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 ומורה לעריכה. offlineעובדת בתעשייה כעורכת  .37ילידת ת"א, בת 
וסרט עלילתי באורך  מספר סרטים דוקומנטריים ערכתי - 2007בג'אמפ קאט בשנת  סיום הלימודים מאז

מלא אשר השתתפו בפסטיבלים והוקרנו בטלוויזיה בארץ ובעולם. ומגוון רב של סרטים קצרים, טריילרים, 

  קליפים, וסרטי קונספט.

 והמקצועי . כמורה, אני משלבת הן את הידע הטכני -Avidבנוסף אני מלמדת עריכה מקצועית על תוכנת ה

 כעורכת סרטים בתעשיית הקולנוע.השנים לארוך שרכשתי הידע האישי והן את 

  לימודים
 

 , מסלול עורך אמן, ג'אמפ קאט.Avid masterלימודי עריכה   2007-2008
B.A 2003-2006  .במדעי ההתנהגות ואמנות במסלול האקדמי של המכללה למנהל 

 
 

 ניסיון מקצועי
 

 טלעדשל  מחלקת הפרומוב עורכת שכירה    2016-2018
 

 הוראה
 

 מורה לעריכה בבצלאל בחוג לצילום.    2015-2016
 צרים ובמאים בכלי העריכה השונים.מנחה אישית ליו    2010-2015
 מורה לעריכה בבית הספר לעריכה ג'אמפ קאט.    2007-2014

 
 קולנוע עלילתי

 
 , פסטיבל חיפה.עומר טובי -במאי -"כלבי צייד" 2015
 ו.זי-שרון בר -במאיעריכה נוספת,  –" 514"חדר  2011
 אורי פרוסט -במאי ,"אני פה" סרט קצר 2011
 איתי לב. -"מלח ים" במאי  2009
2009 “Made in Tel Aviv ”.סרט קצר על קולנוע ישראלי עבור מוזיאון ת"א 

 
 דוקומנטרי

 
  "הנמוך עם הטוקסידו" שלמה ארצי            2017
  נורית אגוזי -במאית "נורה"            2015

2013-2014  "Love in Yiddishאיתי לב -"  במאי    
 ויס דוקו. 2014, פסטיבל ירושלים ססיליה לוינסון -"הטריק" במאית  2013-2014
 יס דוקו, ברק רותם -"אריזות" במאי  2013-2014

 אבתיסאם מראענה-בלוג מהכפר הפלסטינאי סוסיא, במאית וידיאו ""לא מחוברות           2012
  "פריחת הרותם"            2012

 רועי לינדנבאום -במאי –"סיפור באור וצל"   2011-2012
  ARTE עם ערוץ קופרודקציהשגיא בורנשטיין  -" במאיהסיפור האחרון של פראנץ קפקא"  2009-2011
 .2011דוקאביב                    

 אדם מחפש אהבה" מרכז כישורי חיים."           2008
 רננה רז. -במאיתסרט דוקומנטרי עבור פסטיבל רחוב בבת ים     2007       
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 טלויזיה
 

 פרומואים עבור יס קולנוע ישראלי 2017-2018
 תוכנית כלכלה -וגרים חשבוןס           2016
2014           2Shot הפקות 
 קודה הפקות -"מחוברים"            2013
 המון הפקות שני פרקים דוקומנטריים –"פסטיבל הפסנתר"             2012

 "סוגרים חשבון" הטלויזיה החינוכית  2010-2011
 .  Loop -מונית הכסף             2009

 
 טריילרים

 
 רפי פרסקי עבור הדסטארט.          2015
 טיזרים עבור מפלגת "ארץ חדשה".          2013
  טריילר למופע של דיוויד ברוזה והתזמורת הפילהרמונית          2011
     idan k & movement of rhythm פרומו להופעה          2011
  .יהלי גת -במאי  2009בל ירושלים איך אומרים במבה בערבית" פסטי”טריילר לפיצ'           2009
 טריילר עבור סרט דוקומנטרי של הבמאי עמית רון.          2008

 
 קליפים

 
 שלמה ארצי 2016-2018

 רפי פרסקי 2018
 רועי פרייליך 2015
  אסף ארליך 2015
 גלי אלון  2015
 סיון דהן  2015
 זוהר פרסקו    2014
 פסיכו קעקועים  2013
 סבינה ולדמן וברי יוגב  2013
 רועי פרייליך  2013
 דיויד ברוזה  2011
2011  The Greenbaums feat. Geva Alon  
  רביד.-קליפ עבור ההרכב לרוז 2009
 ".MADCODEחברת " -קליפים למשחקי וידיאו 2008

 
 פרסומות

 
2011 "tsubo"  - עבור שופרא בהונות    
 "קוקה קולה סאמר לאב"  2011

 
Showreel 

 
  אלי אלטוניו 2011
 שירה וילנסקי   2009

 
 ו ארט וידיא

 וידיאו ארט בשיתוף עם האמנית דפנה שלום. 2009
 ז'אנר תיאטרון תמונע.-קליפים להצגת יחיד של השחקנית עלית קרייז במסגרת פסטיבל א 2007
 וידיאו ארט עבור האמנית וידיאו טלי נבון. 2007


