
 אורלי סבר

 :   השכלה

  ימודי תרבות, אוניברסיטת חיפה.תואר שני בלבתוכנית ל .M.A-לימודים ל -2017-2019

 2004-2007  M.F.A ,רושלים.י בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב 

1999-2003  B.E.Dחינוך מיוחד.  ללימודי חינוך ואמנות, במסלו ,לאמנות, מכללת בית ברל המדרשה                                       

 .סיום הלימודים בהצטיינות                  

 .וספרות תתוף חינוכי מנור כברי, מגמת אמנותיכון שי 1991-1994

 

 :מקצועי ןניסיו

 פקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל -במדרשהלאמנויות ראש תחום חינוך  -2020

 פקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל -במדרשהמרצה  -ועד היום 2013

 פקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל -רכזת הדרכה פדגוגית במדרשה  - 2016-2020

 הוראת אמנות בתיכון מנור כברי. -ועד היום 2012

 מרצה בקורס פיסול במכללת אורנים, במסגרת לימודי החוץ במכללה. -2015-2017

 כזת תוכנית להכשרת אקדמיים במדרשה לאמנות. מר -2015-2016

 חי. -מרצה בקורס אמנות ועיצוב במכון לאמנות, מכללת תל -2012-2015

 ריכוז מגמת אמנות, תיכון ירקון, מועצה אזורית דרום השרון.  -2009-2012

 פיסול, ציור ורישום. והוראתכברי"  -ריכוז מגמת אמנות בתיכון "מנור -2008

 של מתא"ן והג'וינט, הקמת קבוצות אמנות בפרויקטראש מסלול אמנות  -2007

 בכרמיאל ובתרשיחא של ילדים בגילאים ז' עד ט'.           

  

 : יחיד תערוכות

 אביב-, תל8, עודד שתיל, ליברמן שטח אפור 2017

2016 Wall Run ,עכשווית לאמנות הרצליה מוזיאון, לוריא איה: אוצרת 

 אורנים, לאמנות במכון ישראלית לאמנות הגלריה, באורנים לאוצרות והחוג גרבוז כהן טלי: אוצרות, שחורה שן 2015

 אביב-תל, 16 קו גלריה, הררי רוית אוצרת, נשימות 2015

2012 Blind spot ,הגטאות לוחמי גלריית, כץ יורי אוצר  

 אביב-תל, הקיבוץ גלריית, קיני יעל אוצרת ,יחידות 2012

  לאמנות תקווה-פתח מוזיאון, פופר כרמון עירית אוצרת, רצף פרויקט, חומר אנטי 2011

  לאמנות חיפה מוזיאון, יחס טל אוצרת, אדרנלין פרויקט, שחור חור  2008

  עכשווית לאמנות הרצלייה מוזיאון, לוין ודליה סימון יהושוע :אוצרים ,אוטוביוגרפיה/ביוגרפיה אניהו 2005

 



 : נבחרות קבוצתיות תערוכות

 , אוצרת שלומית ברוייר, גלריה בסיס לאמנות, הרצליהפשט 2019

 , זומו, המוזיאון הנייד, מפעל מגבות ערדמגדל אחת 2018

 הרצליה גלריה בסיס לאמנות, ,אוצרת שלומית ברוייר, פרישה 2017

 אביב-תל מוזיאון, והספורט התרבות משרד זוכי תערוכת, הם והזוכים 2015

  דירקטור רותי: אוצרת, לאמנות חיפה מוזיאון, שיקגו משולש: מתוך,  ירח חצי 2014

  בנימיני כהן ורוני ביטון יובל: אוצרים, מונארט מרכז, לאמנות אשדוד מוזיאון, פישר יונה: אוצר 2013

  עכשווית לאמנות ים בת מוזיאון, אביר לאה: אוצרת, ציפייה זמן 2010

  אביב-תל, התחנה מתחם, רפאל שגיא: אוצר, מייצבים ארבעה 2010

  מונארט מרכז, לאמנות אשדוד מוזיאון, ביטון ויובל פישר יונה: אוצרים, נחלמים מבנים, נכלמים מבנים 2009

2008 NEUES SEHEN  גרמניה, בברמן צעירה ישראלית אמנות  

  אביב תל, האוצרת בחירת, צעירה ישראלית לאמנות היריד, טרי צבע 2008

  לאמנות חיפה מוזיאון, ישראלית באמנות פמיניזם של עשורים ארבעה, שליחות מרוץ 2007

2006 Goods To Declare ,לוד, ג"נתב 1 טרמינל, לבצלאל שנה 100 תערוכת   

                 אביב תל, ההמשך תוכנית, בצלאל, בוגרים תערוכת, 60:06 סלמה 2006

  אביב תל, זומר גלריית, שמואלי יואב: אוצר, מיצב תערוכת, מזה יותר 2004

 ברל בית מכללת, לאמנות המדרשה ,בוגרים תערוכת 2003

 

 :  ומלגות פרסים

 ארטפורט תל אביב -רזדנסימלגת  -2020

 פרס שרת התרבות והספורט. -2017

 . בארץ בתערוכות תמיכה -הפיס מפעל -2016

  והספורט התרבות משרד, היצירה עידוד פרס -2014

  צעיר ישראלי לאמן הנדלר אוסקר שם על פרס -2012

  אביב-תל ומוזיאון גבעון פרס -2008

  והספורט התרבות משרד, צעיר אמן פרס -2008

 ( ישראל אמריקה התרבות קרן) שרת קרן מלגת -2005/2006

  סיוע מלגת, רבינוביץ קרן -2004

  ברל בית מכללת, לאמנות המדרשה, הצטיינות מלגת -2003

 (ישראל אמריקה התרבות קרן) שרת קרן מלגת -2002/2003

  


