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 יעוצקמ ןויסנ

 

 ןורטאיתה םוחתב םיילוהינ םידיקפת

 .ןולוח ,קטידמה ןורטאית ,יתונמא להנמ םויכ-2018

 .לארשי-הקירמא תוברתה ןרקל ןורטאיתה םוחתב ץעוי 2013-2017

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה לש תיגוגדפה הדעווב רבח 2013-2017

 .דוגיאה ימיקמ ןיב .לארשיב ןורטאיתה יאמב דוגיא ,י"תב דוגיאב להנמה דעווב תורבח 2010-2013

 .ביבא לת ,ירמאקה ןורטאיתה לש יתונמאה להנמל יתונמא רזוע 2011-2006

 .קוהיל ,םיילארשי תוזחמל היגרוטמרד ,ל"וחמו ץראהמ תוזחמ לש תורוטקל

  .ופי ביבא לת לש ינשהו ןושארה ימואל-ןיבה ןורטאיתה לביטספ ,יתונמא םואיתו ץועי   

 

 יראוטרפרה ןורטאיתב יומיב

 .רשג ןורטאית ,רלגנפס ויטמ / ׳םינופיפעה ףדור׳  2018 

 .תעגל אנ ןורטאית ,ףודמ קרמ / ׳םיהולאל םיגרוח םידלי׳   

   .המיבה ןורטאית ,דרפש םס / 'הבהאמ םיפרטומ'  2016

  .רשג ןורטאית ,לוה רטיפ / 'תויחה תווח'  2015

   .ביבא לת לש ירמאקה ןורטאיתה ,ריפסקש .ו / 'הילויו ואימור'  2011

  .ביבא לת לש ירמאקה ןורטאיתה ,ץלוהכיז ינויו בהל יש / '17 'ע'  2009

  .ןיסיל תיב ןורטאית ,רירב ןדיבא הירורב / 'הדואר'  2008

 .ביבא לת לש ירמאקה ןורטאיתה ,א"יזמ הנדע / 'תירוחאה רצחב םיקחשמ'  2007

 .ןודנול רטנס המרדה ףותישב ירמאקה ןורטאיתה ,לאומש םעונ / 'רדג'  2006

 

 םידלי ינורטאיתב היגרוטמרדו יומיב

 .ןולוח ,קטידמה ןורטאית ,לאומש םעונ / ׳םילימה ץראל אלפומה עסמה׳  2018 

 .תרופ הנרוא ןורטאית ,לאומש םעונ / 'יפוסה ןווחצינה'  2017 

 .קטידמה ןורטאית ,ןניק-רזל הענ / 'ץעה תיב ידלי'  2016 

 .שפנה ןורטאית ,םגרתמו יאמב ,ויוד בייד / 'תגיותמ'  2015 

   .ןולוח ,קטידמה ןורטאית ,יטרג רואיל / 'טיפו הקנה'  2015

 .עפומ ןורטאית ,ןיירוא ירוא / 'םירבוחמ'  2014

 .רעונל יצראה ןורטאיתה ,בהל ישו לגנא הנפד / 'םילשורי לש בלה'  2014

 .ץוביקה ןורטאית ,לגנא הנפדו בהל יש / 'לולבש'  2014

 .עפומ ןורטאיתו ץוביקה ןורטאית ,בהל יש / 'תירונל יתתנ חרפ'  2013

 .ץוביקה ןורטאית ,לגנא הנפד / 'החטבהה'  2012

 

 



 

 

 

 קחשמל רפסה יתבב יומיב

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,טכרב דלוטרב / ׳ןאו׳צסמ הבוטה שפנה׳  2017

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,הקרול היסרג וקירדפ / 'הבלא הדרנרב תיב'

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,ןיול ךונח / 'םות דע שיובמ'   2015

 .בגנב קחשמל רפסה תיב ןמדוג ,אמות רבור / 'םישנ הנומש'  2014

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,רלגנפס ויטמ / 'םינופיפעה ףדור'  2014 

   .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,ןסביא קירנה / 'םיה ןמ השיאה'  2013

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,ןמליג הקבר / 'תב חקול ןב'  2012

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,יקסבונרב תניע / 'ןקלוו תמוצ'  2011

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,ןיול ךונח / 'תוקוורו םיקוור'   2010

 .ןג תמר ,הירפסה ןורטאית ,יאמב ,הלהגנימ ינוטנא / 'ןתיולה תריש'  2006

 

 םיסכטו םיעוריא יומיב
   .המבה תויונמאל ןכשמה ,ואדיו ילופמס בולישב הכפהמה תרומזת לש טרצנוק 'יילפיר'  2014

  .2 ץורע ,ץראה תרצות תוקפה ,ריפס סרפ סקט יומיב  2012

 .2000 תומיב תקפהב ,ופי ,הגספה ןג ,החיתפה סקט יומיב ,2008 וטנורטאית  2008

 

 ואדיוו דנואס תכירעו תריצי

 .רשג ןורטאית ׳םינופיפעה ףדור׳ הגצהל לוקספ תכירע  2018 
 .רשג ןורטאית 'תויחה תווח' הגצהל יקוויש פילק תכירע  2015

 .בגנב קחשמל רפסה תיב ןמדוג ,'םישנ הנומש' הגצהל לוק ספ תונכתו הכירע  2014
 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,םינופיפעה ףדור הגצהל לוק ספ תונכתו הכירע  2014

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,'םיה ןמ השיאה' הגצהל ואדיו תריצי  2013

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,'ןקלוו תמוצ' הגצהל ואדיו תריצי  2011

 .ירמאקה ןורטאיתה ,'הילויו ואימור' הגצהה לש דועית תכירעו תומלצמ עברא יומיב  2011

 .ביבא לת לש ירמאקה ןורטאית ,'17 'ע' הגצהל ואדיו תריצי  2009

 .ןיסיל תיב ןורטאית ,'הדואר' הגצהל יקוויש פילק תכירע  2009

 .ירמאקה ןורטאיתה ,'תירוחאה רצחב םיקחשמ' הגצהה לש דועית תכירעו תומלצמ עברא יומיב  2007

 .ביבא לת לש ירמאקה ןורטאיתה ,'תירוחאה רצחב םיקחשמ' הגצהל ואדיו תריצי  2007

 .ירמאקה ןורטאית לש םייקווישה ואדיווה ירמוח תכירע 2007-2011

 

 הביתכ

 .קטידמה ןורטאית ,׳םילימה ץראל אלפומה עסמה׳  2018

 .תרופ הנרוא ןורטאית ,'יפוסה ןוחצינה'  7201

 .ןודנול רטנס המרדה ףותישב ירמאקה ןורטאיתה ,'רדג'  2006

 .ןילי המלת ש"ע תויונמאל ןוכיתה ,'תורוכב תכמ'  1998

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 םוגרת

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,הקרול הייסרג וקירדפ / 'הבלא הדרנרב תיב'  2017

 .המיבה ןורטאית ,דרפש םס / 'הבהאמ םיפרטומ'  2016

 .בגנב קחשמל רפסה תיב ןמדוג ,אמות רבור / 'םישנ הנומש'  2014

 .שפנה ןורטאית ,ויוד בייד / 'תגיותמ'  2015 

 .ןייטשניול םרוי לש ודוסיימ קחשמל וידוטסה ,ןמליג הקבר / 'תב חקול ןב'  2012

 .ןילי המלת ש"ע תויונמואל ןוכיתה .ןוטפא ידו'ג/ 'ןזוס םע לופיל'  2002

 

 הארוה
  .ןייטשניול םרוי לש ודוסימ קחשמל וידוטסה ,׳ג הנש תיגוגדפ הדעו 2013-2018
 .יבצ תיב קחשמל רפסה תיב ,קחשמל הרומ 2012-2015

 .תילארשיה הרפואה לש וידוטסה ,קחשמל הרומ 2007-2010

 

 הרשכה / הלכשה

 .תיקחשמ הרשכה ללוכ ,וידרו היזיוולט ,עונלוק ,ןורטאית יומיבב תונייטצהב )BA( ןושאר ראות 2005-2003

  Drama Centre London, University of the Arts 

 .םילגני׳ג ךרועו הנחתה לש תוברתה בתכ .ומורפה תקלחמבו תוברתה תקלחמב ל"הצ ילגב יאבצ תוריש 2001-1998

 .האלמ תורגב תדועת .ןילי המלת ש"ע תויונמאל ןוכיתב ןורטאית תמגמ רגוב 1995-1998
 

 םיסרפ

 .קטידמה ןורטאית לש טיפו הקנה" הגצהל "רתויב הבוטה תינקחשה" סרפו "םידליל הנשה תגצה" סרפ  2016

 .ןיסיל תיב ןורטאית "המב םיחתופ" לביטספ .ץישפיל דדוע/"יירוחאמ רואה הלוע הנה" - יומיבה סרפ  2010

 .'ץיבוניבר ןרק םעטמ ,ירמאקה ןורטאיתב "17 'ע" - יומיבה סרפ  2009

 

   תופש

 )תיסיסב( תיברע ,)תפטוש( תילגנא ,)םא תפש( תירבע


