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 :ריצקת
 
 הקפהב בר ןויסינ יתשכר ,תונורחאה םינשה ךלהמב .הקפה לולסמב עונלוקב ינשו ןושאר ראות תרגוב
 תוצצה תונוש תויעב ןורתפב הצקל הצקמ תוירחא תחקלו תווצ להנל תעדוי ינא .םירצק םיטרס תריציו

 יתיסנתה רשאכ ימצעב יתרציש םירצקה םיטרסה ךרד ןויסינ יתשכר ףסונב .םיעלקה ירוחאמו טסה לע
 .ללוכ ןשקדורפ-טסופה דע ןשקדורפ-הרפהמ הריציה לש ךילהתה לכב
 םוחתב םיסרוק רפסמ יתחקל ליבקמבו אשונב הנדס יתרבע – תומזיה םוחתב יתיסנתה םג הנורחאל
 תועצמאב ישיאה ורופיס תא רפסל םדא לכל רשפאמה טולייפ-טקיורפ יתאצוה םפוסבש רצומ לוהינ
 .תירקסאט-יטלומו הליעי ,תיתריצי ינא .רצק טרס
 
 :יעוצקמ ןויסינ
 

 םיחולשמו תועסה ,הקיטסיגולה לוהינ – )2019-2020( קסד תריכזמ – הקפה תקלחמ – 13 תושדח
 יוניש תלבוה .הנורוקה רבשמו תוריחבה ימי ןוגכ םורח ינמזבו הרגשב קסדה לוהינ .תווצה ישנא רובע
 םינוש םייסיפ תומוקמ ינשב לוהינ – רצונש ךרוצל הנעמכ( ילטיגיד ןפואב לוהינל רבעמו קסדה לוהינב
 תא ןרכנסל ידכ קיודמ םינמז לוהינל תיארחא  .)ןליא הוונ ינפלואו לייחה תמרל דרוה תיבמ רבעמו

  .ןליא הוונל לייחה תמר ןיב תרושקתה תא  יתלהינ ליבקמבשכ יחה רודישב ןפלואל םיחרואה תסנכה
 

  :)2013-2019 ךלהמב( םינוש םיטרס לש הקיפמ
 

 יתואירב אשונב רצומ רובע תמוסרפ -   Upright GO2 תמוסרפ לעופב הקיפמ •
 השרדמה תרגסמב השענ  ילילג רכשא יומיב , "ינוח לש תבה לע היישעמה" טרס תקיפמ •

 לרב תיבב תונמאל
 ראות תרגסמב ישיא רמג טרס  ריפס תללכמ – "םדוק הפ יתייה" – הקפהו תיאטירסת ,יומיב •

  עונלוקב ינש
 תולהנתהו טסה לע םינמזה תוחול לוהינ  ןהכ ימוט יומיב ,"ךיילע הבוח" רמג טרסב יאמב תרזוע •

  .טסה לע לעופב םינקחשה ויהש רעונ ינב לומ
 ןומימב ישיא רצק טרס  לרב תיב תללכמ – "םירחוב אל החפשמ" הקפהו תואטירסת ,יומיב •

 JDC – Israel  לארשיב טנוי'גה ןוגרא
 תיבב תונמאל השרדמה תרגסמב  ןומיר לאינד יומיבב "לכואב קחשל רוסא" רצק טרס תקיפמ •

 לרב
 רמזה לש "טעמ דוע" רישל פילק תקפה  ןגובלנצק הריש יומיבב "טעמ דוע" רישל פילק תקיפמ •

  איבל רימא
   רוא-ןג לאינד יומיבב  "Light The World For Two" רישל פילק תקיפמ •

 
 תרגסמב המלצמ ילולעפו היצמינא :םימוחתב יתכרדה ץיקה ךלהמב - )2015( תרושקת יקיפאב הכרדה
  .םינמזה תוחולב הדימעו םירועיש ןונכת ,התיכ לומ הדימע ללכש רבד .תרושקת יקיפא לש תונטייקה

 הלכשה

MFA 2018 םויס( ריפס תללכמ – הירואיתו הקפה ,עונלוקב ינש ראות( 

BEdFA תללכמ עונלוקל הקלחמה - תונמאל השרדמה ,עונלוקב הארוה תדועתו עונלוקב ןושאר ראות 
 )2015 םויס( לרב תיב

Worklab רובע תדחוימ תינכת יתחתיפ סרוקה ךלהמב .רצומ לוהינו תומזי אשונב סרוק )2018( ביבא לת 
 .םירצק םיטרס ךרד םיישיאה םהירופיס תא םלצל ולכוי ובש עונלוקה םלועמ םיאב וא םיינכט םניאש םישנא

 ימושייב הטילשו )AUDACITY-ו PREMIERE ןוגכ( וידואו ואדיו תכירע ילכב הטילש :םיפסונ םירושיכ
OFFICE ילכו GOOGLE. 

 הדובע ללוכ ריוואה ליחב הקיטסיגול תיקשמכ )2010 טסוגוא – 2008 טסוגוא(  ל"הצ אלמ יאבצ תוריש
 .יאבצה תורישה ךלהמב תוחלשמ יוויל – תילגת טקיורפ .תועיסנ ללוכ םיקפס לומו להק לומ


