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2017-2022: 

 

 Ph.D   המחלקה לאמנות יהודית.  אילן -תואר שלישי, אוניברסיטת בר, 

   מנחים: פרופ' איליה רודוב וד"ר יצחק רקנטי.

למורי    "הדרכה, הנחייה והוראה בהכשרת מורים", בלימודי  תעודת התמחות   :2008-2009

 מכון מופ"ת.  ,מורים בהכשרת עובדי הוראה

1999–2003 : M.A.אביב -, תואר שני בתולדות האמנות, אוניברסיטת תל. 

1993–1996 : B.A..תואר ראשון בתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב , 

 . מכללת בית ברל - בציור ורישום, המדרשהלמודי תעודה  : 1988

 למודי עצוב פנים,  מכללת "אורט קריירה".  :1990-1987
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תלפיות : 2022–2013 לחינוך  האקדמית  לאמנות    ,המכללה  המסלול  תחום    אחראית,רכזת 

   ,הסבות אקדמאים להוראת אמנות, הרחבות והשלמות. המעשיתהכשרה ה

 

 

 הוראה 

 המכללה האקדמית לחינוך תלפיות.   : 2021–2004

שפת האמנות; מושגי  ;  )מדריכה פדגוגית של שנה ג'(הדרכה פדגוגית  קורסים:

והערכתן;   יצירות  ניתוח  ישראלית;  באמנות  נבחרות  סוגיות  באמנות;  יסוד 

about:blank


אמנות,   בהוראת  הערכה  כלי   , וטקסטים  האמנות  מקורות  בהוראת  התנסות 

מתודי מעשית(;  האמנות;  )עבודה  בהוראת  ופרקטיקה  כסדנת  קה  ספר  בית 

הדרכה ביבליוגרפית; ביטויים של מקום וזהות באמנות; עיצוב סביבה  אמנות,  

הרך לגיל  האמנות  שפת  הילדים;  בגן  אינטרדיסיפלינארי  לימודית  ,  יהדות 

 סמינריון נשים אמניות באמנות ישראלית. 
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ן   הרצאות בכנסים ובימי עיו

    בוגרות החינוך ת דתיות מקומן של מגמות אמנות בחמ"ד בחייהן של אמניו            : 2021יוני 
 במסגרת הכנס למאה שנות חינוך דתי, מכללת הרצוג. . הדתי

במסגרת הכנס: חינוך  רצף של תמורות, -: אמנות בחמ"דהמחקר הצגת      : 2021אוגוסט 
 מכון שכטר.אוניברסיטת בר אילן ותולדות ותולדות, -ואמנות

:     פאנל בנושא : זהות יהודית ביצירתן של אמניות ישראליות. נושא ההרצאה :  2022אוגוסט 
קונגרס  היחס לזהות יהודית ביצירתן של אמניות בוגרות החינוך הממלכתי דתי בישראל. ה

 באוניברסיטה העברית בהר הצופים.  למדעי היהדות   18-העולמי ה 

 וכתיבה  פרסומים

כתב העת   ,פלטפורמהבתוך:  ,"המרחב הבלתי מוגן: שאלת הביקור במוזיאון בקרב המגזר הדתי "
 . 2014אפריל מוזאון ישראל, ,אלי ימוזלחינוך 

.                                     בינתחומית בנושא: האמנות הפלסטית ותרבות יהודיתיחידת לימוד 
https://edu.gov.il/sites/Hemed/high-היחידה פורסמה באתר החמ"ד: 

scool/eduplan/arts/Pages/arts/lemida.aspx 

 . 2014, הוצ' מכללת תלפיות, יוני לקט שעורי אמנות, 2,  1 בקצה המכחול

 יוזמות פדגוגיות

  של תל אביב הקטנה בשילוב אמנותיים- הפקת סיור באוצרותיה התרבותיים                     : 2015
 . סגל ההוראה של המסלול לאמנות , סטודנטיות שנה ג' ותלמידי תיכון  פעיל של

:          אחראית על הפקת אירועי התרבות של המסלול לאמנות באוריינטציה פדגוגית  2013-2020
 ורב שנתית, כהשראה ומודל להפקה עתידית של המתכשרות להוראה . 

העצמה שנתי המיועד לתלמידי החינוך המיוחד  פרוייקט  הובלת והנחיית                    :  2019
פעלו התלמידים בסדנאות בהנחיית הסטודנטיות וצוותי   הפרויקט במסגרת .מבי"ס עמל שבחולון

 וצוותו.   על ידי סטודנטיות המסלול לאמנותהציגו בתערוכה שנאצרה   וההוראה, ובסופ

פרוייקט העצמה שנתי לתלמידים  שפעלו במסגרת  הנחיית סטודנטיות האמנות                             
   .בוגרים מהחינוך המיוחד

https://edu.gov.il/sites/Hemed/high-scool/eduplan/arts/Pages/arts/lemida.aspx
https://edu.gov.il/sites/Hemed/high-scool/eduplan/arts/Pages/arts/lemida.aspx


:          במסגרת קורס הערכת הישגי לומדים באמנות ,התקיימה יוזמה של יישום  2018-2021
ת גמר של מגמות אמנות.  הלימוד התאורטי באופן מעשי בבתי ספר ,  בהם התקיימו תערוכו

  הערכה הסטודנטיות הונחו והתנסו בהערכת פרוייקטים לבגרות כחלק מהכשרתן המקצועית. ה
 נעשתה בתאום עם הפיקוח על הוראת האמנות  בחמ"ד, וכתרומה לשני הצדדים. 

ימי השתלמויות והעשרה רבים   :          במסגרת תפקיד ההדרכה הארצית הפקתי 2007-2017
הייתי   בשיתוף עם הפיקוח הכללי על האמנות, העיוני והטכנולוגי. ות וחינוך לאמנותבנושא אמנ

 חלק מצוותי הפקה של ימי תרבות לצוותי הוראה, מנהלי בתי ספר ותלמידי מגמות אמנות.  

 

 
 פיקוח וקשר עם משרד החינוך 

עליונה, מנהל החינוך הדתי משרד   : 2017–2009   החינוך. מדריכה ארצית לאמנות בחטיבה 

 חברה בוועדת היגוי לאמנויות בחמ"ד. 

 ביניים. -חברה בוועדת הוראת מקצוע האמנות לחטיבות 

 שנים(.  10) חברה בצוות כתיבת בגרויות 

 בוחנת פרויקטים ועבודות גמר לבגרות באמנות.  

 מנחת סגל הוראת האמנות במחלקות אשפוז בבית חולים תל השומר. 

 רכזת צוות חשיבה של אמנות בחמ"ד, מכון מופ"ת.  :2017-2014

 

 אוצרות 

2009–2016 : 

 

 

 תערוכות ארציות של בוגרי מגמות אמנות, חמ"ד. שבעהפקת 

 תערוכות ארציות של בוגרי מגמות אמנות בחמ"ד.  שבעאוצרת משנה ב

קטלוגים של התערוכה ארצית של בוגרי מגמות אמנות    שבעהעריכה והפקה של  

 . בחינוך הממ"ד, משרד החינוך, מנהל החינוך הדתי, הפיקוח על לימודי האמנות

 

 הפקה ואוצרות של תערוכה עירונית בשוהם בנושא: לא לאלימות               :        2009

 

 השתתפות בתערוכות

 

 במכללת תלפיות  מורי הסגל של המסלול לאמנות:                   תערוכת 2021

 תערוכה קבוצתית של מורים לאמנות :                   2016

 :                   תערוכה קבוצתית של מורים לאמנות  2015

 של אמני שוהם  ת:                   תערוכה קבוצתי2010
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 ספר ובמסגרות חוץ אקדמיות הוראה בבתי  

 

 הוראת במגמת אמנות, תיכון "פלך", קרית עקרון.  : 2013–2004

 הפקת תערוכות הגמר של המגמה. 

 אולפנית 'בני עקיבא', תל אביב. ,הנחיית סדנת האמנות לבגרות :  2009–2003



 אוצרות והפקה של תערוכות הגמר של המגמות. 

 לסדנאות אמנות לילדים נוער ומבוגרים.ניהול סטודיו פרטי  : 2006–1995

עקיבא'   : 2002–1999 'בני  אולפנת  ולרישום,  לציור  הסדנה  והנחיית  אמנות,  מגמת  ריכוז 

 לאמנויות פתח תקוה.  

 אוצרות והפקה של תערוכות הגמר של המגמות. 

 הוראת ילדים מחוננים בפרויקט "תלפיות" מטעם משרד החינוך.  :  2001–1995

 והוראה בתיכון "נוה שרה הרצוג", בני ברק. מגמת אמנות כוז רי : 2001–1994

 הפקה ואוצרות של תערוכות אמנים אורחים שהתקיימו בחלל בית הספר. 
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 סל תרבות. חברה בצוות השיפוט של       :        2022   

 מנהלת סניף "יד שרה" בשוהם. : 2014–2004

 

 


