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 עיר ומדינה 

המרכז לאמנות   הדס קידר  פולי  2011 נמרוד גרשוני   .1
 ערד, ישראל    עכשווית ערד 

ירושלים,   16/12/2019 27/11/2019 המקלט גלרית  נעה לאה כהן  גוג'ו   דקל סרי   .2
 ישראל 

ירושלים,   16/12/2019 27/11/2019 גלרית המקלט  נעה לאה כהן  גוג'ו   אפרים ווסה   .3
 ישראל 

        רחל אניו   .4

 מיאמי, ארה"ב      ART MIAMI 2011 ליאת אלבלינג   .5

    DEGREES 44  פרסום במגזין  2016 משכית גולן   .6

 חיפה, ישראל  20.06.20 21.12.19 מוזיאון חיפה  סבטלנה ריינגולד  ה עושות היסטורי  2011 ליאת אלבלינג   .7

תל אביב,    19.12.2019 גלריה מנשר  עודד ידעיה  ראיות  2015 אייל אגיבייב   .8
 ישראל 

,  3שדרות ירושלים   4זומו   אפרים ווסה   .9
 קרית ים,  31/01/2019 06/12/2019 קרית ים 

 ישראל 

,  3שדרות ירושלים   4זומו   רחל אניו   .10
 קרית ים,  31/01/2019 06/12/2019 קרית ים 

 ישראל 

גלריה לאמנות   8P אתי שוורץ  ברגע מאפס למאה  2014 מיכאל ליאני   .11
תל אביב,   04/01/2020 05/12/2019 עכשווית 

 ישראל 

המרכז לאמנות   דר' סמדר שפי  חומת מחמדינו  2012 מאיה סמירה   .12
 רמלה, ישראל   27/12/2019 עכשווית רמלה 

תל אביב,    29/12/2019 גלריה מנשר  עודד ידעיה  ראיות  2014 אייל אגיבייב   .13
 ישראל 

פארק תעשיות   03/04/2020 20/03/2020 זוזו  רותם ריטוב  כתר פלסטיק לבן  2018 אלון בסקינד   .14
 עמק חפר 



 

 Facing 2011 מתן מיטווך  .15
Landmarks Audrey illouz L’Onde art center    פריס, צרפת 

 ליאב מזרחי  2מחוץ לקופסא  2016 עודד לוי   .16
 יפו העתיקה,   18/06/2020 גלריית רחוב יפו  יעל רוזין 

 ישראל 

 ליאב מזרחי  2מחוץ לקופסא   פלורה מלינש  .17
 יפו העתיקה,   18/06/2020 גלריית רחוב יפו  יעל רוזין 

 ישראל 

 תמיר ארליך  BIDUD 2015 שחר אפק   .18
 ירושלים,  4/7/2020 4/6/2020 בית הנסן  חיימוביץ' נוי 

 ישראל 

במוזיאון וילפריד   ימגוצ׳י -שיר מלר  בתנועה מתמדת  2012 מאיה סמירה   .19
 קיבוץ הזורע   11/07/2020 ישראל 

 רווית הררי  ׳מי תהום  2012 מאיה סמירה   .20
הגלריה העירונית  
לאמנות עכשווית,  

 רמת השרון. 
 רמה"ש,  10/10/2020 21/07/2020

 ישראל 

עשרה תרגילים   2010 טל ניסים  .21
 תל אביב,  29/08/2020 20/08/2020 גלריה אינדי  גלית סמל  בסגנון 

 ישראל 

עשרה תרגילים   2011 אסף שחם  .22
 תל אביב,  29/08/2020 20/08/2020 גלריה אינדי  גלית סמל  בסגנון 

 ישראל 

האמנים כפר  בית  כרמל גופר  אדיס זמן  2020 אפרים ווסה  .23
 כפר סבא,  13/08/2020 30/07/2020 סבא 

 ישראל 

בית האמנים כפר   כרמל גופר  אדיס זמן  2021 רחל אניו  .24
 כפר סבא,  13/08/2020 30/07/2020 סבא 

 ישראל 

 2014 מיכאל ליאני   .25

צלמים   20
בינלאומיים שכדאי  

לעקוב אחריהם  
 . 2020ב

   ID 06/08/2020מגזין  

 תל אביב,   02/07/2020 המעבדה  שרון תובל  INITIATION 2017 משכית גולן  .26
 ישראל 


