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 . השכלה גבוהה2

 א. לימודים לתואר

תקופת 
 הלימודים

 לתואר שם המוסד והמחלקה

-)רמתהמדרשה לאמנות , המכללה האקדמית בית ברל 1991-1988
 השרון(

 מורה בכירה מוסמכת

-ספרות כללית ותכנית רב, אביב-אוניברסיטת תל 1994-1991
 תחומית באמנות

 (.B.A)בוגר אוניברסיטה 

מוסמך אוניברסיטה  בישראל אנגליה-ליברפול אוניברסיטת שלוחת 2000-1997
(M.A.) 

2009-2006 
 

מוסמך אוניברסיטה  תוכנית הבינתחומית באמנות, האביב-אוניברסיטת תל
(M.A.) 

 תואר דוקטור לפילוסופיה אילן-אוניברסיטת בר  2015-2009
(Ph.D.) 

 

 

 . דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה3

 דרגה אקדמית שם המוסד והמחלקה תאריכים
הפקולטה  -המדרשההמכללה האקדמית בית ברל,  2016

 לאמנויות
 מרצה

 

 

 במוסדות להשכלה גבוהה. תפקידים אקדמיים 4

 שנים בתפקיד סוג התפקיד שם המוסד

הפקולטה לאמנויות, המכללה  -המדרשה
 האקדמית בית ברל

 מרצה
 

 ואילך 2007
 

הפקולטה לאמנויות, המכללה  -המדרשה 
 האקדמית בית ברל

  2013-2016 מרצה ,רכזת הדרכה פדגוגית

הפקולטה לאמנויות, המכללה  -המדרשה
 ברלהאקדמית בית 

 ואילך 2016 ראשת תחום חינוך לאמנויות 
 

 

  



 . השתתפות בכנסים אקדמיים6

 א. השתתפות פעילה

 כותרת ההרצאה מקום הכנס נושא הכנס תאריך

 דיוקן בשלילה אביב-אוניברסיטת תל כנס מותר: דיוקן באמנויות 2009פברואר 
אוקטובר 

2009 
כינוס האגודה הישראלית 

 לבלשנות
 המכללה האקדמית

 בית ברל
שלילה  –שלילה מילולית 

 חזותית
כנס לכבוד פרישתו של  2009דצמבר 

 יאיר גרבוז 
המדרשה לאמנות, 

המכללה האקדמית 
 ברל-בית

על שלילה, צייר ויאיר 
 גרבוז

כנס מותר, עלייה לרגל  2010פברואר 
 באמנויות 

הפקולטה לאמנויות 
ש יולנדה ודוד כץ, “ע

 אוניברסיטת תל אביב

מרק עולי רגל: שיבושים 
בעלייה לרגל ביצירתו של 

 יאיר גרבוז
יום עיון  לזכרה של פרופ'  2010אפריל 

 טניה ריינהרט
חידושים אופטימאליים  ל אביבאוניברסיטת ת

ביצירה של יאיר גרבוז: 
 המקרה של עלייה לרגל

כנס מותר, זיכרון ומזכרת  2011פברואר 
 באמנויות

הפקולטה לאמנויות 
לנדה ודוד כץ, ש יו“ע

 אביב-אוניברסיטת תל

על המזכר התמונתי 
בציור האחורי של דוד 

 גנתון 
כנס הצופה כחוטא: על  2011אפריל 

 אקט ההתבוננות באמנות 
הפקולטה לאמנויות 

ש יולנדה ודוד כץ, “ע
 אביב-אוניברסיטת תל

על דרך  - "אסור להציץ"
השלילה בציור של מיכל 

 נאמן 
כנס לזכרה של פרופ' טניה  2011מאי 

 ריינהרט
חידושים אופטימליים  אביב-אוניברסיטת תל

ביצירה של יאיר גרבוז: 
 המקרה של "עלייה לרגל" 

כנס אקראיות בין מדע  2011יוני 
 לאמנות 

בצלאל אקדמיה 
 לאמנות, ירושלים

שגיאות נראות: על 
המופע החזותי של 

 שגיאות חזותיות 
יום עיון לכבוד פרופ' רחל  2013ינואר 

 גיורא 
שם לא שם: היבטים  אביב-אוניברסיטת תל

קוגניטיביים בציור של 
 משה גרשוני

כנס פרשנות והערכה  2013מאי 
 באמנות 

בצלאל אקדמיה 
 לאמנות, ירושלים

-משמעיות: מקרה-רב
מבחן בחקר היחסים בין 
 קוגניציה ופרשנות אמנות

סימפוזיון הרביעי ה 2013יוני 
לתלמידי מחקר: מחקרים 

 בתולדות האמנות החזותית

שם לא שם: היבטים  האוניברסיטה העברית
קוגניטיביים בציור של 

 משה גרשוני
יום עיון ביצירתה של מיכל  2014נובמבר 

נאמן, כלת פרס ישראל 
באמנות פלסטית לשנת 

 תשע"ד

הפקולטה לאמנויות, 
המדרשה, המכללה 
 האקדמית בית ברל

אמו": רב "גדי בחלב 
משמעות בשדה של מיכל 

 נאמן 

המכללה האקדמית  ח ולמידהוכנס מ 2015יוני 
 בית ברל

משמעי בציור: -טקסט רב
 בלשני-מבט פסיכו

פורום אמנות וחינוך  2015יולי 
לאמנות: חשיבה ביקורתית 

באמנות, בחינוך לאמנות 
 ובחינוך בכלל

 מבט קוגניטיבי על אמנות אביב-מופ"ת, תל

 כנרת, שם וגדי בחלב אמו  סמינר אורנים כנס עברית שפה חיה 2016פברואר 
 –הפקולטה לאמנויות   סטיום עיון לכבוד דגנית בר 2016מרץ 

המדרשה, המכללה 
 האקדמית בית ברל

זה תמיד  –טלפון שבור "
": אל רהיה טלפון שבו

הגדה ההיא בעקבות 
 דגנית ברסט



 כותרת ההרצאה מקום הכנס נושא הכנס תאריך

May 2009 the International 

conference: Expertise – 

Media Specificility and 

Interdiscplinarity 

Tel Aviv University Visible negation: Use 

of negative texts in 

visual art 

June 2016 The 7th International 

Conference on 

Intercultural Pragmatics 

Split, Croatia Defaultness, and 

nothing but! On 

sarcasm, processing 

speed, pleasure, and 

discoursal resonance 
September 

2016 
Workshop on Figurative 

language: Context, 

defaultness, creativity, 

and affect 

University of 

Nottingham 
The Revised Optimal 

Innovation Hypothesis  

 

 

 מלגות, פרסים ומענקים אחרים. 9

 מעניק המלגה או הפרס המלגה או הפרס שנה
 המדרשה לאמנות )רמת השרון( הצטיינות בלימודים 1990
 אילן-אוניברסיטת בר מלגת נשיא ללימודים לתואר דוקטור 2008
אביב, התכנית הבינתחומית -אוניברסיטת תל הצטיינות יתרה בתואר השני 2009

 באמנות
 החוג לספרות משווה, אוניברסיטת בר אילן פרס רקטור לדוקטורנטים מצטיינים 2013

 

 

 . ניסיון מקצועי/ציבורי שמחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה12

 תיכון אלון, בית הספר למדעים ואמנויות ואילך 1992

 מרכזת מגמת אמנות( - 2016 -2011מורה לאמנות ) 

 

 פרסומים

 

 עבודת הדוקטורט

 לאה דובב ופרופ' רחל גיורא.מנחות: ד"ר 

טקסט רב משמעי בציור: היבטים קוגניטיביים בהבניית פשר באמנות )חיבור לשם קבלת (. 2015חרותי, ו' )

 אילן-אוניברסיטת בר התואר "דוקטור לפילוסופיה"(.

 

 שפיטמאמרים בכתבי עת 

1. Rachel G., Heruti V., Metuki N., & Fein, O. (2009). When we say no we mean no: 

Interpreting negation in vision and language. Journal of Pragmatics, 41, 2222-2239.  



2. Giora, R., Givoni S., Heruti V., & Fein, O. (2017). The role of defaultness in affecting 

pleasure: The optimal innovation hypothesis revisited. Metaphor & Symbol, 32(1), 1-18. 

 

 מאמרים בספרים

נ' גרבוז. בתוך  על שלילה, צייר ויאיר –(. לא ציירתי את הגרניקה כי נולדתי בגבעתיימקה 2011) חרותי, ו' .1

 (. בית ברל: המכללה האקדמית בית ברל.251-230עמ' )רדימיידעלה  ,טוב )עורכת(-סימן

2. Giora, R., Meytes, D., Tamir, A., Givoni, S., Heruti, V., & Fein, O. (2018). Defaultness 

shines while affirmation pales. In H. Colston & A. Athanasiadou (Eds.), Irony in language, 

thought and culture (pp. 219-236). FTL series. Amsterdam: John Benjamins. 

 

 עבודות בהכנה / לפני לפרסום

 

מבט קוגניטיבי על תהליכי פרשנות  –(. שם, כנרת וגדי בחלב אימו בדפוסד' ) ,ברגרבסטו, גיורא, ר' ו'חרותי, 

 .8עברית שפה יפה,  משמעי בציור.-של טקסט רב

 

 .קובץ מאמרים –דגנית ברסט (. אל הגדה ההיא, בתוך ביברמן א' )עורכת( בדפוס) חרותי, ו'

 

  



 תערוכות

 

 תערוכות יחיד

 2008 היקרה, יפו. נגה האמנות יחיד, חלון תערוכת לאחור, תביטי אל

 1993 אביב.-יחיד, גלריה יפת, תל תערוכתלרגע,  נאלמים

  

 תערוכות קבוצתיות

 2009 , תערוכה קבוצתית, הרצליה.לראווה אמנות

  הייטאצ', הרצליה. גלריה ,קבוצתית תערוכה נפש,  חשבון

  לאמנויות, רעננה.קבוצתית, המשכן  תערוכה פועלות,

 2008 אביב.-הגלריות, שדרות תל פתיחת לכבוד אמנות אירוע ,אמנות אוהבים

  משלך,  המשכן לאמנויות, רעננה. חדר קבוצת במסגרתלהביט, 

-קבוצתית, מוזיאון פתח תערוכהמשתנים,  בדפוסים החייל דמות -ושריטות חריטות

 תקוה לאמנות.
 

 2007 אוצרת: מורן שוב.. כלים, ביכורי העיתים ניסוי

  .הקיבוץ וגלריה בירושלים האמנים בית שנה לכיבוש, 40דור המדבר, 

 1999 ומדע, חולון. לאמנות הבינתחומי המרכז קבוצתית, תערוכה אופנה, סובלנות עמים

  יפת, יפו.  רח' קבוצתית , תערוכהבית בתוך לגור

 1998 גלריה ידיים, יפו.קבוצתית,  תערוכה -ישראל למלחמות הולדת יום

  .בהרצליה לאמנים המשכן זוגית,  תערוכה -שתיים .אחת

 1997 .יפו אלדלק כרם קבוצתית, שכונת תערוכה אלדלק,  כרם מוזיאון

 1996 קבוצתית, גלריה אבו כביר. תערוכה חבר,  שלום

 1995 גן.-קבוצתית, מוזיאון רמת תערוכהסתיו,  סלון

  גימל, ירושלים., גלריה אוסף תערוכת

  קבוצתית, גלריה גימל, ירושלים. תערוכהאובייקט,  -רישום

 

 

  

 


