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 תשעט  -המחלקה לצילום  –הישגי בוגרים 

שנת סיום   שם הבוגר  
שם מפיק   שם התערוכה  לימודיו 

 מקום  התערוכה 
תאריכי קיום  

 התערוכה: 
 -מ

תאריכי קיום  
 התערוכה: 

 -עד

מקום קיום  
 התערוכה: 
 עיר ומדינה 

פסטיבל הצילום הבינלאומי   2018 אדווה רז   .1
 תל אביב,  2/12/2018 22/11/2018 כיתן סנטר  'בשם האב'   – 6

 ישראל 

מרגרט וסילבן  -תערוכת פרס  2016 שחר אפק   .2
 רמת גן,  20/12/2018 29/11/2018 גלריה שנקר  גלעד אופיר  אדמס 

 ישראל 

 תל אביב,  15/12/2018 13/12/2018 קן הקוקיה  נעמה קליימן  IN TRANSITION 2011 אנדרי פוברוב   .3
 ישראל 

 תל אביב,  15/12/2018 13/12/2018 קן הקוקיה  מן נעמה קליי IN TRANSITION 2013 מיכאל ליאני   .4
 ישראל 

 תל אביב,  8/12/2018 6/12/2018 קן הקוקיה  אלה כהן  DREAM 2011 אנדרי פוברוב   .5
 ישראל 

בסידני,    21-הביאנלה ה  2012 ורד שניר   .6
 אוסטרליה 

BROOK 
ANDREW  סידני,   11/06/2018 16/03/2018 סידני

 אוסטרליה 

ביתן הלנה    ש עסק בי 2011 מתן מיטווך   .7
 תל אביב,   13/12/2018 רובינשטיין 

 ישראל 

ביתן הלנה    עסק ביש  2011 אסף שחם   .8
 תל אביב,   13/12/2018 רובינשטיין 

 ישראל 

 תל אביב,  10/01/2018 13/12/2018 הבית האדום   עסק ביש   אפרים ווסה   .9
 ישראל 

טל מגוס ואורן   עסק ביש   רחל אניו   .10
 תל אביב,  10/01/2018 13/12/2018 הבית האדום  פישר 

 ישראל 

 תל אביב,  03/01/2018 13/12/2018 גלריה מנשר  עודד ידעיה  Hide and Seekתר אחר |  2016 נטע קונס   .11
 ישראל 

 תל אביב,  22/12/2018 20/12/2018 גלריה אינדי  סימה לנדא  השקר של העין  2018 סיון אהרון   .12
 ישראל 

 תל אביב,  22/12/2018 20/12/2018 ריה אינדי גל סימה לנדא  השקר של העין  2018 סימה לנדא  .13
 ישראל 
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 תל אביב,  22/12/2018 20/12/2018 גלריה אינדי  סימה לנדא  השקר של העין  2018 דוריאן קרידו   .14
 ישראל 

 תל אביב,  22/12/2018 20/12/2018 גלריה אינדי  סימה לנדא  השקר של העין  2018 אדווה רז  .15
 ישראל 

 תל אביב,  22/12/2018 20/12/2018 גלריה אינדי  סימה לנדא  השקר של העין  2018 יניב רוזן   .16
 ישראל 

 תל אביב,  22/12/2018 20/12/2018 גלריה אינדי  סימה לנדא  השקר של העין  2018 יעקב קרצ'ין  .17
 ישראל 

איליה   .18
  - פרס ראשון בתחרות 2011 יפימוביץ

מוזיאון ארץ   עמי שטייניץ  עדות מקומית 
 תל אביב,  02/02/2019 21/12/2018 ישראל 

 ישראל 

19.  
ליאת 
  –אלבלינג 

 תערוכת יחיד
גלריה   מיה פרנקל טנא  פנימה 2010

 תל אביב,  02/02/2019 27/12/2018 רוזנפלד 
 ישראל 

לאמן    רס אמנות הוידאופ 2013 מיכאל ליאני   .20
 2018 בראשית דרכו 

מאיה ז"ק, ורד  
 ניסים, טל שוחט 

משרד  
 ישראל  2018 2018 התרבות 

בית אריה   יעל ויזל  ים מהמסגרת יוצא  2019 אבי שיאון  .21
 אשדוד,    16.1.2019 קלנג 

 ישראל 

בית אריה   יעל ויזל  יוצאים מהמסגרת  2018 סיון אהרון  .22
 אשדוד,    16.1.2019 קלנג 

 ישראל 

 חיפה,  26.1.2019 12.1.2018   משואה לתקומה  2018 משכית גולן  .23
 ישראל 

אלינור   .24
טק  סינמ  תערוכת אמנות בנושא נשים  2016 וולנרמן

 ירושלים,  19/03/2019 05/03/2019 ירושלים 
 ישראל 

 AT פיונה ביברשטיין.  הלבשת קיר  2012 נועה שוורץ  .25
FIFTEEN 28/02/2019 31/03/2019  ,תל אביב 

 ישראל 

גלריה עירונית   אורה קראוס  טמון בין הפנים לחוץ  2012 מאיה סמירה  .26
 ת, רחובו 14/05/2019 14/03/2019 רחובות 

 ישראל 

 רחובות,    מכון וייצמן    2012 ירהמאיה סמ  .27
 ישראל 

 יפו,  15/06/2019 11/05/2019 מוזיאון יפו  ליא ציגלר  משתפי"ם  2013 דור אבן חן   .28
 ישראל 

 – PROM 2012 מאיה סמירה  .29
 תל אביב,  02/06/2019 31/05/2019 בית תמי  כרמית בלומנזון  נשף סיום לבית תמי 

 ישראל 
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מרכז לאמנות  ה חן תמיר  מוזרּות מעידות בעמק ה 2011 נמרוד גרשוני   .30 
 תל אביב,  07/09/2019 13/07/2019 עכשווית 

 ישראל 

 תל אביב,  24/08/2019 01/08/2018 מקום לאמנות  יאיר ברק  נקודת היפוך  2013 נטלי יששכרי  .31
 ישראל 

   2019 האדון היהודי  חיים זבולון  עטיפת ספר  2018 משכית גולן  .32

גית פלג רותם  ח #3יוצאים לאור  2019 יאוןשאבי   .33
 יפו,  31/10/2019 29/8/2019 חצרות יפו  ויובל סער 

 ישראל 

חגית פלג רותם   #3יוצאים לאור  2019 אלון בסקינד   .34
 יפו,  31/10/2019 29/8/2019 חצרות יפו  ויובל סער 

 ישראל 

שקד דלילה   המוזה שלי  2019 אלון בסקינד   .35
 שפירא 

  בית האמנים
 , חיפה 05/10/2019 21/09/2019 חיפה

 ראל יש

גלריה עירונית   ף עוז זלו ס'עמק  2013 מיכאל ליאני   .36
 עפולה,  28/12/2019 26/09/2019 עפולה 

 ישראל 

 רד ספ     METALפרסום במגזין  2010 דודי דיין  .37

  בית האמנים אירית דברן  זמן שלום  2019 אלון בסקינד   .38
 , חיפה 02/11/2019 12/10/2019 חיפה

 ישראל 

39.          
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