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2002  Central Saint Martins, University of the Arts London 

 םילשורי ,בוציעו תונמאל הימדקא לאלצב 1999-2003
 

 יעוצקמ ןויסינ
 ןג תמר ,בוציעל הטלוקפה ,בוציעו הסדנהל הובג ס"יב 'רקנש' ,הצרמ 2005-2022
 ופי-ביבא לת ,תונמאל הללכמ 'רשנמ' ,הצרמ 2021-2022
 יטרפ וידוטסב רויצ לש הקיטקרפו הירואיתב םיסרוק ,הרומ 	2006-2022

 
 תוגלמו םיסרפ

 טרופסהו תוברתה דרשמ ,םייאמצע םירצויל ןרקה קנעמ  2022
 הירפירפב תונמאל הכימת ,תונמאה ליבשב ןרק ,הכורעתל קנעמ  2020
 םילשורי בוציעו תונמאל הימדקא לאלצב ,ספדהל קורטש ןמרה סרפ  2003

 לארשי-הקירמא תוברתה ןרק ,תיטסלפ תונמאב תרש ש"ע הגלמ  	2002-2004
 לאלצב ,תיתוזח תרושקתל הקלחמה ,םידומילב תונייטצה סרפ 2000-2001
 לאלצב ,תיתוזח תרושקתל הקלחמה ,םידומילב תונייטצה סרפ 	1999-2000

 
 דיחי תוכורעת

 ופי-ביבא לת ,תילוח ,'םיימש תרובק'  2021
 ופי-ביבא לת ,׳אנינח׳ הירלג ,ןושרג השמ םע תפתושמ הכורעת ,׳לחז׳  2019

 םילשורי ,׳97 ופי׳ הירלג ,׳איגה רעש׳  	
2018	  'Attending', ופי-ביבא לת ,׳ץוביק׳ה הירלג 

 יראבב הירלגה ,לקנרפ הואנ םע תפתושמ הכורעת ׳רהה ילגר'
 יכדרמ די ,הנד הירלג ,'םימה וק'  2017
 ירבכ ,תיפותישה הירלגה ,'הליל תרמשמ'  	2016
2015  'Life', ופי-ביבא לת ,ימת תיב  
2011  'It Takes Two to Know One', הביבח תעבג ,תויונמאל זכרמה 
 ופי-ביבא לת ,דרפלא הירלג ,'לגנו'גב הליו'  2010

 
 תויתצובק תוכורעת

 ןיפור ,הרוטרא הירלג ,׳ורדחב םדא תיאר ול׳  2021
 ןורשה תמר ,תיוושכע תונמאל תינוריעה הירלגה ,׳םוהת ימ׳  2020

 םילשורי ,הררסומ השדחה הירלגה ,'תיעבט הלקת'  
 םילשורי ספדהה תנדס ,םושירל תיעיבשה תיצראה הלנאיבה ,'םימשר'   2019
 ופי-ביבא לת ,תונמא לביטספ ,׳הליל תרונמ׳  2018
 הביבח תעבג ,תונמא לביטספ ,׳סנפל תחתמ׳  2017

 דחואמ םייח תעבג ,׳תספרמב םייח׳
 םינרוא תללכמ ,תונמאל ןוכמה ,תילארשי תונמאל הירלגה ,׳הקתיא׳  2016

 ופי-ביבא לת ,24 בונל'צ ,011 סלטא תצובק ,׳יעיברה ריקה׳



 ופי-ביבא לת ,19 ןוקריה ,תונמאב ךשמה ידומילל תינכתה ׳םירגוב תכורעת׳  2014
 ופי-ביבא לת ,תונמאל ופי ןולס ,'םיחרפ םירייצמ םה'

 ופי-ביבא לת ,70 ןוקריב תיללחה ,'קחשמל סנכנ רבכ ,קחשמה תא החוד וא רקבמש ימ'  2013
 אבס רפכ תינוריעה הירלגה ,'התמ וא היח הירלג'

 תונמאל דודשא ןואיזומ ,'םסקה תעש'  2012
 ופי-ביבא לת ,שולש הירלג ,'ןארקוש'

 ופי-ביבא לת ,70 ןוקריב תיללחה ,'תויורבג'  2011
 ופי-ביבא לת ,תיוושכע תונמאל דיריה - 'ירט עבצ'

 םילשורי םינמאה תיב ,םושירל תישילשה תיצראה הלנאיבה ,'םימשר'  2008
 רדנסכלא לחנב תונמא עוריא ,'לחנב םירשג'  2005
  ,לארשי-הקירמא תוברתה ןרק תגלמ יכוז תכורעת - '6 קיטרא'   2004

 ביבא לת תטיסרבינוא ,רביירש הינג ש"ע	תיאטיסרבינואה הירלגה
 םילשורי ,בוציעו תונמאל הימדקא ,לאלצב - םירגוב תכורעת  2003

 ג"ר תילארשי תונמאל ןואיזומה ,לארשי-הקירמא תוברתה ןרק תגלמ יכוז תכורעת - '5 קיטרא'
2002  Central Saint Martins, University of the Arts London 

 
 

 תורצוא
 ופי-ביבא לת תייריע לש םיריעצה תיב 9 ה״אזמ ,תיתצובק הכורעת ,׳עבורמ רטמ׳  2021
 ירבכ ,ימש היילטא ,תיתצובק הכורעת ,׳ארתאד ארמו יחרפ יחרא׳  2020

 ופי-ביבא לת ,היאמ הירלג ,ינענכ לטיבאל דיחי תכורעת ׳ףוג לעב׳
  םע ףותישב תורצוא ,תיתצובק הכורעת ,׳תילוסיפ הפשב רבדמ םושירשכ׳ - וקה ךרואל׳  2017

 ירבכ ,ימש היילטא ,רלדניש רדמס
 

 
 


