
 עצומת האמניות והאמנים
 אמנית, שוב מורן, וחוקרת אוצרת, אזולאי אריאלה, ישראל אדריכלות ארכיון ומייסד מרצה, אדריכל, אלחייני צבי

 כתב של שותף ועורך אמנות מבקר, אמיר יונתן, ומרצה אמן, רוזן רועי, לאמנות ומרצה אמן, אברהמי יוחאי, ואוצרת

 אמנית, מרודי מרב", רב ערב" לאמנות העת כתב של שותף ועורך אמן, אידלמן רונן", רב ערב" לאמנות העת

, לאמנות ומורה אמנית, קריגר אלה, וחוקר אוצר, אדלמן אודי, אמן, עוזיאל לי-שי, יוז.מיס לאמנות העת כתב ומייסדת

, אדריכל, יעקובסון מיכאל, אמנית, דובדבן דנה, ומרצה מתרגם, אלשטיין חנן, לאמנות ומרצה אמנית, דומיני דרורה

 ודיאגו מאואס לאה, אמנית, גל אפרת, אמנית, אור בר מיכל, אמנות ומבקר חוקר, אוצר, שפרבר דוד, אמן, דביר יותם

 גולי, אמן, פרידמן אמנון", פסל דניאלה שם על ומדיה לאמנות מרכז - מעמותה" של אמנותיים מנהלים, רוטמן

 פלג, אמן, יחזקאלי שי, אמנית, שלום בן יעל, אוצר, לביא רני, ומתרגם לאמנות סטודנט, אבידן דני, אמן, זילברשטיין

, שליט עירא, אמן, לפיד ירון, אמנית, רונה נעמה, אמנות וחוקרת אוצרת, סגולי אירית, אמן, ישראלי מתן, אמן, דישון

 גליה, אמנית, דרוקר אורה", מחול" האמנות עיתון ועורכת אמנית, ליניאל רתם, אמן, גרשוני אלכסנדר נמרוד, אמן

 צלמת, אלכסנדר שלי, ציירת, לב-בר ניפר'ג, אוצר, הרמט ניר, אמנית, קדם אפרת, ואוצרת אמנות מבקרת, יהב

 במכון יצירה תחום וראש אמנית,  רינגרט דורית, אמן, הרפז אור, ל"מו-עורכת-כותבת, דותן אסתר, לאמנות ומורה

, שחר רונה, אמנית, רשף הדס, אמנית, רזיאל ליאור, אמן, חפץ רועי, לחינוך האקדמית המכללה, אורנים לאמנות

 אמן, בושי רועי, אמנית, גולן מירב, אמנות וחוקרת מרצה, גילעת יעל ר"ד, לצילום ומרצה אמן, ברנדה עדי, אמנית

 וחוקר מורה, אוצר, מלצר גלעד, ומרצה אמנית, קוטלר רינת, ומרצה אמן, רומן הלל, אמנית, גויחמן אליסה, ומרצה

 ר"ד, אוצרת, סגל נועם, אמן, קריגר עומר, עצמאית אוצרת, שניידרמן כהן הילה, אמנית, עומר וינר רקפת, אמנות

 צלמת, ארטל טל, אמנית, עומר יעל, אמנית, ברק דורית, חיפה באוניברסיטת האמנות לתולדות החוג, רוזן יוחאי



 דפנה, אמן, כסלו פרדי שחר, אמן, סמוכה רם, אמנית, לביב הילה, באמנות מטפלת, אפטר איריס, לצילום ומורה

, אמנית, אישטיין עמית, קומיקס וצייר אמן, אנגלמאיר זאב, אמנית, שרברמן אירה, אמן, אייזנברג ציקי, אמנית, טלמון

, ועורכת אמנית, לוין נטלי, ומרצה אמנית, פלוטקין אריאלה, ומרצה אמנית, זוסמן מאשה, ומרצה אמנית, לוי סמדר

 יהונתן, אדריכל, גניסלב אמיר, מקום, תרבות, חוויה - חותם חברת ל"מנכ, חיון צילה, ואוצרת אמנית, זהר אילת ר"ד

 מרצה, אמן, שוקר איתן, אמנית, לוצקי אורנה, אמן, הראל ניר, אמנית, נחמיאס דורית, חברתי ופעיל אמן, משעל. ה

, מיברג אורלי, אמנית, יצחקי עלמה, אמנית, שניאור עלמה, בישראל הפלסטיים האמנים של המקצועי האיגוד ר"ויו

 קרן, אמן, אופיר גלעד, אוצר, שטייניץ עמי, אמן, גולד יונתן, אמן, גרשוני אורי, ומרצה אמנית, לביא-אמיתי טל, אמנית

, לוי דינה, ומוזיקאי מורה, תרבות סל רכז, אילן יורם, אמנית, הדרי אורלי, אמנית, מן'תורג ליהי, אמנית, גפן אלה

, נבון הררי נטע, אדריכלית, טוביאס גליה, אוצרת, שינדלר סמדר, אדריכל, זינטי אופיר, אמן, יאירי יובל, אמנית

 אמנית, רגב רביבה, האדריכלות של היסטוריה חוקרת, פניגר נטע, לאמנות ומורה אמנית, תבורי נועה, ומרצה אמנית

, שחר גלילי, אמן, מיכאלי עידו, אמן, סגרון מוטי, אמנית. ש דוריה, אמן, לוינסון אורי, ואוצר אמן, קדר יובל, ואוצרת

 ענת, אמנית, פרידמן צילה, ומרצה אמן, מזח דודו' פרופ, ומרצה אמן, כספי יובל, אמן, גרשון משה, ספרות חוקר

 האמנות עיתון ועורך אמן, אליקים מעיין, אמן, גרבוז יאיר, אמנית, גברעם מלינה, אמן, טולילה בן מתן, אמנית, מעוז

, אמנית, סבר אורלי, אדריכל, רז שרון, ומורה אמנית, שחל חגית, אמנית, כרמלי ורדה, אמנית, רודה אלונה", מחול"

, ומורה מעצבת, אמנית, ילון אוסי, לאמנות חלל ומפעילת אמנית, שטיינר ליאור, אמנית, אגסי רונית, אמן, ספיבק יריב

 עדן, אמנית, שרת נורית, אדריכל, דירקטור חנן, אמנית, פרבר יעל, ועורך אוצר, סימון יהושע, אמנית, אלפא לירון

 אוסקר, אמן, קריצמן אברהם, אמנית, קינן גל, ומרצה אמנית, בצר ענת, אמנית, גסר יעל, לאמנות ומורה אמנית, בנט

 נועה, ושחקנית אמנית, אדון ראידה, ואוצר אמן, אדלר טל, ואוצר אמן, רז גיא, אמנית, שטרית-בן אורנה, אמן, אבוש

 ופעילה חוקרת, אמיתי גילה ר"ד, אמן', סלמנוביץ אודי, ומרצה אוצר, אמן, חפץ יעקב, לאמנות ומרצה חוקרת, רועי

-בן נועה, אמנית, שחר עתליה, אמן, אזולאי תומר, אמנית, פז קרן, אמנית, רשף נועה, אמן, אגרנט אסף, חברתית

, ומרצה אמנית, פסטרנק גליה, אמנית, מנדלוביץ קרין, אמן, בוגנים איתן, אמנית, רוסו קרן, ואוצרת צלמת, שלום



 מיכל, אמנית, ראובן אורה, ומרצה אמן, שפירא חן, אוצרת, סמית נטלי, אמן, גלבר אילן, אמנית, גבעולי ורדה

 עפרה, אמנית, אורן יערה, אמן, ערמון אלעד, וחוקרת אמנית, ליברמן נועה, אמנית, קסטלר אילת, אמנית, טוביאס

 רות, אמן, פדידה שרון, אמנית, הלברכט שורצמן אסתר, ומרצה אוצרת, אמנית, יזרעאלי אורן אורנה, אוצרת, ם"חרנ

, אמן, גרינברג בוקי, אמנית, דונסקי מאיה, לצילום ומורה צלמת, חן גילי, ומרצה אמנית, ברסט דגנית, אמנית, פתיר

, קליין גבריאלה, אמנית, יצחקי דניאל, אמן, אייל אבישי, אמנית, אלפרן מיכל, אמן, מאי ליבר, אמנית, בר ליטל

, לוי מיכל, אדריכל, כהן רפאל, אמנית, ששון רני, אמנות וכתבת אוצרת, אשר בן נוהר, אמנית, אלורו עלמה, אמנית

, צלמת, אגרט אלה, אמן, ווטרמן ליאור, אמן, רטמן גלעד, אמנית, נשרי מירי, אמן, איגנץ שי, לאמנות ומורה אמנית

 רוני, אמנית, ידיד מאיה, אמנית, ארד נעמה, אמנית, פזנר שרון, ועורך משורר, שמואלוף מתי, אמנית, אורצקי יוליה

 דבורה, אמן, ברקני בועז, אמן, אלון יניב, אמנית, קרני אדוה, אוצרת, עדן רונית, אמנית, גרוס סיון, אמנית, קרני

 תומר, אמנית, אליאב איה, ומוזיקאי אמן, קליינר אריאל, אמנית, גולן נחמה, אמן, חי יובל, ומרצה אמנית, מורג

, אמן, וינפלד יואב, אמן, רביב עמי, אמנית, יגר חנה, אמנית, צח יערה", מחול" האמנות עיתון ועורך אמן, רוזנטל

 תמר, אמנית, אבסירה ניפר'ג, אמנית, בסט עינת, אמן, פ"חרל רענן, אמנית, זאב גור גליה, אמנית, שטרן רעיה

 אורי, ומורה מעצב, הלברכט צבי, אמנית, רוקין חיה", פיקניק" המגזין ועורכת אמנית, נבוק טוני הילה, אמנית, הרפז

 שלמית ר"ד, אמן, ויס יואב, אמן, און-גל חיים, אמנית, הירשפלד תמר, אמן, רוזן אלעד, אמן, עדיקא דוד, אמן, ניר

, אמנית חסיד הדס, אמנית, ונקרט נעם, אמנות חוקרת, דותן אושרת, ומרצה אמנית, לוי אלישבע, חוקרת, רנו'בז

, וזמרת אמנית, פרי רונה, ומרצה אוצרת אמנית, סריג גולן שרי, אמנית, מנדל נעמי, אמנית, גודארד פיגוביץ דורית

 רינה, עצמאית ואוצרת אמנית, נתן אפרת, אוצרת. קיני יעל, אמן, סעדון יוסף, אמנית, עמיר עינת, אמן, אליהו מידד

, ציגלר הגר, אמנית, פרנק טל, ציירת, פרוינד תרצה, ארכיטקטית, מליאר נועה, כותבת, אוצרת, מרצה, פסלת, קמחי

, רון זוהר, אמן, קוץ איליה, 1994 והוראה לקומפוזיציה ישראל-פרס חתן, שפירא אריה' פרופ, אמן, רנו'בז בן, אמנית

, צלם, הרמן נינו, ומרצה אמנית, עפר שמיע נטי, אמנית, וקסלר אורן, אמן, מנוחין אלדד, אמן, שפירא. א רועי, אמן

, אמן, קאשי מוש, אמן, ברויטמן טל, אמן - הרשקוביץ ליאור, אמנית, קנטרביץ ליאורה, קרמיקאית, טוב בן דורית, אמן



 חברה לאמנות הספר בית וראש אמנית, שמיר מיכל, אמן, עברון ניר, אמנית, אוחנה עדנה, אמנית, גצוב ורדה

, אמנית, רון בן איה, אמן, כץ אייל, לאמנות ומורה אמנית, אמינוף אתי, אמנית, יק'וילנצ ליאור, ספיר מכללת ותרבות

, עצמאית אוצרת, טלמור דניאלה, אמנית, לביאשוילי שרה, וידאו אמנית - שניטקה טטיאנה, אמנית, ויצמן-יערי ערגה

, לבני ליאת, צייר, און גל חיים, אמנית, כפרי איוה, אמן, קצנשטיין אורי, לאמנות חיפה במוזיאון לשעבר ראשית אוצרת

, מונאבי גלית, אמן, נון-בן נדב, אמנית, קינן טליה, און-גל חוה, אמן, פלדמן אופיר, אמנית, לוי וישניצקי יעל, אמנית

 - יאירי ארד נעה, אמנית, רוקני אלהם, אמנית, מסל תמרה, מורה, אוצר, אמן, מזרחי ליאב, אמנית, יואלי דנה, אמנית

, אמנית, גרינשפן גלי, אמן, ברק אלי, אמנית, דברת רונית, אמן, מרקוביץ מנחם רועי, אמנית, מזראי חלי, אמנית

 איריס, תחומי רב אמן, בנגה ל'נצ'צ, אמן, אל-בר עדו, אמן, שהרבני רונן, אמנית, רוקח סהר, אמנית, הדר מיכל

 רונן, אמנית, בירקנפלד ויויאן, ואוצרת אמנית, פרציקוביץ ליסי נעמי, אמן, סלומון מאיר, לאמנות ומורה אמנית, ארבל

-בן ארז, ומרצה אמנית, לוין מרילו, אמן, אהרונוביץ בועז, אמנות וחוקרת אוצרת, סמל-בריטברג שרה, אמן, שוקר

 יהודית, אמנית, קליין ליאת, אמנית, אורבך נונה, עצמאי אמנות מבקר. גוטמן רפאל, ומולטימדיה עיצוב - אמן, שלמה

 דן, אמנית, הדר מיכל, תחומית רב אמנית, כספי כהן מירית, אמנית, פישמן חמוטל, אמן, יצחקי גיא, אמנית, כץ

, אפרת צבי, המדרשה - לאמנות ס"ביה ראש, ואוצר אמן, רבינא דורון, משוררת-סופרת, רז רבקה, אמן, אורימיאן

 רועי, וסופרת ציירת, הרפז לאה, תחומי רב מרצה, אמן, גילינסקי יואל, אוצרת, סיגל קשקש אלקיים, ארכיטקט

, פישמן חמוטל, אמנית, תמרי רם הילה, אמן, שמעון סיאני, אמנית, אילנה חלה, אמנית, גולדשטיין מיכל, אמן, מרדכי

, וסטרמן דפנה, אמנית, אליהו קארין, אמנית, באסל מרים, ומרצה אמנית, אורבך נונה, אמנית, ראוכר חוה, אמנית

 יעקב, סטילס צלמת, גזית דפנה, ואוצרת אמנית, מצקל יהודית, אמנית, שפיר בל, פסלת, עמי-בן אורנה, אמנית

, אמנית, סט הדס, ואמנית מעצבת, לאופר מייק תמר, אמנית, פרייליך אורית, אמנית, פטריסיה אברמוביץ, אמן, פורת

, לוי גליליה, אמנית, חורב נירה, לאמנות ומורה אמן, פלג משה, אמן, נוה גדליה, נוער ומנחת אמנית, גולדמן אורית

 דינה, פסל, גרניט יהודה, ואוצרת אמנית(, וירטהיים) פרידמן עיינה, אמנית, ירדן נורית, אמנית, רביב יהודית, אמנית

 אמנית, גולן לינה, אמנית, שר לילי, לצילום ומורה אמן, וידל יורם, אמן, קידר-כהן דביר, ציירת, אמנית, סמדר



, לב אתי, אמנית, עמית איילת, לאמנות ומרצה אמנית, ולדר חסון אורית, אמן, בוקובזה אריק אליהו, ומוזיקאית

, ואוצרת ציירת, בביוף נאוה, אמנית, רטיג רויטל, ומרצה צלמת, שני רונית, אמן, מוריה נסים אילן, ומורה אמנית
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