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 שירות צבאי

 חיל הים +חיל הרפואה  -  2015-2018
 משקית ת"ש+קצינת ת"ש, שחרור בדרגת סגן.

חודשים יצאתי  9. שובצתי כמשקית תש במפקדת חיל הים . לאחר 11לקורס משקיות תש בבהד  1.2.15התגייסתי ב
ושיבוץ כקצינת תש  יחידות מקרפ"ר) מפקדת קצין  11לקצונה וסיימתי קורס קצינים בהצלחה רבה. השלמת ת"ש בבהד 

   יחידות במרכז הארץ . 8הרפורה הראשי( . מפקדת של משקיות ת"ש, 
 יציאה לקורס קצינים  •
 משקיות תש . 12פיקוד של  •
 נסיון פיקודי  •
 נסיון מקצועי בתחום  •

 השכלה

 , תיכון בן צבי. בגרות מלאה במחול  -השכלה תיכונית : 2013-2015
יחידות גיאוגרפיה. סיימתי בהצטיינות,  5יחידות ו 5בתקופת התיכון למדתי בבן צבי בקרית אונו , הרחבתי מגמת מחול 

  ת מלאה .בגרו
 כאוריגרפיה אישית-בריקוד בגרות 100ציון  •
 תעודת הצטיינות בסוף הלימודים בתיכון  •
 השתתפות בטקסים ואחראית על הכנת הריקודים הרלוונטים  •

 נסיון תעסוקתי

  היום –  2017

 

הרך עד גילאי תיכון.  גילאי  ,היפ הופ וגא'ז לירי , מורה וכוריאוגרפית לג'אז רקדנית •  

הסטודיו של גלית בלחסן, המרכז לריקוד גבעת שמואל,     מורה בסטודיואים הבאים: •

 סטודיו באלנס ומתנס  לזרוס בפתח תקווה . 

ובעלת תעודת הסמכה מטעם   להיפ הופ  ניסיון רב בעבודה מול ילדים בתחום. מורה   

בן צבי". בוגרת להקת  בית הספר למקצועות הספורט. בוגרת מגמת מחול בתיכון "

 : מיכלכגון  הלהקה הייצוגית של גלית בלחסן. רוקדת לצד אמנים רבים בארץ - אופוריה

 הקטנה, מני ממטרה, מותק של פסטיגל, עומר אדם ועוד.

 

על  ריקוד על עמוד אצל  ניב  זה כחודשיים  שיעורים ללמוד מחלתי תבנוסף לכך ה •

 גרדוס 

חדשה להיפ הופ " השתתפות בפרוייקט  בסוכנות  • Gmt"   

 
 
 

    8-5, מדריכת מחול גילאי מורה למחול – 2016 –  2016

 מורה לגא'ז , היפ הופ  •

 מותק בממלכת הקרח   - 7, מותק של פסטיבל רקדנית – 2015 –  2015

 עבודה עם אמני ילדים. •

 הופעות בכלל הארץ +השתתפות בקליפ הרשמי  120 •

 , בוגרת מגמת מחול   רקדנית   – 2015 –  2013



 תיכון בן צבי 

 סיום מגמת מחול בהצטיינות •

 כיאוריגרפיה אישית -בהגשת ריקוד בגרות  100ציון  •

 תולדות המחול , מודרני , קלאסי , אנטומיה , כאוריגרפיה.-יחידות מחול 5 •

, כגון: . למדתי תחת מורים מובלים בתחום, בוגרת ורקדנית בסטודיו למחול של גלית בלחסן  ניתרקד – היום –  2002
 גלית בלחסן .יחי חכם, נופר חסן , גיל הרוש , אב

 הסטודיו של גלית בלחסן 

מיכל הקטנה , השתתפות בקליפ "זגורי אימפריה", הפקות לטלויזיה וקליפים , רקדנית בהפקת -הפקות ילדים •
 לבולי""טולי ב

 סולנית מופע סוף שנה וקבלת מלגה •

 : היפ הופ, גא'ז, גא'ז לירי, מחזות זמר, סטספס, ריקוד אירי , מודרני , קלאסי ,6למידת כלל הסגנונות מגיל  •

 פוינט שוס.  •
 
 

 -נוסף  עיסוק
 

 תחום הכושר:
יונלי, תעודות: מאמנת אישית, אימון קטינים, אימון פונקצ 4סיום קורס מאמנות חדר כושר באוקטובר האחרון . בעלת  

 ומאמנת חדר כושר . מוסמכת עזרה ראשונה . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


