנין הבונדסטאג. ברלין גרמניה  . אוצרת: שירליאמנים ישראלים ופלסטינים-ארץ נהדרת  2013

 )קטלוג(.

 . אוצרים: סוזאן איזיקס,מרטין רוזנברג. גלריה סטידמן, ארה"בחזונות של מקום   2015

 . אוצרת: אירנה גורדון. המרכז העולמי לאמנות. ניו ג'רסי, ארה"ב.טקסטיל טריטוריה טקסט   2016

2017    third identity וולרי ריינהולד. . אוצרות: רולא עלמיContemporary art platform.mezzanine. 
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 עבודות באוספים )מספר העבודות(

 

 מוזיאונים

 (2מוזיאון ישראל, ירושלים )  (5מוזיאון תל אביב לאמנות )

 (1מוזיאון אשדוד לאמנות )   (1מוזיאון חיפה לאמנות )

 (6) פאחם-הגלריה באום אל  ( 1המשכן לאמנות עין חרוד )

  (7מוזיאון אסל, וינה )   (1מוזיאון עוקאשי, עכו )

  

 עבודות באוספים פרטיים

 (1יאיר גרבוז )    (1אבישי אייל )



 (2אוסף ליאון רקנאטי )   (1רבקה הורן, גרמניה )

 (2אוסף חכמי, לונדון, אנגליה ) (2אוסף בוכמן, פרנקפורט, גרמניה )

 (7אוסף מאזן קופטי, ירושלים )

 

 במוסדות עבודות

     (2בנק דיסקונט )

 (2בנק לאומי )

 (2בנק הפועלים )

 (1עיריית רבת עמון, ירדן )

 עבודות במרחב הציבורי

 ס"מ. אוניברסיטת חיפה )מעונות הסטודנטים(. 80X40X30. פסל. מידות: אב ובן 1980

 יב.תל אב-ס"מ. המרכז לגיל הרך, יפו 200X200. ריצפת פסיפס. מידות:  עונות יפו 1994

 אביב.-המזמין: חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות, עיריית תל

 

 עבודות על שער של פרסום

 .75X40. טכניקה: זפת על נייר אריזה. מידות: קורבן 1995

 במחנה, גיליון מיוחד לשלושים לרצח רבין. 

 . 160X100. טכניקה מעורבת על בד. מידות: משיח 1998

 Art in America, October, p. 146. 

 ס"מ.  80x32. ציור. טכניקה: אקריליק וזפת על נייר. מידות: איקרוס  2015

 לוינובסקי )עורכות(. שלוש יריות ועשרים שנה: הרהורים על -בתוך: שפירא, א' וכהן

 הפסיפס הישראלי. תל אביב: עם עובד.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


