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 :2020עורכת וידאו ב"כאן" תאגיד השידור הישראלי.
עורכת וידאו בחברת וידאו הד  -סרטוני תדמית.
עריכת וידאו לדוקו קצר עצמאי.
 :2019עורכת וידאו בחטיבת החדשות "כאן" תאגיד השידור הישראלי.
עורכת וידאו ב"קשת"  -תוכנית חי בלילה ותוכנית נקסט.
עורכת וידאו בחברת פרסום " – "Pareto Solutionסרטוני פרסום באינטרנט לארה"ב.
בשלבי עריכה של פיצ'ר דוקומנטרי על להקת ". "Anna RF
עריכת טריילר לצורך גיוס כספים לסרט דוקומנטרי.
:2018
עורכת וידאו ב"כאן" – תאגיד השידור הישראלי.
עריכת טריילר לסרט דוקומנטרי "."Wagogo Music
עריכת סרט דוקומנטרי  "Wagogo Music" -סרט העוסק במחקר על ז'אנר במוזיקה האפריקאית.
:2017 - 2016
עורכת וידאו  -בחברת קסטינה הפקות  -תוכנית "מועדון תרבות"
עורכת וידאו באתר וואלה!NEWS
:2015-2016
עורכת וידאו באתר כלכליסט ,במסגרת התפקיד עריכת כתבות לאתר ,בין היתר ,ניתוב תמונה של תוכניות
מוקלטות והקלטת סינקים )(o.v
צלמת רינג בתוכנית ריאלטי האח הגדול p.i.v
: 2015 – 2014
מנהלת אולפן בערוץ  , i24newsחדשות מזרח התיכון ,ערוץ המשדר חדשות ותוכניות אקטואליה לאינטרנט
ולמדינות ברחבי העולם בשלוש שפות שונות ,אנגלית צרפתית וערבית .כחלק מתפקידי ,אחראית על ניהול שוטף
של האולפן .התפקיד כלל תקשורת ועבודה מלאה מול כל הגורמים הרלוונטיים בינהם במאי ,מפיק ,אורחי
התוכנית ,טכנאי סאונד וכלל חדר השידור .בנוסף התפקיד דרש עמידה בתנאי לחץ ,לוח זמנים ,הגדלת ראש
ואחריות רבה.
:2014
צלמת רינג בתוכנית ריאלטי האח הגדול עונה 6
נסיון תעסוקתי:
השתתפתי בפרויקטים שונים:
:2012 – 2013
מלגת לימודים בליווי פרוייקטים שונים ל"מגבית קנדה" ,יצירת סרטונים ברחבי הארץ למען עידוד
תרומות הקנדים היהודים לארץ .תפקידי :צילום ועריכת הפרוייקטים.
צילום תוכנית טלוויזיה "זמן מיסטיקה".
1

צילום ועריכת קליפים של הופעות חיות.
צלומי אירועים שונים )תיעודי(.
צילום סרטוני הדרכה למט"ח.
במסגרת הלימודים השתתפתי בשני סרטי גמר:
האחד כע.תאורה
השני כצלמת ראשית .סרט זה משמש כפרוייקט הגמר שלי בלימודי קולנוע במכללת
תל-חי.
במסגרת הלימודים עסקתי במספר תפקידים בהפקות של הסרט הקצר :בימוי ,סאונד ,תאורה ,עריכה,
צילום .התפקידים העיקריים היו צילום ועריכה.
קורסים:
:2010
:2015

קורס צילום סטילס בבית הספר "קמרה אובסקורה".
קורס צילום סטודיו מקצועי בסטדיו גברא.

השכלה:
:2002-2005
:2010-2013
שרות צבאי:
משק"ית ביטחון מידע במודיעין .בית הספר לקצינים ,בה"ד.1
: 2005-2007
במסגרת התפקיד נדרשתי לעבוד תחת לחץ ,לתאם בין גופים שונים ולעבוד סביב השעון.
מחשבים:
תיכון ע"ש "ברנר" בפתח-תקווה ,תעודת בגרות מלאה.
לימודי קולנוע וטלויזיה במכללת תל חי.

תוכנת עריכה – ADOBE PREMIERE, ADOBE PHOTOSHOP ,AVID MEDIA COMPOSER
שפות:
עברית )שפת אם(.
אנגלית )שליטה מלאה( דיבור וכתיבה.
**המלצות ותיק עבודות ינתנו בהתאם לדרישת התפקיד**
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