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 השכלה ולימודים:

 

  באוניברסיטת  תואר שני בקומפוזיציה אני מתחילה  2021אוקטובר

 . חיפה)התקבלתי(

 

  סטודנטית בחוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה . -עד היום 2017אוקטובר 

 

 2014-2015  נבחרתי להשתתף בתוכנית הרוחבית של מדעניות העתיד

 בטכניון.

 

 2012- 2015 :וני בטייבה במגמות מחשביםרלימודי תיכון בבית ספר עי . 

 

 2015  בפעם השנייהמדעניות העתיד"נבחרתי להשתתף  בתוכנית " 

 רחובות.-תוף עם מכון ויצמןבשי ום הפיסיקה לתלמידים מצטיינים בתח

 

 2013 .הצטיינות באליפות בתי הספר בריצה 

 

 2008-2014-  למדתי בבית ספר למחוננים . 

 

 2008-2009 .זכיתי במקום שלישי מחוזי בתחרות המתמטיקה של הקאסמי 

 

 2007-2008 של הקאסמי. קום שני מחוזי בתחרות המתמטיקהמזכיתי ב 
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 פעילות בתחום המוסיקה :

 2019קיץ  הייתי בסבב הופעות עם קרוואן אורקסטרה בגרמניה. 

 .כנרית בתזמורת הערבית יהודית של אוניברסיטת חיפה 

  אצל פרופסור תייסיר אליאס  )שיעור פרטני(במסגרת הלימודיםלומדת מוסיקה

דרויש דרויש המוסיקאי וגם אצל  )ראש החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה(

 בחיפה.

 2018-2020 – בטירה . מורה לכינור  לגיל הרך בקֹונסרבטוריון 

 2017-2018: יצוחו ערבית יהודית של תל אביב בנהבתזמורת הנוער  השתתפתי

 .של נזאר חאטר

 2018-מבלים  פרטית של מוסיקאים צעיריםמשתתפת בלהקת אנס -עד עכשיו 

 .  שנפגשים ומנגנים כל שבוע בחיפה

 2015- ראשוןן מסוגו בעיר במרכז תרבות   יזמתי ארגון של קונצרט מוסיקאלי

 .בטייבה 

  10השתתפתי בתוכנית טלוויזיה שנקראת "קול האומנות" ששודרה בערוץ. 

 

 קצת על עצמי:

מוסיקה בשבילי היא אויר לנשמה, היא חלום ילדות שלא היה קל להגשים 

 אותו. אני

ניגנתי בכינור לפני שהתחלתי את הלימודים אבל הבהירו לי מאז ומתמיד 

 שלא אוכל 

להתמקצע בעתיד ולהמשיך את הלימודים האקדמאים בתתום זה כי אני 

מוסיקה היא תחביב ולא מקצוע ומגזר שמרני שמבחינתם  באה מסביבה 

 "נחשב" שבחורה| יכולה להמשיך בו.



מרגישה ברת מזל שזכיתי להגשים חלום ילדות, ומתכוונת להשקיע הם 

 בלימודים 

  התאורטיים והן בפן המעשי כדי לנסות להמשיך בתחום האקדמיה ובעיקר 

הקומפוזיציה, להיות דוקטורנטית למוסיקה ולהוות מודל לבחורות להעז 

 וללמוד מקצוע זה .

רי ביצוע שיעואליאס במשך שנתיים זכיתי ללמוד אצל פרופסור תייסיר 

 בכינור שהביאו לשיפור משמעותי באיכות הנגינה שלי שנתייםבמשך 

לימודי מוסיקה לא מהווים מבחינתי סתם אמצעי לקבלת תואר  -

אקדמאי שנותן כרטיס לעולם העבודה, אלא נדבך חשוב בחיים וחלק 

אינטגרלי מהמהות שלי שמלווה אותי בכל מקום ובכל עת, אני  בלתי

מוסיקאית בראש וראשונה ואח"כ בחורה ערביה ישראלית שבמקרה 

 .שואפת גם להגיע רחוק

מוסיקה היא הייעוד שלי בחיים, כשאני שמחה אני מנגנת וכשאני  -

עצובה אני מנגנת ועוד יותר טוב. אם אני נוסעת לחו"ל /לאי בודד הדבר 

ראשון שלא מוכנה להיפרד ממנו הינו הכינור האדום שלי שהפלך ה

 י.לסימן היכר של

, קשה לי להתעורר מוקדם ואני אוהבת   אני בן אדם לא חרוץ במיוחד -

אולם בלימודי המוסיקה גיליתי אני אחרת שמוכנה לקום מוקדם,  ,לבלות

מוכנה להשקיע בעבודות או באימונים אישיים בנגינה בכיף  ,בהתלהבות

 אצלי.ובאנרגיות חיוביות שמעולם לא התוודעתי שהן קיימות 


