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 1994 שנת עליה:  הולנד  ארץ לידה:
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 :השכלה

2013-2017: BFA -  מחלקה לאמנות האקדמיה לאמנות ועיצוב"  –"בצלאל       

            ומיצבפיסול  –מדיום מרכזי 

 סיום לימודים בהצטיינות

, HGB, באקדמיה לאמנות Tilo Baumgärtelתכנית חילופי סטודנטים בכיתת אמן של  :2016

 לייפציג, גרמניה.

 אזורי תפן-עלהבבית הספר הדמוקרטי שנות לימוד  12סיום  :2001-2007

 :ואירועים תערוכות

תערוכה קבוצתית, הגלריה החדשה סדנאות האמנים, אצטדיון טדי, , 'דיסאוריינטציה' :2019

 ירושלים. אוצרות: אירנה גורדון

'שיחת מסדרון', תערוכה קבוצתית בסדנאות האמנים, אצטדיון טדי, ירושלים. אוצרות: 

 אורי דרוקמן

 'תור לאמן', ביקורי סטודיו במסגרת פסטיבל מנופים, ירושלים. ניהול והפקה: דביר שקד

תל אביב.  ,90', תערוכה קבוצתית, המקרר, רחוב החשמונאים 3'תערוכת המקרר 

 אוצרות: איריס פשדצקי

 , תערוכה קבוצתית, בית אליאנס, ירושלים )אוצרות והשתתפות כאמן('חג חירום' :2018

, תכנית שהות אמן בגלריה ברבור, ירושלים. שיתוף פעולה עם האמנית 'BNB'ברבור  

 ענת קינן

מעמותה, בית הנסן, ירושלים. אוצרות: קבוצת , אין מקום מרומם יותר ממקלטי הנוכחי''

 סאלה מנקה
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תערוכה קבוצתית של בוגרים מצטיינים מבצלאל ומוסררה, גלריה ', ארבע על ארבע' :2017

 , ירושלים. אוצרות: ורד חדד ושירי אלוני14כורש 

 תערוכת גמר בבצלאל, ירושלים. אוצרות: יעל פרנקקשור ברגליו האחוריות', '  

 :ותומלג פרסים

 מחלקה לאמנות בצלאלהפרס הצטיינות   : 2017

ה של פעילויות לבתי ספר יסודיים בסדנת ההדפס בנייה והעבר -מלגת פרח"י בצלאל  :2016

 במחלקה לאמנות בבצלאל

 :מקצועיעבודה וניסיון 

 ירושלים בסדנאות האמנים, אצטדיון טדי, סטודיו בעלאמן עצמאי  :2019

 בבית ספר תיכון הניסויי, ירושלים )פיסול ורישום( מורה לאמנות -הוראה  

אסיסטנט בקורס פיסול של דרורה דומיני, אקדמיה לאמנות ועיצוב 

 בצלאל, ירושלים

אסיסטנט בסדנת פיסול במחלקה לאמנות, אקדמיה לאמנות ועיצוב 

 בצלאל, ירושלים

אמנים מקצועיים )אתי אברג'יל, תמר לסדנאות פיסול, הקמת תערוכות ואסיסטנט סטודיו 

, דרורה דומיני, זוהר לנדאוסיגלית  – ואמנים נוספים בעבר הירשפלד, רביד פרידמן

 גוטסמן ועוד(

 מרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה. - בית הנסןבמנהל טכני  :2018

מבנה היסטורי לשימור מחמיר תחת ניהול הרשות לפיתוח ירושלים. אחריות לשימור 

עבודה מול ספקים, תיות, המבנה, ניהול אישורי תקינה והיתרים של המקום, אחזקת תש

ניהול לוגיסטי עבור פעילות שוטפת, אירועים, תערוכות וכנסים, ניהול מחסן ציוד ורכש 

 והקמת תערוכות.

 , אקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושליםבלימודי היסטוריה ותיאוריה תחונכות אישי :2016-2017

 גננות, שיפוציםמלצרות, ניקוי בתים,  :2013-2016

תחת  3-6עבודה במעון של ויצ"ו בשכונת התקווה בת"א. מועדונית לילדים בגילאי  :2010-2011

 השגחת משרד הרווחה, תפעול צוות העובדים ותפעול שוטף של פעילות הכיתה,

 ניהול והקמת גינה אקולוגית למעון, בנייה והעברה של פעילויות טיפוליות בגינה. 

 :שירות לאומי

 לאומי במעון של ויצ"ו בשכונת התקווה בת"א )ראה עבודה וניסיון תעסוקתי(שירות  :2009-2010

 סיום שירות בהצטיינות 


