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 :םיסרוקו הלכשה

 ביבא לת תטיסרבינוא – תיעונלוק הקפהו יומיבב )M.F.A( ינש ראות  - 2018-2020

 Groundlings Theatre & School - היצזיבורפמיאו קחשמ ידומיל – 2016-2018

 Brooklyn College – קחשמו היזיוולט ,עונלוק – יגוח וד ןושאר ראות – 2010-2015

 
 :יתקוסעת ןויסינ
 

  לארשי ,ביבא לת  EBU -ןויזיווריא – הקפה תרזוע   2019
 

 ןתמו תורחתב תופתתשמה תוימואלניב תוחלשמה לש דומצ יווילו לוהינ •
 םתעפוה לש םינושה םיטקפסאה לכב עויס

 יח רודישב העפוהל דעו תורזחה בלשמ תוחלשמה לש םינמזה תוחול לוהינ •
 םלועה יבחרב םיפוצ ןוילימ 200 לש להק לומל
 

 הינרופילק ,סל'גנא סול –Rebel Way  הקפה תרבח – הקפה תרזועו 2 יאמב תרזוע2018-2016 
 

 ,סקופ לש הקפה תורבח ליבשב תורדסו םיטרס םוליצ ןמזב םינקחשו םיבצינ ,תווצ לוהינ •
 ,רפיסול ,)2018(דלונ בכוכ :תמגודכ תורדסו םיטרס( דועו ינסיד ,רנרוו םיחאה ,סקלפטנ
 )דועו יירג לש הימוטנאה ,הצסרוו לש רופיסה

 .הקפהה תליחת ינפל תווצה ןוגראו דויצ תפיסא ,ןיישקול ירויסב תישאר הקיפמל הרזע •
 םוליצ תליחת םרט םינורחאה םיעגרב ולעש  תויתקפה תויעב ןורתפ •

 
 הינרופילק ,הטנומ לא   Zaw Studios -תרבחב יאמב תרזוע 2016-2018

 
 םיעוריאו תומוסרפ לש הכירעו םוליצ •
 רצומ תצפהל דעו post production בלש ךרד ,םוליצ ימי לוהינ לע תוירחא •

 רמגומ
 םוליצה ימי ךלהמב יאמבל עויסו הרזע ןתמ •
•  

 קרוי וינ ,ןילקורב -True Habit  תרבחב םוסרפו תוריכמ תשא 2015-2016
 

 םידבוע 15 לש תוריכמ תווצ לוהינ •
 םימולשת ,תוינפב לופיט תוברל ,תוחוקלל תורישה ןתמ לע האלמ תוירחא •

  שרדנה לכל הרזע ןתמו
 הרבחה לש זיידנ'צרמה תוריכמו תונווקמ תויונח ,טנרטניאה רתא לוהינ •

 
 קרוי וינ ,ןטהנמ – Technology Partners  תרבחב תיביטרטסינימדא תלהנמ 2014 – 2015

 
 הרבחה לש ףיקמ תונובשח לוהינ •
 םיינכטו םייפסכ םיאשונב תוחוקלל הכימתו תוריש ןתמ •
 תוריכמו םיעוריא ,ןמוי תוברל ,הרבחה דרשמ לוהינ לע תוירחא •

 
 

 קרוי וינ ,ןילקורב – De Production תרבחב הקפה תרזועו תכרוע  2011-2014
 

 םיר'ציפו תויח תועפוה ,תומוסרפ :םינווגמ םיטקיורפ תכירעו םוליצ •
 םינמוא לוהינו םואית •
  רופיאו תושובלת ,טס בוציע ,םוליצ דויצ לע תוירחאו םואית •

 
 

 .םא תפש תמרב תילגנאו תירבע        תופש



 


