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 ניסיון מקצועי
בית 2019 "ילדי האקדמיה פרסי זוכת הילדים לסדרת שלישית עונה שניה, במאי             עוזרת

  העץ" עבור
  ערוץ "כאן חינוכית 23"

 בהפקת "יולי-אוגוסט הפקות".
 

 מתאמת הפקה, "סליחה על השאלה" עבור תאגיד "כאן"2019
וכן האקדמיה, פרס זוכת לסדרה השנייה העונה הפקת מתאמת הפקות". "יולי-אוגוסט             בהפקת

 מתאמת הפקת עונה של "סליחה על השאלה" בשפה הערבית עבור ערוץ "מכאן".
 

 מנהלת צוות אירוח אמנים מחו"ל, פסטיבל "מטאור" 2018
כ-50 אירח הפסטיבל בישראל. התקדים וחסר הגדול המוזיקה פסטיבל "מטאור",            פסטיבל

 אמנים והרכבים מחו"ל, וכן עשרות אמנים ישראלים.
 התפקיד כלל:

 ✧ניהול צוות אירוח של ארבעה עובדים
 ✧ניהול צוות של עשרות עובדי שירות

בלהקות, אישי טיפול וכן מלונות, הסעות, התעופה, בשדה VIP שירותי טיסות,             ✧הזמנת
 זמרים ונגנים.

ומנהלי אמרגנים סוכנים, מול התכתבויות מידע, מאגרי בניית כללית, עבודה תכנית             ✧הגיית
 הופעות.

 
 

 מתאמת אירוח בהפקת הסרט  "עשיו", בבימויו של פאבל לונגין, בהפקת חברת2018
 "תותים הפקות"

 ✧ עוזרת אישית לשחקן הראשי הארווי קייטל
 ✧ מתאמת אירוח הצוות הבכיר של הפקת הסרט

 ✧ מתאמת אירוח לשחקנים זרים המשתתפים בסרט.
 ✧ אחראית על אירוח ולינה, הסעות, ושירותי VIP בשדה התעופה.

 
       2018 -2017    עורכת, מפיקה ותחקירנית, "סיפור ישראלי", תכנית רדיו דוקומנטרית ופודקאסט.

התוכנית על כוללת אחריות ולקיחת ראיונות, ביצוע כתיבה, עריכה, הפקה, כלל             התפקיד
  לשידור, משלב הרעיון ועד לתוצאה הסופית.

 
 מפיקה ראשית, סיור הופעות חיות ברחבי ארה"ב של "סיפור ישראלי". 

  המופע משלב קטעים מוזיקליים חיים, קטעי ריאיונות מוקלטים, קטעי וידאו וכן הנחיה סיפורית.
תיאום (יהודיות), ארה"ב ברחבי שונות קהילות עם פעולה שיתופי ייזום היתר בין כלל               התפקיד
ובמהלכו. הסיור טרם הצוות, חברי כלל של הסיור במסע הכרוכה והלוגיסטיקה הממשקים              כלל

  כל אלו מצריכים יכולות הפקה גבוהות, המון תושייה ותקשורת בין אישית מעולה.
 

 2017 – מפיקת קליפ עצמאי - "המילים" / יובל עובד.

 2016 - תחקירנית, עורכת ותסריטאית הפודקאסט "טבע האדם" בחברת יולי-אוגוסט בע"מ עבור ערוץ
 החינוכית.
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 התפקיד דרש עבודת תחקיר יסודית במגוון תחומים רחב, כתיבת תסריט קריינות, הפקה וביצוע
 ראיונות, עריכת סאונד.

 2016 – עוזרת הפקה בתכניות "הפסקת אוכל" ו"חיות במה" בחברת יולי-אוגוסט בע"מ עבור ערוץ
 החינוכית.

 

 

 השכלה
 

 2017 – השתתפות בקורס כתיבה של "סדנאות הבית" עם אשכול נבו ואורית גידלי.

 2015-2016 – "הישיבה החילונית בירושלים"  - מסגרת ייחודית ללימודי יהדות, פילוסופיה, ספרות,
 מגדר, כלכלה ועוד.

 2010-2013 – תיכון יגאל אלון לאמנויות, רמת השרון. סיום בהצטיינות. כיתת דוברי אנגלית.

 ציון בגרות 97 בחמש יחידות קולנוע הכוללת בימוי וכתיבת סרטים קצרים, סיגול מיומנויות כתיבה,
 עריכה, הפקה, צילום ותאורה, וכן לימוד תאורטי מקיף של תולדות הקולנוע, מבע קולנועי, קולנוע

 דוקומנטרי ועוד.

 בשנת 2013 הסרט "רעש לבן" אותו כתבתי וביימתי נבחר להשתתף בפסטיבל הבינלאומי לסרטי ילדים
 ונוער בסינמטק תל אביב.

 צבא

  שירות מלא כמפקדת צוות ביחידת מודיעין 8200.

 במסגרת התפקיד:יכולות הובלה ומנהיגות,  אנגלית ברמה גבוהה, ניתוח מידע מודיעיני רחב, שליטה
 בניהול והובלת פרויקטים אסטרטגיים, עבודה וניהול משמרת תחת לחץ.

 שליחויות והתנדבויות

 2016-2017 – חברה בארגון ההתנדבותי "תבל בצדק" במסגרתו חייתי בכפר בנפאל במשך חמישה
 שבועות. במסגרת ההתנדבות העברתי פעילויות לנשות הכפר בסוגיות רבות כגון שוויון מגדרי, שוק

 העבודה ועוד.

 שפות וכישורים נוספים

 ✧ עברית - שפת אם
 ✧אנגלית - ברמת שפת אם

 ✧ יכולת ניהול צוות ועבודה בצוות
 ✧ תקשורת בין-אישית מצוינת

.Excel, Word, PowerPoint, Premiere, Protools עבודה מול מחשב ושליטה בתוכנות כגון ✧  
 

 

 *המלצות יינתנו על פי דרישה.
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