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1.70אפור     גובה: \ער: בלונדינייירוק     ש\עיניים: כחול  

 תיאטרון    
 (הכל באנגלית)

 שם ההצגה דמות ההפקה רתחב מיקום תאריך
, אסקאלוס תזוזהתיאטרון ב ירושלים 2019

 ברנאדין
 מידה כנגד מידה

Measure for Measure 
בבתי ספר תיכון ברחבי  2018-2020

 הארץ
הפקות שושנת 

 המדבר
 כולם היו בני ג'ו קלאר

 All My Sons  
 סטייג'-ה בית יד לבנים, ת.א. 2017

The Stage 
אבא קארל 

 ואחרים
 ספלינג בי

Spelling Bee 
המלך ג'יימז של  תיאטרון וטיאולוגיה החאן, ירושלים 2017

 ספרדארגון, 
 זכות עליון 

Divine Right 
 סטייג'-ה מרכז סוזן דלל, ת.א. 2016

The Stage 
המחשבות של 

 פאול 
 כמעט נגענו 

Almost Connect 
 מהפקות קודמות:

 עלי הקים, תיאטרון ואסצ'אסטר, לוס אנג'לס  –אוקלאהומה! 
 ניקי, תיאטרון ואסצ'אסטר, לוס אנג'לס –פעמון, ספר, ונר 

 ראש העיר, תיאטרון אקסאטר, ניו המפשייר –בי בי בירדי 

 פרסומות    
 שם שפה דמות חברת הפקה תאריך

 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
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 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

אקסטרים אמבוש עברית רוכל\דיפלומט הרצליהאולפני  2020  
 מרסי עברית רמי בוזאנקי נטע רובינזון, מככלת ספיר 2020
 דד אנד הוטל עברית מוסד ליון מפקד , אונ' ת.א.ידראילן ע 2020
קליפ מוסיקה)סנשיין ( אנגלית בוס דומיננטי 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.אשרה  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

 

 דיבוב  
 אנגלית)(

 שם ההצגה דמות או במאי ההפקה רתחב תאריך
(חתונה)הפקה פרטית  מיקי מאוס וגופי פרטי 2017  

 

 

 

 



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

 קורס דיבוב 2020אולפני אלרום, מיה קדוש וטליה ברקאי, 

, (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   

 


