נעמה בשויץ
0508545227 :טלפון
naamabasch@gmail.com :דוא"ל
נסיון תעסוקתי
– 2020
 עורכת וידאו- אקשן/ דרמת מתח- בלק ספייס
 עורכת וידאו-  סדרת פרסומות- ''מזגני טורנדו
https://www.youtube.com/watch?v=XJCYJ3qw0tw
https://www.youtube.com/watch?v=JwR3P1BY4og
https://www.youtube.com/watch?v=k8n0DXKsMHc
– 2019
 דוקו ריאליטי – עורכת וידאו- 3 הבוזגלוס עונה
https://www.youtube.com/watch?v=tgIwMW9Q1iI
 סרט קומדיה ישראלי – עורכת וידאו- מחילה
https://www.youtube.com/watch?v=jF_5iI4ybkw
– 2018
קיסריה אקספרס – סדרת קומדיה מוקומנטרית – עורכת וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=NLaRbXO_cBM
 סיטקום לילדים – עורכת וידאו- 2 בית הכלבים עונה
https://youtu.be/r-gMxaAoxBk
 דרמה יומית – עורכת וידאו- שלטון הצללים
https://www.youtube.com/watch?v=fy_zd9pdc7E
 דוקו ריאליטי – עורכת וידאו- כמה רחוק
-https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/how_far-s1/VOD
d2e0c8e279f5461006.htm?sCh=af49724959d63610&pId=957463908
 ריאליטי שירה – עורכת וידאו- דה פור
https://youtu.be/VZDi72gFW88

– 2017
 דרמה יומית – עורכת וידאו- פולמון
https://www.youtube.com/watch?v=Gn9rSKVB_FI
 דוקו ריליטי – עורכת וידאו- היום בעוד שנה
https://business.facebook.com/ThisTimeNextYear.Keshet12/videos/1560137750761692/?v=156013
7750761692
– 2016
 ריאליטי לנוער – עורכת וידאו- אנחנו הבנים והבנות
https://www.dailymotion.com/video/x4jpubw
 ריאליטי לנוער – עורכת וידאו- הצלצול האמיתי

https://www.youtube.com/watch?v=kwl8cTWO00k
– 2015
מריו  -סיטקום לילדים – עורכת וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=IBe6CAsY-QU
האח הגדול  - VIP2תכנית ריאליטי  -עורכת וידאו וצלמת רינג
 – 2014גאליס  -הדרך לנוקיה – סרט דוקומנטרי לערוץ הילדים – עורכת וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=Ka7YkMGVZZg
https://www.dailymotion.com/video/x26tnz2
– 2015 – 2013
קלמרים עונות  - 1+3+4סיטקום לילדים – עורכת וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=KzxkZfAtL0c
– 2013
טסט ראשון  -מגזין רכב – עורכת וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=2937hIEosms
אניגמה  -דרמה יומית – עורכת וידאו
https://vod.walla.co.il/episode/2752401
– 2016 – 2012
גאליס עונות  - 1+2+3+4+5סדרת נוער – עורכת וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=nPQIXBDmPdY
– 2014 – 2012
נויורק עונות  - 1+2דרמת פשע – עורכת וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=oHUeEHWhLRU
– 2012 – 2011
חצויה  -הדבר האמיתי  -סדרת נוער – עורכת וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=paQLGRgzrOQ
– 2011
החולמים עונות  - 1+2סדרת נוער – עורכת וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=6RJ5nFL9QVU

עבודה ערבית - 2סדרת דרמה  -דיגיטציה

– 2010
חצויה עונה  - 2סדרת נוער – עורכת וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=CHzMztBJ5o8
– 2009
מגודלים  -ריאליטי שליטה של סלקום – צלמת רינג

https://www.youtube.com/watch?v=V_vBMOAekuE
– 2010 – 2008
האח הגדול עונות  – VIP+1+2תכנית ריאליטי  -צלמת רינג ומפעילת מצלמות רובוטיקה
– 2007
'יוצרים עם קשת'  -קליפ מוזיקלי
https://www.youtube.com/watch?v=NEKtaKUrK_o
שירות צבאי
 - 2008-2006הב"ט  -יחידת ההסרטה של זרוע היבשה
צלמת צבאית ,שחרור בדרגת סמל.
עריכה וצילום של סרטים עלילתיים ,סרטים דוקומנטריים,
סרטי הדרכה ,סרטי תדמית ,שחזורי אירוע
השכלה
 :2006-2004הנדסאי בטלויזיה וקולנוע ,מכללת אורט.
לימודי הנדסאיי מערכות טלוויזיה וקולנוע
קורסים והסמכות
•

קורס מפיקי וידאו להדרכה ,יחידת הסרטה .

שפות
עברית :שפת אם
אנגלית :מעולה

* מחפש עובדים  -נסה ב * --TAZOOZ--

