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 . פרטים אישיים 1

 איתן שוקר   שם:

 1963 שנת לידה: 

 054-4720027  טלפון: 

 eytan@shouker.co.il  אמייל:

 https://shouker.co.il/he  אתר:  

 

 תקציר 

  אמנות ופרויקטים בשיתוף קהילות הקשורים  בודות ע שוקר הוא יזם של לצד עבודותיו האישיות 

באמצעות התכתבות מצולמת ואישית יזם את פרויקט "חבר לעט"  1997ותרבות. בשנת לחברה 

בשנת  , שהוצג גם כתערוכה בארץ ובחו"ל. בני נוער פלסטינים וישראלים 500בין גלויות דואר 

מבנה  ״, פרי מחקר של עשור, שעסקה במשחק הפירמידההציג תערוכה רחבת היקף, ״ 2008

וחבר סגל במחלקה   , מרצה בכיר הוא. שוקר  הישראלית האמנות שדהוהכלכלי של  הסוציולוגי

ב הציבורי  יזם את הקורס הרב מחלקתי אמנות ואקטיביזם במרח 2004ם בבצלאל. בשנת לצילו

  דק׳( של הבמאי סולי אלפקס 33) ״מעיפים חומות״הושק סרט הדוקו  2021בשנת  .1בבצלאל

 העוקב אחרי עשור של פרויקטים על תוואי המסילה.   

.  2014קהילה לשנת -מל"ג, למרצה מצטיין בתחום אקדמיהזוכה פרס ברלינסקי, מטעם ה

כיהן בהתנדבות כיו"ר האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל.   2008-2012בשנים 

בנושא בארץ  ודו"חות ופרסם מספר מחקרים  ,שוקר עוסק במחקר בתחום מדיניות תרבות

 ובחו"ל. 

 

 

 . השכלה2

בקולנוע, מסלול בימוי והפקה )נמצא בהפסקת לימודים(  M.F.Aלימודי   2012 - 2009

 באוניברסיטת תל אביב. 

 בוגר לימודי ניהול הפרסום, אוניברסיטת ת"א, לה"ב.      1997/8

 סטודנטים(.בית הספר לתיאטרון חזותי, ירושלים. )חילופי     1992

 יורק, ארה"ב. )חילופי סטודנטים(. -, ניוS.V.Aביה"ס לאומנות חזותית     1991

 (. B.F.Aאקדמיה לאמנות ועיצוב, בוגר המח' לצילום.)-בצלאל    1992-1988

לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת תל אביב )עזב לפני תום השנה   1983

 הראשונה(.  

 ', באר שבע תיכון מקיף ג 1981-1977

 

 . ניסיון בניהול אקדמי 3

 DEMO - Developingפרויקט ניהול הקשר האקדמי והתקציבי של  2021 -2018

Modernized Curricula on Migrants' Lives   הממומן על ידי תוכנית

Erasmus +  .חלק  ראש הפרויקט מטעם בצלאל כ של האיחוד האירופי

 .אוניברסיטאות ומכללות ישראליות ואירופאיות 12מקונסורציום רחב של 
 

שנים   4מימד, תל אביב. )תוכנית מלאה של -ראש המחלקה לצילום, אסכולה 2005 -2003

מהאוניברסיטה הפתוחה(. פיתוח תכנית לימודים  B.Aעם אפשרות לקבלת 

חדשה, הסבת מערכת הלימודים לצילום הדיגיטלי, הקמת מעבדה דיגיטאלית,  

  פיתוח פרויקטים אמנותיים בהיקף רחב בשיתוף עמותות ומוסדות.  גיוס מרצים,

 
 הקורס הועבר במהלך השנים בשותפות עם המרצים: אלדד סידור, לאה מאואס ודיאגו רוטמן  1

mailto:eytan@shouker.co.il
https://shouker.co.il/he/
https://www.haaretz.co.il/gallery/1.1313470
https://youtu.be/bs9H6IkpvkE
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  . ניסיון הוראה והנחייה 4

 

 מח׳ לתרבות חזותית וחומרית ב + Erasmusבמסגרת  פיתוח קורס רב מחלקתי 2021 -2018

 מסעות פיזיים ונפשיים מהאישי אל הגלובאלי והאקטיבי -הגירה ופליטות  קורס
 

אוניברסיטאות ומכללות ישראליות   12חלק מקונסורציום רחב של כ 2מפתח קורס
 DEMO - Developing Modernized Curricula onואירופאיות במסגרת פרויקט 

Migrants' Lives  הממומן על ידי תוכניתErasmus +   של האיחוד האירופי. מטרתו היא
קורסים ייחודיים אודות חיי עולים, מהגרים ופליטים בתוכניות לימודים    לפתח ולהטמיע

 אקדמיות של מקצועות חברתיים יישומיים בישראל.  
 

הקורס מזמין את המשתתפים לצאת למסע חיפוש אישי ולחברו עם הקהילתי והגלובאלי.  
ירה או העלייה, משותף להיסטוריה של כל משפחה, וכי  בהנחה שניסיון ההגירה, העק

הסטודנטיות/ים נחשפו לקשיים הכרוכים בהגירה פיזית או רגשית )כלומר, רכישת שפה  
הסטודנטיות/ים יחקרו את    - חדשה, אימוץ תרבות חדשה, תחושת ניכור, או זרות(  

ות עיצובית המעגלים החברתיים הקרובים להם, ובהמשך יתנסו ביצירת פעולת התערב
( בקרב קהילה שיבחרו. הקורס ישלב תיאוריה  creative interventionו/או אמנותית )

ופרקטיקה. נדון בתפיסות שונות של הגירה ופליטות מזווית אנתרופולוגית, פסיכולוגית,  
  סוציולוגית ואמנותית.

בהמשך הקורס הסטודנטים יתנסו בפיתוח ומימוש פרויקט עם קהילת  
 ם/פליטים/מבקשי מקלט בקבוצות עבודה של מספר סטודנטים. עולים/מהגרי

 
 הובלת פרויקט צילום מחלקתי במרוץ רהט    2019

 
 

 , בצלאל על הקורס אמנות ואקטיביזם במרחב הציבורי 0420-1820
שוקר יזם את הקורס הרב מחלקתי בבצלאל. בשנתיים הראשונות,    2004בשנת 

, אחר כך  3בעיצומה של תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה, הקורס פעל בעיר שדרות 

פרויקטים,   40. במהלך השנים הסטודנטים יצרו למעלה מ 4הפעילות הועתקה לירושלים 

סטודנטים בקורס עבדו עם   2007בשיתוף תושבים וקהילות ממזרח ומערב העיר. בשנת 

תושבי שכונת הקטמונים )גוננים(, ליצירת שינוי של תכניות עיריית ירושלים לסלילת  

יצירת פארק לרווחת התושבים.  לכביש בן ארבעה מסלולים בתוך השכונה, והמרתה 

 אקטיביסטיות במהלך מספר שנים סטודנטים בקורס יצרו יחד עם התושבים פעולות

״מסלול  בת קידום רעיון הפארק. בין הפעולות: ״כתם ירוק״, והציבורי, לט ואמנות במרחב

, לאחר מאבק מוצלח, נחנך מסלול   2013בשנת ״ ועוד. מעיפים את החומה", הקיפוד״

פארק המסילה הכולל שבילי הליכה ואופניים ששינה את פני השכונה והשפיע על עשרות  

בשנת   ו שימוש יומיומי.העושים ב ,אלפי תושבי הקטמונים, בית צפפא ושכונות לב העיר 

נחנך פארק המסילה, לצד מסלול המסילה, שאבן היסוד שלו הונחה ע"י   2016

בעקבות פניית תושבים למרצי   2015בשנת . 2008הסטודנטים והתושבים בשנת 

הסטודנטים הקימו קבוצת תכנון של תושבים ובעלי תפקידים בעירייה, והקימו   ,הקורס

 .24/7תן הפתוחה -ספריית קח  -״ הראשונה בפארקתחנת הקריאה, את ״עירוניבמימון 

, מחאת הדיור הציבורי  גיבור מקומיבמסגרת הקורס נוצרו בין היתר הפרויקטים: גבטה, 

עיסוויה, סדנת קולנוע ניסיוני בביה״ס פרומיס -(, רחבת דעות, גן משחקים2006+2011)

-תמיכה 100%בשועפט, הכלים שביננו במרכז קליטה מבשרת, אגד בדרך שלנו, 

 , ועוד.   יצירה.באמנות.בתרבותב

 
 בשיתוף רותי קנטור  2
 הקורס הועבר בשותפות עם המרצה אלדד סידור    3
הקורס הועבר ע״י המרצים לאה מאואס, אלדד סידור, דיאגו רוטמן ואיתן שוקר. משנת   2011-2007בין השנים  4

 ע״י איתן שוקר ודיאגו רוטמן  הקורס מועבר 2012

https://www.youtube.com/watch?v=lKVfKR4x2yI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lKVfKR4x2yI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uIMMuPOT8jQ&t=1s
https://drive.google.com/file/d/0B9XK5t1GZTsTQU1BMnRKNjM2OUU/view?usp=sharing
https://www.haaretz.co.il/gallery/1.1060239
https://www.youtube.com/watch?v=Crkh9TuhhNQ
https://www.youtube.com/watch?v=Crkh9TuhhNQ
https://www.youtube.com/watch?v=Crkh9TuhhNQ
https://www.youtube.com/watch?v=Crkh9TuhhNQ
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   בצלאל -קורס אמנות ואקטיביזם במרחב הציבורי

 )קורס רב מחלקתי. משנת תשע"ז שייך למחלקה להיסטוריה ותיאוריה(.  

 

הקורס "המרחב הציבורי של האמנות: פיתוח פרויקטים במרחב הציבורי" חוזר      2017

למתכונת שנתית, במסגרת המקבץ הרב תחומי, בשיתוף המחלקה להיסטוריה  

נ"ז ותמיכה של המל"ג. בסמסטר האביב הסטודנטים   4קורס מקנה ותיאוריה. ה

מפתחים יחד עם קהילת הישוב בית צפפה מודל חדש של ספרייה פתוחה לקהל  

, על פי צרכיהם. השיעורים מתקיימים בישוב, בשיתוף המנהל הקהילתי  24/7

וארגונים מקומיים. מתגבשת קבוצת עבודה רב גילאית הכוללת אנשי ספר,  

ם חברתיים, מעצבים מקומיים ובוגרי הקורס המתגוררים בישוב.   פעילי

המפגשים כוללים הרצאות מקצועיות של מרצי הקורס, הסטודנטים ואנשי מקצוע  

מהישוב לפיתוח ותכנון הספרייה. הספרייה תיבנה בפועל בסמסטר הקיץ ע"י  

ת  אנשי היישוב והסטודנטים. הקורס מלווה בחומרים תיאורטיים ומעשיים בקש

: פיתוח קהילתי, תכנון ועיצוב קהילתי, סוגיות אתיות ומשפטיות, תנושאים הכולל

תכנון תקציבי, גיוס משאבים, ניהול חסויות, נגרות, עבודה בברזל, תיעוד וכתיבת 

עבודה ורפלקציה. הפרויקט יוצא לפועל הודות לתמיכת המל"ג, עיריית ירושלים  

ה הסטודנטים מתבקשים ליזום  והמנהל הקהילתי. מלבד הפרויקט בבית צפפ

 ולממש פרויקט נוסף בירושלים. הקורס מועבר בשותפות עם ד"ר דיאגו רוטמן.   

 

  מנהלתית בעקבות קיצוץ הקורס השנתי לסמסטר אחד בלבד )במסגרת החלטה 2016

הקורסים הרב מחלקתיים( יוצר אדפטציה להתאמת הפלטפורמה   למבנהגורפת 

( לקורס 2004-2015של הקורס השנתי ״אמנות, אקטיביזם ומרחב ציבורי״ )

נ״ז במסגרת המחלקה להיסטוריה ותיאוריה: "המרחב   2סימסטריאלי שמקנה 

 The Art of Publicהציבורי של האמנות: פיתוח פרויקטים במרחב הציבורי  

Space: Development of Art Related Projects at Public Spaces "

 הקורס פותח ומועבר בשותפות עם ד"ר דיאגו רוטמן.  

 

אמנות, ניידות ואקטיביזם: מהמוזיאון לעיר  מלמד ומנחה את הקורס השנתי " 2015

בסמסטר האביב: העברת קורס משלב עשייה  ירושלים כפלטפורמה לאמנות". 

תן  -ודנטים המשיכו את המחקר בנושא ספריות קחותיאוריה, במסגרתו הסט

במרחב הציבורי, תכננו תוך דיאלוג עם הקהילה, המנהל הקהילתי ועיריית  

ספרייה פתוחה במרחב הציבורי.   -ירושלים מודל מהפכני "תחנת קריאה"

הספרייה הוקמה במהלך הסמסטר ע"י הסטודנטים בליווי והנחיית המרצים. 

  ביצירה. באמנות. בתרבות: –תמיכה  100% ויקטים:פר 3בסמסטר הקיץ לווינו 

 בנושאים הקשורים לתמיכת יצירת סרטוני וידיאו במרחב האינטרנטי  א.  

הפרק הראשון  . ותפקידה של האמנות כעוגן תרבותי וחברתי ,המדינה באמנות

 עוסק במושג "חופש המימון". 

 . שנייה בשכונת גוננים )קטמונים( בניית תחנת קריאה ב.  

רס פותח  פרויקט בר קיימא בדרך בית לחם במסגרת פסטיבל רחוב. הקו ג.  

 והועבר בשותפות עם ד"ר דיאגו רוטמן.     

  

אמנות, ניידות ואקטיביזם: מהמוזיאון לעיר  והנחייה במסגרת הקורס "הוראה  2014

 ירושלים כפלטפורמה לאמנות".  

וזמנים לקחת חלק  סמסטר אביב: לצד הנושאים התיאורטיים הסטודנטים מ

במשך כחודשיים  . מסינדרום ירושלים לסינדרום יום ירושלים בפרויקט קבוצתי

https://www.youtube.com/watch?v=Crkh9TuhhNQ
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ן לפרויקט אמנות במרחב פסטיבל  עבדה קבוצת הסטודנטים במטרה לייצר תוכ

"סינדרום ירושלים". הסטודנטים ביקשו להגיב לנושאים המרכזיים של הפסטיבל,  

הקושר עצמו ליום ירושלים הרשמי, על כל המשמעויות הפוליטיות,  

כל זאת במסגרת המרחב   –הטריטוריאליות, החברתיות והדתיות הכרוכות בו 

 בל.  האורבני הנתון שהגדירו מארגני הפסטי

הסטודנטים סיירו באזור, נפגשו עם פעילים חברתיים ממגזרים שונים בשכונה  

ונחשפו לנקודות מבט שונות על המרחב. קבוצת הסטודנטים שעבדו על הפרויקט  

מורכבת מסטודנטים ישראלים ערבים ויהודים ומסטודנטים זרים )במסגרת  

וון. לפיכך יצירותיהם חילופי סטודנטים(, כולם בעלי רקע סוציולוגי ופוליטי מג

 עיני כל סטודנט. במציגות פרשנויות שונות של המציאות, כפי שהיא משתקפת 

הסטודנטים נדרשו לתכנן ולהפיק בזמן קצר יצירות שיעסקו במקום הספציפי  

וביום ירושלים, שהפך לאורך השנים לסינדרום בפני עצמו. הם בחרו לשתף  

ימנסיה הסמוכה. הם יצרו עבודות  ביצירה בני נוער מהשכונה ואת תלמידי הג

נענו למשאלת   הסטודנטיםבנות קיימא, שיישארו במקום לשימוש התושבים. 

לבם של תושבי השכונה, המבקשים להסיר את החומה של מתחם יד בן צבי  

הנוגסת במרחב הציבורי, ויצרו לצורך כך יצירות המזמינות את המתבונן לחשוב 

מחדש על המרחב הציבורי. הסטודנטים אף יזמו פרויקט שיאפשר הצגת אמנות  

ובין מבקרי הפסטיבל.  וסחר חליפין בין אמני השכונה וסטודנטים מבצלאל 

הפרויקטים מבטאים שאיפה למציאות ירושלמית אחרת, פלורליסטית וחברתית,  

   עבור כלל אזרחיה ומבקריה. 

 

במסגרת הקורס "אמנות ניידות ואקטיביזם" הסטודנטים בהנחיית המרצים  -  2013

 בשועאפט.   Promise Schoolסדנת וידיאו ניסיוני בבית הספר  מפתחים

במסגרת הקורס הסטודנטים מפתחים את פרויקט "אגד בדרך שלנו" התערבות   -

ה  בתחנה המרכזית בירושלים ליצירת מערכת כרטוס אלטרנטיבית ועמדת המתנ

 ידידותית. הפרויקט אומץ בחלקו ע"י "אגד".   

 

במסגרת הקורס הסטודנטים מפתחים סדרה של פרויקטים בשיתוף תושבי   0201-3201

הקטמונים להסבת תוכניות העירייה לסלילת כביש בן ארבעה מסלולים בתוך  

השכונה לטובת הקמתו של פארק המסילה. הפרויקטים כוללים את "להעיף את  

ת תסריט וצילומי סרטון יחד עם ילדי השכונה להורדת חומה  החומה" כתיב

שנבנתה על ע"י יזמים בשכונה סמוכה אשר חסמה את הגישה לגן המשחקים בו  

ילדי השכונה שיחקו. בעקבות הקרנת הסרטון על החומה העירייה החליטה  

לבנות גישה לגן. כיום עיריית ירושלים מקרינה את הסרטון בכנסים מקצועיים 

 ה להתערבות תושבים לשינוי תוכניות קיימות.  כדוגמ

, לאחר מאבק מוצלח, נחנך מסלול פארק המסילה הכולל שבילי   2013בשנת  

הליכה ואופניים ששינה את פני השכונה והשפיע על עשרות אלפי תושבי  

הקטמונים, בית צפפא ושכונות לב העיר העושים בו שימוש יומיומי. על הפרויקט  

ת תזה אקדמיות מנקודות מבט של שיתוף קהילה, בריאות  נכתבו מספר עבודו

  הציבור ואדריכלות.  

שאבן היסוד שלו  לצד מסלול המסילה,  נחנך פארק המסילה,   2016בשנת 

 . 2008הונחה ע"י הסטודנטים והתושבים בשנת 

 

 

 

 

 



 

5 

 )במחלקה לצילום(  ש"ש  4שנתי   –קורס צילום סטודיו א' 

להתאמתו להתפתחויות    אדפטציהאת הקורס תוך יצירת ומשכלל מפתח  2021-2011

והאפשרויות  בשדה הצילום הדיגיטאלי, התאורה, החדשות הטכנולוגיות 

    החדשות של תוכנות עיבוד התמונה. 

 

 )במחלקה לצילום(מתקדם  –קורס צילום סטודיו 

להתאמתו להתפתחויות    אדפטציהאת הקורס תוך יצירת ומשכלל מפתח  2021-2011

והאפשרויות  בשדה הצילום הדיגיטאלי, התאורה, החדשות הטכנולוגיות 

    החדשות של תוכנות עיבוד התמונה. 

 

 אוניברסיטת בן גוריון 

מקבל דרגת מרצה בכיר, המח' לעבודה סוציאלית ללימודי תואר שני בשילוב   2015-2014

אמנות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. מפתח קורס חדש: "פיתוח קהילתי,  

 Community development, art andבאמצעות אמנות ואקטיביזם יצירתי  

creative activism  ." 

 

מי ואקטיביזם אמנותי" )בהשתתפות  מוביל את הקורס "פיתוח קהילתי בינלאו 2013

ד"ר אפרת הוס, ד"ר רוני קאופמן וד"ר עמוס אבגר( במח' לעבודה סוציאלית  

 ללימודי תואר שני בשילוב אמנות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.  

 

מרצה אורח שותף )קורס בהובלת ד"ר אפרת הוס, ד"ר רוני קאופמן ובשותפות   2012

בודה סוציאלית ללימודי תואר שני בשילוב אמנות,  עם ד"ר עמוס אבגר( המח' לע

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב. קורס: פיתוח קהילתי בינלאומי

 

   בצלאל -קורס אמנות ואקטיביזם במרחב הציבורי

הסטודנטים מפתחים ומוציאים לפועל פרויקטים בעיר שדרות, ובמזרח   2010ל   2004 בין 

 ובמערב ירושלים.  

 

 הוראה:

 קבלת דירוג מרצה בכיר, אקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל.  2010

 חבר סגל, המחלקה לצילום, אקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל.    2005-2009

 מרצה מן החוץ, המדרשה לאמנות קלמניה, בית ברל  2001-2004

 מרצה מן החוץ, המחלקה לצילום, אקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל.     1996-2004

 ביה"ס לצילום, מוסררה ירושלים.  -ר סגל מרצה, חב    1991-2008

 מרצה מן החוץ, קמרה אובסקורה, ת"א.    1997-1995

 

 . תרומה לפיתוח תכניות לימודים 5

 

 .  ומנחה פרויקט בקורס סטודיו שנה א׳ ״יוצאים לאור״מפתח מוביל  2021

בפרויקט זה החלטנו לצלם את קשת העובדים   מתוך הטקסט לתערוכה: 

המינהליים של בצלאל. כסטודנטים אנו פחות מודעים לעשייה המשמעותית שלהם  

מאחורי הקלעים של המוסד, והרגשנו צורך להביא אותם לקדמת הבמה. כל  

מצולמ.ת התבקש.ה לבחור מקום משמעותי עבורו.ה במתחם האקדמיה או 

  ם.במרחק הליכה, בו התבצע הצילו

פרויקט זה חשוב עבורנו כיוון שמטרתו היא הצגת עובדי האקדמיה באור אישי  

 הסטודנטים.-ליצירת חיבור בין העובדים המינהליים, לבנינו 
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אינץ׳( שנסרק והודפס   4x5הדיוקנאות צולמו במצלמה טכנית אנלוגית )נגטיב 

שא העל  במדפסת דיגיטלית. הפרויקט הוא חלק מתהליך הלמידה שלנו במסגרת נו

  צילום דיוקנאות.  -של הסמסטר

 

 

שותף לצוות חשיבה לשינוי תוכנית הלימודים במחלקה לצילום. עקב   2017

ההתפתחויות הטכנולוגיות המואצות בשנים האחרונות בשדה הצילום, נוצר צורך  

לחשוב מחדש על אופי הלימודים, שינוי ההדגשים, הוספת נושאים ופרידה  

 תחום. לנטיות לסטודנטים ומדרכי הוראה שאינן רלוו

 

לקונסורציום של שבע אוניברסיטאות בינלאומיות וארבע  כמרצה בבצלאל שותף    2017-2016

ישראליות )אוני' בן גוריון, אוני' העברית, רופין( להגשת הצעה במסגרת   

Erasmus  לפיתוח קורסים ושיתופי פעולה בנושא +Developing 

Modernized Curricula on Immigrants' and Refugees   ההצעה .

התבשרנו  2017באוגוסט  8הוגשה ע"י פרופ' יוליה מירסקי מאוני' בן גוריון. ביום 

הצעות שהוגשו.    756כי ההצעה נכללת בין הפרויקטים שהתקבלו  מתוך 

התקציב מקצה משאבים לפיתוח קורס שנתי ע"י איתן שוקר ומרצים נוספים על  

ואמצעים להפקת פרויקטים   ,ר מרצה לשני סמסטריםפי הצורך, תקציב לשכ

 מעשיים במסגרת סמסטר ב'.  

 

 University -שהתקיימו ב Tempus Espritשותף בפגישות של  2016

Compostela, Spain de Santiago of   .לצורך החלפת ידע עם שאר השותפים

 שותף לכתיבת חוברת המגבשת עקרונות מנחים לקורסים משלבי קהילה: 

Socially Engaged Curriculum Models and Reflections  

Developing and Implementing 

    

 

 נבחר כקורס פיילוט המלווה ע"י   5הקורס "אמנות ואקטיביזם במרחב הציבורי"  4201-5201

 Prof Anne Boddington, University of brighton, UK      

למטרת גיבוש עקרונות מנחים לקורסים משלבי   Tempus Espritבמסגרת 

קהילה במדינות אירופה. במהלך התקופה התקיימו פגישות עם השותפים  

מהאוניברסיטאות השונות, ונערכו ראיונות עומק על ידי פרופ' בודינגטון עם מרצי  

 , הסטודנטים והקהילה.  הקורס

 

מדריך ומלווה את הסטודנטים בקורס סטודיו מתקדם ביצירת דימויים לסדרה   2012

מהסטודנטים  פרויקט דרש ה .  תיעודית "תולדות הפריים טיים הישראלי"ה

התנסות בהפקת תצלומים מבויימים של משפחות, זוגות וחברים צופים במרקע.  

בניית  לוקיישן, הביגוד ועיצוב הסט לצד הם התנסו באפיון הדמויות, בחירת ה

תאורה שתדמה תאורה מהמרקע וממקורות משניים. הדימויים שולבו 

במעברונים של הסדרה, לצד קרדיט למחלקה לצילום ולסטודנטים. יוצרי  

 .  8. שודרה בערוץ ר, רן לנדאו, עמי אמיר והילה אלורוגל אלפ  הסדרה: 

 

ימים בעיר אשדוד )בהובלת מיקי   3שותף לפיתוח סדנה לימודית ומעשית בת  2010

קרצמן, ראש המח' לצילום דאז(. שותף לבחירת מרצים אורחים לסקירה  

היסטורית, סוציולוגית ופוליטית של התפתחות העיר והנמל.  שותף לפגישות  

 
  מרצים: איתן שוקר וד"ר דיאגו רוטמן5



 

7 

דוד,  עבודה עם קשת רחבה של מנהלי אגפים בעירייה לתיאום סיורים בנמל אש

שירותי כיבוי, משטרה ומוסדות ואתרים לבחירת המרצים. מפיק בפועל של  

השהות והלינה בעיר, הפקת סדנאות עם  מרצי המחלקה, וכן סדנאות חווייתיות 

 ד'.  -לגיבוש צוות מרצי המחלקה והסטודנטים משנים א'

 

 הלימוד במחלקה לצילום חבר לסירוגין בוועדות לבחינת תוכניות   2010-1996

 

 ועדות אקדמיות, סנאט וכו'  -. חברות בפורומים ותפקידים אקדמיים 6

ליווי הגדרת צרכים, תוכניות ובינוי חללי הסטודיו של המחלקה לצילום בבניין   2021-2017

 החדש.   

 
 .פורום להוראה בכיתה רב תרבותיתבחבר פעיל   2021

 
 בסביבה קיימות וקהילה. חבר בוועדת בצלאל  2021-2020

 
הובלת תהליך תכנוני משתף קהילה עם תושבי בית צפאפא  מייצג את בצלאל ב 2021

)במסגרת שדרוג   .של בניית ספרייה במרחב הציבורי על פארק המסילה

 הספרייה שנבנתה במסגרת הקורס ״אמנות ואקטיביזם במרחב הציבורי״. 

 

ו מתקדם וחברת נירית זרעים. פרויקט  מוביל את שיתוף הפעולה בין קורס סטודי 2020

-שת״פ של צילומי ירקות ופירות בסטודיו ובשטח. הפרויקט בוחן את יחסי לקוח

צלם, תוך ליווי הסטודנטים בתהליך בניית הקונצפט, הצילומים ועד הגשת  

 ובחירת זוכים במלגות.   פורטפוליו

 
  ום ריכוז עבודה על אתר הבוגרים של המחלקה לציל     2019

 

 בסנאטהמחלקה לצילום מייצג את  2018-2017

 

 אוצר את תערוכת בוגרי המחלקה לצילום במוזיאון הצילום בתפן.  2016

  

 ריכוז הרכש של ציוד הסטודיו. בדיקת צרכי המרצים בקורסים  2016

 הרלוונטיים, בדיקת צרכי הסטודנטים והמחלקה.  בדיקת הציוד והחלופות

 תהליך הרכישה ובדיקתו עם הגעתו לרכש בצלאל אצל הספקים,  ליווי 

 והטמעתו במחלקה. 

 

נציג המחלקה לצילום באיגוד המרצים. פעיל בניסיונות הגישור במהלך המשבר   2015-2010

 עם ההנהלה בראשות נשיאת האקדמיה פרופ' אווה אילוז.  

 

 חבר בוועדות הוראה לסירוגין במהלך השנים   2010-2005

 

 לקה לצילום באיגוד המרצים  נציג המח 2010-2008

 

מוזמן ע"י דיקנט הסטודנטים לאצור את תערוכת הפרויקטים החברתיים  2009

  14והקהילתיים של בצלאל במסגרת תערוכת הבוגרים. יוצר קונצפט של הקמת 

"עמדות חברתיות" הפרוסות ברחבי האקדמיה להצגת פרויקטים חברתיים  

  – שיפת המבקרים לפן החברתי וקורסים משתפי קהילה. הקונצפט מאפשר ח

קהילתי הפחות מוכר של בצלאל, גם אם הגיעו לראות תערוכה של מחלקה  
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ספציפית בלבד. העמדות עוצבו ונבנו ע"י סטודנטים מהמחלקה לעיצוב תעשייתי 

על פי פורמט המאפשר הצגת עבודות, תיעוד בסטילס, תיעוד בווידאו, תוך מיתוג  

 ויזואלי של העמדות.  

 

 תפקידים ציבוריים . 7

מעורבות במאבק בחוק נאמנות בתרבות )בהתנדבות(. חובר לפורום מוסדות     2018

תרבות, איגוד האמנים הפלסטיים. מגיע לוועדת החינוך בכנסת לדיונים על  

 .החוק
 

באיגוד המקצועי של האמנים   ממסדקשרי וראש מחלקת מחקר ופיתוח     2016-2013

 הפלסטיים בישראל. נציג תחום האמנות הפלסטית בפורום מוסדות תרבות.

 

יו"ר האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל )תפקיד ציבורי   2012-2008

יצירת חוזים מומלצים מידע לאמנים, להנגשת פעל עם חברי הוועד בהתנדבות(. 

מול  המאבק , פעל להגדלת התקציבים לתחום, הוביל את ומוזיאוניםגלריות מול 

בנק הפועלים ורני רהב למען מיסוד העברת חלק מההכנסות על מכירת אמנות  

הפלסטיים בשנת  אמניםהמחאת למען מטרות צדקה לידי האמנים. ממובילי 

בנוגע להתנהלות המוזיאונים ופיזור מועצת  מול משרד התרבות  2011

 בהקשר לתחום.   2011החברתית של שנת  במחאה חלק פעיל  המוזיאונים. לקח

 

 

 . חברות בארגונים מקצועיים 8

אמן חבר באיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל ובאיגוד הבינלאומי   2021-2007

 iaa /a.i.a.pשל אמנים מקצועיים 

 

-חבר באיגוד המקצועי של צלמי הפרסום בישראל. )אין תיעוד מדויק של השנים 2000-1996

 ל פי הערכה(.  ע

 

 . השתתפות בצוותי ביקורת ושיפוט על פרויקטים ותערוכות באקדמיה ובשדה המקצועי9

 בתערוכת הגמר.   בצלאל בסביבה קיימות וקהילהועדת שיפוט לתו חבר בו   2021-2020

 

 חבר בוועדת השיפוט לבחירת הזוכים בשת״פ עם חברת נירית זרעים.    2020

 

יועץ לבחינת הבקשות לתמיכה בתחום ועדת אמנות חזותית של המועצה   2016

 לתרבות של מפעל הפיס.   

 

חבר ועדת שיפוט של משרד התרבות: הענקת מלגות לפרויקטים של אמן   2007

 בקהילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://igud-omanim.org/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D/
http://igud-omanim.org/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D/
http://igud-omanim.org/%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%99/
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1474101
https://www.haaretz.co.il/gallery/1.1372814
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 יינות, מלגות ומענקי מחקר. ציונים לשבח, פרסי הצט10

 Developing Modernizedבבצלאל לפיתוח קורס   Erasmus Plus מלגה מ 2020-2017

Curricula on Immigrants' and Refugees  קונסורציום של שבע  כחלק מ

  .6יטאות בינלאומיות וארבע ישראליות אוניברס

מלגת מחקר )בשיתוף החוקרים: עו"ד נורית אשר ואדר' רועי פאביאן(. סקירה   2017-2015

והמלצה על קריטריונים ופיתוח מודלים לשגשוג היצירה העצמאית, והפעילות  

במרחב הציבורי. המלגה נתנה ע"י המועצה לתרבות של מפעל הפיס. בשנת  

 .  פורמט מקווןהתפרסמה חוברת המחקר בפורמט קשיח +  2017

  פרס ברלינסקי, מטעם המל"ג, למרצה מצטיין בתחום אקדמיה קהילה    2014

לכתוב דו"ח על מדיניות   MedCulture by European Unionמוזמן ע"י  2014

התרבות בישראל. הדו"ח מוצג במסגרת כנס בן שלושה ימים של מדינות דרום 

  ח "לדו  לינקמת במרוקו. הים התיכון ביוז

כליים וסטטוטוריים בתחום האמנות הפלסטית. בנושא היבטים כל מחקרמפרסם    2010

  מלגת מחקר מטעם הנהלת האקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל. 

 מלגת לימודים לתואר שני בקולנוע, מפעל הפיס.     2009

 מפעל הפיס, הפקת תערוכת משחק הפירמידה.   2007

 קרן רבינוביץ', הפקת תערוכת משחק הפירמידה.     2007

1997   people to people, Norway ייזום והפקת ,Project Pen Pal   

 Project Pen Palקרן צ'ארלס ברונפמן, ייזום והפקת   1997

 בשלוש שפות.  Project Pen Palקרן ארטור גולדרייך, הפקת קטלוג   1997

 

  

 
  ההצעה הוגשה ע"י פרופ' יוליה מירסקי מאוני' בן גוריון. 6

 

http://igud-omanim.org/6351-2/
http://www.medculture.eu/country/infographics/israel
http://www.medculture.eu/country/infographics/israel
http://www.medculture.eu/country/infographics/israel
http://www.medculture.eu/country/infographics/israel
http://www.medculture.eu/country/infographics/israel
http://igud-omanim.org/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA/
http://igud-omanim.org/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA/
http://igud-omanim.org/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA/
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 . תערוכות 11

העתקתי את מרכז העשייה האמנותית שלי למרחב הציבורי, הקהילתי ולמרחב   2011משנת 

האינטרנטי. מאחר ואין לראות בהן תערוכות המוצגות בקובייה הלבנה של גלריה או מוזיאון,  

 רשימת העבודות מופיעה תחת סעיף "פרויקטים".  

 

משתתף בתערוכה קבוצתית במוזיאון העיצוב חולון, ז׳ה טם רונית אלקבץ,       2017

 חלומות מארון הבגדים.  

מה עושים עם אמנות/ בעקבות   – #19משתתף בתערוכה וקטלוג גליון הרמה  2017

 כנס ירושלים השני לאמנות.  

עשור של מחקר.   ופרויקט המסכמים" תערוכה משחק הפירמידה"מציג את  2008

מיכאל קסוס אוצרותי של וידיאו, מיצב, אתר אונליין. בליווי ראיונות תצלומים, 

קומה העליונה של בית   .גדליוביץ ודנה תגר. התערוכה לוותה בעמדת מידע 

 נים, תל אביב. האמ

2002  Juedisches Museum Berlin :Pen-Pal Project,  .המוזיאון היהודי ברלין 

  

 : מכון גתה, תערוכת חבר לעט. קטלוג   בעקבות המצב –פרויקט חבר לעט   2001

 ארטה, איטליה. -צ'יטה דל התערוכה", –"פרויקט חבר לעט   2000

 Michelanglo Pistolettoאוצר:      

 בית האמנים, ירושלים.   "פרויקט חבר לעט"   1999

 

 תערוכות קבוצתיות בארץ 

בחלל הגלריה   סטיגמה NON שושי צ'כנובר( את תערוכתבשיתוף עם  אוצר ) 2011

 Shaping a Futureפרויקט   מציגה את תוצאותבבית עמיעד ביפו. התערוכה 

שהקיף שלוש עשרה אמניות ואמנים ומספר זהה של מתמודדות ומתמודדים עם  

הזדמנות להשמעת קולו של המתמודד   אפשרהפרויקט  מחלת הסכיזופרניה.

ית. אמנים: אילן גרין  בכל הקשור לעולמו ולעיצוב עתידו, בשפה של אמנות עכשוו

בשיתוף נתנאל ל, רפרם חדד בשיתוף שרה פ, דניאל לנדאו בשיתוף דני מ, נועה  

גז בשיתוף קרן א, נועה צדקה בשיתוף ורד ק, רועי מרדכי בשיתוף אלירן ב, הדס  

קידר בשיתוף חנה ה, יוחאי אברהמי בשיתוף איריס ש, איילת השחר כהן  

וף צביה ש, לירז פאנק בשיתוף מגל, רונן  בשיתוף נחום א, מאיר טאטי, בשית

התערוכה לוותה   סימן טוב בשיתוף רויטל ג, ירון בראלי בשיתוף אלכסנדרה ו.

 ובתמיכת ינסן. הפרויקט נערך בשיתוף עמותת אנושבקטלוג. 

 45תערוכה קבוצתית קיבוץ גלויות   2010

2010  Darkroom וידיאו ארט ,Fusion Arts Museum, NY 

 אמני פלורנטין, הסדנה לאמנות יבנה. אוצר: רוני ראובן  -פלורנטין ביבנה  2006

 צילום ישראלי במתחם בית ביאליק  – לילה לבן  2006

 . אמנים אוהבים אמנים. חלל ליאורה קנטרוביץ, ת"א. שטיח אדום  2005

 אין עם חדש, זמן לאמנות. אוצר: גדעון עפרת  2004

 ראלי בבית המכירות "אלול". קטלוג. מכירת צילום יש תערוכת  2004

2003  ArtLink@Sotheby's   .תערוכה ומכירה פומבית בישראל, אמסטרדם ומוסקבה 

2002  Play Boyz – דאדא, עין הוד. אוצר: יצחק גבר.  -מוזיאון ינקו 

 מוזיאון ישראל, ירושלים. אוצר: ניסן פרץ.  שנות צילום" 100" 2000

 בן שלום, אייל בן דב. -ם. אוצרים: יעל כץ-? בית האמנים, יואדיס -סטטוס קוו 1998

 " גלריה לימבוס, ת"א   אוצר: עופר זאבי. אברי מין מטופלים -ארט שמוקכוס 1997

 , דיזינגוף סנטר, ת"א. הפקה: לוטן תדמיות. נוכחות 1996

 ם.   אוצר: ניסן פרץ. -, רכישות חדשות. מוזיאון ישראל, יאלי עכשוויצילום ישר 1996

 : קבוצת לימבוס.ים, חיפה. אוצרהפירמידהבית  ,מבחן הכתם העיוור 1995

https://www.youtube.com/watch?v=P-f_EiGsmj8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=R2VYDOHvGFs
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 " גלריית המח' לצילום, בצלאל. אוצר: אסף רומנו.מגע -נקודת  1995

 שוית.  כהומור אפל, אירוניה וציניות באומנות ישראלית ע -אנטיפאתוס 1993

 פרימן. -מוזיאון ישראל, ירושלים. אוצרת: תמי כץ    

 

 תערוכות יחיד בחו"ל 

2004 Jewish Museum of Australia הקמת מערך הדרכות לתערוכה בשיתוף המוזיאון,   כולל

 וסדרת הרצאות. 

 

2002 Pen Pal Project-Juedisches Museum Berlin –   ,המוזיאון היהודי בברלין. קטלוג

 אתר אינטרנט, שותף לבניית תוכנית הדרכה לקבוצות תלמידים בתערוכה.   

 

2000 Cittadellarte :איטליה. אוצר , Michelangelo Pistoletto 

 

 תערוכות קבוצתיות בחו"ל

2010 Darkroom וידיאו ארט ,Fusion Arts Museum, NY 

 

2004      Uniting Arts Toorak  .במלבורן, אוסטרליה 

 

 . אוספים 12

 אוסף מוזיאון ישראל 

 אוסף מוזיאון תל אביב 

 אוסף ריז'ין גנזי  

 אוסף שירי חיימוביץ'

 מונטסמהסנדרין אוסף 
 

 

 עבודות הנמצאות באוספים בחו"ל

 מוסקבה Art linkאוסף  2004

 

 אמנותיים . פרויקטים 13

 פרויקטים בארץ  

מביים, מצלם ועורך סדרה של סרטונים בנושא נאמנות בתרבות: פסל מירי רגב   2018

 בכיכר הבימה, ראידה אדון ודליה שימקו בהפגנה ברחבת הסינמטק.
 

ופיתוח פורמט דמוי טלוויזיוני של    YouTube Pyramid Cannelהקמת ערוץ   4201-7201

כתבות המתייחסות לפוליטיקה והסוציולוגיה של התרבות והאמנות. בניית דמותו 

ומאז הועלו  2014של ד״ר שפיץ ככתב הערוץ. הפורמט עלה לאוויר בשנת   

פתיחת תערוכת אוסף יגאל אהובי בגלריה האוניברסיטאית,  סיקור כתבות כגון: 

מחאת סטודנטים בבצלאל הנוגעת  סיקור ת"א והעלאת שאלות לגבי המהלך, 

 ועוד.  נתניהו לסגירת הקורסים הרב מחלקתיים, ד"ר שפיץ מארח את ביבי 

 

עוצרים את  חברי קבוצת "סרטון ויראלי יחד עם  מביים ומצלם )בהתנדבות( 2016

מערך הדיור  פעילויות של במסגרת המתמודדים עם מחלות נפשיות,  "הסטיגמה

   של "קהילה שיקומית נתן".

 

 ואוצרים עם אמניםוידיאו  ראיונות  -״בסבך״סרטי הווידאו סדרת  מפתח את 2013

 )בימוי, צילום וראיונות(.  לאתר איגוד האמנים. 

https://www.youtube.com/channel/UCgfLOmuj6JvgdYCDzbaiimw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=g6L3iQXn60I&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=4fNbv_SyOAM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6f7ov6HLHbk&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=zZc-T_RXJZ4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=zZc-T_RXJZ4&t=13s
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לפתח פרויקט במרחב הציבורי    ARTPORT TELAVIV מוזמן ע"י ארטפורט  2201-3201

 שישלב בין אמנות ובין קהילה הסמוכה לרזידנסי.  

" לנערים בסיכון בשכונת לאחר מחקר שטח יוצר קשר עם מועדון "איכפת 

מפגשים שבועיים קבועים עם בני   מקיים 2013קיץ -במהלך חודשי אביבשפירא. 

הנוער מהמועדון, שחשפו אותם לפרויקטים קהילתיים מבוססי אמנות בארץ 

ובחו"ל. הנערים משתתפים בפעולות במרחב הציבורי של השכונה ומגבשים  

, שיהווה מקום מפגש ומנוחה מעל למקלט  ספסל-פסלבמהלכן את הרעיון לבנות 

צמט, קונסטרוקציית ברזל ועליה יישום  -הפסל נבנה בטכניקה של פרוהמועדון. 

ידני של בטון מחוזק. הפסל נצבע תוך שיתוף פעולה עם אמן הגרפיטי גיא מופז.  

 מטרים.    3 -וגובהו מתנשא לגובה של כמטרים  5 -קוטר הפסל כ

ובעזרת ילדי שכונת  , הפסל תוכנן ונבנה על ידי בני הנוער מנקודת מפגש שפירא

מרכז קהילתי  ארטפורט תל אביב, הפרויקט הוא פרי שיתוף פעולה בין: . שפירא

אכפת  , עיריית תל אביב יפו -אגף קנו"ס -המחלקה למרכזים קהילתיים  -שפירא 

 .  בעיריית תל אביב יפו המחלקה לקידום ילדים ונוער  -

ארטפורט תל אביב, המרכז לאמנות צעירה  הפרויקט מומש הודות לתרומת 

חברה לתועלת הציבור בע"מ, מיסודו של ג'ייסון אריסון, יו"ר הקרן המשפחתית  

 ע"ש תד אריסון. 

 

מודדים  בין מתנולד מתוך רצון לתת במה לדיאלוג  סטיגמה   NONפיתוח פרויקט  2011

הפעילים בשדה   באמנים. האוצרים בחרוםעכשוויי עם סכיזופרניה לבין אמנים

האמנות הישראלי והבינלאומי, והמתמודדים הוזמנו להשתמש ביכולתם של  

  האמנים ליצור טרנספורמציה של מציאות ודמיון ולהביע את עולמם האישי

הוגדרו מראש כקנין  חלומותיהם, באמצעות האמנות. עבודות האמנות שנוצרו ו

שון ביקרנו בכעשרה  לפני המפגש הרא מתמודדים.רוחני משותף של האמנים וה

מוסדות פסיכיאטריים כדי לאתר את האנשים שירצו לקחת חלק בתהליך.  

המתמודדים שנבחרו מצויים כל אחד בשלב שונה של המחלה, חלקם  

מאושפזים, חלקם אנשים החיים בהוסטלים שיקומיים בקהילה וחלקם מתגוררים  

 םיפסיכולוג  לוו במטפליםמתמודדים הבאופן עצמאי בבית משלהם. 

חף מכל מידע מוקדם,   –הרעיון היה לייצר מפגש נקי ככל האפשר  . םופסיכיאטרי

פרט למידע בסיסי: האם האמן / מתמודד הוא גבר או אישה, גילו ומיקומו  

הגיאוגרפי. פגישה עיוורת. נקודת העיוורון של האמנים ביחס לאדם שאותו הם  

וססות על מחלת עומדים לפגוש והעובדה כי אין להם ידיעות ממשיות ומב

הסכיזופרניה, הולידו מפגשים שונים ומעניינים ויצרו התמודדות מגוונת,  

שהתבטאה בשלל רגשות ומחשבות. היו מפגשים ראשונים שלא צלחו, היו  

שהולידו חששות, אדישות, ציפייה, אך בכל המפגשים ניכר האמון והקשר חם  

בבית החולים,  –בסופו של התהליך. המפגשים התקיימו במקומות מגוונים 

 בסטודיו, בדירת המתמודד, בבית הקפה, איש איש לפי אפשרות קיומו במרחב. 

אופי הקשר שנוצר במפגשים בא לידי ביטוי גם בעבודות. היו מפגשים שהתקיימו  

לאורך כל הדרך בגובה העיניים, ההדדיות ולעיתים ההזדהות יצרה סינרגיה 

ליצירה. התכתבות המביאה שתי מעניינת שאפשר לראות בה את שני השותפים 

 נפשות גם יחד, אחת לצד האחרת, להתבונן וליצור, לשתף, לצטט זו את זו. 

, כתערוכה במסגרת כנס פסיכיאטרים בבר  ZOOZהפרויקט הוצג במגזין המקוון 

בבית עמיעד ביפו. במסגרת התערוכה  פתוחה לציבור הרחב אילן, וכתערוכה  

 חותיהם סביב ההתמודדות עם המחלה.  ימי עיון למתמודדים ולמשפ קיימנו

דניאל לנדאו בשיתוף דני מ, רועי מרדכי בשיתוף אלירן ב,   אמנים ומתמודדים:

יוחאי אברהמי בשיתוף איריס ש, אילן גרין בשיתוף נתנאל ל, רפרם חדד  

https://www.youtube.com/watch?v=zZc-T_RXJZ4&t=13s
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בשיתוף שרה פ, נועה גז בשיתוף קרן א, נועה צדקה בשיתוף ורד ק, הדס קידר  

בשיתוף חנה ה, איילת השחר כהן בשיתוף נחום א, מאיר טאטי, בשיתוף צביה  

לירז פאנק בשיתוף מגל, רונן סימן טוב בשיתוף רויטל ג, ירון בראלי בשיתוף   ש,

 אלכסנדרה ו. 

 איתן שוקר, שושי צ'כנובר. הפרויקט נערך בשיתוף עמותת אנושיוזמים ואוצרים:   

 ".  חדר חושךמביים סרט קצר "  2010

  

)כראש   " בנמל ת"א7את הפנינג האמנות "הרחצה אסורה בפועל יוזם ומפיק  2004

במסגרת קורס סטודיו  היוזמה להפנינג נולדה מימד(. -המחלקה לצילום באסכולה

ההפנינג נולד מתוך הרצון לעלות לסדר היום הציבורי את   בהדרכת אלדד סידור.

אמנות נגישה לקהלים רחבים.  , באמצעות לבעיית חופי הים התיכון בישרא

ים מהמחלקה  במסגרת ההפנינג הוצגה סדרה של תצלומי ענק שבוימו ע"י סטודנט

במיוחד לאירוע זה. בעבודות רואים פנטזיה של סיפור   מימד -לצילום באסכולה

המיצב הותקן על גבי המזרח והוצג במשך  אהבה אשר מתרחש בתוך דירה קטנה. 

התקיים מיצב חוף של תצלומים שצולמו בסטודיו מספר חודשים. ביום ההפנינג 

 שהותקן במקום. 

 Out of Focusמאירועי  -רחובות אסורים Site Specificעבודת אמנות   2003

במוזיאון אסירי המחתרות  4מיקום ועיתוי: אירוע פתיחת תערוכת ארטפוקוס 

במגרש הרוסים. ברחובות המובילים לתערוכה, החלפנו את שלטי הרחובות 

לטים אלטרנטיביים בהם מופיעים שמותיהם של ארגונים הפועלים למען  בש

זכויות האדם בישראל במקום השלטים הקיימים. העבודה התייחסה לצנזורה 

שמשרד הביטחון כפה על האמנים, באמצעות אוצרי התערוכה. עבודה בשיתוף  

 . אלדד סידור ונועם כוזר

 

יוזם ומפיק פרויקט התכתבות מצולמת ואישית בין בני נוער פלסטינים וישראלים.   2002-1997

בני נוער   500 -חד פעמיות ל)פילים( במסגרת הפרויקט חולקו מצלמות 

פלסטינים וישראלים. כל משתתף צילם תמונות מעולמו, מעין פורטרט עצמי שלו  

משתתף קיבל   ושל סביבתו. המצלמות נאספו והודפסו מהן גלויות דואר. כל

חבילה של גלויות מתוך צילומיו. ע"ג הגלויות הודבקו בולי דואר והודפסה כתובתו 

של חברו לעט, כפי ששידכנו לו בהתאם לשאלון שבני הנוער מילאו. למעשה לכל  

משתתף שודך חבר לעט אחד והם מתכתבים בטקסט וצילומים. הפרויקט נעשה  

 People toינית, ומומן ע"י ארגון בשיתוף מוחמד ג'ודה מתנועת השלום הפלסט

People  הפרויקט זכה לחשיפה תקשורתית נרחבת ביותר בכל  הנורבגי .

היהודי בברלין ובאוסטרליה, וכלל  במוזיאון הפרויקט הוצג . המדיות בארץ ובחו"ל

 אנגלית.  -עברית וכן קטלוג גרמנית-ערבית-קטלוג אנגלית

 

אביב. ביום הפתיחה -מתקיימת פתיחת תערוכה והשקת קטלוג במכון גתה, תל    2001

  Radical Productionצולם סרט תיעודי על הפרויקט בהפקה משותפת של 

הישראלי. הסרט עוקב אחרי יום בחייהן של שתי חברות לעט:   8הבריטית וערוץ 

כפרק    שודרלין פוליאק ממושב סיתריה. הסרט סאמר חזבון מבית לחם ו

 ברחבי העולם.    Ordinary Peopleבסדרה

 

1997 O.R.S – במגזין לאומנות  עבודת אמנות/פרסומת ייחודית לחברת או.אר.אס

של המגזין "סטודיו" שוקר שולח מסר המעלה שאלות   83-79"סטודיו". בגיליונות 

על עולם האמנות, המסר מתחפש למודעה פרסומית של חברת או.אר.אס  

 
 ההפנינג נערך בשיתף בשיתוף רדיו תל אביב ועמותת צלול  7

https://www.youtube.com/watch?v=sAWR-0QLI1A
https://www.jmberlin.de/en/publication-disposable-eyes
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בבעלותו של אספן האומנות דורון סבג. ל"מודעה" נוצרת עבודת דואר  

בנושאים הקשורים  אמנים ואוצרים עם ישיר ה האמן פותח בדיאלוג באמצעות

 לסוציולוגיה של האמנות.   

 

חגגה   'אמריקן אקספרס'עבודת אומנות בשלט חוצות. חברת  -כסף קונה חופש 1996

ל אירוע זה  יום הולדת ראשון של כרטיס האשראי בישראל. לרג 1996בשנת 

גוש  אשר הוצגה על גבי שלטי חוצות  ברחבי מעשרה אמנים הוזמנה תערוכת 

 זאבי. ניהול הפרויקט והקטלוג: רותי קנטור . אוצר: עופרדן

 

 פרויקטים בחו"ל  

לצאת עם משלחת  TAG International Development מוזמן על ידי ארגון  2011

לנקה, בעקבות   התערבות באוכלוסיות במשבר בסריפרויקט מומחים מישראל ל

עם תנאים פיזיים, נפשיים ורוחניים הצונאמי והמלחמה, שהותירו קהילות שלמות 

 Sarvodaya Shramadana מעורערים. המשלחת עובדת בשיתוף פעולה עם

Movement  ארגוןההמקומי. הקבוצה מגיעה לישובים מרוחקים בתיאום עם  ,

בליווי   הציבורי ומפתחת התערבות העושה שימוש באמנות קהילתית במרחב

 . מהות ההתערבות נדונה במאמרים המופיעים במסמך זה.  רפלקציה רגשית

 

 

 . הזמנות להשתתפות בפסטיבלים ובאירועים בשדה המקצועי 14

 פסטיבלים ואירועים בארץ 

ל אביב. כנס בן יומיים,  ״ במוזיאון תאמנות, כוח וכסףחבר בוועדה האקדמית של כנס ״ 2012

שיתוף פעולה בין איגוד האמנים, לתוכנית לתואר שני באמנות בבצלאל ומוזיאון תל  

 אביב. חברי הוועדה: ד"ר רפאל זגורי־אורלי, יעל פרנק, הדס קידר )יו"ר(, איתן שוקר 

 

2002  

 

שבע סוכות. שבעה יוצרים    -בפסטיבל האמנות שבע מוזות ב סוכת הצילוםיוצר את 

מוזמנים לערוך אירוע של האמנות שלהם בסוכה. במהלך שני ימי הפסטיבל הזמין  

שוקר את הקהל להיכנס ולהחליף לרגע את זהותם החיצונית. המבקרים הוזמנו  

ריאוטיפי  להחליף את בגדיהם. כל סט ביגוד ייצג לבוש של דמויות להן קיים ייצוג סט

בחברה הישראלית. כל משתתף צולם לאחר שבחר כיתוב לזהות שבחר. תוך זמן קצר  

התמונות הודפסו ונתלו על גבי פיאות הסוכה כך שהסוכה "הולבשה" בדיוקנאות  

 המשתתפים בלבושם המושאל עם הכיתוב שבחרו.  

 

. הכנס הופק ע"י מגזין סטטוס ועלמ"א ודן בנושאים  אמנות ועסקיםהוגה את כנס  2001

-הבאים: עסקים, אמנות ואחריות חברתית, הפירמה העסקית ותמיכתה באמנות

השקעה או פילנתרופיה? עמדת הממסד ומדיניות המיסוי. מנחה: ירון לונדון מנהלת  

 ומפיקה: ריקי דרורי 

רבוז, עידית עמיחי, איתן  בין המרצים: שולמית אלוני, יעקב פרי, דוד תמיר, יאיר ג 

 Key Note: Andrew Mcilroy, International Cultural Policy Advisorשוקר. 

 הכנס התקיים בישראל.  

 

 

 . הזמנות להרצאות בשדה המקצועי 16

 

 הרצאת אונליין בפייסבוק הרצאה ״איך הופכים פירמידה״  2021

 

  לכבוד צאת הספר  באקדמיה בישראל הרצאה ביום העיון אקטיביזם קהילתי    2019

http://igud-omanim.org/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%9B%D7%A1%D7%A3-mfa-%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%AA/
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Understanding Campus Community Partnership in       

Conflict Zones Engaging Students for Transformative Change 

אמנות ואקטיביזם בתוואי פארק המסילה הרצאה משותפת של   -מעיפים חומות

ל ידם. בית הנסן,  ד״ר דיאגו רוטמן ושל איתן שוקר על הפרקים שנכתבו ע

  ירושלים.

 
 הרצאה ״מחוץ לקוביה הלבנה״ לשנה ד׳ בשנקר     2019

 

 

 Art, Activism and the Public Sphere, changingמרצה בנושא   2019

municipal and state policies בכנס בינלאומי בטכניון  StreetWise, urban 

action as open source קיי ופרופ׳ שמאי אסיף //ד״ר זיויהHadarion -

Urban Laboratory of the Faculty of Architecture and Town Planning 

at the Technion 
 

 תיי בתחום אמנות ואקטיביזם.  דומוזמן להרצות בפני שגרירי רוטשילד על עבו   2019

ביוזמת פורום מוסדות  8בכנס מובילי תרבות  1על  1מוזמן כמומחה בשיחות               2018

 תרבות

2018 University Social Responsibility Summit 2018: “Universities’ 

Social Responsibility in Shaping a Future of Critical Hope” 

Hebrew University 

 

 תרבות ופעולהדובר בפאנל ״האמן הוא אזרח״ יו״ר ד״ר טל פדר בכנס האקדמי   2018

 אזרחית במכללת ספיר 

. הרצאה במסגרת מושב בראשות ד״ר  פארק המסילה והמעמד האקטיביסטי 2017
וריה, בצלאל  תיאו של המחלקה להיסטוריה 14-ה כנס השנתי יונה וייס ב

 )הועברה בשיתוף ד״ר דיאגו רוטמן(.   והכלכלה החדשה היצירתי המעמד
 בצלאל , M.Des  ניהול העיצובהרצאה לסטודנטים בתואר השני בלימודי   2017

 , בצלאל M.Des, לתואר שני אודות עיצובהרצאה לסטודנטים בתוכנית   2017

 , הכנס הדו שנתי של י.ה.ת  מראה, מראות ומאורעות  2017

 קהילתית אמנות שבין החמקמק הגבול הרצאה פותחת של היום השני   
 מר  ,מאור חיים ’פרופ ,הוס אפרת ’פרופ  חברתית באורינטציה באמנויות וטיפול

 .  ירום-עופר מיקי  ר”ד:  הכנס ר”יו. שוקר איתן
 

המרחב היצירתי בירושלים. הכנס בשיתוף  - Place makingהרצאה בכנס  2015

 , ועיריית ירושלים. PPSאוני' העברית,  -הקליניקה האורבנית

 

 הרצאת אמן אורח. ארטפורט תל אביב.   2012

 הרצאת אמן בתואר השני במדרשה לאמנות בית ברל, קלמניה.  2011

יום עיון המבקש   - יחיד/קבוצתיתהרצאה ביום עיון במחלקה לאמנות בבצלאל:  2011

להתמקם ברווח שבין יצירה אישית לבין אחריות חברתית ופוליטית, על רקע  

 . 2011ההתעוררות האזרחית של קיץ 

מנחה את הפאנל 'אמנות פלסטית ומוזיאונים' בכנס מועצת הפיס לאמנויות     2009

 ושלים.  וחברה. תיאטרון יר

על חזון איגוד האמנים הפלסטיים  C.C.Aמרצה במרכז לאמנות עכשווית     2009

 בישראל.  



 

16 

הרצאה בפני הקבוצה למחקר מבוסס אמנות בהנחיית דר' אפרת הוס והמרכז           2008

נבו, אונ' בן גוריון, באר   -הישראלי למחקר איכותני בראשות דר' מיכל קרומר

 שבע. 

תי דירקטור להעביר הרצאה וסדנה במחלקה לאמנות, אוניברסיטת  מוזמן ע"י רו 2008

 חיפה.

הרצאה במוזיאון תל אביב לאמנות בכנס "צילום ואספנות" לצד האספן ליאון        2007

 קונסטנטינר, האספן דורון סבג והאמו מיקי קרצמן.  

 אביב -מארקר' בגלריה שטרן בתל -הרצאה בפני פורום 'קפה דה     2007

ביום העיון "ימין ושמאל ורוח הקודש" של היח'   הפוליטיקה של האמנותאה הרצ 2007

  להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל.  

הרצאה במסגרת יום עיון על אמנות לשינוי חברתי במסגרת אירועי מוסררה   2007

 מיקס. פאנל בהשתתפות: עמי שטייניץ, דוד וקשטיין, איתן שוקר.  

 בחיפה. כוחו של הצילום להשפיע.  הרצאה בביה"ס לאמנות "תלתן"  2007

על היחס שבין האמנים לממסד  Sala Manca 2איך הופכים פירמידה? סוגייה     2006

האמנותי, ובין הממסד האקדמי לבין האמנות, ועל יצירת אקלים לשינוי מבני  

 באמצעות אקטיביזם של האמנים עצמם. 

סקירה של פרויקטים אישיים המשלבים אמנות ומעורבות   Sala Manca 1סוגיה    2005

התייחסות לתפיסות הרווחות בבתי הספר הגבוהים לאמנות בארץ   חברתית, תוך

 חברה.  -בהקשר של אמנות

סדרת הרצאות על עבודותיי בהקשר של אמנות אקטיביסטית באקדמיה לאמנות      2004

Victorian Collage of Art  .במלבורן, אוסטרליה 

. הכנס הופק ע"י מגזין סטטוס ועלמ"א ודן בנושאים  אמנות ועסקיםהוגה את כנס  2001

-הבאים: עסקים, אמנות ואחריות חברתית, הפירמה העסקית ותמיכתה באמנות

השקעה או פילנתרופיה? עמדת הממסד ומדיניות המיסוי. מנחה: ירון לונדון  

 מנהלת ומפיקה: ריקי דרורי 

יעקב פרי, דוד תמיר, יאיר גרבוז, עידית עמיחי,   בין המרצים: שולמית אלוני,

 Key Note: Andrew Mcilroy, International Cultural Policyאיתן שוקר. 

Advisor .הכנס התקיים בישראל 

הקונצפט והרוח".  –הרצאה על עבודותיי במסגרת כנס בינלאומי  בנושא: "הגבול  2000

 ליה.   מיכאלאנג'לו פיסטולטו בצ'יטה דל ארטה, איט
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 . פרסומים  17

 

 מאמרים שפיטים: 

Rotman D., Shouker E. (2019)  
Building and Developing HaMesila Park: From Resistance to Collaboration 

-Kevorkian N. (eds) Understanding Campus-Markovich D., Golan D., Shalhoub

Conflict Zones. Palgrave Macmillan, ChamCommunity Partnerships in  Print 

ISBN 978-3-030-13780-9 

. Aid International in Therapy Kaufman, R. Avgar, A. Shouker, E 2017. Art  Huss, E.,

How critical theories can help. Inscape. 

 

HussE, Kaufman, R. Avgar, A. Shouker, E. Using arts as a method to co- produce 

knowledge in humanitarian aid.  Arts in Health 

 

 

, Kaufman R, Avgar A. Shouker, E 2013. Arts as a vehicle for PIHuss E
community building and post-disaster development. Disasters. Vol 3  p 

55-67 
 

Huss E, Kaufman R, Avgar A, Shuker, E. 2015 Using arts-based 
research to help visualize community intervention in international 

aid. International Social Work 2015, Vol. 58(5) pp.673–688. 
 

 

 מאמרים 

איתן שוקר/ המאמר מתייחס לסדרת  -תחנות הקריאה על פארק המסילה  2019

פרויקטים במסגרת הקורס אמנות, אקטיביזם ומרחב ציבורי באקדמיה לאמנות  

 :Building and Developing HaMesika (HaMesila) Park. ועיצוב בצלאל

From Resistance to Collaboration Rotman D., Shouker E. (2019) 

Markovich D., Golan D., Shalhoub-Kevorkian N. (eds) 

Understanding CampusCommunity Partnerships in Conflict Zones. 

Palgrave Macmillan, Cham 

 

פיתוח והטמעת תכניות לימודים אקדמאיות של מעורבת חברתית: מודלים   2016

-ורפלקציות/ חוברת הדרכה שנכתבה במסגרת תוכנית אקדמית ישראלית

 כותבים שונים /Tempus-Espritאירופאית 
 

 מדיה, מגזין אמנות מקוון. -תרבות-אמנות -מניפסט. מארב -מצבו של האמןעל   2006

 

 עוד! הישראלי   Ad bustersמגזין  - וירוס  2003

 

 טקסט לקטלוג עניים, מדינה, עשירים. אוצרת: יעל כץ בן שלום.    2000
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 מחקרים

 

ה;  סקירה וניתוח של תשתיות היצירה והתצוג - אמנים פלסטיים ובין תחומיים    2017

מיפוי של דרכי המימון והתמיכה, המלצות אופרטיביות לשינויים במנגנונים  

הקיימים והצעות לאימוץ מנגנונים חדשים/ עו״ד נורית אשר פניג, רועי פביאן,  

 איתן שוקר 

// הדו״ח נכתב   2015דו״ח על מצב התרבות בישראל/ איתן שוקר/ פברואר  2015

להעצמת תחום התרבות במדינות  Med Cultureעבור האיחוד האירופי, תוכנית 

  דרום הים התיכון

 
 בנושא היבטים כלכליים וסטטוטוריים בתחום האמנות הפלסטית. מחקרמפרסם     1201

 

 

 תקצירים של עבודות שהוגשו בכינוסים ובהרצאות בארץ ובחו"ל 

לכתוב דו"ח על מדיניות   MedCulture by European Unionמוזמן ע"י  2014

התרבות בישראל. הדו"ח מוצג במסגרת כנס בן שלושה ימים של מדינות דרום 

 ח "לדו  לינקהים התיכון ביוזמת במרוקו. 

 

 אודות עבודתו של המועמד בשדה המקצועי:  פרסומים ב.  

 2011תפקידם של העיתוי וסוג ההתארגנות במחאת האמנים  -עדינה פרלמן  2011

 

 מאמרים בקטלוגים של תערוכות יחיד           

  -של האוצר הראשי של ה Pen Pal Projectמאמר בקטלוג התערוכה   2002

Juedisches Museum Berlin –  המוזיאון היהודי בברלין, מרHelmuth F. 

Braun   

 Michelangelo , פרופ'Cittadellarteהאמן ומייסד הרזידנסי ב  מאמר של 2002

Pistoletto  תערוכת אנגלית( -הדו לשוני )גרמניתבקטלוגPen Pal Project 

 

מצולם ביום פתיחת תערוכת  Ordinary Peopleפרק בסדרת הדוקו האנגלית     2001-2002

שעות אחרי החברות לעט   24חבר לעט במכון גתה, ישראל. הפרק עוקב במשך 

סאמר חזבון מבית לחם ולין פוליאק ממושב סתריה, וכן אחרי איתן שוקר, יוזם  

. ימי האינתיפאדה השנייה מזמנים לסאמר קשיים  פתיחההפרויקט, בדרכם ל

, והפתיחה מתקיימת במעטה של מתח לצד התרגשות. הסדרה  במעבר לישראל

(. במאי:  8במקומות שונים בעולם, כולל ישראל )ערוץ  2002שודרה בשנת 

Daniel J. Chalfen 

 

יה  ישראלי למחקר ואינפורמצ-מאמר של ד"ר מרואן דרוויש, המרכז הפלסטיני 2001

 אנגלית( של פרויקט חבר לעט.  -עברית-בקטלוג התלת לשוני )ערבית

 

אנגלית( של  -עברית-מאמר של הסופר סמי מיכאל בקטלוג התלת לשוני )ערבית 2001

 פרויקט חבר לעט.  

 

 

 מאמרים בקטלוגים של תערוכות קבוצתיות   

אירוניה וציניות הומור אפל,  -אנטיפאתוסקטלוג תערוכת פרימן ב-תמי כץ 1993

 מוזיאון ישראל, ירושלים.   ,באומנות ישראלית עכשווית

https://shouker.co.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%92-%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-2016.pdf
http://igud-omanim.org/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA/
http://igud-omanim.org/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA/
http://igud-omanim.org/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA/
http://www.medculture.eu/country/infographics/israel
http://www.medculture.eu/country/infographics/israel
http://www.medculture.eu/country/infographics/israel
http://www.medculture.eu/country/infographics/israel
http://www.medculture.eu/country/infographics/israel
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 ומגזינים: עבודות ואזכורים בספרי אמנות

בעקבות כנס ירושלים  /מה עושים עם אמנות - 19#משתתף בגיליון הרמה  2017
  לאמנות

 

, היהדות כדימוי באמנות ישראל/ גדעון עפרת. הוצאת מוסד  השיבה אל השטעטל  2011

 .  19, ע"מ 2011ביאליק, ירושלים, 

 

, עורך: רוביק רוזנטל. הוצאת  47פנים, כתב עת לתרבות, חברה וחינוך, מס'  2009

 .  12-13הסתדרות המורים בישראל. ע"מ 

 

, הוצאת 2006, בעריכת ד"ר גדעון עפרת ודוד טרטקובר, 100ספר בצלאל  2006

 פרסום שתי עבודות.  

 

עבודה עם סטודנטים מהמח'  Absolut Electionמגזים פנים, פרסום עבודות  2006

 2006לצילום במוסררה המתייחסת למערכת הבחירות 

 

 243, ע"מ 2003צלמי הארץ, גיא רז, הוצאת הקיבוץ המאוחד,  2003

 

ילומי, הפקה וצילום מדור  יצירת קונצפט צ -הירחון לחשיבה ניהולית-סטטוס 2001

"חיים אחרי העבודה". דיאלוג בין שיר בעריכת רוני סומק ובין תצלום. הצילומים 

ממשיכים את הקו של "המשוטט" ועוסקים במצבים אנושיים הקשורים לתרבות  

הישראלית האקטואלית תוך דיאלוג עם טקסט השיר. עבודה משותפת עם האמן  

 אלדד סידור. 

 

פיתוח הקונצפט הצילומי של   אביב"-מדריך הבילויים של תל –המשוטט  -"מעריב 2000

אביביות   -. הצילומים עוסקים באספקטים של התל1-9עמודי השער בגיליונות 

 בהקשרים אקטואליים. עבודה משותפת עם האמן אלדד סידור.

וני  עורכים: אבי סבג ור 1999, הוצאת בית הספר מוסררה, הפנתרים השחורים 1999

 עמודים. הספר אינו ממוספר.   10אדרי. סה"כ 

 

, עורך: רוביק רוזנטל. הוצאת  8פנים, כתב עת לתרבות, חברה וחינוך, מס'  1999

 25הסתדרות המורים בישראל. ע"מ 

 

הוצאת   צילום כחול לבן, תקשורת צילומית בתולדות הציונות והמדינה, רות אורן, 1999

 1999 משרד החינוך, 

 

. פיתוח קונצפט וצילום הקטלוג.  נעלי דפנהקטלוג בעל אוריינטציה חברתית לחב'  1998

המצולמים מייצגים אנשים משכבות אוכלוסייה שונות, מילואימניקים, דתיים, 

"אנשים פשוטים" לצד יאפים וכו'. ייחודם של הצילומים הוא בכך שהאובייקטים  

להזדהות אינם רק מצליחנים בסטריאוטיפ הנהוג בעולם הפרסום, כי אם אנשים  

 ומי נעשה בשיתוף גליה ארז. מהישוב. הקונצפט הציל

 עותקים וחולק כאינסרט ברשת שוקן.  550,000 -הקטלוג הודפס ב
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 מאמרים ועבודות שפורסמו בעיתונות 

 שהתפרסמו בין היתר ב: כמה עשרות כתבות 

, רואים עולם, שלוש כתבות שער בגלריה, הארץ, ידיעות אחרונות,  1כתבת יומן שישי, ערוץ 

YNETט, רדיו, מארב, ערב רב, פנים , תרבות גלובס, תרבות כלכליס 

 בחו"ל: רדיו, עיתונות ארצית, עיתונות מקומית. 

 

 

 תעסוקתי  ן. ניסיו18

 

בעלים של סטודיו לצילום תדמית ופרסום. במהלך השנים מצלם למגזין “חדשות”,   היום  – 1986

מעצבים גרפיים, מוספים צלם הבית של תיאטרון חיפה, מצלם למעצבי מוצר, 

 מיוחדים של “מעריב”, חברות תעשייה, פרסומי “אייס קנה ובנה”.  

 

 במאי וצלם וידיאו היום  -2015
 

 


