רקפת בורשטיין
450-1111144
rakefetbu@gmail.com
רח' עמישב  ,14תל-אביב יפו
שנת לידה 4891 -
שירות צבאי  -מדריכת מוזיאונים שנת שחרור 4001 -
השכלה פורמלית
2412-2410

סטודנטית לתואר מוסמך  MAבלימודי תרבות ,התמחות בלימודי מגדר.
האוניברסיטה העיברית

2442-2441

בעלת תואר  B.F.Aהחוג לקולנוע ולטלוויזיה המכללה האקדמית "ספיר".
התמחות בצילום ובעריכה (אוף-ליין ,און-ליין ותיקוני צבעים).

2442-1111

בוגרת תיכון "אורט" קרית טבעון ,מגמת תקשורת.
בגרות עיונית מלאה במקביל ללימודיים מעשיים  -צילום ,עריכה ובימוי.

נסיון תעסוקתי
2410-2414

עורכת וידאו ( – (Avidעריכה במסגרת מהדורת החדשות המרכזית בחדשות
ערוץ  ;2עריכת כתבות חדשותיות יומיות ,כתבות הרחבה וצבע ,כתבות מגזין
וכתבות פרופיל במסגרת מהדורות סוף השבוע וסדרות תחקירים מיוחדים.
חברת החדשות ,ערוץ .4

2410-2441

עריכה וצילום סרטים כעצמאית.

2441-2447

מתרגלת ותומכת טכנית בחדרי עריכה (תוכנות  - )Avid, Final cutמתן מענה
לסטודנטים שנתקלים בבעיה בחומרה או בתוכנה ,סיוע והכוונה ,תרגול ולימוד
התוכנות וליווי של עורכים מתחילים.
המכללה האקדמית "ספיר" ,המחלקה לאומנות הקולנוע והטלוויזיה.

פרטים נוספים
אנגלית :שליטה טובה.

שפות

עברית :שליטה מלאה.

רקע במחשבים

תוכנות (word, power point, excel( office
תוכנות עריכה Avid ,premiere, final cut pro
תיקוני צבע .Color, Avid media composer

ממליצים

ימסרו לפי דרישה

http://rakefetbu.wordpress.com
 ניתן להתרשם מתיק עבודות באתר:
http://www.youtube.com/user/rakefetb?feature=mhee
 ערוץ ביוטיוב
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ניסיון בתחום הקולנוע

2441-2442

במהלך הלימודים במכללת ספיר:
זוכה במלגות הצטיינות במהלך כל שלושת שנות הלימודים.
עוסקת בכתיבת תסריטים ,בימוי ,צילום ועריכה של סרטים דוקומנטריים ועלילתיים.
התמחות בעריכה של סרטים עלילתיים ודוקומנטאריים ובתיקוני צבעים.
עריכת "שיר ערש" ( ,)4009סרט תיעודי 00 ,דק' .הוקרן בפסטיבל קולנוע דרום .4009
אחד מחמשת המועמעדים הסופיים בקטגוריית סרטי הביכורים בתחרות פורום היוצרים
הדוקומנטאריים .2441
עריכת "סטודנט חופשי" ( ,)4008פיילוט לסדרת סיטקום 40 ,דק' .זכה בפיצ'ינג בחסות
זכיינית ערוץ " 2רשת" ומלגת קרן "ספיר" .הוקרן בפסטיבל קולנוע דרום .4008

לאחר סיום הלימודים:
2414

עריכת "מקום אחר" ( ,)4040סרט עלילתי קצר 44 ,דק' ,בימוי :דלית ארנולד.
זכה לתמיכת קרן "גולדפרב" ,פתח את תחרות הבוגרים בפסטיבל קולנוע דרום .2414

2411-2412

עריכת "יובל מחכה לזריחה" ,תיעודי  05דק' ,בימוי :ורד ארגמן.
זוכה פרס הסרט הטוב ,פסטיבל דוקאביב ( 2412בקטגוריית סרטי הסטודנטים);
זוכה פרס הסרט המאתגר ,פסטיבל קולנוע דרום .2412
עריכת "הולילנד" ,תיעודי 04 ,דק' ,בימוי :אנה סומרשף.
זוכה פרס הסרט הטוב ,פסטיבל הקולנוע האנתרופולוגי בגוטינגן ,גרמניה,
.2410 ,Göttingen International Ethnographic Film Festival
זוכה ציון לשבח פסטיבל קולנוע דרום .2412

2412

עריכת "בית המשאלות" ,עלילתי 400 ,דק' ,בימוי :חיים בוזגלו.
נמצא עדיין בשלבי פוסט פרודקשיין.

2410

עריכת "מזל למכירה" ,תיעודי ,בימוי :אנה סומרשף .עדיין בשלבי פיתוח ותחקיר.
בימוי ,צילום" ,רוחות רפאים בשחור ולבן" ,תיעודי ,עדיין בשלבי פיתוח ותחקיר.
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