
   :תערוכות יחיד

 . אוצרת : לורי פשניצה.במתחם צמרת תל אביב Wמגדל בגלריית   "ציוןל"מבט -- 2018

 בבני ברק, אוצרת: יונת חולי   Vtowerבמגדל  רישום וצבע"" – 2018

2017 – "MY  Jerusalem" מיכל סדן: אוצרת מרכז בק למדע, הר חוצבים, ירושלים.המבואה של  גלרייתב 

 אוצרת: איילת בירן , תל אביב בקניון ברמת אביב:  "אישה, ילד איש," – 2017

 בגלריית בית סילבר רמת גן. אוצרת : לורי פשניצה.  "מבט לירושלים" - 2016

 תערוכת יחיד  -צומת  שילת ב"ירושלים עירי"   – 2012

 אוצרת: ציפי ויטל   יחצנות:  מיכל סדן       -ממילא "שדרות ארלוב" ב   "שלום לך ירושלים"  - 2011

 אוצרת: מדלין ואנונו  וד"ר זיוה  גבע לוין         ,עירונית ירושליםהגלריה בירושלים ובניה"  " –2003

    :תערוכות קבוצתיות

 "ירושלים" במלון "ימקא" ירושלים, אוצרת: מירי חן – 2019

 בגלרית המבואה במרכז בק למדע בירושלים. אוצרת: מנוחה ינקלביץ"לבקוע רקיעים" תערוכת סטודיה   -- 2019

 "ירושלים מבעד לחלוני" תערוכת סטודיה בבית הנשיא ירושלים – 2019

 .  אוצר: איקי שובלבמוסקבה אביב מוזיאון מרכז זיל-תערוכת תל – 2019

2019 -- "seeds of wonder"  גלריהCHABA ומיה פרקש הרצליה פיתוח, אוצרות: נטלי מימון 

 מנוחה ינקלביץאוצרת:  תערוכה קבוצתית לתלמידותיי בגלריית המבואה במרכז בק למדע בירושלים." "פסיפס – 2018

 בברלי ברקתאוצרת:  בלשכת ראש העיר בירושלים." "אני ירושלמית – 2018

 בבני ברק, אוצרת: יונת חולי  3בסר במגדל " צלילי כינור" – 2018

 בבני ברק, אוצרת: יונת חולי  3בסר במגדל נופי ארץ ישראל" " – 2018

 עדי יקותיאלי  :אוצר התערוכה היכל שלמהמוזאון "גם זה אפשרי"  – 2018

 אוצרת: נורית סירקיס בנק בעיר יפו  Art&Wineגלריה  -" לאור החושך את להפוך " – 2017

 נעה לאה כהן :אוצרתחרדים וחברה בגלריית המקלט לאמנות.  –"חית חית"  – 2017

  מיכל סדןאוצרת התערוכה:    שלמה" "היכלב ת סטודיהרוכתע –"משהו קורה מעבר"  - 2017

 נעה לאה כהן :בגלריית המקלט לאמנות. אוצרת תערוכה קבוצתית –2017

   בעיריית ירושליםתערוכת "סטודיה"  –ירושלים שלי"" – 2017

 תערוכת "סטודיה" בכנסת ישראל בירושלים –ירושלים שלי"" – 2017

  אוצרת התערוכה: יונת חולי   רוכה קבוצתית במגדל אלקטרהתע –"ממעמקים" – 2017

 . אוצרת: מיכל סדן  בגלריית המבואה במרכז בק למדע בירושלים תערוכת "סטודיה" - 2016

   יחצנות:  מיכל סדן      "עולמי"  בז'ארר בכר  ירושלים  אוצרת: ד"ר זיווה גבע לוין  –2016

  לורי פשניצהאביב  אוצרת:  -"בית רובינשטיין" תל -"הרי את מקודשת לי ארצי" - 2016

 פרויקט אוצרות של רוח חדשה  אוצר: עציון מזרחי -" בית אליאנסROOM"חדר/חידר/ – 2016

 ים. אוצרת: חניתה אליצור -גוונים של אפור" בגלריה החדשה של המכון לאמנות בת 50" - 2016

 בבני ברק, אוצרת: יונת חולי   Vtowerובמגדל  2במגדל בסר   -"נוף ילדותי"   - 2016

 בבני ברק , אוצרת: יונת חולי  תערוכת טבע דומם במגדל בסר –"שלושה אצטרובלים"  - 2016

 גן    אוצרת: יעל מרגלית רמת –תאטרון היהלום מתחם הבורסה   - 2015

  "היכל שלמה"  אוצרת: ענת חן"מתוך הנשמה"  – 2010

 תערוכת נשים,  אוצרת: מדליין ואנונו –עירית ירושלים  – 2005

 בית ציוני אמריקה  תל אביב  ע"י הצייר יוסי רוזנשטיין – 1988

 ם   קבוצת ציירים ואמנים-מלון רמדה רנסנס י – 1986

 

 :בגלריות  עכשוויות תצוגות 

 בגלריה בבייתי

  המלכה שלומציון' רח  "רקיע"

   שערים מאה' רח - "מלאכת מחשבת"

 דוד המלך' ברח - קטן

  שערים מאה' רח - "ירושלמית אומנות"

 .  העתיקה בעיר – "הבד בית"

 , לייקווד, טורונטוניו יורק

http://noyart.co.il/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%94/
http://noyart.co.il/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%94/
http://noyart.co.il/%d7%a0%d7%95%d7%a3-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%95%d7%99/
http://noyart.co.il/%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%aa-%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%92/

