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 השכלה: 

 בואנוס איירס, ארגנטינה -תעודה)  ללא( CIEVYCמכללת הקולנוע  –  2010עד   2008

 ארגנטינה ”Rafael Hernandez“ תעודת גמר בי"ס תיכון, בית הספר בינלאומי – 2007עד  2002
 

 שירות צבאי
 

 לוחם. חייל הרגלים, יחידת כפיר, גדוד שמשון. - 2018עד  2016
 ניסיון בעבודה:

2019 
 טין.. במאי רועי פלורנPLAYעוזר במאי שני בסרט הפסטיגל -
 עוזר במאי שני בסרט הקולנוע ״הרפסודה״, במאי עודד רז-
 עוזר במאי שלישי בסידרה לטלוויזיה ״גיבור אמיתי״, במאי ירון שילון-
 מני יעיש, במאי 2״ עונה ודה’ישי בסידרה לטלוויזיה ״גלעוזר במאי ש-

2018 
 ״, במאי שי כנות3עוזר במאי שלישי בסידרה לטלוויזיה ״כפולה, עונה -
 י.במאי ערן ב עוזר במאי שני בסרט הקולנוע ״מתחתנת עם עצמי״, -

 
2015 

 ארגנטינה  -במאי סנטיאגו פאלאבצינו  ,  Hija Unicaעוזר במאי שני בסרט הקולנוע -
 ארגנטינה -במאית : לוקרציה מרטל   , Zamaעוזר במאי שלישי בסרט הקולנוע  -
 ארגנטינה -במאי: אריאל וינוגרד ,  Sin Hijosבמאי שלישי בסרט הקולנוע  עוזר-

 
2014 

 ארגנטינה - הגראנדבמאי רודריגו ,  Al final Del Túnelעוזר במאי שלישי בסרט הקולנוע -
 ארגנטינה -וטרפארבמאי פבלו , El Clanעוזר במאי שלישי בסרט הקולנוע -
 ארגנטינה -במאי סאסר סודרו ,   Historias Breves 12מנהל תסריט בסרט הקולנוע-
 ארגנטינה - ביאסיבמאי מריאנו ,  Historias Breves 11מנהל תסריט בסרט הקולנוע -
במאי מרטין סאסטרה  Cien Anos De Cine Nacional, עוזר  במאי שלישי בסרטים קצרים לקולנוע -

 ארגנטינה -
 ברזיל -ארגנטינה  - ותיאגולו במאי: פאDoidas e Santas ,עוזר  במאי שלישי בסרט הקולנוע -
 ארגנטינה -במאי חואן טאראטוטו  , ) Papeles En El Vientoעוזר במאי שלישי בסרט הקולנוע  -

 
2013 

 ארגנטינה -במאית סברינה פרחי  , Fronterasעוזר במאי שלישי בסידרה לטלווזיה -
 ארגנטינה  -גגליאנו  במאי: דניאל, El Hijo Buscadoעוזר  במאי שלישי בסרט הקולנוע  – 

 ארגנטינה -במאי : מאוריציו ברונטי , Los Inocentesעוזר במאי שלישי בסרט הקולנוע   -



 
 

2012 
 
 ארגנטינה -במאי: דייגו רפקאס , Ley Primeraעוזר  במאי שלישי בסרט הקולנוע  –
 

  2015עד  2012
 פרסומות  שצולמו בארגנטינה 60-עוזר במאי שני ביותר מ

 שפות
 שפת אם -פרדית ס

 טובה מאוד -עברית 

	המלצות יימסרו לפי דרישה


