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 השכלה
 

 2017-2019: תואר שני (MA) באנימציה, Royal College of Art, לונדון, מסלול אנימציה נרטיבית
●Excellent :בימוי, עיצוב ואנימציה לסרט גמר, ציון 
●Flash ותוכנת Toon Boom העברת שיעורים לסטודנטים לתואר שני: הנחיית סרטי גמר, יסודות תוכנת 
 עבודת תזה (Dissertation) בנושא הומור יהודי בקולנוע●
 כתיבה והצגת פרזנטציות בשפה האנגלית●

 

 2008-2012: תואר ראשון (BFA) במחלקה לאמנויות המסך, בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
 התמחות במסלול אנימציה קלאסית●
 בימוי ואנימציה לסרט גמר - הוקרן בפסטיבל אסיף 2012 ובפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה●

 

 2002: בגרות מלאה במגמת מוזיקה, תיכון אמי"ת, רחובות
 

 ניסיון תעסוקתי
 

 2019-2020: אנימטור וחבר בצוות תגובות אנימציה בסרט איפה אנה פרנק בבימוי ארי פולמן
 תגובות ותיקונים לאנימציות שנעשו באולפנים בחו"ל●
●Toon Boom Harmony אנימציה קלאסית בתוכנת 

 

 2017: במאי, אנימטור וסטוריבורדר בסטודיו פוינק
●After Effects יצירת קליפים, פרסומות וסרטי תדמית בתוכנת 
 אנימטור בסרט All Actual Life Is Encounter שהוקרן בפסטיבל קאן 2018●

 

 2017: הרצאה לחיילים במחלקת גרפיקה בחיל המודיעין, בסיס הקריה, תל אביב
 פירוט שלבי הפקת סרט אנימציה, משלב התסריט והבימוי ועד הפוסט-פרודקשן●

 

 2016-2017: מים שקטים - סרט קצר בפרויקט "פנים. יום. זיכרון" של בית-אביחי
 בימוי, אנימציה ועיצוב דמויות●
 ניהול הפקה, הובלת צוות של 6 אסיסטנטים●
 הסרט היה מועמד לפרס בפסטיבל אסיף 2017●

 

 Chief Animator :2015-2016 בסרט אגדת המלך שלמה בבימוי חנן קמינסקי
 תגובות ותיקונים לעובדי הקלין-אפ והאינביטווין●
●TV Paint אנימציה קלאסית בתוכנת 

 

Baby First TV 2013-2015: במאי, אנימטור ומעצב דמויות בערוץ 
 יצירת קליפים מוזיקליים, סרטים וסדרות לגיל הרך●
●Flash, Illustrator, Photoshop, After Effects עבודה בתוכנות 

 

Shortcut Playground 2013: אנימטור בסטודיו 
●Flash מיקמק - סדרת אנימציה לילדים. אנימציית קאט-אאוט וקלאסית בתוכנת 

 

 2012-2013: ראש מחלקת רינדור בסרט הקולנוע כנס העתידנים בבימוי ארי פולמן
 אחריות על workflow תקין בין מחלקת האנימציה ומחלקת הפוסט-פרודקשן●
 ניהול צוות עובדים במחלקת הרינדור●
●Toon Boom Harmony אנימציה קלאסית וצביעה בתוכנת  

 

 שליטה מלאה בתוכנות:
●Adobe: Flash, After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator 
●Toon Boom Harmony 
●TV Paint  

 
 שירות צבאי

 2003-2006: חובש קרבי בגדוד MLRS של חיל התותחנים
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