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 השכלה 

 2019 בית הספר לכתיבה "המגירה" מבית הוצאת כנרת זמורה ביתן- סדנת פרוזה

 בהנחיית שהרה בלאו.

 2012-2016 מכללת אמונה - לימודי תואר ראשון BED בהוראת תיאטרון.

 2015 בית הספר הגבוה ללימודי מקצועות הקריינות "בלה בלה" - קורס קריינות.

 2010 יפה גבאי - קורס דיבוב.

 2006-2010 אולפנת כפר פינס - בגרות מלאה, מקצועות מוגברים: מוזיקה והיסטוריה 

 

  שירות לאומי :

  2012 בית רימון; רכזת נוער וחוגים במועצת גליל תחתון 

 ניהול מערכת חוגי הילדים במועצה, תיאום וארגון מול האוכלוסייה ומדריכי●

 החוגים.

 תפעול לוגיסטי של חוגי העשרה לילדים כולל ניהול בשטח. ●

 עבודה שוטפת מול גופי החינוך והתקציב היישוביים וגיוס משאבים לטובת הנוער●

 המקומי. בניית מערכי פעולות חינוכיות, תוך הנעה לפעולה ומתן מענה לצרכים

 השונים של הנוער במהלך השנה.

  2010-2011 יקנעם; מדרשה להעמקת יהדות, גרעין קהילתי.

 העברת שיעורי יהדות ומורשת בבתי ספר ממלכתיים, יסודי וחטיבה עליונה. מורה●

 לפיתוח קול לנוער במרכז העשרה ומוזיקה.

 ניהול, ארגון ותפעול של פעילויות מורשת במהלך השנה לקהילה בעיר וסיוע●

 לאוכלוסיות נחשלות. 

 
 תעסוקה:



 

 2018-2020 מגזין "פנימה" לנשים 

 עורכת משנה, עורכת ומפיקה את הטורים והמדורים במגזין ואחראית על●

 התקשורת עם הכותבים השונים.

 חברת מערכת במגזין, השתתפות קבועה בפורום בכירים לתכנון והוצאה לפועל●

 של העיתון מידי חודש.

 כתיבת כתבות מגזין ולייף סטייל ועריכת מדור תרבות, לרבות ניהול פרויקטים,●

 עריכת ראיונות פרופיל, תחקירים ואיסוף חומרים.

 ניהול ערוצי סושיאל לרבות עריכת האתר הרשמי של המגזין והעלאת תכנים●

 וקידום חומרים ברשתות החברתיות.

 ניהול יחסי הציבור של מגזין הילדים "אותיות וילדים" מבית פנימה וקידום חומרים●

 ברשתות החברתיות ובעיתונות.

 

 2018 משרד יחסי ציבור "סימפל מדיה"

 ניהול תיקי לקוחות ומתן מענה שוטף עבורם. יצירת שיתופי פעולה עם גורמי●

 התקשורת במדיות השונות למטרת קידום הלקוחות.

 קידום, העלאת תכנים וstory-telling  ברשתות החברתיות במספר עמודי●

 פייסבוק במקביל.  

 2017 אתר MAKO יהדות 

 כתיבה ועריכת כתבות מגזין. תקשורת שוטפת מול עורכת האתר. ●

 כתיבת כתבות עומק ותחקירים בעלוני שבת בתפוצה ארצית כגון: "מצב הרוח",●

 "גילוי דעת", "בדרך הביתה", ועוד.

 2016-2017 אולפני אלרום 

●"YES KIDZ" דיבוב בסדרת ילדים ששודרה בערוץ הילדים 

 2015-2017 תחנת רדיו "גלי ישראל"

 עורכת ומגישת חדשות במהדורות ובמבזקים.●

 הפקת תוכניות אקטואליה, תיאום ראיונות ובניית ליין-אפים, העלאת מרואיינים●

 לשידור וניהול בפועל של חדר הבקרה בשידורים החיים באולפן.

 2015-2016 בימוי והוראת תיאטרון

 בימוי הצגות סוף שנה של כיתה י"ב, כתיבת תסריט מלא וליהוק לתפקידים●

 השונים.

 מורה לתיאטרון בישיבה תיכונית לגילאי חטיבה, הכנה ותכנון תוכן השיעורים.●



 

 מדריכת חוגי תיאטרון ב"בית חינוך עיוורים" ובגני ילדים בירושלים. ●

 

 תמצית

 בעלת יחסי אנוש מעולים, ראש גדול, יזמות, ויכולת עבודה תחת לחץ

  בעלת תודעת שירות גבוהה ואוריינטציה שיווקית וטכנולוגית.

 ידע במחשב: שליטה מלאה ב- Office, Google docs, Google Analytics, עריכת

  אודיו, פייסבוק ואינסטגרם.

 שפות: עברית: שפת אם ברמה גבוהה, אנגלית: רמה טובה.

 המלצות יינתנו במידת הצורך.

 

      בברכה,

    טל ביסמוט

  


