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אזרחות :ישראלית.

תאריך לידה24.2.1987 :

השכלה:
יסודית" :בית ספר סביון וגני יהודה" .2003- 1994
תיכונית" :תיכון מקיף יהוד" ,בגרות מלאה (מקצועות מוגברים :תאטרון אנגלית ומתמטיקה)

.2005- 2003
אקדמאית – תואר ראשון :2010-2013
)BA with Honors in Practical filmmaking, Met Film School (University of West London
כולל התמחות ב – ( Cinematographyצילום).
(פסיכומטרי)712 :

השכלה נוספת:



דיפלומה ביסודות הקולנוע (שנה אחת)– "מנשר" (מכללה לאומנות).
דיפלומה בתסריטאות (שנה אחת) – "מנשר" (מכללה לאומנות).

:)ניסיון עבודה (פילמוגרפיה
: בימוי והפקה,כתיבה
)zealous film and art festival, London(  בריטניה, לונדון,) – סרט קצר2011( בשר
. בריטניה, לונדון,) – סרט קצר2011( Slugs
. ישראל,) – דוקומנטרי קצר2011( רימון
.)Virgin Media Shorts(  בריטניה, לונדון,) – סרט קצר2011( האודישן
. בריטניה, סקוטלנד,) – סרט אקספרימנטלי קצר2012( Nature is Ever at Work







בריטניה/פולין/ ישראל,2013 ,)Auschwitz On My Mind( לזכור ולא לשכוח



- פרודוקציה עם חברת ההפקה הפולנית- קו.סרט גמר שצולם בפולין וישראל
.2014  היה מועמד לפרס אופיר לסרט הקצר.Propeller Film
:)2013  ערוצי טלוויזיה מאז יוני7- פרסים ו16 , פסטיבלים130 בחירה רשמית (מעל
Munich Student Film Festival – ARTE Award, Palm-Springs international ShortFest, BFI
London international film festival, Jerusalem international film festival, Sarajevo
international film festival, Hamburg international short film festival, Leeds international film
festival, InterFilm Berlin short film festival, Seattle International film festival, Molodist Kiev
international film festival – Special Mention, Cinema Jove Valencia Int Film festival , Tel Aviv
international student film festival - Cilect Panorama, over 18 Jewish Film Festivals (including
Best Short Film – Jerusalem Jewish film festival), Zadar Film Forum – Best Short Film,
Camerimage International film festival, MEDIASET Italy, SBS and more.

.)2016  (מתחילים הפצה ביולי. סרט קצר עלילתי.2016 , ישראל,""שבע דקות
–  מענק פיתוח ומענק הפקה מקרן גשר ("פרויקט שבע.הופק ע"י גרין הפקות
.)"קצר על הדרך



: )פרויקטים בפיתוח ובשלבי הפקה (כתיבה ובימוי
:מה שקרה בפולין – פיצ'ר עלילתי בעברית בשלבי גיוס תקציב



.)Akson Studio, Warsaw(  פולין- ) ישראל (נורמה הפקות:קו פרודוקציה
:מענקים
.* קרן פיתוח מקרן הקולנוע הישראלי
* "הסיפור שלנו" – השתתפות בפורום הפיטצ' הבינלאומי פסטיבל חיפה
Polish Film Institute - * מענק מיוחד
2015  – פסטיבל ברליןBerlinale Talent *





ניפגש על החוף – סרט עלילתי קצר 20 ,דקות ,ישראל – בשלבי פוסט.
 – Tateפיצ'ר עלילתי באנגלית בשלבי פיתוח (חברות הפקה מעורבות).
שמח – סדרה קומית בשלבי פיתוח.

תאורה וצילום:
( The spotted cougar – DOPסרט קצר)2010 ,
( End of the line – DOPסרט קצר )2011
( Thunder thighs – DOPקליפ ללהקה קילמונג'אמבו)2012 ,
( Goldfish – Camera Operatorסרט באורך מלא בשלבי פוסט )2013
( To make much of time – Gafferסרט קצר)2011 ,
( The last zombie – Gafferסרט עצמאי קצר)2011 ,
( Cleaning up – Sparkסרט עצמאי קצר)2011 ,
( The elves and the poo-maker – Sparkסרט עצמאי קצר)2011 ,
( Why can't you see – Sparkקליפ)2012 ,
( Mall-appetite – Focus pullerסרט קצר)2011 ,Official selection – LA Shorts ,

ניסיון קולנועי נוסף:
עורך תסריט –  ,Tadpoles, 2013, Singaporeסרט קצר בבימויו של איוון טאן.
()Jury award – Locarno International Film Festival 2013
ע .במאי (השלמות) – אנה ,סרט קצר בבימויה של אור סיני.
()Best Short Film – Cannes Cinefondation 2016
ע.הפקה – "הפסקת אש" (גרין הפקות) ,2013 ,סרט באורך מלא.
ע.הפקה – ה"כפר" ,2013 ,תכנית ראליטי.
בימוי וצילום סרטי תדמית שונים (מנורה מבטחים MEGO ,tridom ,ועוד)
ניסיון עבודה נוסף:




 -2008-2010הוראה פרטית – בעיקר מתמטיקה ועזרה לליקויי למידה.
 – 2008-2010חקלאות (עבודה בחוות שונות באירופה ובפרדסים בארץ).
 – 2016- 2013סרטי חתונות ,תדמית ,ואירועים.

מידע נוסף:




שפות :עברית – שפת אם .אנגלית – שליטה מלאה .איטלקית – שליטה
חלקית.
תעודת צלילה ( 2כוכבים – .)expert diver
רישיון נהיגה :קטגוריה  .Cרישיון נקי.

