עלמה הנגבי
 | almahanegbi@gmail.com | 052-6904046רמת השרון
ת .לידה 25.3.1997 -
תקציר:
מנהלת פרויקטים ,מפיקה ,מדריכה.
במהלך שנותיי האחרונות כחיילת משוחררת וגם במהלך שירותי הצבאי הובלתי וניהלתי עשרות פרוייקטים הפקתיים
עבור צרכים משתנים וקהל מגוון.
ניהול סביבה מרובת פרויקטים – כתיבת גאנטים מורכבים ,כ"א ,תקציב ,משאבים ויעדים.
גישה מנטורית ,ליווי הדרכה וחניכה – הכשרת סטאז'רים בכניסתם לעולם הטלוויזיה בתפקידים שונים ועמידה ביעדים.
עבודה במקביל ותחת לחץ – שמירה על קור רוח ,מיקוד ,דוגמא אישית ורוגע .יחסי אנוש מצוינים.
הפקה וביצוע – יכולת הוצאה לפועל וביצוע כולל ביצוע בשטח של משימות מורכבות ומרובות ממשקים בלוח זמנים קצר.
הדרכה ,פרזנטציה – עמידה בפני קהל ,הכנת והצגת פגישות ,לימוד והדרכה.
השכלה:
-2021עד היום
סטודנטית שנה א' במחלקה לתרבות חזותית וחומרית ( – )B.Aבצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים.
ניסיון מקצועי:
 03.21-09.21מנהלת משתתפים בתוכנית האוכל החדשה ״המסעדה הבאה של ישראל״  -שב"ס טי וי הפקות ויזמות
בע״מ לרשת .13
 03.21-04.21אחראית מתמודדים בתוכנית הילדים ״הבנים והבנות״  -ערוץ הילדים.
 03.20-01.21אחראית מתמודדים בעונה התשיעית של מאסטר שף  -גיל הפקות בע״מ לקשת .12
 12.19-03.20מתאמת הפקה בפיילוט לשידור "משפחה בהפרעה"  -גוטה ואיימי הפקות בע"מ לקשת .12
 09.19-10.19מתאמת הפקה בתוכנית ילדים "וואלה קואלה"  -ענני תקשורת בע״מ לערוץ ניק ג׳וניור.
 05.19-07.19מתאמת הפקה בפיילוט לשידור "אולפן הקלטות" -אבוט המאירי תקשורת בע"מ לתאגיד השידור
הישראלי כאן .11
מתאמת הפקה באירוע גמר הישרדות  - VIPאבוט המאירי תקשורת בע"מ לרשת .13
 03.19-05.19מתאמת הפקה ואחראית מתמודדים בתוכנית "האתגר"  -פליפ פלופ הפקות לתאגיד השידור מכאן .33
 11.18-03.19אחראית שופטים בעונה השמינית של מאסטר שף  -גיל הפקות לקשת .12
שירות צבאי:
11.2016-11.2018
ראש צוות מפיקים ביחידת ההסרטה של חיל החינוך והנוער .במסגרת תפקידי כראש צוות מפיקים שירתו תחתיי 5
מפיקים וניהלתי הפקה של עשרות סרטים ופרויקטים שונים מלבד ההפקות שהפקתי בפועל.
רשימת הפקות בולטות ומייצגות:
 הפקת פרויקט מורשת קרב בפורמט מציאות רבודה בשיתוף פעולה עם חברת גרין פרודקשן. הפקת סרטי מורשת קרב בניהם הקרב "עוג'ה אל חאפיר" ו"האמיר אל פארוק". הפקת  6סרטוני אנימציה לחגיגות  70שנות עצמאות למדינת ישראל. הפקת קליפ זיכרון לטקס התייחדות  2017בביצוע הזמרת שי המבר.שנת שירות:
2015-2016
שנת שירות בגרעין אנ"ת (גרעין של חינוך דרך אמנות השייך לתנועת הצופים).
יזום והפקת פרויקטים תרבותיים וחינוכיים באזור טבריה  -עמק הירדן.
הדרכת חניכים באזור טבריה  -עמק הירדן במסגרת התוכנית ״הכול חיבורים״.
עבודה שוטפת עם החינוך הבלתי פורמלי של קיבוץ בית זרע.
ליווי חינוכי ואמנותי בבתי הספר ״בית ירח״ ו״אפיקי ירדן".
תיכון:
2012-2015
מסלול הפקה במגמת קולנוע 5 ,יח"ל ציון בגרות  .96תיכון אלון לאומנויות ברמת השרון.
תנועת נוער:
2012-1015
הדרכת שכבות גיל  :ד ,ו ,ט במהלך שנות התיכון בשבט הצופים נוה מגן שברמת השרון.
שפות:
עברית  -שפת אם
אנגלית  -שליטה מלאה
תוכנות:
שליטה בתוכנות Office
שליטה בסיסית בתוכנות העריכה  Avidו Premiere

