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, הקשרים(. כותב ביקורות ורצנזיות  2016מבקר ספרות וכותב 'דעות'. ספרו הראשון 'לרגל עבור מקום אחר' )
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 בקולנוע, אוניברסיטת ת"א תואר ראשון  2002-1999

 לימודים לתואר שני, ספרות אנגלית ועברית, אוניברסיטת בן גוריון ות"א       2003-2007

 

 נסיון מקצועי 

 ספר פרוזה 'לרגל עבור מקום אחר' הוצאת 'הקשרים' ו'כנרת זמורה'   - 2016

 . כותב ביקורות ספרות ב'הארץ ספרים'. לא סדיר  -היום  –2012

טרי ואיש שווק במור קורן פסיכומטרי וכותב בהארץ, "דעות", והארץ, "תרבות  מורה לפסיכומ      2014 -2013

 וספרות" )פרסום סיפור קצר בעמוד הראשון למוסף זה(.  
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 טרי בחברת אנקורי ומבקר ספרות ב"מעריב" מורה לפסיכומ     2012-2013

http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/485/262.html 

299.html/47/ART2/505/http://www.nrg.co.il/online 

 

 מורה לפסיכומטרי בחברת "הייקיו", מבקר ספרות ב"מקור ראשון" וכותב "דעות" בעיתון הארץ.    2011-2012

http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1848477 

 

 קור ראשון" מבקר ספרות בעיתון "מ   2010 -2011
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 בלדר ואחראי משמרת, המופקד על משלוחי                                                                                             –יטחון בלדר במשרד הב   2009 – 2011

 מסווג היוצא ונכנס אל משרד הביטחון. הקריה, תל אביב.   חומר                       

 שר     -אהוד ברק )ושרים נוספים     מאבטח בבתי שרים. בית שר הביטחון 2006 – 2009

 חיים רמון(                                                         –המשפטים פרידמן והמשנה לראש הממשלה דאז                      

 מבקר ספרות, קולנוע וטלוויזיה באתר "ואללה תרבות"   2006 – 2009

http://e.walla.co.il/?w=/270/1145966 

http://e.walla.co.il/?w=/273/1181423 

 

 צר, אחראי משמרת ומנהל מסעדה במסעדת ג'קו מאכלי ים בת"א מל 2002-2005

 , קיבוץ מעברות  מורה לקולנוע בביה"ס התיכון רמות חפר  2001-2002

 מורה לקולנוע בפנימיית "הדסה נעורים" בבית ינאי במסגרת פרויקט יוצרים של "שידורי קשת"   

 2תחקירן לסרט דוקומנטרי בבימוי הגר קוט, לערוץ 

 הפקות ערוץ הילדים, נגה תקשורת עוזר במאי ב

 מפגשים למתחילים  12( 2006-07סדנת כתיבה בפרוזה )
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