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 נעמה דיין
 14.03.85* תאריך לידה:  naamadayan1@gmail.com דוא"ל: *   052-6860691*  טל:   , ת"א 70הרצל 

 

 ניסיון תעסוקתי
           

 מנהלת תסריט|  נהרש         04-08/2019

 "עומר טובי . בימוי:1" עונה ינייםע 
 

 מנהלת תסריט|  יאת בנאסוליל          02-04/2019

 "דפנה פוליג, אודי כגן . בימוי:2" עונה שיחמ 
 

 מנהלת תסריט| קודה תקשורת      09/18-01/2019

 "כץצחק י. בימוי: אורי 1" עונה צולמיםמ 
 

05-07/2018         ADD  |מנהלת תסריט 

  "בימוי: אמיל בן שמעון1עונה "התחנה . 
 

01-03/2018         ADD  |מנהלת תסריט 

  כץ יצחק . בימוי: אורי1"טרנינג" עונה 
 

 מנהלת תסריט| שמיים תוכן והפקות          07-11/2018

  בימוי: יואב גורפינקל .3"שכונה" עונה 
 

 מנהלת תסריט| פוסט  2פרה          03-04/2017

  בימוי: מיקי גבע. 2"נפלת חזק" עונה 
 

 מנהלת תסריט| סולן הפקות בע"מ                 08/2016

  היי סקול פסטיגל". בימוי: קרן חכמה –מיני פיצ'ר "פסטיכון 
 

 מנהלת תסריט| שמיים תוכן והפקות     12/15-10/2016

  בימוי: אורן שקדי סדרת הנוער "שכונה". של 2עונה 

  בימוי: ענת מנצור  "גנחה"של סדרת הילדים  4עונה . 

  בימוי: יוגב יפתהילדים "בית הכלבים" של סדרת 1עונה . 
 

 2ע. במאי | יולי אוגוסט תקשורת והפקות בע"מ                10/2015

 פיצ'ר "מעבר להרים ולגבעות". בימוי: ערן קולירין 
 

 מנהלת תסריט| סולן הפקות בע"מ                09/2015

  היי סקול פסטיגל". בימוי: רני סער –מיני פיצ'ר "פסטיכון 
 

 מנהלת תסריט| סומיוקו בע"מ           06-08/2015

  פרקים. בימוי: עדי בנימינוב 25סדרת ילדים "ג'ינג'י" בת 
 

 2ע. במאי | נורמה הפקות           04-06/2015

 פיצ'ר "לעבור את הקיר". בימוי: רמה בורשטיין 
 

02-11/2015                teenk magazine |ע. במאי 

 קדס נעלייםפרסומת אינטרנטית ל 

 חבורת הספסל האחורי"שוקו יוטבתה פרסומת אינטרנטית ל" 

  ,"סופרגרופ מיוזיקפהקליפ "בלי תוויות 

 שטראוס"כולם רוצים את הגולד", מילקיגולד  פרסומת אינטרנטית 

 " פרסומת אינטרנטית לאפליקצייתyes go ,לצפייה ישירה "yes 
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03/2015        the bakery  |מפיקה בפועל 

 קפה ג'ייקובספרסומת אינטרנטית ל                 
 

 מתאמת הפקהעוזרת אישית, |  איגוד המפיקים        2014

  2פתי הקשר הצר -כנס איגוד המפיקים הבינלאומי 
 

2014        the bakery  |מנהלת הפקה 

   9עבור ערוץ  אלברפרסומת לחברת 

  ריפארק פרסומת אינטרנטית לאפליקציית 

   ואוריאפרסומת אינטרנטית לעוגיות 
 

 מפיקה מטאפור אינטראקטיב | 2013-1201

  ,הפקת פוסט הפקת ימי צילום 

 בניית לוחות זמנים, מעקב אחר תקציבים 

  :הסוכנות , קמרו, מארוול, תעבורהסרטי תדמית ) טיאגו,נהפקת התוכן למוזיאון היהודי בסבין הפרויקטים
 (בזן, הפניקס, רכבת ישראל, לומדות )(היהודית

 
 עוזרת במאי|  קומפיוגרפיק                     2012

  תעשייה צבאית עבור  מפעל יצחקסרט תדמית 

 
  מנהלת הפקה|   קומפיוגרפיק                      2011

 פארק תמנע  סרט תדמית 

   שילה הקדומהמיצג אור קולי "סיפורה של שילה" עבור                               
 

 קולנוע –מרכזיים  פרויקטים
 

 נהלת תסריטמ | ת"א. במאי: לי נחושתן( , אוניברסיטתMFAהסרט "אמא של איה" )סרט גמר                   2014
 

 ע. במאי| ( במאי: אלעד סגולימכללת ספיר.  -הנדסאי קולנוע  -סרט גמר מונו" )הסרט "   2014
 

  נהלת תסריטמ |( במאי: גבע רונן, מכללת ספיר. BFAסרט גמר ) "הסרט "מבעד לירוק     2013

 

 המפיק | (במאי: עדי גולן. , מכללת ספירBFAסרט גמר ) "הסרט "פוקריסטית             2011
 

 הפקה בפועל  |במאי: דן ארז( . , מכללת ספירBFAסרט גמר הסרט "הרגלים של דגי זהב" )                     2011
                

 השכלה
 

 (B.F.Aבאומנות הקולנוע )ראשון תואר סטודנטית ל|  המכללה האקדמית ספיר        2014 - 2009
 

 כימיה-ביולוגיהבגרות מלאה במגמת  | לציון עמית עמל" בראשוןתיכון "        2003 - 2000
 

 שירות צבאי 
 

 רל"שית לשכת רמ"ח הסגל, חיל אוויר 2005 – 2003

 ארגון וניהול לוחות זמנים של ראש המחלקה וסגניו 

 ניהול הלשכה 
 

 שפות
 שפת אם -עברית 

 גבוהה מאוד הברמ -אנגלית 
 שונות

 תוכנות שליטה מלאה בOffice ה  ת העריכתוכנבוAVID 
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