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 צינה בחטיבת דובר צה"ל, בדרגת סרןק 2013-2019 שירות צבאי

בכתב  גבוהה, כושר ביטוי נוש ברמהחסי אידע ומקצועיות, י מילוי מגוון תפקידים הדורשים  

לחץ ועמידה ובעל פה, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. העבודה מתאפיינת בתפקוד תחת 

 בלוחות זמנים קצרים

 דוברת אגודת יהודה ושומרון 2017-2019 תפקידים

ה חיילים נולצד פיקוד על שמכתבים ודוברים מקבילים ניהול קשר עם דברור מבצעי ושוטף,   

 פרויקטים וימי עיון תקשורתיים, בניית תכניות עבודה .ועבודה מול מפקדים בכירים וקצינה

 קצינת הפקות טלוויזיה 2016-2017 

לבניית הפקות  וגופי תקשורת טלוויזיוניים , תכניות מקורניהול קשר מול חברות הפקה

 תם לפועל.נטריים והוצאדרות דוקומסבנושאים צבאיים. בניית רעיונות לסרטים ו

 מצטיינת דובר צה"ל, אלוף מוטי אלמוז 2017 

 ב"מצעד החיים" בפוליןנציגת דובר צה"ל במשלחת הרמטכ"ל  2017 

 בזמן אמתניהול צוות של צלמים ועורכים ליצירת כתבות ואייטמים ודברור המשלחת 

 מפקדת צוות מתעדים מבצעיים בפיקוד המרכז  2015-2016 

תוך תכנון  משימות התיעוד )סטילס, וידאו ועריכה( ולוניהצלמים לוחמים פיקוד על עשרה 

 לוח זמנים וסנכרון בין מסרי הדוברות לתוצרים ויזואליים בתקופת גל הטרור

  מדור כתובה בענף תקשורת ישראליתב מש"קית 2013-2015 

 שיח שוטף מול כתבים ועורכים.בעיתונים הארציים,  ופרויקטים תקשורתיים ייזום כתבות

 איתן"ו"צוק  "שובו אחים" מבצעי במסגרת דברור

 מקבילים מצבאות העולםלצד  משלחת דוברות של ארגון נאט"ו בגרמניהנציגת צה"ל ב 2018  הכשרות

 ()בית הספר לקצינים 1פלוגתית בבה"ד מצטיינת  -קורס קצינים 2015

 קורס מש"קי דוברות בכירים  2014

 קורס היסוד של דובר צה"ל 2013

   

פעילות 

 חברתית

 והתנדבותית

 במפגשים שבועיים חונכתכשימשתי במסגרתה "אח בוגר"  עמותתתנדבות בה 2015

 ות מטעם תנועת הצופים בעיר שדרותשנת שיר 2012-2013

ומרכזת הדרכה  רשג"דיתמדריכה,  בגבעתיים, בהם בתנועת הצופים מגוון תפקידיםביצוע  2009-2012

 בשבט "איתן" בדרום תל אביבכמו כן, התנדבות שבועית בוגרת. 

 פעילה במועצת הנוער העירונית בגבעתיים 2009-2011

   

 לגיה ותקשורתמגמת ביו גבעתיים,, צבי-שמעון בןתיכון  2010-2013 השכלה

וניים . את לימודיי התיכ"ל אנגליתיח 5, יקהטיח"ל מתמ 5 ,תקשורתיח"ל  5, ביולגיהיח"ל  5  

 לימודית וחברתיתמתי בהצטיינות סיי

   

 מצוינתשפת אם. קריאה, כתיבה, דיבור, שליטה  –עברית   שפות

 כתיבה, שליטה טובה מאוד ,קריאה, דיבור –אנגלית   

   

 נתנה על פי דרישהית ותלצהמ  המלצות


