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  ,נאציהכיבוש ה פנימאת מלחמת העולם השנייה שרדה במנוסה מפולין (. 5536) ילידת פולין

ממחנות העקורים בגרמניה  5586-בעלתה ארצה  ובהגליה לסיביר בידי השלטון הסובייטי.
 בעיצומה של מלחמת העצמאות כחיילת מתנדבת לצה"ל. 

 
  לימודים והשכלה

5598 –  B.A.  אוניברסיטת חיפה ובחינוך, לאמנות וליצירהחוג מהבהצטיינות 
5562 –  M.A.  אוניברסיטת חיפה ,בחינוך 
5555 –  Ph.D. אוניברסיטת חיפה ,חינוךב 

 

  עבודה  ויצירה

 מנחה למורי מורים ומרכזי, מדריכה פדגוגית בסמינר 'גורדון' מורה בחינוך יסודי,  – 5595-3333
 רסיטתמרצה באוניב מקצוע בשיטות חדשות בהוראת מתמטיקה במשרד החינוך,  

 המופעלות ,לשילוב אמנויות בהוראה צוות לכתיבת תכניות לימודיםמרכזת חיפה ו                       
 ם -ביוך ניות לימודים במשרד החינכבשיתוף האגף לת במערכת החינוך בישראל                       

 מפקחת מחוזית על הוראת האמנות במשרד החינוך והתרבות   – 5562-5559
  כמנוף ליצירה מפעילה אסטרטגיה ליצירה קולקטיבית באמנות הפסיפס,   – 5562-3353

 יצירות גדולות מימדים לעיטור בנייני כמאה אשר הניבה  ,תופית שי ת קהילתי                       
 ברחבי הארץ.  ציבור                       

                    
  ;יור על מגוון הטכניקות האמנותיותיצירה בצ לשחזרה לפעילות אינטנסיבית  – ואילך 3333

 כות יחידתערוכות קבוצתיות ובתערומציגה ב                       
 

 פרסים
 "פרס העשור" של האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך בירושלים  – 5599
 ראש הכנסת לאיכות החיים" על תרומתה הייחודית לקידום יחסים ולקירוב-"פרס יושב  – 5558

 בישראל, לבבות בין מנהלים, מורים ותלמידים יהודים וערבים במערכת החינוך              
 סתטיקה ויצירה באמנותטיפוח ערכי יופי, א אמצעותב  

 כפר סבאליונס  רגוןיל הזהב מטעם אמקום ראשון בתחרות ציורים לג  – 3355
 

 ,חרוד באוסף היודאיקה-במשכן לאמנות עיןות מוצגיצירותיה מבחר מ
 בקונסרבטוריון למוסיקה ברעננה, אביב,-סוקולוב בתלנחום בבית העיתונאים ע"ש 

  בגלרייה לאמנות גבעת חיים,, ונציה )איטליה(,Art Life of the Worldיה  יגלרב
 " בירושלים.יד ושם"נבחרו לאוסף האמנות ב 3353ובשנת 

 
 משפחה

תחת שם בדוי ְסַטִניְסָלאב ( לאחר ששרד את השואה, 5539-5558) מלצרנישאה לנחום  5598בשנת 
ועד למצעד הניצחון  5588ה בינואר ממוסקבכלוחם בחזית הסובייטית נגד הצבא הגרמני,   ַמְלֶצר,
 . 5589במאי  5-יינבורג במבואות ברלין בנבאור

מוסיקאי ד"ר עזר מלצר -הם המוסיקאי פרופ' מיכאל מלצר ורעייתו יעל; הפיסיקאים שני בניה
 .: דניאל, עמית ועדן. לאושרה כולם מתגוררים בישראלםשלושת נכדיה ;ורעייתו תמר

 

 תערוכות יחיד 

 דורון פולק , אוצר"את עתידים, תדמגלריית "אלווריון", ק, פים ודמויות באספקלריה פנימיתנו  – 3339
 ת גלית סמלאוצר ת"א, ,בית העיתונאים ע"ש נחום סוקולוב, לקט בלי שכחה  – 3355
 ת חיה עמיתאוצר , בית המורה סניף תל אביב,נופים ודמויות  – 3355
 ת חיה עמיתאוצר אביב, , בית המורה סניף תלהארץ נופימ  – 3353
 אביב, אוצר אריה ברקוביץ' בית האמנים ע"ש זריצקי, תלשל מציאות כפולת פנים,  קונטרפונקט  – 3353
 ת מרב פרנקלאוצר באר שבע, ,חדר תרבות ואמנות של סטודנטים מאוניב' בן גוריון, זיכרון העתיד  – 3352
 Margalit Berrietת(, , פאריז )צרפGalerie Memoire De L'avenir (Belleville)חובת הזיכרון,   – 3352
 ת חנה מורג, אוצרריבוי פנים, גלריית אמנות גבעת חיים איחוד  – 3352
 , אוצר אריה ברקוביץ'הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי, אוניב' ת"א חובת הזיכרון מבואת –  3358
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 ת פרופ' שרון פוליאקין, אוצריפהבאוניב' ח רחבת הספרייה חובת הזיכרון,  –( תכנון)ב  - 3358
 , אוצרת רבקה וייסגלריה לאמנות במכללה האקדמית גורדון, חיפה  –( וןכנת)ב  - 3358
 , אוצרת תמי צמחשמר-גלריה לאמנות קיבוץ עין  –)בתכנון(   - 3358

 

 תערוכות קבוצתיות

 גלריית אוניברסיטת חיפה, אוצרות רות כהן והלן מרקסון   – 5598
 גלריית תיאטרון ירושלים, אוצר  דורון פולק   – 3339
 אוצרת אלישבע זינגר ,הפארק ברעננה, "סדנת האמנים"-גלריית לב  – 3339
 אוצרת רותי חינסקי אמיתי הפארק ברעננה, "סדנת האמנים",-לב גלריית  – 3338
 אוצר דורון פולק ים,-, בתגלריית חוצות  – 3339
 אוצרת רותי חינסקי אמיתי ,"סדנת האמנים" הפארק ברעננה,-גלריית לב  – 3339
 "קסטרא" בחיפה, אוצרת נאווה סידון במרכזגלריה   – 3336
 ים, אוצר שי פרדו-גלריה חדשה במכון לאמנות בבת  – 3336
 בחיפה, אוצר עוזי עוזיאל אולם רפפורט  ,לה לאמנותאביאנ  – 3336
 תי חינסקי אמיתיאוצרת רו ,גלריה "על האגם" רעננה, אקלימים   – 3335
 ם, אוצרת זהבה קלמן-"בית צרפת" באוניב' העברית, גבעת רם, י, אל מעבר למראה   – 3335
 ים, אוצר שי פרדו-, טיילת בתלה חוצותאביאנ   – 3353
 אביב -גלריה "עמליה ארבל" תל  – 3353
  סבא-תחרות ציורי גיל הזהב, מועדון ליונס כפר  – 3355
  אודי רוזנוייןואמיתי -, אוצרים רותי חינקיסא"ת שכן לאמנויות הבמההמ ,על קו המים – 3353
 יעל ניצןם, אוצרת -"בית צרפת" באוניב' העברית, גבעת רם, י, שואה וחותם  – 3352
 רות ליובין, אוצרת , ונציה )איטליה(Art Life of the World  גלריה  – 3352
 רותי חינסקי אמיתירעננה אוצרת דבר והיפוכו ,גלרייה  על האגם ,  –שלם   - 3358

  
 

 מבחר מיצירות הפסיפס ברחבי הארץ, 

 של שרה מלצר                    הקהילשיתופית בבאסטרטגיה 

 ס"בי; 5559, מ'( 9×8) ; אולם הכניסה לעיריית עכו5558מ'(,  8×8) אומה בירושליםהבנייני 
, מ'( 5.9×3) בניין רבין בהר הצופים,אוניברסיטה העברית ה ;3333 ,מ'( 9.8×8) בחיפה "חוגים"

; 3339 ,מ'( 5.6×3) 8בניין  ,עיריית ירושלים; 3332, מ'( 8×8) " בדרום תל אביבחי-בי"ס "תל; 3333
 ,מ'( 8.9×3) העיר בירושלים-מרכז קהילתי לב; 3338, מ'( 3×2) רכז יום לקשיש ברמת אביבמ

בי"ס לחינוך מיוחד "נווה הדר" בחבצלת ; 3338מ'(,  2×2, מוסררה, ירושלים )59רח' ע"ח  ;3338
תחת רעם  בקיבוצי אצבע הגליל )כפר גלעדי, פוריה, יפתח( מקלטים; 3338 ,מ'( 2×2) השרון

ערבי, מועצה אזורית הגלבוע -קיום יהודי-פסטיבל דו ;3338, השנייה התותחים במלחמת לבנון
; בית ההורים ע"ש פנחס ספיר, 3335, מ'( 3×2) מרכז יום לקשיש ברמת השרון; 3336מ'(,  3.9×53)

 סודו.יחג היובל ליכבוד ל:( בי"ס יזרעאליה, חיפה, 3358, ; )בתכנון3353, מ'( 5.9×3) רמת חן


