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התמחויות:
•

איפור מקצועי לטלוויזיה ושידורים חיים

•

עיצוב שיער לצילומים (תסרוקות)

•

איפור מקצועי לצילומי סטילס ,פורטרטים ,אופנה ,ביוטי

•

הדרכת איפור  -ילדים /נוער  /מבוגרים  /קהל מקצועי

•

הדרכת תחום טיפוח  -נוער

•

הכשרת מאפרים באיפור בשיטת אייר-בראש AIRBRUSH

•

חברה באק"ט (ארגון העובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל) בדרוג "מאפרת ראשית"

איפור לטלויזיה – שידורים חיים:
•

ערוץ "כאן  – "11מאפרת פרילנסרית חדשות ואקטואליה

•

ערוץ "ספורט  "1צ'רלטון – מאפרת פרילנסרית שידורי כדורגל (חוץ –שידורים חיים)

•

ערוץ  20מאפרת פרילנסרית שידוריים חיים

•

אולפני מזמור – מאפרת פרילנסרית שידורים חיים (כנסים דיגיטאליים)

•

אירוויזיון  – 2019מאפרת אישית ארז טל

•

" – "2025ריאליטי מאפרת אישית ארז טל (שידור חי)

איפור לטלוויזיה – תכניות וסדרות:
•

"מנאייכ" – דרמת טלוויזיה – כאן  – 11מאפרת שנייה

•

"כבודו" עונה  – 2דרמת טלוויזיה מאפרת שניה

•

האחיות המוצלחות שלי –  YESסדרת טלוויזיה – מאפרת שניה

•

אצל ארז בגליל -תכנית בישול – ארז קומורובסקי (ערוץ  )10עונה 2+3

•

מאפרת פרסומות (פרילנסר) בין לקוחותיי :חברות הפקה ,משרדי פרסום ועוד.

•

איפור בתכניות מגזין – טלוויזיה בכבלים מקומית חיפה (אולפני מת"ב )

•

איפור ערוץ  2תכניות אולפן "פספוסים" (אולפני הרצליה)

•

מורובוט  -ערוץ ( KIDZסדרת נוער )HOT

•

מאפרת קליפיםLONDON ,UK -

איפור לסרטי קולנוע:
•

( ICONהפקה בינלאומית צולמה בישראל)  -מאפרת

•

"הקפות"– מאפרת שניה

•

( KISS ME BEFORE IT BLOWS UPהפקה בינלאומית צולמה בישראל)  -מאפרת שניה

•

פנחס – מאפרת שניה

•

פול ספיד – מאפרת שניה

•

באמצע שום מקום

•

קריוקי (מצטלם בימים אלה) מאפרת שניה

•

סיפור חיים (מצטלם בימים אלה) מאפרת

ע .מאפרת:
•

הקבר (סדרת טלויזיה)

•

הנערים (סדרת טלויזיה ) SECOND UNIT

•

המפקדת (סדרת טלויזיה)

•

תאג"ד עונה ( 2ע .מאפרת)

•

אל תחכי לי (קולנוע)

ניסיון בינלאומי:
•

 – BEAUTY DUSSELDORFכנס יופי בינלאומי ,ייצוג חברת האיפור הגרמנית ( MALU WILZהופעת איפור
על במת הכנס הראשית ,מאפרת אישית לקהל אח"מים  VIPמבכירי תעשיית היופי הגרמנים)

•

איפור בסרט קולנוע – ( KISS ME BEFORE IT BLOWS UPהפקה גרמנית  -ישראלית)

•

איפור בסרט קולנוע ( ICONהפקה אמריקאית)

כתיבה:
•

בעלים ,כותבת ועורכת ראשית של פורטל היופי "בי ביוטי"

•

כותבת בבלוג האיפור בפורטל 'XNET

•

כותבת באתר בית הספר לאיפור ירין שחף
ספרי איפור לילדים" :סלון היופי שלי" " ,האיפור שאני אוהבת" " ,שפתון הקסמים" (פורסמו בעברים ובאנגלית)

•

כתיבה וניהול דפי אינסטגרם למאפרות,

דיגיטל:
יוצרת ובעלת הקורסים הדיגיטליים "לאפר ולהצליח" " +לאפר לאירועים ולהצליח" ()ONLINE

הפקת אירועי איפור מקצועיים:
מפיקה-שותפה לאירועי איפור מקצועיים בישראל והשקות איפור לקהל מאפרים מקצועי
( SMASHBOX, CLINIQUE, MAX FACTOR, REVLON, KRYOLAN ,ESTEE LAUDERועוד )

לימודים והשתלמויות:
•

ירין שחף ,בי"ס לאיפור ()1989

•

מרי הלן יניצ'יקוב ז"ל ,בי"ס לאיפור ()1992

•

 – UKMSברמינגהם ,אנגליה ( - )2002איפור ושיער

•

)2005( NOMA- National Online Makeup Academy

•

 GLOBAL FACE ART -KRYOLANאתונה ,יוון ()2006

•

 – IMATSאיזלינגטון ,אנגליה ()2007 +2005

•

 OFRA COSMETICSפלורידה -השתלמות למדריכי איפור 2007

•

 KETT COSMETICSהשתלמות באייר-בראש (אנגליה )2007

הוראת איפור למבוגרים – מוסמכת להוראת איפור מטעם משרד הכלכלה
•

מורה בכירה לאיפור – ביה"ס "ירין שחף"

•

המכללה לבניה (אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כ"א -משרד הכלכלה מחוז ת"א) -מורה לאיפור פרויקט אימהות חד הוריות
במימון ובפיקוח משרד הכלכלה

•

מכללת גבעת וושינגטון -שלוחת קריית מלאכי

•

מתנ"ס קרית גת -מורה לאיפור

•

מתנ"ס "מעל"ה" אשדוד -מורה לאיפור (אוכלוסייה חרדית)

•

מכללת עצמה -שלוחת אשדוד

•

מרצה אורחתO.F.R.A COSMETICS -

•

גלית איטליה -סטלינובו -בי"ס לפאניות -מורה לאיפור (אוכלוסייה חרדית) בשלוחות :בני ברק ,ירושלים ,אלעד ,מודיעין
עלית

•

מרצה אורחת לאיפור KRYOLAN ISRAEL

•

"איב סנטר" בי"ס לאיפור -מורה לאיפור (שלוחות רעננה ורחובות)

•

"רווית אסף" –בית ספר לאיפור -מרצה אורחת

•

"סגול",/סטייליש" – מגזר חרדי – מרצה אורחת

נוער :הוראת איפור ובוחנת מוסמכת לאיפור מקצועי מטעם משרד הכלכלה

•

ילדים :קורס "מאפרים צעירים" פרויקט "הטייסת" :ביה"ס "נופים" – כנות (גילאי ה+ו)

•

ילדים  :שעות סיפור (כיתות א+ב)  +פעילות איפור חווייתית – בנושא איפור

•

נוער בסיכון ביה"ס הטכנולוגי "נעמת" ראשל"צ  -מורה לאיפור

•

נוער בסיכון -בי"ס "חושן" ירושלים (תיכון מקצועי) – מגמת קוסמטיקה ואיפור (מורה לאיפור/טיפוח החן)

•

(מקומות  1+2+3באליפות בתי הספר המקצועיים בקטגוריית איפור ערב וכלות -שנת 2016 + 2015

•

נוער -בי"ס "עמל שרונים" (תיכון מקצועי) – מגמת איפור ושיער (מורה לאיפור/טיפוח החן)
(מקום  4באליפות ביה"ס המקצועיים בקטגוריית איפור ערב וכלות ( /2015-מקום  2+3באליפות ביה"ס המקצועיים
בקטגוריית איפור ערב וכלות -שנת )2014

•

כפר הנוער "קדמה" –  2016-2018מורה לאיפור

•

נוער בסיכון – "ויצו" פרויקט "בית חם לנערה" קריית מלאכי  -מורה לאיפור

•

נוער בסיכון – "החצר הנשית" יפו – מורה לאיפור

•

פרויקט "שחר חדש בנגב" -מורה לאיפור -נערות בסיכון -רהט ()2016

•

ביה"ס לנערים פגועי נפש "בני ארזים"  -מורה לאיפור

•

ביה"ס עמל טכנולוגי רהט -מורה לאיפור

•

ביה"ס המקצועי "נעמת" ראשל"צ – מורה לאיפור

•

תיכון "אמית" קרית מלאכי – מורה לאיפור

•

תיכון "אמית" בית שמש – מורה לאיפור (נערות בסיכון)

•

תיכון אזורי באר טוביה -מורה לאיפור במסלול בגרות משרד החינוך.

פרטי התקשרות של ממליצים יימסרו על פי דרישה

