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השכלה והכשרה
 :2016קורס  ,After Effectsמכללת מנטור
 M.F.A :2007-2011במסלול לבימוי והפקה ,החוג לקולנוע וטלוויזיה ,אוניברסיטת ת"א .התמחות בעריכת וידאו
 B.A: 2004-2007בחוגים לתקשורת ופסיכולוגיה ,הפקולטה למדעי החברה ,אוניברסיטת חיפה
 :2000-2001הסמכה מקצועית בגרפיקה ובהבאה לדפוס ,לימודי תעודה ,מכללת  E.P.Sת"א
ניסיון מקצועי
2019-2020
"המירוץ למליון" עונות " - 7+8רשת"
"האח הגדול  - "VIPאנדמול שיין ישראל עבור "רשת"
2017-2018
"גוט טאנלנט  - "2אבוט המאירי עבור "רשת"
"מחוז ירושלים"  -קודה הפקות עבור "כאן" ,תאגיד השידור הישראלי
"יחידה מעורבת"  -קודה הפקות עבור "כאן" ,תאגיד השידור הישראלי
"היום בעוד שנה"  -קודה הפקות עבור "קשת"
"פושאפ" ,עונה  - 2הוט בידור ישראלי
) 2015-2017עורכת אסמבלי(
"מחוברים פלוס" ,עונות  - 3+4קודה הפקות עבור "הוט "3
"כמה רחוק"  -קודה הפקות עבור "קשת"
"כחולים"  -קודה הפקות עבור "קשת"
"אחותי ג'קי"  -דוקו-ריאליטי ,הוט בידור ישראלי
2011-2017
"עושים גלים" ,עונות  - 7-10תכנית מגזין ,ערוץ 10
2016
"בדרך לריו עוצרים באילת"  -דוקומנטרי קצר עבור ערוץ ספורט ) 5בימוי :בועז רוזנברג(
2014-2015
"מחוברים פלוס" ,עונה  – Connected NY + 2קודה הפקות עבור הוט ) AOL / 3ע .עריכה וניהול טכני(
" - "Indie-Cappedדוקומנטרי עצמאי קצר )בימוי :אריאלה אלוש(
"סניורה"  -סרט עלילתי באורך מלא ,הרוח החיה הפקות )בימוי :טלי אברהמי(
2013
"ניידת החלומות"  -דוקו-ריאליטי לילדים ,ערוץ מאיר
 - Hair Mentorsפרויקט תדמית אינטרנטי ,סטודיו 211
טבע תעשיות פרמצבטיות ) TEVAהעולמית(  -תיעוד מערך העבודה במפעלי טבע ברחבי העולם )צילום ועריכה(

2012-2017
מגוון סרטוני תדמית עבור חברות וגופים שונים כגוןSimilar Web, Cisco, CBC, Applied Materials, Rudi Project :
2012
" - "Paradise Cruiseסרט עלילתי באורך מלא ,פימפה הפקות )בימוי :מתן גוגנהיים( ) -עורכת פיין קאט(
"משחקי אילת הבינלאומיים  - "2012כתבת שטח ,ערוץ הספורט
" / Sounds of Discontentצלילי המחאה”  -סרטון ויראלי )בימוי :גילי נוימן(
ההסתדרות הרפואית  :מוזיאון הרפואה  -עריכת ראיונות מצולמים וגיבוש תמות מרכזיות
2011
"הג'ובניקים"  -סדרה אינטרנטית
"כבאות והצלה בני ברק"  -דוקומנטרי קצר ,ערוץ 8
תוכנות
AVID Media Composer
Adobe Premiere
 – Adobe After Effects & Photoshopשליטה בסיסית
פרטים נוספים
אחראית ,מקצועית ,חרוצה ,עצמאית ,יצירתית ומסורה.
בעלת תפיסה מהירה ,חוש טכני מפותח ,יחסי אנוש מעולים ,סבלנות בלתי נדלית וראש גדול במיוחד.

המלצות יינתנו עפ"י דרישה

