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  יליד ירושלים, 1980. הוכשר כשחקן ועוסק בעיקר בעשיית תיאטרון, משחק, כתיבה, בימוי ותרגום.
 עברית ואנגלית (שפות אם).שפות:

 
 הכשרה
 בוגר שלוש שנים בסטודיו למשחק של יורם לווינשטיין.2004-7

 זוכה מלגת הצטיינות קרן שרת.2005
 רותי דייכס - משחק מול מצלמה2013
  צ׳אבק.2020

 
 פרסים

 פרס המחזה הטוב ביותר 2013 מאת קיפוד הזהב בשביל ״תיאטרון רפרטוארי״
 מקום ראשון, פרס ההצגה הטובה ביותר בפסטיבל STOFF בשוודיה 2014 בשביל  ״תיאטרון רפרטוארי״.

 פרס המחזה הטוב ביותר 2015 מאת קיפוד הזהב בשביל ״התינוק של בן שיטרית״
 מקום ראשון, פרס ההצגה הטובה ביותר בפסטיבל Comic 7B ברומניה בשביל ״תיאטרון רפרטואר״.

 פרס ״הדואט הטוב ביותר״ 2019 בפסטיבל הפרינג׳ באיסלנד בשביל ״תיאטרון רפרטוארי״.
 פרס הבמאי הטוב ביותר ופרס קונספט ל״מנג אמוק״ בפסטיבל Comic 7b ברומניה, 2020.

  ציון לשבח בסרט הקצר Premium Service" בפסטיבל אוטופיה, 2020.
 

 ניסיון מקצועי
 

 בימוי
 

 ״תיאטרון רפרטוארי״ (בשותפות עם ארז דריגס). פסטיבל אדינבורו 2012 + 2013, הופעות ופרסים2012
 בשוודיה, הולנד, לונדון, רומניה, איסלנד והרצה בתיאטראות פרינג׳ בתל אביב.

 ״מנג אמוק״ - במאי משנה לסאשה אנגל ליצירת סולו בתנועה לפסטיבל מחול שלם בירושלים. זוכה פרס 2013
 במאי ופרס קונספט בפסטיבל Comic 7b לשנת 2020.

 ״האפי האור״ - בימוי מחזה מקורי בפסטיבל תיאטרון קצר בצוותא.2017
 ״לימונים לימונים לימונים לימונים לימונים״ מאת סאם סטיינר.2018

 
 כתיבה ותרגום

 
 תרגום ובניית מבנה מחדש של ״תיאטרון רפרטוארי״ מאת אלדד כהן יחד עם ארז דריגס.2012
 תרגום בורות מאת אריאל ברונז ומרינה בלטוב. (תמונע)2013
 תרגום ״מסעות אודיסאוס״ מאת רועי חן. (גשר)2015
 תרגום ״ליזסטרטה״ מאת אודי בן משה ואלי ביז׳אווי. (הבימה)2016
 תרגום ״דון קיחוטה״ מאת רועי חן. (גשר)2016
 ״המעצבן״ של סאם בובריק (תיאטרון חיפה).תרגום2017
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 "The Apple and the Tree" - כתיבת תסריט לסרט פיצ׳ר מלא יחד עם גיא אדלר. אסף ברנשטיין עורך2017
  תסריט, בהפקת Kodiak Films (מפיק: מוריס פדידה).

 ״האפי האור״ - כתיבת מחזה קצר (בשותפות עם ארז דריגס).2017
 תרגום ״המנהרה״ מאת רועי חן בשביל המכון למחזאות ישראלית ותיאטרון גשר.2018
  ״קן״  - כתיבת מחזה קצר.2018
 תרגום ״התינוק של בן שיטרית״ מאת אלישבע גרינבאום. (אנגלית)2019
 תרגום ״המדריך למטייל בורשה״ מאת הלל מיטלפונקט (אנגלית)2019
  "Many Me״ כתיבתתסריט לסרט קצר.2019
  ״פרו ורבו״ - כתיבת תסריט לסרט באורך מלא (יחד עם יובל ינאי)2020
 תרגום ״חמישה קילו סוכר״ מאת גור קורן (אנגלית)2020

 
 

 משחק
 

 המלט, שייקספיר, תיאטרון הקאמרי. בבימוי עומרי ניצן (תפקיד גילדנשטרן)2007
  משחקים בחצר האחורית, עדנה מזי״א, תיאטרון הקאמרי. בבימוי נועם שמואל (בתפקיד אסף סחרוב)2007
 החגיגה, תומס ויטנברג, תיאטרון הקאמרי. בימוי חנן שניר (תפקיד קים) 2008
 כנר על הגג, ג׳וזף סטיין על פי סיפורו של שלום עליכם, תיאטרון הקאמרי. בימוי משה קפטן (תפקיד2008

 פרצ׳יק)
 מקבת, שייקספיר, תיאטרון תמונע. בימוי לילך דקל אבנרי (תפקיד מקבת)2008
 רוחות, איבסן, תיאטרון תמונע. בימוי יעל קרמסקי (תפקיד אוסוולד)2009
 מישהו בדרך הנה, יון פוסה, תיאטרון תמונע. בימוי לילך דקל אבנרי (בתפקיד השכן)2009
 אדם גייסט, דיה לוהר, תיאטרון תמונע. בימוי לילך דקל אבנרי (תפקיד אדם גייסט)2010
 אדיפוס המלך, סופוקלס, פסטיבל ישראל. בימוי יגיל אלירז (תפקיד אדיפוס המלך)2010
 מפגש באינסוף, קלאוס מאן, תיאטרון הרצליה. בימוי דורון תבורי. (תפקיד קלאוס מאן)2010
 מעגל הגיר הקווקזי, ברטולד ברכט, תיאטרון הקאמרי. בימוי אודי בן משה (סימון חאחאווה, הסמל)2011
 הכתובה, אפרים קישון, תיאטרון הקאמרי. בימוי משה נאור (בתפקיד בוקי)2012
 תיאטרון רפרטוארי, אלדד כהן. בימוי יפתח אופיר וארז דריגס (תפקיד המחזאי וקצמן)2012
 קומדיה של טעויות, שייקספיר, תיאטרון הקאמרי. בימוי משה קפטן  (תפקיד אנטיפולוס מאפאזוס)2012
 אורזי המזוודות, חנוך לוין, תיאטרון הקאמרי. בימוי אודי בן משה (אמציה)2012
 בית ספר לנשים, מולייר, תיאטרון הקאמרי. בימוי אודי בן משה (בתפקיד הוראס)2013
 מנג אמוק, מקורי, פסטיבל מחול שלם. בימוי סאשה אנגל (מונודרמה בתנועה)2013
 המורה לתנ״ך, יוסי יזרעאלי, תיאטרון תמונע. בימוי יוסי יזרעאלי (תפקיד רמי גלעד)2013
 אמא קוראז׳, ברכט, תיאטרון הקאמרי. בימוי אודי בן משה (תפקיד אייליף)2013
 כולם היו בני, ארתור מילר, תיאטרון הקאמרי-חיפה. בימוי משה נאור (תפקיד כריס)2013
  ארנב אדום ארנב לבן, נאסים סולימנפור, תיאטרון תמונע.2013
 התינוק של בן שיטרית, אלישבע גרינבאום, תיאטרון תמונע. בימוי מור לידור. (מונודרמה)2014
 יהודים בשנגחאי, שיאנג דרמה. בימוי שו ז׳ויין (תפקיד פרנק שטרן/אברהם)2015
 זונות מלחמה (War whores), מאת אור בן עזרא. לונדון. (בתפקיד השגריר)2017
 הכוזרי, יוסי יזרעאלי, תיאטרון תמונע. בימוי יוסי יזרעאלי (בתפקיד החבר)2019
 המדריך למטייל בורשה, מיטלפונקט, סטיכטין ריינבואו אמסטרדם. בימוי יפתח אופיר (בתפקיד יוסף)2019

 
 



 קולנוע וטלויזיה
 

 לה לה לנד, סדרת ילדים, בתפקיד פולי - פוקס קידז.2008
 הרצח של תום הרנדל, סרט טלויזיוני, רופא.2008
 ראש גדול, סדרת נוער, שקד.2009
 מסכים 2 , סדרת דרמה (yes) בתפקיד רועי - בבימוי יונתן גרופינקל.2009
 עיניים פקוחות לרווחה, סרט דרמה, אברך ישיבה, - בבימוי חיים טבקמן.2009
 שתזכי, סרט קצר, אורי - בבימוי הדס כהנא שלוסל.2010

 2010    בסרט The Essential Killing,  בתפקיד קבלן אמריקאי. בימוי ירזי סקולימוסקי.
 בסרט Amazing Love, בתפקיד יאהז. בימוי קווין דאונס.2012
 דבר על מקום הימצאם, בתפקיד יזהר. בימוי יאלי ברגמן.2013
 בסרט Microtime, בתפקיד ברני אקשטיין. בימוי ניר יניב.2013
 סברי מרנן, סדרת טלויזיה קומית. בתפקיד מייק. 2014
 ילדי הסתיו, סרט אימה, בתפקיד ג׳ף. בימוי איתן גפני.2016
 בסדרת Greenhouse Academy של Netflix מאת גיורא חמיצר. בתפקיד סוכן אף בי איי פרי.2017
2017.Phillipe בתפקיד Der Tel Aviv Krimi בסדרת שרה שטיין 
 המסע המופלא בהיסטוריה, סרטי ״בלוגר״ למוזיאון הכותל באינטרנט מאת רון אסולין. בתפקיד הבלוגר.2017
 בסרט הקצר the Guardian, מאת עמית רודרמן. בתפקיד מייקל המלאך.2018
 בסרט הקצר Premium Service, מאת איתן גפני. בתפקיד ״האיש בכסא״. זוכה ציון לשבח בפסטיבל2019

  אוטופיה 2020.
 


