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 שכלה:ה

   תואר ראשוןE.bd במסלול הסבה לבימוי והוראת תיאטרון סמינר הקיבוצים  בהצטיינות יתרה

(2013-2011) 

  ( 2018תסריטאות בהנחיית אבנר ברנהיימר , סדנאות הבמה) 

 ( 2014שנת התמחות בבימוי בהנחיית גדי רול , סדנאות הבמה) 

 (2007 -2004)  בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה -בית צבי 

 ( 1999-2001שרות צבאי כמורה חיילת) 

 (1999רעות , בגרות מלאה  )-מכבים תיכון מור 

 מלגות ופרסים:

 כתיבת הילד שלא ידע לשאול" -ציון לשבח מוועדת סל תרבות ארצי על ההצגה "איינשטיין(

   2019תאטרון מדיטק. המחזה(

  תאטרון ארצי  .(ובימוי כתיבה) עפיפון"ציון לשבח מוועדת סל תרבות ארצי על ההצגה "דרקון

 . 2018ומועמדות לפרס ההצגה הטובה ביותר לגיל הרך לשנה  .לילדים ולנוער

 על ההצגה "הנשיקה הראשונה" פסטיבל חיפה  ,ופרס ההצגה הטובה ביותר לנוער ,פרס הבימוי

 )עיבוד לבמה ובימוי( 2016

  פרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבלsmallbama2008  על התפקיד בהצגה

 "צוצי".)אוניברסיטת תל אביב(

 בית צבימלגת תפקיד מצטיין שנה א'. –סגל שמוליק  מלגה ע"ש( ) 

 (מקום ראשון בתחרות מונולוגים שנה ב'. )בית צבי -רפאל קלצ'קין מלגה ע"ש  

 ( מלגת תפקיד מצטיין שנה ג'. )בית צבי -פיטר פריי מלגה ע"ש 

 

 

 :תיאטרוןל כתיבה ובימוי

  "2019בצוותא  14/48במסגרת פרויקט כתיבת שני מחזות קצרים "העורלה", "ליל המטאורים . 

 " בימוי: נועם  2019תיאטרון המדיטק,  -הילד שלא הפסיק לשאול" -איינשטייןכתיבת המחזה

 *ציון לשבח מוועדת סל תרבות ארצי. שמואל

 "רבקה וולמן :בימוי  2019 ,תיאטרון אורנה פורת -כתיבת המחזה "המתנה של ג'ק 

  .צוותא תל אביב. 2018בימוי ודרמטורגיה "הולכת ישר בספירלה" מונודרמה מאת שלומית בכר , 

 "2018תאטרון המדיטק חולון  -כתיבה ובימוי "מלך הטבע 

 "2018תאטרון ארצי לנוער  -כתיבה ובימוי "קול הזה"ב שלי 
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  "ציון לשבח מוועדת סל תרבות ארצי,  2017תאטרון ארצי לנוער  –כתיבה ובימוי "דרקון עפיפון*

ל הרך בטקס פרסי הבמה לילדים ההצגה הייתה מועמדת לפרס ההצגה הטובה ביותר לגי

2018 . 

  2017כתיבה ובימוי "נשיקה בכיס" תאטרון המדיטק חולון 

 "2016תאטרון ארצי לילדים ולנוער  -כתיבה ובימוי "הר של ספגטי 

 פרסים בפסיטבל הבינלאומי להצגות  4 -ההצגה זכתה ב –נה" כתיבה ובימוי "הנשיקה הראשו

תאטרון  , פרס המוזיקה ופרס התנועה, פרס הבימויפרס ההצגה הטובה ביותר,  -ילדים חיפה 

 .2016 הנפש

  2015כתיבה ובימוי "כפתור ופרח" תאטרון ארצי לילדים ולנוער 

  2015כתיבה ובימוי "הצרצר והנמלה" התאטרון הארצי לילדים ונוער 

 יעל סלור :יבימו 2014פסטיבל עכו בכורה ביזה יש שפם" צוותא. כתיבה "למונה ל 

  "2014תאטרון כפתור   –כתיבה ובימוי "צבעי היער הקסום 

 "2011תיאטרון המדיטק חולון  -כתיבה ובימוי "האחות של נדב 

 

 משחק בבתי ספר: בימוי ולימוד

 2020 -2019בסטודיו שחקנוא רמת גן.  מנחת סדנאות כתיבה לשחקנים ויוצרים 

 2014-2020. לוד למדעיםתיכון בימאית ומורה לתיאטרון ב 

  2020בימאית פרויקט תיאטרון בתיכון ברנקו וייס מודיעין 

  מודיעין. , קבוצת מעלות לבני נוער מחוננים –בימאית פרויקט "במה מחוננת לתאטרון" בהבימה

2018. 

 2016, טרון בסטודיו "על הבמה" מודיעיןבימאית ומורה לתיא . 

 2012בית ספר "רבין" שוהם. מורה לתיאטרון ב 

 

 

 

 

 

 


