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:השכלה ולימודים אקדמאים

המכללה האקדמית נתניה, תואר שני בתקשורת2016-2017

"בית ברל"בקולנוע במכללת ( ב"י-'כיתות א)גילאית -תעודת הוראה רב2014-2015

סיום בהצטיינות, תואר ראשון במדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה2007-2013

במחלקה לקולנוע, אביב-מנשר בתל–לימודי תעודה בבית הספר הגבוה לאומנות 2005-2009
(Final Cutתוכנת –בימוי ועריכה , התמחות בתסריטאות)

אביב-בית הספר לאומנות בתל, "קמרה אובסקורה"קורס כתיבת תסריט ב2004-2005
האוניברסיטה הפתוחה–" חשיפה"קורס צילום סטודיו וצילום אומנותי בבית הספר 

האוניברסיטה הפתוחה-" חשיפה "בבית הספר ( Photoshopתוכנת )קורס עיבוד תמונה 

:ניסיון מקצועי

בהפקת יולי אוגוסט הפקות”Kiss me before it blows up“ר ’עוזרת במאי שנייה בפיצ• 2019

11י אולפני הרצליה עבור כאן "שהופקה ע" מתיר עגונות"עוזרת במאי שנייה בסדרה • 

YESעבור " שמיים תוכן והפקות"י "שהופקה ע" כדברא"עוזרת במאי שנייה בסדרה • 2018

YESעבור " ברקאי המאיריאבוט"י "שהופקה ע" המנצח"עוזרת במאי שנייה בסדרת הדרמה • 

הכנה לבגרות עיונית, מונדמורה לקולנוע בתיכון רבין תל 2016

שמטרתה לשלב–" אלומה"הכשרות והשתלמויות של מסלול מורות חיילות בעמותת , מנהלת מיונים2017-2012
.ההשכלה הגבוהה והתעסוקה, בני נוער וצעירים במעגלי השירות המשמעותי

,של המסלולהפייסבוקהפקת תכנים לעמוד , ניהול ניו מדיה ורשתות חברתיות
.ניהול תקציב, הפקה ותכנון של אירועים וכנסים לאורך השנה

און-של הבמאי אורי בר" ילדה שלי”10%ר ’עוזרת במאי ראשונה ומנהלת תסריט בפיצ2012

זוכה פרס הסרט הטוב ביותר  , (בקרוב אצלך" )עארסקקבל "תסריטאית ובמאית של הסרט • 2010
,הסרט השתתף בפסטיבל הנשים ברחובות(. דקות20, עלילתי. )א"מנשר לאומנות ת

JCC Manhattan-בפסטיבל ורשה וב, בפסטיבל היהודי בטורונטו
"יוני והמחוננים"–מתאמת הפקה באולפני הרצליה בסדרת מקור לערוץ דיסני הישראלי • 

תדמורעל עידו " אוספים"תסריטאית ובמאית של הסרט הדוקומנטרי 2009
.והוצג במרכז עמיעד ביפו" רגעים של בית"הסרט השתתף בתערוכה 

ל בסוכנות היהודית למחנה  "יציאה לשליחות חינוכית מטעם אגף השליחים למחנות הקיץ בחו2005
. שבצפון אמריקה RAMAHהמשתייך לארגון RAMAH DAROMהקיץ

,השליחות כללה הדרכה חינוכית במחנה קיץ יהודי ויצירת קשר עם הקהילה היהודית במקום
.במטרה לחזק את הקשר בין יהדות התפוצות ומדינת ישראל

:שירות צבאי

בהדרכת נוער בסיכון, בתפקיד מורה חיילת" כפר חסידים"שירות צבאי מלא בפנימיית 2002-2004
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