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   :השכלה
 . המכללה האקדמית ספיר,  הקול והמסך תלאומנויובית הספר  , (MFA) יאוריהות, הפקה בקולנוע תואר שני: 2017-2020

 . מית ספירהמכללה האקד  ,מיקסו קול  סעיצוב פ, דעריכת סאונ , (BFAוע )נלראשון במוזיקה וסאונד לקותואר : 2015-2018

 :ניסיון תעסוקתי
  ועריכת  ההקלט,  Uriel Vanger Sound Studios – post production ,mix – ת אולפן סאונד מהק    :2021

 .. ועוד.  טיםפודקאס
 

 מידע.  ערכות נהל מ מ – פריס, שטדלר ושות'-הן, דהכ - CDS ;משרד קניין רוחני ופטנטים : 2021
 . גונייםתונים פיננסיים וארווידוא ומעקב אחר נ דע,ימ תחזוקת מערכות, מספר אפליקציות ייעודיות בעזרתעבודה  -

 
 ת. ובקרת איכו office, אפליקציות כות מידעתחזוקת מער –משרד עו"ד "גילת ברקת ושות'"  : 2020

 
 . מוזיקה וסאונד לקולנוע סלולשל מק דף הפייסבו ניהול – ספירהמכללה האקדמית : 2018-2019

 ". רים בוגיפורי והעלאת "ס פנים ארגוניים  ראיונותאירועים, שיווק העלאת תכנים,  -
 . ונראות הדף , שיווקהפצההרחבת הכולל מענה לשאלות,  פייסבוק,ניהול  -

 
 . ישימחשב א פרויקט המעניק לילדים שעברו הכשרה יסודית ומקצועית במחשבים  –  מחשב לכל ילד : 2018-2019

 . אקונומי נמוך-וקבוצות של ילדים מרקע סוצילמחשבים   הדרכה ולימוד -
 

 . צעירים עם מוגבלויותמפעילה תכניות שונות המיועדות להעמותה  –ונים עמותת גו :2015-2019
הקמת מאגר תפעול וובוגרי שירות לאומי,   ייעוץ והכוונה לצעירים עם מגבלה   –מדריך טלפוני ב"מוקד קול צעיר"  -

 . של המוקד מידע
 . יקוםוהש במגוון כישורי החייםשל צעירים מתמודדי נפש, סיוע   ליווי – מדריך בתכנית "הד" -
שיווק  ו  ן הרצאות רקע ומצגות בנוכחות משלחות מחו"ל ופורומים מקצועיים בארץמת –  שיווק "תחום צעירים"רכז  -

 . מידע, הזמנות, תמונות ואירועיםאינטרנטי של  
 

 
 : מיצבאי ולאו שרות

 .מטה חיל האוויר ,מש"ק הפקות: 2013-2014
 . האווירמפקד חיל  בהם השתתף הפקת כלל האירועים החייליים  -
 .חיל, אנשי מילואים וקציניםירים בעבודה ותיאום מול מפקדים בכ -
 .מתן שירותי תמיכה לאירועים חייליים, עיצוב גרפי ומצגות -
 .כל אירועבל צ'קליסט ענה ומעבר אזרחים, הכ שיחות טלפון עם מגוון גורמים צבאיים ו -
 בלשכת מפקד חיל האוויר.  שפיעים""מפגש מניהול  -

 
 .  מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל –מחלקה לרפואה דחופה ה, מחקר זרעו :2012-2013

 ."בטרם" הקלדת נתונים במערכת ו וטלפוני(,  פרונטאלי ) במסגרת המחקר איסוף מידע -
 . אילצוות הרפוסיוע אדמיניסטרטיבי   -
 . עבודה מול מסד נתונים ולוגיסטיקה במחלקה -

 
 

 :שליטה בתוכנות
 

AVID Pro Tools,   DaVinci Resolve,   MS-Office  , Photoshop 
 

 :שפות
 

 שפת אם  –  עברית
 שפת אם  – אנגלית

 
 
 

 על פי דרישה  המלצות
 wreelSho / תיק עבודותייה בצפל
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