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 תיאטרון     
 שם ההצגה  שפה דמות  ההפקה רתחב מיקום  תאריך

  טריו אקרובט עברית מושקה ריקי אשור פסטיבל חדרה  2022
 כמעט גן עדן  עברית שלמה  דניאל זיינטס פסטיבל עכו  2022

עונתי עד  
2023 

 סנטה קלאוס אנגלית סנטה קלאוס הומג'יניישון  שסון לייב –זום 

תיאטרון  ירושלים  2019
 תזוזהב

 מידה כנגד מידה אנגלית , ברנאדיןאסקאלוס
Measure for Measure 

2018-
2020 

בבתי ספר תיכון 
 ברחבי הארץ 

סנטר סטייג',  
 רעננה 

 כולם היו בני  אנגלית ג'ו קלאר 
 All My Sons  

 סטייג' -ה ת.א.בית יד לבנים,  2017
The Stage 

 ספלינג בי אנגלית אבא קארל ואחרים 
Spelling Bee 

תיאטרון  החאן, ירושלים 2017
 וטיאולוגיה 

המלך ג'יימז של 
 ארגון, ספרד

 זכות עליון   אנגלית
Divine Right 

מרכז סוזן דלל,  2016
 ת.א.

 סטייג' -ה
The Stage 

 כמעט נגענו   אנגלית המחשבות של פאול 
Almost Connect 

 

 פרסומות    
 שם שפה דמות  חברת הפקה תאריך

 גנזים  אנגלית מציג בלאושטיין  2022
 מעבדות אנדור אנגלית שופט  סנאפר קריאטיב 2022
 אינטל בחוץ אנגלית יושב ראש פילמה  2022
 מדיק -יו עברית עד מדיליד 2022
 מריוקה  אנגלית עד סטודיו איגלו 2022
 אסותא ב"ח  אנגלית עד מדיליד 2022
 אייטרו  אנגלית מציג אליין  2022
 קרן -עוד חד אנגלית חקלאי  פיירבולט  2022
 ברינג  אנגלית אופה  אוג הפקות 2022
 דריו  עברית לקוח  יניב גיל 2021
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 נטפים אנגלית לקוח \סועד פיקסל  2021
 טורנדו  עברית מנהל קו דו-ויי 2021
 אינטו  אנגלית משקיע אינטו 2021
2021 ICAS קם-אור אנגלית מורה 
 קלטורה אנגלית חקלאי אוסטרלי  קוקורוזה 2021
 אוזן פלא אנגלית עדות וונדראיר 2021
 רהיטי קאזה  עברית לקוח  גרין הפקות 2021
 מגן דוד אדום עברית פצ'יאנת \מורה הפקות גרין 2021
 קנדגו  אנגלית עדות קנדגו 2021
 BEAMM אנגלית מוכר תכשיטים נמרוד עמית 2021
 תל -אוטו עברית בארקן החבר של יהוד  קסקי הפקות 2020
 וידיאו בוסט אנגלית סאנטה קלאוס לייטריקס 2019
 5בלוק  אנגלית לקוח  ג'אט סאט  2019
 אמזון פריים אנגלית מציג מאה בע"מ 2019
 יואסימלטור רפ אנגלית מטופל עם אלזהימר שיחולציות  2019
 טלסופיה אנגלית עדות טלסופיה  2019
 קומבודקס  עברית מאמן מיכאל פטריק-הפנתר הירוק   2019
 מיי מי  אנגלית רון, איש עסקים אודיני 2018
 פלייטיקה  אנגלית נציג פיפא  אודיני 2018
 אי זי  אנגלית טבח סיטיוייז 2018
 טן משכנתאות-טופ אנגלית מנהל בנק אודיני 2018
 ואק מי  אנגלית שודד גוגל 2018
 להשקיע בבורסה עברית רופא און-בר 2018
 רוט-אן אנגלית נהג רוט -אן 2018
 ואלאבוט  אנגלית דובר ואייאר 2018
 היר -בי אנגלית בעל חרש  הפנתר הירוק  2017
 CTRLZאייד -סיס אנגלית בוס לוק אנד ליסן 2017
 אופ-קופי אנגלית איל עסקים  מני ספייר 2017
 ספטקור השקעות  אנגלית עדות סטאט קפיטול 2017
 ורלד -אייד ואסט-סיס אנגלית  IT לוק אנד ליסן 2017
 שופיקס  אנגלית סאנטה קלאוס מני ספייר 2016

 

 

 סירטונים וטלויזיה  
 שם ההצגה  שפה דמות  או במאי  ההפקה רתחב תאריך

 נייט שיפט אנגלית בריאן הפקות אורי עמיתי 2023
 מצות ערלה  אנגלית סבא יוסף  הפקות סוויטש 2023
 הומקאנינג  עברית שמעון  הרב א.ת.א. 2023
 שקשוקה  עברית ון ממןגרש חאן חינוכי  2023
2המדובב  עברית נהג יס 2023  
 חאנשי אנגלית ג'ף  )HOTקסטיה ( 2022
לא משלמים לי מספיק   עברית אברום ם שפיגל מכללת ס 2023

 בשביל החרא הזה 
 ירח במיקום אחר  עברית הרב מכללת ספיר  2022
 גיל עברית רופא א.ת.א. 2022



 אשליות אהובות  אנגלית יו"ר  אלי טובול  2023
 סוף טוב   אנגלית ) VO"ר אמברוז (ד פיא סרטים 2023

(My Happy Ending) 
 פייז ספייס  אנגלית הבוס א.ת.א. 2023
 כמו חדש  עברית השען  א.ת.א. 2022
 העונש  עברית רוח רפאים  קמרה אובסקורה 2023
 רון  עברית פרקליט  א.ת.א. 2022
 שנת שמיטה  אנגלית החקלאי משה  סוויטס הפקות  2022
91אקסודוס  אנגלית בוב הודק גם סרטים 2022  
וחברים דורין   עברית אני\נטה קלאוסס 13ערוץ  2021  
 הדוח היומי  עברית אני\נטה קלאוסס 13ערוץ  2021
2022 HOT  שבאבניקים עברית וולפסון 
אקסטרים אמבוש עברית רוכל \דיפלומט אולפני הרצליה 2020  
 מרסי עברית רמי בוזאנקי נטע רובינזון, מככלת ספיר 2022
 דד אנד הוטל  עברית ליון מפקד מוסד אילן עדרי, אונ' ת.א. 2020
קליפ מוסיקה)סנשיין ( אנגלית דומיננטיבוס  צ'וצי הפקות  2020  
 שם טוב האבי  עברית שופט  דרור פזתמיר בר,  2020

קליפ מוסיקה)(   
 פולסר  עברית איש עסקים גריגורי ירין, אונ' ת.א. 2019
 לכה דודי  אנגלית הכומר ארתור דניאל די נאפי, אונ' ת.א. 2018
 חרידות  אנגלית אב חרדי גרבר, אונ' ת.א שרה  2018
 אנארה אנגלית חבר מועדון  גלי פרוזנסקי, ב"ס אלון 2018

 (טריילר לטלויזיה) 
 עקרון המציאות עברית סמי החאן, ירושלים 2018
 אפה לילית?  אנגלית פרופסור קלאוד גיא שנקרמן, אונ' ת.א. 2017
 לורנס לא חוזר עברית הבוס ג'וזף גריגורי ירין, אונ' ת.א. 2017
 מכביה  אנגלית סבא מרכז בינלאומי, הרצליה  2017
 משרד החוץ  אנגלית כתב חדשות רוגטקה ניהול  2017
 תורה לייב  אנגלית בוס מלחיץ  איסט -שוט 2017

 

   מדיה דיגיטלית   
 שם ההצגה  שפה דמות  או במאי  ההפקה רתחב תאריך

2023 Drama in 10  1971טיסה  אנגלית דל רחיםשאול  
 תורה לייב  אנגלית עצמי  תורה לייב  2022
 השכן  אנגלית השכן  זיוויוד  2021
 שותפה מרגיזה אנגלית בעל הבית  זיוויוד  2021
 אומנה המתקשה  אנגלית אבא זיוויוד  2021
כמוך   בת לרעיךואה אנגלית המלאך זיוויוד  2021  
 פאסטה פאסטו אנגלית שף זיוויוד  2021

     
 אמא בריונית  אנגלית מורה זיוויוד  2021
טו בורח-טו אנגלית אייב הכלב  ל קאוויל אפרי 2021  
 חוסר פוריות  אנגלית איש קדוש זיוויוד  2021
 אני מביישת מהורי  אנגלית אב זיוויוד  2021



 אני שונה ללא איפור אנגלית הבוס זיוויוד  2021
 המתיחה של עמנואל עברית הבמאי קווין רובין  2020

 

   VO\ קריינות   
 ) בדבל אנגלית(

 שם ההצגה  דמות  או במאי  ההפקה רתחב תאריך
2023 VEO יב טריילאקטי קריין  
VPG קריין בלנד סטודיו 2022  – Load Cells 
2022 3D Vision קריין Poseidon 
 VPG -EDOC קריין בלנד סטודיו 2022
 המסע של הרב לוין  קריין רן ניצן  2022
 MeataFora קריין אורי זעירה  2022
 K2View Fabric Demo קריין קיי טיו וייו 2021
2022 VEO קריין Landa – Print is All 

Around Us 
2022 VEO קריין TOMIA 
 The Wagon of Birkenau קריין יבבריז קריאט 2022
 קלטורה חקלאי אוסטרלי  קוקורוזה 2021
 צל של אמת אביגדור פלדמן ביצת עין  2022
 מעבדות ברוקר ן ענ ברוקר 2021
 שנת שמיטה  קריין סוויטשהפקות  2022

 

   וכישרונות לימודים   
  
 דובר אנגלית שפת אם (יליד ארה"ב) 

 קריינות קורס  סטודיו אדג', ניו יורק
, (American Acting Center)מרכז משחק אמריקאי 

 2019-2020מיכאל קייט, 
 קורס משחק ע"פ סטניסלבסקי

 משחק מול המצלמה 2018ניסן נתיב,  דור צוייגנבאום, 
 שיטת מייזנר  2018לאמאבאטי, ג'ו רומרו, 

 אימפרוב 2018לאמאבאטי, נח לוין, 
 סדנה פרטית בשירה  2018, מורן סופר, 2018דניאל שוורצמן 

 ן קאטשופ"יפט"ק יואליצן רפ 2014שמחת הלב, 
 יכולת דיבוב ומבטאים 
, יוצא צבארשיון נהיגה   

 


