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שנת סיום   שם הבוגר  
שם מפיק   שם התערוכה  לימודיו 

 מקום  התערוכה 
תאריכי קיום  

 התערוכה: 
 -מ

תאריכי קיום  
 התערוכה: 

 -עד

מקום קיום  
 התערוכה: 
 עיר ומדינה 

גלרית בית   כרמית בלומנזון  קו גבול  2018 סימה לנדא   .1
 רחובות,    17.10.2018 מיכל 

 ישראל 

בית האמנים   שרון תובל  חשומה  2018 מיכאל ליאני   .2
 תל אביב,  20.10.2018 27.09.2018 תל אביב 

 ישראל 

מיכאל   –ה'תדר'  30X5X5 2014 מיכאל ליאני   .3
 ליאני 

THE 
TEDER 1.10.2018 1.20.2018  ,תל אביב 

 ישראל 

 Miami New Media 2012 מאיה סמירה   .4
Festival   מיאמי,     מיאמי 

 ארהב 

 אשדוד,  14.11.2018 10.10.2018 גלריה דואט  סיגל מאור  פרידה מזיכרון  2019 ון אבי שיא  .5
 ישראל 

 תל אביב,  09.10.2018 06.09.2018 גלריה אידריס   לא פלא  2012 נועה שוורץ   .6
 ישראל 

הילה כהן   שפע  2012 נועה שוורץ   .7
 בת ים,  06.10.2018 21.6.2018 מוזיאון בת ים  שניידרמן 

 ישראל 

 טגו,   16.10.2018 07.09.2018   2018הביאנלה לצילום  2011 מתן מיטווך   .8
 דרום קוריאה 

 עוז זלוף  אגה מקומית  2014 מיכאל ליאני   .9

הגלריה  
העירונית  
לאמנות  
 עפולה 

 עפולה, ישראל   06.09.2018

10.  
-סימה לנדא
תערוכה  
 קבוצתית 

חגית פלג רותם   יוצאים לאור  2018
 פו, י-תל אביב  16.8.18 חוצות יפו  ויובל סער, 

 ישראל 

11.  
-משכית גולן
תערוכה  
 קבוצתית 

חגית פלג רותם   יוצאים לאור  2018
 יפו, -תל אביב  16.8.18 חוצות יפו  ויובל סער, 

 ישראל 

-רועי גרינברג  .12
 THE WAY WE LIVE 2013תערוכה  

NOW  APERTURE 
FOUNDATI  NY 

USA 

mailto:minsharforart@gmail.com
https://www.facebook.com/newmediafestivalmada/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmYqj61Ivas75WPMSKC7zEqmXPemAoORx7uJFMbG-wQuyLzRTJVls7ikj2tjLePTnWv6Lguqi4b36gP3XhocWjRDfDFfo1GG1beTP52_a3F2tkBHMMnFLhJQEh9UNouo3MnHD78ZWf4Tq4JAS9eNXS_6zUh8Hr5HMheitjMPe1J1ELE5N14w&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/newmediafestivalmada/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmYqj61Ivas75WPMSKC7zEqmXPemAoORx7uJFMbG-wQuyLzRTJVls7ikj2tjLePTnWv6Lguqi4b36gP3XhocWjRDfDFfo1GG1beTP52_a3F2tkBHMMnFLhJQEh9UNouo3MnHD78ZWf4Tq4JAS9eNXS_6zUh8Hr5HMheitjMPe1J1ELE5N14w&__tn__=KH-R
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 ON קבוצתית 

13.  
-טל אזולאי 
תערוכה  
 קבוצתית 

עמק חפר,   01/09/2018 20/07/2018 גלריה זוזו  פרת גל שמש א "ארכיאולוגיה עכשיו"  2016
 ישראל 

 יהודה רחנייב  משחקים אסורים  2014 גליל דודו    .14
גלריה מרכזית  

התחנה 
 החדשה

תל אביב,   12/07/2018 28/06/2018
 ישראל 

15.  
-מאיה סמירה
תערוכה  
 קבוצתית 

ירושלים,   27/12/2018 27/06/2018 מוזיאון ישראל  ימגוצ'י -שיר מלר  בינינו: נקודת מפגש  2012
 ישראל 

16.  
-מאיה סמירה
תערוכה  
 קבוצתית 

   –פסטיבל מוסררה מיקס  2012
BORDERLINE 

אבי סבג ושרון  
ירושלים,   31/05/2018 29/05/2018 מוסררה  הורודי 

 ישראל 

17.  
-נטלי יששכרי
תערוכה  
 קבוצתית 

אבי סבג ושרון   פסטיבל מוסררה מיקס  2014
ירושלים,   31/05/2018 29/05/2018 מוסררה  הורודי 

 ישראל 

ירושלים,   31/05/2018 29/05/2018 מוסררה  איילת השחר כהן  פסטיבל מוסררה מיקס  2015 שחר אפק   .18
 ישראל 

19.  
-רועי גרינברג
תערוכה  
 קבוצתית 

2013 NOF  רועי גרינברג 
 קמדן מרקט 
 Provender 

building 
 לונדון,   23/05/2018

 אנגליה 

 תל אביב  16/06/2018 17/05/2018 גלריה אינדי  ן נוגה דוידזו דומם  2013 אילן כרמי   .20
 ישראל 

21.  
  –דודי דיין 

תערוכה  
 קבוצתית 

מוזיאון 'על    תהומא רבה  2006
ירושלים,   15.05.2018 15.05.2018 התפר' 

 ישראל 

  –אילן כרמי   .22
אוצרת: נוגה    דומם  תערוכת יחיד 

אביב,  -תל 16/06/2018 17/05/2018 גלריה אינדי  דוידסון 
 ישראל 

  –כאל ליאני מי  .23
אביב,  -תל 10/06/2018 31.05.2018 אידריס  ברק רובין  בוסתן אל חוב  2014 תערוכה זוגית 

 ישראל 

24.  
-רועי גרינברג
תערוכה  
 קבוצתית 

2013 Fotofestiwal Lodz 2018   21/06/2018 01/06/2018 Lodz 
Poland 

mailto:minsharforart@gmail.com
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  תערוכת אמנות ישראלית  2011 אנדרי פוברוב   .25
2018  

בניין ההנהלה  
ק  של בנ

 הפועלים 
אביב,  -תל  12/05/2018

 ישראל 

אביב,  -תל   גלריה אנדי  טל ניסים  אצבע בעין   נעמה רונה   .26
 ישראל 

 אפי גן  PLAYGROUND 2012 מאיה סמירה   .27
הגלריה  

העירונית  
 ראשל"צ 

ראשון לציון,   31/07/2018 5/5/2018
 ישראל 

  part 1 & 2 -Resonance 2011 מתן מיטווך   .28
Frac  

Normandie 
Rouen 

 רואן, צרפת  26/08/2018 12/04/2018

אביב,  -תל 12/03/2018 08/03/2018 הבית האדום הגר שפירא  פליטים  2010 טל ניסים   .29
 ישראל 

-הגר שפירא  .30
הגדה   לריסה מילר  החתמה  2013 תערוכה זוגית 

אביב,  -תל 26/03/2018 01/03/2018 השמאלית 
 ישראל 

  –הגר שפירא    .31
אביב,  -תל 12/03/2018 08/03/2018 הבית האדום הגר שפירא  פליטים  2013 אוצרות 

 ישראל 

אביב,  -תל 12/03/2018 08/03/2018 הבית האדום הגר שפירא  פליטים  2012 דפנה לנר   .32
 ישראל 

אביב,  -תל 12/03/2018 08/03/2018 הבית האדום  הגר שפירא  פליטים  2014 מיכאל ליאני   .33
 ישראל 

אביב,  -תל 12/03/2018 08/03/2018 הבית האדום  הגר שפירא  פליטים  2012 מאיה סמירה   .34
 ישראל 

אביב,  -תל 14/04/2018 08/03/2018 גלריה רוזנפלד  עדי גולדנר  פנטזיה  2014 מיכאל ליאני   .35
 ישראל 

-שחר אפק  .36
 דר' ספי הנדלר  נימוסי שולחן  2015 פרפורמנס 

 ון אהרונסון שר
אוניברסיטת תל  

אביב,  -תל  08/03/2018 אביב 
 ישראל 

מוזיאון הרמן   סבטלנה ריינגולד  עמוד ענן  2013 עופר בסודו   .37
 חיפה, ישראל  18/08/2018 18/01/2018 שטרוק 

מוזיאון הרמן   סבטלנה ריינגולד  עמוד ענן  2012 מאיה סמירה   .38
 חיפה, ישראל  18/08/2018 18/01/2018 שטרוק 

מוזיאון הרמן   סבטלנה ריינגולד  עמוד ענן  2009 נעמה פורת   .39
 חיפה, ישראל  18/08/2018 18/01/2018 שטרוק 

 יפו, ישראל  11/02/2018 11/01/2018 גלריה אלמסן  יהודה רחנייב  אבן נייר ומספריים  2014 דודו גליל   .40

mailto:minsharforart@gmail.com
https://www.facebook.com/FracNormandieRouen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FracNormandieRouen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FracNormandieRouen/?fref=mentions
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   26/12/2017 מגזין ניו יורקר  Raja Shehadeh פרסום ב'ניו יורקר  2011 איליה יפימוביץ'   .41

 ישראל   27/12/2017  משרד התרבות  2017פרס האמן הצעיר   2011 אסף שחם  .42

גלריה עומר   אורית בולגרו  'חזית אחורית'  2015 נטע קונס  .43
 יפו, ישראל  19/01/2018 29/12/2017 תירוש 

 תערוכת יחיד  2015 שחר אפק   .44
 ת"א, ישראל  20/01/2018 21/12/2017 גלריה 'מנשר'  שניידרמן -הילה כהן ' בסופו של דבר בים'

תערוכת המכירה השנתית של   2010 לוסיאנה קפלון   .45
 ת"א, ישראל  23/12/2017 22/12/2017 בית בנימיני  רווית הררי  ספריית גן לוינסקי 

תערוכת המכירה השנתית של   2015 שחר אפק   .46
 אל ת"א, ישר 23/12/2017 22/12/2017 בית בנימיני  רווית הררי  ספריית גן לוינסקי 

תערוכת המכירה השנתית של   2016 אייל אגיבייב   .47
 ת"א, ישראל  23/12/2017 22/12/2017 בית בנימיני  רווית הררי  ספריית גן לוינסקי 

 ' פסטיבל 'מנורת לילה 2011 נמרוד גרשוני   .48

אודי אדלמן, ערן  
אייזנהמר, עברי  
באומגרטן, יאשה  

 רוזוב 

שכונת שפירא,  
 ת"א, ישראל  16/12/2017 14/12/2017 תל אביב 

 ' פסטיבל 'מנורת לילה 2014 הגר שפירא   .49

אודי אדלמן, ערן  
אייזנהמר, עברי  
באומגרטן, יאשה  

 רוזוב 

שכונת שפירא,  
 ת"א, ישראל  16/12/2017 14/12/2017 תל אביב 

 Ramade פרסום במגזין צרפתי לאמנות  2011 מתן מיטווך   .50
Bénédicte 

 –L'oeil Mag' 
No. 705 
October 

2017 

 צרפת  ----- 15/10/2017

 2013 רועי גרינברג   .51
במקום   - 2017עדות מקומית 

ראשון, בקטגוריה 'סיפור  
 מצולם' 

אוצרת התערוכה:  
 ורדי כהנא 

מוזיאון ארץ  
 ת"א, ישראל  20/01/2018 7/12/2017 ישראל 

מגזין 'בניין    'בניין ודיור'  פרסום במגזין  מיכל נוימן   .52
 ישראל    ודיור' 

   –שחר אפק   .53
 ת"א, ישראל  25/11/2017 23/11/2017 בית האדוםה יעל בראון  תערוכת מכירה  –  5ינצטה פ 2015 

פסטיבל הצילום    ' לצילום פרס מיתר' פיינליסט  2013   –רועי גרינברג    .54
 ישראל  02/12/2017 23/11/2017 הבינ"ל 

mailto:minsharforart@gmail.com
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  נמרוד אלכסנדר  .55

  - 'לנוסע בתדירות גבוהה' 2011 –גרשוני  
המרכז לאמנות    תערוכה קבוצתית 

 חולון, ישראל  14/12/2017 26/10/2017 דיגיטלית 

  CRY DON’TBOYS 2006 –דודי דיין   .56
  כתבה במגזין 

PURPLE 
FASHION  

MAGAZINE 
14/11/2017 ------  

57.  
  –אנדרי פוברוב  

תערוכה  
 קבוצתית 

המופע הקווירי: מגילברט   2011
 וג׳ורג׳ ועד היום 

 חיפה, ישראל  14/04/2017 11/11/2017 מוזיאון חיפה  סבטלנה ריינגולד 

 ת"א, ישראל  07/11/2017 07/10/2017 גלריה מרכזית  ור זייגר איג תנועה וריקוד  Nonplace 2011 אנדרי פוברוב   .58

אלינור וולנרמן    .59
  –' אותו דבר אבל אחר' 2016 אוסף שוקן  –

גלריה 'מינוס   אפרת לבני  תערוכה קבוצתית 
 ישראל   26/10/2017 אחת'

 ביאנלה לצילום בייג'ין  2012 מאיה סמירה   .60
Chief Curator: 

Yue  Hong 
 (China) 

 סין בייג'ין,    

בודפשט,   8P 12/10/2017 15/10/2017גלריה   Art Market Budapest 2017 2015 שחר אפק   .61
 הונגריה 

תערוכה   -'פרח (ושב) מזכרוני'  2017 טל אזולאי   .62
 ת"א, ישראל  18/11/2017 19/10/2017 גלריה בנימין  אתי שוורץ  קבוצתית 

  Proposals for Disorder   08/09/2017 28/10/2017 2009 ליאת אלבלינג   .63

 Magnum photography 2013 רועי גרינברג   .64
awards 2017  PHOTOGRAPH

S GALLERY’’ER 12/10/2017   לונדון, אנגליה 

 2013     -רועי גרינברג   .65
תערוכת צילום של אתרים  

ברחבי הארץ, מוארים על ידי  
 'געש תאורה' 

קיבוץ  געש,    07/09/2017 קיבוץ געש  דורון פולק 
 ישראל 

mailto:minsharforart@gmail.com
https://www.facebook.com/events/157659644828378/
https://www.facebook.com/events/157659644828378/
https://www.facebook.com/events/157659644828378/
https://www.facebook.com/events/157659644828378/
https://www.facebook.com/events/157659644828378/
https://www.facebook.com/events/157659644828378/
http://purple.fr/diary/boys-dont-cry/
http://purple.fr/diary/boys-dont-cry/
http://purple.fr/diary/boys-dont-cry/
http://www.hma.org.il/eng/Exhibitions/5380/opening_of_the_exhibitions%3A_Dangerous_Art
http://www.hma.org.il/eng/Exhibitions/5380/opening_of_the_exhibitions%3A_Dangerous_Art
http://www.hma.org.il/eng/Exhibitions/5380/opening_of_the_exhibitions%3A_Dangerous_Art
http://www.hma.org.il/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/5364/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%99%3A_%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%95%D7%92%D7%B3%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%B3_%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D
http://www.hma.org.il/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/5364/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%99%3A_%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%95%D7%92%D7%B3%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%B3_%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D
https://www.facebook.com/events/1459142924200697/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22376%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story
https://www.facebook.com/events/1459142924200697/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22376%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story
https://www.facebook.com/events/1459142924200697/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22376%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story

	המופע הקווירי: מגילברט וג׳ורג׳ ועד היום
	Nonplace תנועה וריקוד

