קורות חיים

ויקטוריה אוצ'יטל
+972.54.4739549 ,victoria.uchitel@gmail.com

השכלה
2019

 – OnCourseקורס עריכת וידאו בהדרכת יעל פרלוב

2018

מנטור מכללה למקצועות העיצוב ,הניו-מדיה והצילום  -קורס אפטר אפקטס בהדרכת לירן טביב

2011-2015

אוניברסיטת חיפה – תואר שני בפילוסופיה ,התמחות בביו-אתיקה

2008-2011

אוניברסיטת חיפה  -תואר ראשון בפילוסופיה ולימודים רב-תחומיים במקבצים קולנוע ולימודי
אישה

2006-2005

בית הספר לתסריטאות של עידית שחורי – קורס תסריטאות כמקצוע
.
האוניברסיטה הפתוחה – קורס אנימציה ועולמות וירטואליים ,ב'חשיפה' בית הספר לאמנויות
התקשורת הדיגיטלית

2001-2002
.

הקרנות ופרסים
2018

שני סרטים קצרים שערכתי הוקרנו בפסטיבל הסרטים בחיפה ובפסטיבל הקולנוע הגאה
בתל אביב

2018-2019

סרטים דוקומנטריים שערכתי שודרו בערוצים ,i24NEWS :הערוץ הראשון ברוסיה (Первый
 ,France 2 ,(каналובמסגרת דיונים באו"ם

2006

פרס ראשון על כתיבת סידרת טלוויזיה מקורית ,פרס שני על כתיבת תסריט באורך  50דקות

ניסיון מקצועי
 2018ועד היום

עורכת וידאו עצמאית – התמקדות בעריכת סרטים דוקומנטריים וסרטים קצרים

2018- 2017

עורכת וידאו  -בערוץ i24NEWS

2007-2016

בימוי ,הפקה ועריכת וידאו של סרטי תדמית ווידאו קליפים  -מגדלור מדיה ,תל אביב

2010-1013

מדריכת תקשורת מעשית ומפיקת תכנית נוער בבית מילר ובבית רוטנברג ,חיפה

2006

עורכת וידאו לסרטי תדמית  -מגדלור מדיה ,תל אביב

2005

עורכת וידאו ונתבת תמונה –  ,HOTאולפני  JCSבירושלים

2002-2006

עורכת וידאו ובמאית –  RTViערוץ בינלאומי בשפה הרוסית ,באולפני החדשות בתל אביב

2001

הפקת כתוביות – חדשות ערוץ הספורט ,אולפני  JCSבתל אביב

1996-2001

עריכת וידאו ,צילומי חוץ ואולפן ,בקרת תמונה והפקת כתוביות – מחלקת התכניות בחברת
הכבלים מתב ,חיפה
הפקה בפועל של ניידת שידור עבור התכנית 'משחק בית' בערוץ  9ו ,5-והפקות נוספות

1996

בימוי ,צילום ועריכת כתבות צבע  -הטלוויזיה החינוכית ,ערוץ  ,1עבור תכנית הנוער 'החופש
הגדול'

1993-1996

בימוי ,הפקה ,צילום ועריכה  -הערוץ הקהילתי באזור חיפה והצפון ,עבור תכנית הנוער 'אנטנה'
מדריכת לצילום ועריכת וידאו לתלמידי בית-הספר היסודי ולבני נוער – בית מילר ,חיפה

שליטה בתוכנות
 - Premiereשליטה מלאה
 - Avid media composerשליטה בינונית
 - After Effectsשליטה בינונית
 - Photoshopשליטה בינונית
יישומי  - Officeשליטה מלאה

לימודים תיכוניים
1994-1997

תיכון ליאו באק בחיפה – בגרות מלאה במגמות תקשורת ופסיכולוגיה-סוציולוגיה

שרות צבאי
1997-1999

לשכת מפקד מספנות חיל הים בחיפה ,שחרור בדרגת סמל

שפות
עברית ,רוסית ואנגלית – שליטה מלאה; צרפתית – קריאה ,כתיבה ודיבור ברמה בסיסית

