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  עמירה דוידוביץ  -קורות חיים
 

 .1959, ילידת קיבוץ מעין צבי

 גרה ועובדת ביקנעם המושבה. 

 

 אמנית עצמאית

 קרמיקה ויצירה למבוגרים וילדים. למורה 

 

 . 2060000יקנעם המושבה,   כתובת:

 04-9890918  טלפון:

 054-8134213  :נייד

 davidom@netvision.net.il  אימייל:
 www.amiradavidovitch.com  אתר:

 
 השכלה

 ציור בהדרכת הציירת  חיה גרץ רן               היום-2015

  ורדה יתום קורס קרמיקה פיסולית למתקדמים עם הפסלת  , מכללת אורנים 2013-2012

 מרב סודאי.הציירת  ציור בהנחיית        2010-2015

 .פררהציירת מרלן  בהנחייתציור   2008-2005

 . הפסל ברני פינק בהנחיית פיסול  2003-2010

 . יה מאירידלבהנחיית פיסול  , סדנתמכללת עמק יזרעאל  2003-2001

 . דליה מאיריבהנחיית פיסול  לימודי מכללת עמק יזרעאל  2001-1999

1996-1994  Xaviar University, Cincinnati, Ohio ,לימודי קרמיקה. 

 . חוג קרמיקהבית רוטשילד, חיפה,   1988

 תעודת הוראה.עם  ב-ננות ומורות אמסלול גרים אורנים, סמינר למו          1983- 1986

 

 יחיד רוכותתע

2011  People from Schindler's list- The Wohlfeiler family , ההיסטורי של העיר קראקוב ,פולין, מוזיאון 

 ר תומאס אובוץ. אוצ  

 . יאוצרת מירי קרימולובסקבית האומנים ע"ש שאגאל, חיפה,  ,יסיפור משפחת   -אוסקר שינדלר    2008
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 תערוכות קבוצתיות 

2017  Home Sweet Home ,רהט מירב אוצרת,  אביב תל, בנימיני בית 

 תודעה נשית, בית גבריאל בכנרת, אוצרת אתי עמרם 2016

  אוצרת נורית אפשטיין רטנר ם ע"ש שאגאל , חיפה, בית האומניהיוצרים בחוטים 2013

 אוצרת יעל ניצן בית צרפת, האוניברסיטה העברית ירושלים, שואה חותם ושבר 2013

 אוצרות מיכל שכנאי והגר בן צבי פונדק און לראשית ההתיישבות קיבוץ יפעת, , המוזידבש , הכול דבש  2012

 אוצרות בית האומנים ע"ש שאגאל  חיפה , תיאטרון עירוני  סלון סתיו, 2007

 שבולתאוצרת מיכל  קיבוץ גן שמואל, גלריה גן שמואל,  כסאות, 2007

 אוצר רפי ברביבאי , , תל אביבגלריה גבו חותם, 2007

   חיפה  ,מרכז הקונגרסים זהות, 2006

 חיפה ע"ש שאגאל, , בית האומניםתערוכה שנתית 2006

  חיפה ע"ש שאגאל, , בית האומנים מבט נשי 2006

 אוצר אלכסנדר סקוטניצקי   , קראקוב, פולין דרכו של אוסקר שינדלר להצלת יהודי קראקוב, 2004

 

 פרסומים

 2016אפריל  -, מרץ  42נשית, כאן מציאות ישראלית באומנות, גיליון מס ה תודע •

• .Hoffman , 2 May 2008, written by CarlThe Jerusalem Post"Metro" In Postcard from the past,   

• Homenaje a salvados y a un Salvador, Aurora, 1may 2008 , written by Yeshaiahu  Wolf 

 .1.5.08, ישראל היום, מדור מה לראות,  פור משפחתיסי –שינדלר  •

 .28.4.08, יפה רזיאל, מסלול, ידיעות אחרונות, שנה לאוסקר שינדלר 100חיפה:  •

 .28.4.08  מקור ראשון ,, הצופהשנה להולדת שינדלר 100 •

 .22.4.08 , עכבר העיר, אומנות, תערוכותעמירה דוידוביץ –סיפור משפחתי –אוסקר שינדלר  •

 .22.4.08, בילוי פלוס סיפור משפחתי –תערוכת יחיד "אוסקר שינדלר  -דוידוביץ העמיר •

 .21.4.08 , אסי פרידמן , לאשה ,תערוכה •

 .21.4.08, בנות, קריירה msn , בתאל נפתלי ,משמרת הזיכרון של רשימת שינדלר •

     .18.4.08, , מגזין זה מה יש, דבורה פרידמןהיה אדם –במקום שאין אנשים  •

 .18.4.08,  מעריבזמן חיפה,  ,, הדס גרינברגיה משפחתיתגלר •

 .17.4.08  ,, מאיה נחום שחל, כלכליסטשינדלר אומנותי •

 .11.4.08 , ידיעות חיפה,רייך-, יורם מארקמחווה לשינדלר •

 .6.4.08, טקסטורה ,  סיפור משפחתי –תערוכת יחיד "אוסקר שינדלר  - עמירה דוידוביץ •

 . 16.4.08 ,, מהדורה מרכזית10חדשות ערוץ רובי המרשלג  ,סיפור משפחתי  -קר שינדלר אוסתערוכת  •

 .13.4.08, חדשות באנגלית -IBA, 1ערוץ  ,סיפור משפחתי  -אוסקר שינדלר  תתערוכ •


