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השכלה 

2017 - היום: לימודי תעודה במסלול המשחק, של מכללת סמינר הקיבוצים ת"א.  
לימודי משחק בבית הספר לאומנויות הבמה של מכללת ״סמינר הקיבוצים״.  

ניסיון מעשי  
משחק בהפקות תיאטרון באורך מלא.  •
עיצוב סאונד להפקות, לרבות עזרה טכנית בבניית תוכניות קיואים. •
דרמטורגיה ועיבוד מחזות. •
כתיבה דרמטית לתיאטרון (מחזאות). •
התנסות מקצועית בבימוי לתיאטרון. •

2015-2012: השכלה תיכונית - בגרות מלאה בתיאטרון , התיכון הארצי לאומנויות ע״ש תלמה ילין.  
לימודי תיכון בבית הספר לאומנויות ע״ש תלמה ילין במגמת התיאטרון - בגרות מלאה עם התמחות 

בתיאטרון בכללי ובהפקה בפרט.   

יצירה 
כתיבה ועיבוד לתיאטרון:  •

כתיבת המחזה ״הסרט שאני חיה בו״, מחזה מקורי (אותו גם ביימתי ושחקתי), שעלה 1.
במסגרת עצמאית, בהשתתפות התנדבותית ובעידוד ותמיכת המכללה (אוגוסט 2019). 

המחזה הועלה חמש פעמים, בפניי שלוש מאות וחמישים צופים. 
עיבוד המחזה ״פרסונה״ (מאת: אינגמר ברגמן. תרגיל מסכם בשיעור משחק. יוני 2019). 2.
שחקנית יוצרת בהצגה ״פילטר 18״ בתיאטרון תמונע (ותיאטרון הבית) (2016-2017). 3.
כתיבת מחזה קצר במסגרת פרוייקט ״48 שעות לתיאטרון״ בתיכון תלמה ילין (מאי 2015). 4.
דרמטורגיה ועיבוד המחזה ״תמונות מחיי נישואין״ (מאת: אינגמר ברגמן. סמינר הקיבוצים. 5.

עתיד לעלות בפברואר 2020). 
בימוי הצגות  •

עוזרת במאי בהפקת ״אני זה מספיק״ (יצירה מקורית. אוגוסט 2018). 1.

עוזרת במאי בהפקת ״תמונות מחיי נישואן״ (סמינר הקיבוצים, תרגיל בימוי ארוך, עתיד 2.
לעלות בפברואר 2020). 

עיצוב סאונד להפקות + בניית תוכנית קיואים:  •
״מהומות קיוג׳ה״ (מאת: קרלו גולדוני. הפקת שנה ג׳. בניית תכנית קיואים לסאונד. נובמבר 1.

 .(2019
״חופשה״ (מאת : כריסטופר דוראנג. סמינר הקיבוצים. יולי 2019). 2.
״מותו של האנרכיסט״ (מאת: דריו פו. סמינר הקיבוצים. פברואר 2019). 3.

קורסים   
יסודות הצילום - בית הספר ״דרך צילום״ (אוגוסט 2013).  •
קורס צילום אצל יעקוב בורשטיין (ינואר 2014). •

תעסוקה 

 .R2M 2016-2017 - עבודה כמלצרית ברשת
התנסות בשירות לקוחות, מכירות ועבודת בק אופיס.  •

2015 – עוזרת מפיקה, אלנבי - בית קונספטים.    
הובלה קדימה של מותג בכיר בחברה. 1.
ע. מפיקה על סטים של פרסומות. 2.
עבודה משרדית (ידע באופיס ובמקינטוש). 3.

שירות צבאי 

2016-2015 - שירות בתור מפיקה צבאית במדור הפקות (להקות צבאיות ותיאטרון צה״ל). 

הפקת אירועים צה״ליים (עד מעמד רמטכ״ל). •
ֿאחראית משלחות חו״ל מטעם הלהקות הצבאיות במהלך 2016. •
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