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לימודים 
 

2000-1997     חינוך וולדורף, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים. 
1971-1975     מחלקה לעיצוב קרמי, האקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל, ירושלים. 

                                                                                                                                                                                                                        
                                                                          

תערוכות יחיד 

2022 "מדף" מערוכה זוגית (גבריאל קלזמר) גלריה הקוביה, ירושלים. 
2018 "כדים שחורים" גלריה ברבור, ירושלים 

2015 עבודה משותפת עם אסף בן צבי, בתערוכה "אפר פחם מרחף" נובמבר, 2015 
2012 "דו"  בית בנימיני, תל אביב. (שיתוף עם דב גרשוא ועמי דרך) 

2011 " פריחה" פריסקופ, גלריה לעיצוב עכשווי, תל אביב. 
2010 בית פוגנפול, הרצליה פיתוח. 

2009 "גלגל . נקודה " ,  מוזיאון לאמנות, תל אביב. 
2004 "גבול דק", הגלריה, שואבה. 

2001 "כלי קטן -Porcelain ",  פריסקופ,  גלריה  לעיצוב עכשווי, תל אביב.  

תערוכות קבוצתיות  

2022 "חומרי זהות"  בית בנימיני, תל אביב. 
2019 "המראה הבלתי צפוי של הכלי" – בית האמנים, תל אביב. 

2018 "גופים זרים" – גלריה עינגע, תל אביב   
2018 " על המדפים" – בית בנימיני, תל אביב 

This Must Be The Place" 2017 " – גלריה עינגע, תל אביב 
2017 "מהסטודיו -' תערוכת מורי הקוביה, גלריה הקוביה,  ירושלים 

2016 הזוכים: פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב, 2015 – מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. 
2016 "תורת המחברים" – מחווה לעמי דרך, גלריה ויטרינה,  הפקולטה לעיצוב, המכון הטכנולוגי , חולון. 

2016 "קרוב רחוק" – בית בנימיני, תל אביב, 2016 
2015 "החומר הלבן –פיסול עכשווי בפורצלן", מוזיאון וילפריד, קיבוץ הזורע. 

2015 "ליד כד" בית בנימיני, תל אביב. 
2015 "זמן צרוב" בית בנימיני, תל אביב. 

2014 "מצד שני" בית בנימיני, תל אביב.             
2013 "חומר זוכר" ביאנלה הישראלית השביעית לקרמיקה מוזיאון ארץ ישראל, ת"א. 

2013 "ואזות על השולחן" בית האמנים, חברים חדשים, ירושלים. 
Big Secret“ 2012”  גלריה יפה עניים, ירושלים. 

SUPERBOWL“ 2012”  , בית האופרה, תל אביב. 
2012 "כלי מעוטר"  גלריה המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל. 

2011/12 אוצרת תערוכה קבוצתית. "כלי על במה", גלריה פריסקופ, תל אביב. 
2011 "שחור ולבן" גלריה הבית האדום, תל אביב. 

2011 "תנועה"  בית האופרה, תל אביב. 
2011 עשור לגלריה פריסקופ בית האמנים, ת"א. 

HENDLE WITH CARE” 2011 " דזיין ספייס , תל אביב. 
2011 "עיצוב קרמי: כלים טכנו.לוגיים"- הביאנלה השישית לקרמיקה, מוזיאון ארץ ישראל, ת"א.           

2008 "חומר – רגש "- ביאנלה  הישראלית החמישית לקרמיקה מוזיאון ארץ ישראל, ת"א. 
YOFI" 2008" – מרכז עיצוב, מנצ'סטר, אנגליה. 

YOFI" 2007" – גלריה Flow , לונדון, אנגליה.  
2006 "גביע" – הגלריה,  מושב שואבה . 

2006 השתתפות ב"מיומנו של צייר" – עבודה משותפת עם אסף בן צבי, - גלריה גורדון, תל אביב. 



2005 השתתפות ב"פיתול טיפות" -  עבודה משותפת עם אסף בן צבי, הקיבוץ – גלריה לאמנות ישראלית, תל אביב. 
 (AIDA)  .ויקטוריה  ואלברט  מוזיאון, לונדון  אנגליה  - "COLLECT"            2005

2004/5         "עיצוב, אמנות, עיצוב" -  הביאנאלה השלישית לקרמיקה ישראלית, מוזיאון ארץ ישראל ת"א. 
X 20 X  20 13"            2003 "- הגלריה, שואבה. 

2002            "הביאנאלה השנייה לקרמיקה ישראלית" -  מוזיאון ארץ ישראל  תל- אביב. 
2001            "צלחת גדולה" -  הגלריה לעיצוב, מכללת חנקין, חולון. 

2000            "לאן זזה הוזה" – הגלריה לעיצוב, מכללת חנקין, חולון. 
2000            "חרס אלפיים" – הביאנאלה הישראלית לקרמיקה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. 

1999            "14 ביחד קדרות ופיסול קרמי" -  היכל התרבות ראשון לציון. 
1999            "קדרים עורכים שולחן" – מוזיאון בית אהרון כהנא, רמת גן. 

1998            "דרך בחומר 5 עשורים לקרמיקה בישראל" – מוזיאון בי ת אהרון כהנא, רמת גן. 
1993            "תה" -  גלריה רוח כדים, ירושלים. (פרס ראשון) 

1992            "קרמיקה קדומה ועכשווית" – אוניברסיטת חיפה. 
1989            "בוגר בצלאל" – מוזיאון ישראל, ירושלים. 

1987            "קרמיקה מישראל" – קאסל, גרמניה. 
1985            "קדרות קדרות" – הגלריה העירונית, ירושלים. 

1975            "בצלאל 70+" – ביתן הלנה רובינשטיין, תל אביב.         

אוספים 
מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. מוזיאון  ישראל, ירושלים. מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב. 

מריון נגר,  גדעון עפרת,  ג'ורג'  סקס,  צ'רלס ברונפמן,  יורם היזנהיימר, הללה טל,  מרג'  
גולדווטר, לין שוסטרמן.  

פרסומים 
 "  .Contemporary Studio Porcelain" second edition, by Peter Lane" 2003  :פורסמה עבודה בספר

פורסם "שיחה שקופה" בכתב העת לאמנות הקרמיקה 1280 מעלות. 2003 . 
פורסם ספר (קטלוג)"פרס אנדי" לתערוכת עירית אבא "גלגל.נקודה". מוזיאון תל אביב. 2009 . 

   http://www.nrg.co.il/online/47/ART1/914/893.html?hp=47&cat=306  מעריב:  אני הסיפתח
 http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1050,209,30758,.aspx       עכבר העיר:  הפתעה בתנור

 http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1023,209,38289,.aspx עכבר העיר :גלגל. נקודה: מאחורי חומות החימר
 http://www.dmh.org.il/heb/magazine/magazine.aspx?id=149&IssuesId=9   מוזיאון חולון -מיה דבש

פורסם "ביקור בתערוכה" אורלי נזר, בכתב העת לאמנות הקרמיקה 1280 מעלות’ 2012 . 

Studies 
1997-2000        "Walldorf Education" at the David Yellin College,  Jerusalem. 
1971-1975         Ceramic Department, Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem. 

Teaching 
1984-to now     Teaches at the Ceramic Department at the Bezalel Academy of Art and Design, 
Jerusalem 
2000-2001        Teaches at the Walldorf Junior High School, Jerusalem. 
1979-1987        Teaches at the Ceramic Department at the Visual Art Center, Beer Sheba Israel. 
1976 to now      Teaches open classes in pottery at her studio, Jerusalem   . 

prizes 
2009                  The Andrea M. Bronfman Prize for Contemporary Crafts 

One-person exhibition    
  



2009                 "Wheel. Period", Tel Aviv Museum of Art. (Opening: Wednesday, 8 July 2009 at 8 
p.m.)  (catalogue)                                   
2004                 " The Gallery" , 
Shoeva                                                                                                                                                                     
2001                 “Porcelain – Small Pot”. Periscope, Contemporary Design Gallery, Tel Aviv.            

Selected exhibitions  
2005                 " Collect" , V&A, London 
2004                 " SOFA  2004", Chicago  
2003                 " 20x20x13",    The Gallery,  Shoeva. 
2002                 “The Second Biennale for Israeli Ceramics”,. Eretz Israel Museum, Tel Aviv. 
2001                 “Vase Movement", Holon, Israel 
2000                 “Clay 2000”, The Israeli Biennale for Ceramics. Eretz Israel Museum,  Tel 
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1999                 “14 together, Pottery and Ceramic Sculpture" Cultural center, Rishon le 
Zion.                        
1998                 “Ways in Clay",  Five decades of ceramic in Israel. The Aaron Cahana House, Ramat 
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1992                 “Early and contemporary ceramics”  Haifa University 
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1989                 “Bezalel Graduates”, The Israel Museum, Jerusalem 
(catalogue)                                                                                                                      1989                 “Ceramics 
from Israel”, Kassel, Germany (catalogue)                                                                           
1985                 “Pottery" , The Municipal Gallery, Jerusalem. 
1975                 “Bezalel 70 +”. The Helena Rubinstein Pavilion,  Tel  Aviv (catalogue)


