
לאחר סיום לימודיה ב״בצלאל״ - אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים 
במחלקה לתקשורת חזותית ב2006

עבדה כמעצבת ומאיירת שכירה במקומות הבאים,  
היתה שותפה לתהליכי עיצוב, מיתוג ועיצוב דמויות, אריזות, מגזינים ועוד.

נסיון עיצובי תעסוקתי:
2007-2008 - מעצבת בסטודיו ״דוד טרטקובר״ זוכה פרס ישראל לעיצוב

2008 - מעצבת ומאיירת בסטודיו ״רותם״ ביפו
2008-2010 מעצבת ומאיירת בכירה בסטודיו ״סדובסקי ברלין״

2010-2012 מעצבת ומאיירת בכירה בסטודיו ״ברוך נאה״
החל מ-2012 מעצבת ומאיירת עצמאית. 

תערוכות:
2019 - תערוכה יחיד עתידית לכבוד יום האישה 2019 - משרדי מרחב צפון מזרח של מינהל קהילה, 

תרבות וספורט, עיריית ת״א - אוצרת: דפנה בוטנר. התערוכה תיפתח בתחילת חודש מרץ.
2018 - תערוכת יחיד - פורטרטים של אושיות קולינריות בירושלים - מוזיאון מגדל דוד, ירושלים

2018 - ”אליס בארץ הספרים״ - מוזיאון תל אביב . אוצרת שרה ריימן שור 
2017 "גיבורי נייר"- מוזיאון יפו לאומנות אוצר: אילן ג'ריבי

2016 "חודש לב זהב למען ילדי וראייטי"- נמל תל אביב אוצרת: לימור להב מרגוליס
2015 "חוצלארץ" גלריה בנימין, תל אביב 

2015 "קומפורט זון" גלריה בנימין, תל אביב
2014 תערוכת מכירה, גלריה חנינא, תל אביב

2014 "אייקוניות אופנה מכל הזמנים" תערוכת יחיד, גלריית נעמה בצלאל, תל אביב
2014 "שובו של האורגינל" המוזיאון הישראלי לקומיקס וקריקטורה, חולון

2014 תערוכת "אומת האיור" בית האמנים תל אביב, שבוע האיור
2014 תערוכת "yes oh gallery" דיזנגוף סנטר, תל אביב

2013 תערוכת הזוכים בעיצוב ספסלי עץ בתחרות בחסות טמבור
2012 תערוכת סביבונים- נווה שכטר מרכז ג'סי הריטג' לתרבות יהודית, נווה צדק

2011 "מסע בין החלומות"- מוזיאון יפו
Sunshine for Japan- Group Exhibition 2011

2010 "משחקים ברשת" - הדפסי משי, גלריית "בעלי המלאכה", תל אביב
2009 תערוכה קבוצתית בנושא "בית"גלריית עירוני ה', תל אביב

2008 תערוכת יחיד בגלריה "גרוס", תל אביב
2007 השתתפות בתערוכת "40 שנה לכיבוש" בית האמנים, ירושלים

2007 "מעצבי העתיד", רידינג, תל אביב
2006 תערוכת 100 שנה לבצלאל, טרמינל 1, שדה התעופה בן גוריון

2003 תערוכת הזוכים בתחרות לרגל הכרזת תל אביב כעיר הלבנה, עיריית תל אביב
2003 תערוכת הזוכים בתחרות צילום מדרום אמריקה מטעם שגרירות בוליביה

פרסי עיצוב ואיור:
2014 זכייה בתחרות עיצוב ספסלי עץ בחסות "טמבור"

2011 זכייה בתחרות Sunshine for Japan, יפן  100 פוסטרים מתוך אלפים 
מרחבי העולם אשר הודפסו ונמכרו במכירה פומבית 

אשר הכנסותיה קודש לסיוע נפגעי הצונאמי ביפן).
2011 זכייה בתחרות עיצוב חולצה לארגון התנדבותי Street Football World, גרמניה

2010 זכייה בתחרות העיצוב של עמותת "לצאת מהקופסא"  במלאת 80 שנים לסוכנות היהודית 
(תחרות עיצוב ארצית במלכה נבחרו 10 זוכרים מבין מאות מועמדים, העיצובים הזוכים הודפסו על 

קופסאות פח ונמכרו ההכנסות נתרמו לפרוייקט "כנפיים" של הסוכנות היהודית).

פרסומים:
2017 כתבה וראיון במגזין דיזיינר של עיתון הארץ
2015 "ספר הסקיצות הגדול" בעריכת חגי מרום

2014 מוסף גלרייה של עיתון הארץ- כתבה על התערוכה עם נעמה בצלאל
2014 מגזין שמנת כתבה על התערוכה עם נעמה בצלאל

אפרת יוצרת אמנות מגוונת ומאוירת, עובדת עם מותגים כגון דרך חיים, נעמה בצלאל, אתניקס, 
אוניברסיטת ת״א , בנק הפועלים ועוד. בעלת הטור ״נערה בהשראה״ בx-net ובלוג עיצוב ואיור.
אפרת יוצרת בסטודיו שבביתה בתל אביב, נשואה למוסיקאי ארנון דה בוטון ומגדלת ויוצרת עם 
שני ילדיה. מדריכת סדנאות של עיצוב ופיסול בנייר, מעצבת למגזינים, מותגים ואנשים פרטיים. 

www.efratdebotton.comאתר- 
efrat_de_bottonאינסטגרם- 
www.facebook.com/Efchek1 עמוד פייסבוק 
-www.efratdebotton/shop :חנות

אפרת דה בוטון
אמנית נייר, מעצבת ומאיירת


