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 "צו כריעה, ורדה יתום", בית כהנא, רמת גן.-  

 "כתם ירוק בא לעיר", בניני האומה, ירושלים.-  

 "פיסול ישראלי בתפן, העשור האחרון", ארט פוקוס, תפן.-               1994

 מיקה ישראל", מוזיאון הנגב, ארט פוקוס, באר שבע."קר-                       

 "עיצוב ישראלי עכשווי", מוזיאון לאמנות מודרנית בקיוטו ובטוקיו, יפן.-                      
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 "קרמיקה מישראל", גלריה לקרמיקה, הנובר, גרמניה.-                      

 והתרבות ישראל.". משרד החינוך  1994"פרס  -                      

 "ורדה יתום", מוזיאון הרצליה.- 1986

 קיבוץ זה לא מה שהיה פעם", ברית התנועה הקיבוצית. -"אמנות לאור אידיאה -

 ", בית כהנא.92"קרמיקה, ישראל -

 "קרמיקה קדומה ועכשווית", אוניברסיטת חיפה.-

 גסטרו, פרנקפורט גרמניה. "קרמיקה ישראלית". מוזיאון לאמנות גרה סקולש -                       
 

 אדמה", גבעת חביבה.-"אדם- 1986
 

 , באר שבע", אגודת אמני הקרמיקה, המכללה לאמנות 93"הביאנלה לקרמיקה, -                      
 חזותית, באר שבע.                            

 
  N.C.C.A  U.S.Aקטלוג "תערוכת קרמיקה של סטודנטים לתואר מסטר מצפון אמריקה". - 1986

                   -                           "קרמיקה מישראל ומגרמניה", אגודת הקרמיקה, ישראל.-                           
 "פסלים מגבול הצפון". מועצה גליל עליון.-
 "אוסף המוזיאון הפתוח, כפר ורדים, תפן".- 1985 

 מנות, "מבחר תערוכות".בקיבוץ, גלריה לא-                       
 

 

 

 ניסיון הוראה
 סאסא. ץב, חט"ע, מנהלת בי"ס מקיף אנה פרנק בקיבומורה לאמנות חט" - 1965-2010

 מי , מחלקה לאמנות, מכללת אורנים.אמורה לפיסול קר – 1980-2013
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