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 לימודים:
 

 בוגרת בהצטיינות ממחלקת הקולנוע, מנשר לאומנות 2020 –  2015 ●
 

 2019זוכת פרס העריכה בפסטיבל סרטי הסטודנטים בתל אביב, 
 "בחורה עם מזלג בעולם של מרק" –בור עריכת הסרט הקצר ע

 
 עריכה:

 פרימייראדובי ו AVIDשליטה מלאה על 
 

2020  

 ראות נעורים שלום אהבה"שנה לאלבום "להת 25משינה של להקת עורכת וידאו ארט מופע  •

 דק'( בבימוי: עמליה זילברשץ בנאי. 15(, עלילתי, )Good Times"גוד טיימס" ) •

 כאןלחברת הקוסמטיקה "מאליס", ניתן לצפות בחלק מהם  םשיווקייכת סרטונים ריע •
2019  

 דק'( בבימוי לינה חולופוב. 40"מאדה ראשה", דוקומנטרי ) •

 ."כאןעורכת בתוכנית "ערב טוב אירופה" בתאגיד השידור " •

 כאןניתן לצפות בה  "דודה" בבימוי יעל לייבוביץ' )חמישה פרקים( סדרת הרשתעריכת  •

 דק'( 15שם", עלילתי )-"אי •
2018  

 , 2018הסרט הקצר בפסטיבל ירושלים  , זוכה פרסדק'( 22עלילתי ) ,"בחורה עם מזלג בעולם של מרק" •
 2019 רבחמישייה של פרסי אופי ועמדמ        
 . 2019בפסטיבל סרטי הסטודנטים תל אביב  פרס העריכה זוכה         

 דק', בבימוי ירדן סבג. 20"סנופקין", עלילתי,  •

 "סוכן תרבות" -עורכת וידאו בתאגיד השידור הציבורי "כאן", תכנית הלילה היומית  •

 דק'(  15"קיץ", עלילתי ) •

 בנאי-דק'(, בבימוי עמליה זילברשץ 12"לילה בעיר", עלילתי ) •
 
2017-2018 

 

 כאןסרטונים שערכתי ניתן לצפות ב, VOCATIVעורכת וידאו בחברת המדיה  •
2017 

 "מועדון תרבות". –"כאן", בתוכנית היומית בתאגיד השידור הציבורי עורכת וידאו  •
2016  

 דק'(  25במגוון ערוצים בארה"ב ) אשר שודרה  Israel in Style-של תוכנית האופנה ראשית עורכת  – iltvעורכת וידאו ב •
 

 עריכת קליפים:
 
 / יובל בנאי 'מיין ולא שיכור אני' 
 / יובל בנאי ושלומי ברכה 'הקיץ בסוף  אהבה'
 / משינה 'קול השמיעו' 
 / מרקו פולו )אלישע בנאי ואלדר ברנטמן( 'רוצה שאת מה'

 
 

 : ועריכה הפקהתסריט, בימוי 
 

 2020,  דק' 23"את ואני", עלילתי, 
 זוכה פרס הסרט המצטיין בלימודי הקולנוע במנשר

 2019,  דק' 15עלילתי, "אי שם", 
Slamdance film festival 

Pendance 

 2018, דק' 15"קיץ", עלילתי, 
San Diego Jewish Film Festival  

London Discover Film Awards  
Rome Independent Film Festival  

SHORT to the Point  
MOSCOW SHORTS ISFF 

DUMBO FF NYC 

 2017,  דק' 13"ראשז", עלילתי, 
NewFilmmakers Los Angeles 

RGU Film Festival Scotland 
 CHELKINOFEST Russia 

Long Short film festival Israel 
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