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Academic qualifications 

1980 Teaching certificate, the Hofen Institute for Open and Experimental 

Education, Ministry of Education and Culture  
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 Researches the inter- relationships among architecture, mosaics, furnishings 

and ceremonial objects in the Byzantine Empire in general, with particular 

emphasis on the Holy Land. Researches and publishes findings from 

archaeological sites in Israel. 

 Curator and Advisor for exhibitions at the Bible Land Museum, the Israel 

Museum in Jerusalem and the Gallery “The Art House” at Mevasseret Zion. 

 

 

  List of Publications – רשימת פרסומים

 

 .29-14)תשנ"ה(,  10 מחניים"דמות האדם והחיה באמנות היהודית העתיקה," ל' חבס 

 

, )י. לאור המנורה, גלגולו של סמל"זהות ותקווה: המנורה בקטקומבות היהודיות ברומא," 

 .72-69ישראלי, עורכת( )ירושלים: מוזיאון ישראל, תשנ"ח(, 

(English Version): 

L. Habas, “Identity and Hope: The Menorah in the Jewish Catacombs of Rome,” In: 

In the Light of the Menorah, Story of a Symbol, (Y. Israeli ed.) (Jerusalem, 1998), 76-

80. 

 

רכת( , )א. פרוני, עוהמשחק: מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר"משחקים בעולם העתיק," 

 .48-35(, 2002)ידיעות אחרונות, תל אביב, 

 

“The Marble Furniture,” In: The Early Byzantine Monastery at Khirbet ed-Deir in 

Judean Desert: The Excavation in 1981-1987, (Y. Hirschfeld ed.) QEDEM  38 

(Jerusalem, 1999), 119-132. 

 

“The bema and chancel screen in synagogues and their origin,” In: From Dura to 

Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity, (L. I. Levine and Z. 

Weiss eds.) (Portsmouth, Rhode Island, 2000) (Ann Arbor: JRA Supplementary 

Series, No. 40), 111-130. 

 

“Engravings of the Temple Menorah and Other Cultic Objects 

from the Jewish Quarter, In Light of Literary Sources and Other Artifacts from the 
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Second Temple Period,” In: Jewish Quarter Excavations in the old city of Jerusalem, 

Vol. II (H. Geva ed.) (Jerusalem, 2003), 329-342. 

 

“Marble Finds from the Church on Mt. Berenice,” In: Excavations at Tiberias, 1989-

1994, (Y. Hirschfeld ed.) (With R. Ben-Arieh). (Jerusalem, 2004), 191-208. 

 

“A Byzantine Mosaic Floor from Tel Beth Shean,” In: Excavations at Tel Beth-Shean 

1989-1996. Vol. I: From the Late Bronze Age IIB to the Medieval Period (A. Mazar 

ed.) (Jerusalem, 2006), 643–653. 

 

“Polycandelon”; “Censer (thuribulum)” ;“Reliquary Box (a)”; “Gable-Shaped Lid”; 

“Reliquary Box (b)”; “Miniature Reliquary Box” (catalogue entries), In: The Three 

Faces of Monotheism, (J. Goodnick-Westenholz ed.) (Jerusalem, 2007), 97–99, 134–

137, Nos. 45–46, 76–79 (English & Hebrew). 

 

 .44-35 )תשס"ט(, 21 מכמניםעמוד סורג מעוטר מאוסף הכט," "

(English Abstract): 

“A Chancel-Screen Post in the Hecht Museum Collection,” Michmanim 21 (2008), 

25*-26*.  

 

“Donations and Donors as Reflected in the Mosaic Pavements of Transjordan’s 

Churches in the Byzantine and Umayyad Periods,” In: Between Judaism and 

Christianity. Art Historical Essays in Honor of Elisheva (Elisabeth) Revel-Neher (K. 

Kogman-Appel and M. Meyer eds.) (Leiden: Brill, 2009), 73-90.  

 

“A pair of sandals depicted on mosaic floors in the entrances of private houses and 

churches in Israel and Transjordan in the Byzantine period.” In: SOMA 2007, 

Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical 

University, 24-27 April 2007 (C. Özkan Aygün ed.) (England, 2009) (BAR 

International Series 1900), 151-159. 

 

“Camel Caravans and Trade in Exotic Animals in the Mosaics of the Desert Margin.” 

In: Man near a Roman Arch, Studies presented to Prof. Yoram Tsafrir (L. Di Segni, 

Y. Hirschfeld, J. Patrich and R. Talgam eds.) (Jerusalem, 2009), 54-73. 
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“The Art of Imported Marble Chancel Screens and its Influence on Local Production 

in the Churches of the Provinces of Palaestina and Arabia: A Case Study.” In: SOMA 

2008, Proceedings of the XII Symposium on Mediterranean Archaeology, Famagusta, 

North Cyprus, 5-8 March 2008 (H. Oniz ed.) (England, 2009) (BAR International 

Series 1909), 100-108. 

 

 22 מכמניםי מלאכה לפסיפסים באזור חשבון ופילדלפיה )עמאן( וחשבון בעבר הירדן," "גילוי בת

 .84-67)תש"ע(, 

(English Abstract): 

“The Identification of Mosaic Workshops in the Region of Esbus and Philadelphia 

(Amman) in Transjordan,” Michmanim 22 (2010), 36*-37*. 

 

 58-47)תשע"א(,  23 מכמניםוכית מעוטר בעקידת יצחק מאוסף הכט." "תליון זכ

(English Abstract): 

“A Glass Pendant Decorated with the Binding of Isaac from the Hecht Collection.” 

Michmanim 23 (2011), 51*-52*. 

 

 on line – יותחדשות ארכיאולוג"שברי השיש והאבן מן החפירה ברחוב מונבז בירושלים" 

 .)בקרוב(

 

היא חבס ולאה די סגני "כנסיית הבישוף יוחנן בח'רבת ברקה )גן -עופר שיאון, יהודה רפיואנו, לי

 .54-49)תש"ע(,  139 קדמוניותיבנה(," 

 

“The architectural heritage of the cities of the Decapolis in the Byzantine churches of 

Transjordan,” ARAM 23 (2011), 383-424.  

 

 )בקרוב(. עתיקות"רצפת הפסיפס של הכנסייה בח'רבת ברקה )גן יבנה(," 

 

 )בקרוב(. עתיקות"הריהוט הליטורגי של הכנסייה בח'רבת ברקה )גן יבנה(," 

 

Habas L. 2012. “The Mosaic Pavements and Liturgical Furniture of the Church of 

Bishop John at Khirbet Baraqa–Gan Yavne,” in L.D. Chrupcała (ed.), Christ is Here! 

Studies in Biblical and Christian Archaeology in Memory of Michele Piccirillo, ofm 

(SBF. Collectio Maior 52), Milano, 131-146.  
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 )בקרוב(. עתיקות"הריהוט הליטורגי בכנסייה בנשר," 

 

 2011)ח. שגב עורך(, הפיסול בארץ ישראל האלוהי המשתנה בפיסול העתיק." "הדימוי  האנושי/

 )בקרוב(

 

“The Imperial sculpture workshops: the origin of images of children in the depiction 

of the Exodus on Early Christian Sarcophagi,” In: SOMA 2010, Proceedings of the 

14th Symposium on Mediterranean Archaeology, Taras Shevchenko National 

University of Kiev, Kiev, Ukraine, 23-25 April 2010 (Y. Morozova and H. Oniz eds.) 

(BAR International Series 2555), (Oxford, England, 2013), 51-63.  

 

“The Contribution of Women to the Construction and Decoration of Churches in the 

Holy Land.” In: SOMA 2011, Proceedings of the XV Symposium on Mediterranean 

Archaeology, Catania 3-5 March 2011 (P. Militello and H. Oniz eds.) (England) 

(BAR International Series) (forthcoming). 

 

“Perpetual geometric motifs and the cycle of the year in the churches of the Holy 

Land.” ARAM 24 (2012), 501-539. 

 

“Destruction of Symbols and Iconoclasm after the Muslim Conquest.” ARAM 

(forthcoming).  

 

“Flying Eagles on Church Floors in the Provinces of Palaestina and Arabia.” In G.C. 

Bottini, L.D. Chrupcała and J. Patrich (eds.)  Knowledge and Wisdom, Archaeological 

and Historical Essays in Honour of Leah Di Segni (SBF, Collectio Maior 54) 

Edizioni Terra Santa, Milano, 2014, Pp. 137-159. 

 

“Cultural Interrelations: Constantinople, Greece, Adriatic Coast, Egypt and Sinai in 

Light of the Church at Ostrakine in North Sinai.” In: SOMA 2012 Identity and 

Connectivity: Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, 

Florence, Italy, 1–3 March 2012, edited by Luca Bombardieri, Anacleto 

D’Agostino, Guido Guarducci, Valentina Orsi, and Stefano Valentini, BAR 

International Series 2581 (II), (England, Oxford, 2013), vol. 2, 1057-1067. 
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“The discovery of the mosaics of the Church of Bishop John at Gan Yavne, Israel.” 

In: XII
e
 Colloquium of the International Association for the Study of Ancient Mosaics 

(AIEMA), September 11-15, 2012, Università Ca'Foscari, Venice, Italy, 

TROVABENE Giordana (ed.) (forthcoming). 

 

המשכיות, שינויים והתפתחויות אדריכליות ואמנותיות בכנסיות עבר הירדן תחת שלטון "

 .164-151 ,)ספר אהוד נצר( ה()תשע" 31א"י ." האסלאם

(English Abstract): 

 “Architectural and Artistic Changes and Developments in Transjordanian Churches 

under Islamic Rule.” Eretz-Israel 31 (2015) (Ehud NETZER Book). 

 

 )בקרוב( ותעתיק"רצפת הפסיפס וממצא השיש והאבן במנזר נחל הקדרון בירושלים." 

 

קובץ מחקרים: "תרומת הממצא מירושלים לתיארוך הרס סמלים נוצריים בתקופה המוסלמית." 

ברקת, דורון -בעריכת גיא ד' שטיבל, אורית פלג ,חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה

 .81-61בדולח ויובל גדות, כרך ז )ירושלים, תשע"ד(, -עמי, שלומית וקסלר-בן

 גלית של המאמר בעברית:כותרת באנ

“Contribution of Archaeological Finds from Jerusalem to the Dating of the 

Destruction of Christian Symbols during the Islamic Period.” In: Collected Papers: 

New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, Guy D. Stiebel, Orit 

Peleg-Barkat, Doron Ben-Ami, Shlomit Weksler-Bdolah and Yuval Gadot (eds.), Vol. 

7 (Jerusalem, 2013), 61-81.  

 

“The architectural typology and function of hall churches and chapels of Transjordan 

in light of the pilgrimage.” In: Hekhal The Irish Society for the Study of the Ancient 

Near East: “Pilgrimage, Travel, and Cult,” Dublin, Ireland (forthcoming). 

 

“The Use of Amulets in the Jewish Community of Late Antiquity in the Land of 

Israel: A Glass Pendant Decorated with the Binding of Isaac from the Hecht 

Collection – test case.” In: Minhagim: Custom and Practice in Jewish Life. Tel Aviv 

University (forthcoming). 
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“Local and Imported Art in the Byzantine Monastery Newly Discovered Near 

Jerusalem, Israel.” In SOMA 2013, Proceedings of the XVII Symposium on 

Mediterranean Archaeology: Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone, 

Moscow 25-27 April, 2013, (Oxford, England) (BAR International Series), 

(forthcoming). 

 

מחשבות על נעליים, המחלקה פתחי כנסיות ובתים בארץ הקודש." סנדלים בברכה והגנה: "

, בעריכת ג. ונטורה, א. ברטל וע. להיסטוריה ותיאוריה בשיתוף המחלקה לצורפות ואופנה בצלאל

 .399–384הוצאת בצלאל ורסלינג, תשע"ד, לידר, 

 

“Architectural and Artistic Changes and Developments in Transjordanian Churches 

under Islamic Rule,” In SOMA 2014, Proceedings of the XVIII Symposium on 

Mediterranean Archaeology: Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone, 

Wrocław, Poland  24-26 April 2014 (forthcoming).  

 

" ,יה הביזנטית לאור הממצא מן הכנסייה באוסטרקינה בצפון סיניקשרים וקישוריות באימפר"

 ספר זיכרון לפרופ' יזהר הירשפלד, בעריכת י' פטריך, ל' די סגני, א' פלג וא' בן יוסף )בקרוב(.

 

 

 הרצאות בכנסים מקומיים ובינלאומיים

Lectures at international conferences 
 

 

יום עיון במלאת ." הרצאה במסגרת פסיפסי ספר המדבראורחת גמלים וסחר חיות אקזוטיות ב"

המכון -האוניברסיטה העברית בירושלים (, 2006בינואר  4) שנה לפטירת פרופ' אברהם נגב ז"ל

 .לארכיאולוגיה

 

הקונגרס הארכיאולוגי השלושים ושניים "סנדלים על סף בתינו וכנסיותינו." הרצאה במסגרת 

 .המכון לארכיאולוגיה -יטה העברית בירושלים האוניברס(, 2006במרס  2) בישראל

 

הרצאה "הקורבן, המאמין והגאולה בעיטורי החללים הליטורגיים ובחזיתם בכנסיות הביזנטיות." 

ליר, -מכון ואן(, 2007במרס  29) בישראל לושההקונגרס הארכיאולוגי השלושים ושבמסגרת 

 .ירושלים
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בינקיה ערביה בתקופה הביזנטית והאומיית, תיאור "נהרות גן העדן ברצפות הפסיפס בכנסיות פרו

 14-13ומשמעות." הרצאה במסגרת הכנס הראשון של האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים )

 (, יד יצחק בן צבי, ירושלים.2007ביוני 

 

עמאן וחשבון בעבר הירדן." הרצאה במסגרת יום -"גילוי בתי מלאכה לפסיפסים באזור פילדלפיה

(, מוזיאון הכט והחוג 2008בדצמבר  4אמנות ואומנות ) –: בתי מלאכה בעולם העתיק עיון בנושא

 לתולדות האמנות, אוניברסיטת חיפה.

 

." הרצאה רצפת הפסיפס והריהוט הליטורגי של כנסיית הבישוף יוחנן בחורבת ברקה )גן יבנה("

, האוניברסיטה (2009באפריל  2השלושים וחמישה בישראל ) הקונגרס הארכיאולוגיבמסגרת 

 העברית בירושלים.

 

." "שינויים והתפתחויות אדריכליות ואמנותיות בכנסיות עבר הירדן תחת שלטון האיסלאם

(, 2010בינואר  21הרצאה במסגרת הכנס השלישי של האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים )

 אביב.-, תלאביב-אוניברסיטת תל

 

הרצאה במסגרת ארכיאולוגיה, אמנות  ".ריהוט הליטורגי"יחסי הגומלין בין רצפת הפסיפס ובין ה

(, 2010בפברואר  25ומה שביניהן, יום העיון השני בנושא חקר האמנות ויישומיו בארכיאולוגיה )

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

." הרצאה רצפת הפסיפס והריהוט הליטורגי של כנסיית הבישוף יוחנן בחורבת ברקה )גן יבנה("

כנס השלישי של אימגו, האגודה הישראלית לתרבות חזותית בימי הביניים. מפגשים בין במסגרת ה

 (, האוניברסיטה העברית בירושלים.2010במאי  31מזרח למערב, מוקדש לזכרו של גוסטב קוחנל )

 

הרביעי של ." הרצאה במסגרת הכנס תרומתן של הנשים לבנייה ולעיטור כנסיות בארץ הקודש"

אוניברסיטת , (2011בינואר  13 –)ח' בשבט תשע"א  ללימודים ביזאנטיים האגודה הישראלית

  .חיפה

 

“The Origin  and  Significance of the Children in the Depiction of the 'Crossing of the 

Red Sea' on Early Christian Sarcophagi.” lecture in: The Fourteenth World Congress 

of Jewish Studies, July 31 – August 4, 2005, Hebrew University of Jerusalem.  

 

“The Art of imported marble chancel screens and its influence on local production in 

the churches of Provincia Arabia and Palaestina Tertia: a case study.” lecture in: Art 

and Mediterranean Culture, International Conference 15-17 May, 2005, University of 

Haifa.  
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“"Hidden messages in mosaic pavements in Provincia Arabia and the unification of 

the space of churches.” lecture in: Ancient mosaics in centers and peripheries: 

originalities, influences and identities, X International Colloquium of the International 

Association for the Study of Ancient Mosaics (AIEMA), 29
th 

of October to the 4
th

 of 

November, 2005, Museum of Conimbriga, Portugal. 

 

“Pair of Sandals in the entrance of mosaic floors of private homes and Churches in 

Byzantine Period.” lecture in: SOMA 2007, Symposium on Mediterranean 

Archaeology (24-27 April 2007), Istanbul Technical University, Faculty of Science 

and Letters, Turkey. 

 

“The Art of Imported Marble Chancel Screens and its Influence on Local Production 

in the Churches of the Provinces of Palaestina and Arabia.” lecture in: SOMA 2008, 

Symposium on Mediterranean Archaeology (5-8 March 2008), Eastern Mediterranean 

University and Cyprus International University, Cyprus. 

 

“The Heritage of the Cities of the Decapolis in the Buildings and Art of the Byzantine 

Period in Transjordan.” lecture in: ARAM Twenty-Fifth International Conference: 

The Decapolis, 7–9 July, 2008, at the University of Oxford, England  

 

“Iconoclasm and destruction of Symbols in the art of the Holy Land.” lecture in: The 

Fifteenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, August 2-6, 2009, Hebrew 

University of Jerusalem.  

 

Chairperson in: 11th International AIEMA Mosaic Symposium (16th - 20th October, 

2009), Bursa, Turkiye.  

 

“Perpetual geometric motifs and the cycle of the year in the churches of the Holy 

Land.” lecture in: ARAM Twenty Ninth International Conference: Astrology in the 

Near East, 8-10 July 2010, at the University of Oxford, England.  

 

“The Imperial Sculpture Workshops: The Origin of Images of Children in the 

Depiction of the Exodus on Early Christian Sarcophagi.” lecture in: SOMA 2010, 
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14th Symposium on Mediterranean Archaeology (23-24-25 April 2010), Kiev, 

Ukraine and Istanbul, Turkey. 

 

“Iconoclasm under Umayyad Rule.” Lecture in: 2010 Forum for Interdisciplinary 

Dialogue sponsored by the Jefferson Scholars Foundation at the University of 

Virginia: “Icons and Iconoclasm,” (23-24 September 2010) at he University of 

Virginia, USA. 

 

“The Contribution of Women to the Construction and Decoration of Churches in the 

Holy Land.” lecture in: SOMA 2011, 15th Symposium on Mediterranean 

Archaeology (3-5 March 2011) at Catania University, Sicily, Italy. 

 

“The contradictory approach to defined spaces in the Byzantine churches of the Holy 

Land in light of the architectural and artistic evidence.” lecture in: IMAGO - The 

Israeli Association for Visual Culture in the Middle Ages – 4
th

 Annual Conference 

Department of Art History, Tel-Aviv University: “Boundaries and Multiculturalism in 

the Middle Ages and Early Modern Period,” (31 May 2011) at Tel-Aviv University.  

 

“The Development of Mosaic Floors in the Southern Part of the Holy Land in the 

light of the Church of Bishop John at Gan Yavne, Israel.” lecture in: 22
nd

 International 

Congress of Byzantine Studies: “Byzantium without Borders,” (22-27 August 2011) 

at University of Sofia “St. Kliment Ohridski,” Sofia, Bulgaria.  

 

“Cultural Interrelations: Constantinople, Adriatic Coast, Egypt and Sinai in light of 

the Church at Ostrakine in North Sinai.” lecture in: SOMA 2012, 16
th

 Symposium on 

Mediterranean Archaeology: “Identity & Connectivity,” March 1-3, 2012 at 

CAMNES and Florentina Studiorum Universitas, Florence, Italy.  

 

“The Use of Amulets in the Jewish Community of Late Antiquity in the Land of 

Israel: A Glass Pendant Decorated with the Binding of Isaac from the Hecht 

Collection – test case.” lecture in: Minhagim: Custom and Practice in Jewish Life. 

International Conference, Tel Aviv University – May 13-16, 2012. 

 



 11 

“The discovery of the mosaics of the Church of Bishop John at Gan Yavne, Israel.” 

lecture in: XII
e
 Colloquium of the International Association for the Study of Ancient 

Mosaics (AIEMA), September 11-15, 2012, Università Ca'Foscari, Venice, Italy. 

 

“Local and Imported Art in the New Byzantine Monastery Discovered Near 

Jerusalem, Israel.” lecture in: SOMA 2013, 17th Symposium on Mediterranean 

Archaeology: “Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone,” April 25-27 at 

Moscow, Russia. 

 

“The architectural typology and function of hall churches and chapels of Transjordan 

in light of the pilgrimage.” lecture in: Hekhal The Irish Society for the Study of the 

Ancient Near East: “Pilgrimage, Travel, and Cult,” 24-26 May 2013 in Dublin, 

Ireland. 

 

“Destruction of Symbols and Iconoclasm after the Muslim Conquest.” lecture in: 

ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies: Thirty Eighth International 

Conference THE DECAPOLIS: HISTORY & ARCHAEOLOGY The Oriental 

Institute, Oxford University, 29-31 July 2013. 

 

 הרצאה במסגרת ושלים לתיארוך הרס סמלים נוצריים בתקופה המוסלמית.""תרומת הממצא מיר

 10 –חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה, הכנס השנתי השביעי )ו' בחשון תשע"ד 

 (, האוניברסיטה העברית, הר הצופים.2013באוקטובר 

 

סדנת חוקרים סגרת "איקונוקלזם או איקונופוביה אחרי הכיבוש המוסלמי." הרצאת תגובה במ

 .כללה האקדמית כנרתמ(, 24.10.2013 -חשון תשע"ד  'כ) בארכיאולוגיה גלילית

 

מבט משתנה תרבותי." הרצאה במסגרת כנס 'העוני כמציאות וכמשל ודימוייו באמנויות'  –"עוני 

 אביב.-(, באוניברסיטת תל2014בפברואר  5-4 –ה' באדר א' תשע"ד -)ד' 23מותר 

 

“Architectural and Artistic Changes and Developments in Transjordanian Churches 

under Islamic Rule,” lecture in: SOMA 2014, 18th Symposium on Mediterranean 

Archaeology: “Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone,” April 24-26, 

2014 at Wrocław, Poland.  
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“Design of the Eucharist space in the churches of the Holy Land.” lecture in: ARAM 

Forty Second International Conference: Religious Offerings and Sacrifices in the 

Ancient Near East, 20-22 July, 2015 n the Oriental Institute at the University of 

Oxford, England (confirmed). 

 

 רשימת תערוכותאוצרת 
Curatot: List of Exhibitions 

 
 

1998-1999 Curator of the exhibition “In the Light of the Menorah: Story of a 

Symbol” in celebration of  the 50
th

 anniversary of  the State of Israel, on 

behalf of the department of archaeology (Bronfman Wing) of the Israel 

Museum, Jerusalem; taking part in the preparation of the catalogue that 

accompanied the exhibition and included a scholarly article by myself. 

 

 הגלריה לאמנות מבשרת ציון  – "בית האמנות"אוצרת ב

 :מבשרתה בהעמות* תערוכה קבוצתית של אמני 

 היא חבס(-)לי פז והועד האמנותי-"כן לא שחור לבן" אוצרים שלמה הר           

           (29.2.08-18.1.08 .) 

 

 תערוכה קבוצתית: אמנים צעירים ילידי מבשרת* 

 דור ההמשך, אמנים צעירים ממבשרת ציון וסביבתה: –"בשורות ראשונות"                 

 ד אהרונוביץ, דניאלה אזולאי, שי אזולאי, מתן בן טולילה, דליה גוטליב,ור                

 גלי גרינשפן, יונתן הירשפלד, גיל יפמן, אלדד מנוחין, אלון קדם, יעל רוכמן,                

 (.22.11.08-17.10.08לי היא שולוב ועירית שור )                

 היא חבס.-ולי בוא שולהי לי ,אוצרים: שי אזולאי                

 

 * תערוכה קבוצתית : של אמני העמותה 

 (21.2.09 – 16.1.09" השתקפויות " )             

 היא חבס(-)לי והועד האמנותי אוצרת רבקה פלד               

 

 * תערוכת יחיד של אמן מחוץ למבשרת ציון

 (17.3.09-27.2.09" רבדים " יעל שפירא )              

 היא חבס, טליה טוקטלי-אוצרות: לי              

 ( 17.3.09שיח גלריה: האוצרות והאמנית )              

 

 * תערוכת יחיד: צילום

 " מעשה בעם שהקים מולדת " שמואל יוסף שוויג. מאוספי בוקי בועז               
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               (16.5.09-17.4.09) 

 היא חבס-ז, ליאוצרים: בוקי בוע                

                 

 חי-* תערוכת צילום בשיתוף המוזיאון הפתוח בתל

 (5.12.2009-30.10.2009) צילומים של הצלם פטר מירום -" II"שירת האגם הגווע            

 היא חבס-אוצרים: בוקי בועז ולי            

 

 * תערוכת יחיד

 פלדרבקה ססובר  -"לחוף אותו הים"             
 (23.1.2010-18.12.2009)ציורי הילדים בעזה על פי צילומים של ניר כפרי             

 היא חבס-אוצרת: לי            

             

 * תערוכת יחיד

 (9.7.2010-28.5.2010לי היא שולוב ) –"עבודה עברית"             

 היא חבס-אוצרת: לי             

 

 ם"תערוכה במסגרת "מנופי* 

 (3.11.2011-28.10.2011סימון קרנץ ויעל רוכמן ) –"מרכז קליטה"           

 היא חבס-אוצרת: לי           

 

 * תערוכה קבוצתית

 (20.4.2013 – 8.3.2013טל בר ונעמי הדרי ) –"אזור דמדומים"          

 היא חבס-אוצרת: לי         

 

 במסגרת מנופים יחיד תתערוכ* 

 (27.11.2013-19.10.2013) תמר הירשפלד" השחורה ממבשרת וונוס"        

 היא חבס-ליאוצרת:         

 ( 19.10.1013שיח גלריה: האוצרת והאמנית )       

 
 * תערוכת יחיד

 ורד טרי –"געגועים לעברית"           
          (10.4.2014-15.3.2014) 
 11:00שעה ב 15.3.2014 -פתיחה חגיגית ושיח גלריה           
 היא חבס-אוצרת: לי          

 
 * תערוכת יחיד במסגרת מנופים ובשיתוף חברת אזורים בבית ארזה, מוצא

 הילה ליזר בג'ה –"יצירה מחפשת בית"              
 12.30בשעה  24.10.2014 –פתיחה חגיגית ומיצג              
 14.00בשעה  31.10.2014  -נעילה ושיח גלריה עם האמנית והאוצרת              

 היא חבס-אוצרת: לי             
 

 


