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פרופיל
ויקטוריה פיינרמן היא קריינית מקצועית ומנוסה דוברת אנגלית
אמריקאית שפת אם במבטא ניטרלי המספקת הקלטות איכותיות לכל
מטרה .מאז שנת  ,2001היא סיפקה את קולה למאות פרוייקטים
בארץ ובעולם.
לויקטוריה יש נסיון עשיר בכל תחומי הקריינות ,החל מסרטי תדמית,
הדרכה ותעודה – עד אנימציה ,צעצועים וסיפורים – ואפילו עד הופעה
על המסך.
בנוסף לפרוייקטים סטנדרטיים ,ויקטוריה גם מציעה שירות בוטיק
לקריינות היי-טק באנגלית .הנסיון שלה ככתבת טכנית מבטיח שהיא
תקריין תוכן טכני בקלות ,בהבנה ,ובטבעיות.
פרטים אישיים
נולדה:

 ,1973קנזס ארה"ב

טלפון:

+972-54-4646370

דוא"ל:

victoria@vicsvoice.com

אתר:

https://vicsvoice.co.il

קול
שפות:

אנגלית שפת אם ,עברית

מבטא:

אנגלית אמריקאית עם מבטא ניטרלי (כלומר ללא מבטא איזורי כלל)

דמו:

ניתן לשמוע באתר ,בעמוד הדוגמאות קול

חברות בארגונים מקצועיים

Victoria Feinerman
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נסיון בקריינות
מגוון אולפנים חיצוניים

היום-2001

 אולמן מדיה, אולפני צוללת, אולפני זינקו,ויקטוריה מקריינת באולפני אלרום
.ועוד
Victoria’s Voice ,אולפן ביתי של ויקטוריה

היום-2008

ל ויקטוריה יש אולפן הקלטות ביתי מקצועי ש מלאה בציוד איכותי לביצוע
) שם ויקטוריה קריינה מאות. למטה," (ראה "ציוד אולפן.הקלטות מצויינות
.פרוייקטים מסוגים שונים
ארגון הקריינים בישראל

היום-2013

ויקטוריה יסדה ) יחד עם ועד המנהל שהיא גייסה) את ארגון הקריינים
. ויקטוריה משרתת בועד המנהל.בישראל
 קריינות לסרטי הדרכהVoxxers

היום-2014

 קריינות לסרטי הדרכהVoxxers ויקטוריה בנתה ומנהלת את חברת
 שמציע את שירותם של מספר קריינים בשפות, לומדות ולמידה מתוקשבת
.אנגלית ועברית
:רשימת לקוחות חלקית
Amdocs Ltd, Intel, BabyFirst TV, Bezeq Telecommunications, MAC Cosmetics, Israel Ministry of
Foreign Affairs, Lumenis, Alcatel-Lucent, SodaStream, Bar-Ilan University, ironSource, Israel
Museum, LG Electronics, Sanyo Electric Co, Casio-Hitachi, Eric Cohen Books, Assuta Medical
Center, Strauss Water, Edusoft, eToro, Syneron Medical Ltd, El-Al Airlines, Cisco Systems,
Check Point Software Technologies, Discovery Channel, Hewlett-Packard, IBM, Osem-Nestle,
Israel Democracy Institute, Soroka Medical Center, Symantec, Israel Aerospace Industries Ltd.,
Tiny Love, Henry Stewart Talks, Google Israel, NICE Systems, Estee Lauder Israel, BabyTV,
Tel Aviv Museum of Art, Huggies Diapers, Pointer Telocation Ltd., Ceva, The Museum Channel,
Teva Pharmaceutical Induistries Ltd, Israel Ministry of Population and Immigration, Raphael
Advanced Defense Systems Ltd., JNF-KKL, Coral World Eilat, Rambam Hospital, The Lookstein
Center, Unilever, Cellcom, WIZO, and many more.
נסיון בדיבוב
. לרוב אצל אולמן מדיה, ויקטוריה עודבת כמדבבת,2012 משנת
:היא דיבבה בפרוייקטים הבאים
)סדרות (הסכם סודיות מונע גילוי של פרטים נוספים-מספר רב של מיני
) תפקיד משנה (אחות, סרט אנימציה בארוך מלא,The Embryo Who Came in From the Cold
) תפקיד ראשי (טריקסי,  סרט אנימציה בארוך מלא,Speed Racer: Return to the Future
) תפקיד משנה (טורי, סדרת אנימציה,“Power Battle Watch Car”
 כל, האיטלקיתAlta Infedelta  סדרת טלוויזיה של ערוץ דיסקוברי המבוססת על,“High Infidelity”
התפקידים הנשיות
) תפקיד ראשי (בנדטה, סדרת טלוויזיה של ערוץ דיסקוברי,“La Cuoca Bendata”
 תפקיד סבתא קוף,BabyTV סדרת טלוויזיה של, "Animal Party"
 תפקיד אמא דובה,BabyTV  סדרת טלוויזיה של,"Goodnight Teddy Bear"
 תפקיד ראשי, סרט תעודה קצרה,)" (בעקבות הזית בגלילGalilee Olives"
 תפקיד ראשי,)" (כושר על הבוקרMorning Fitness"
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ציוד אולפן
:מיקרופון

2 CAD Equitek E100S Super Cardioid Microphone

:מערכת הפעלה

Windows 10 Professional
Steinberg WaveLab Digital Audio Editing Studio

:תוכנת אודיו

Audient iD14 Audio Interface

:ממשק שמע
:אוזניות

AKG K 271 MK II Headphones, Beyerdynamic DT 770 PRO
Headphones

:מוניטורים

Genelec 6010A Bi-Amplified PM/WM 3 Monitors
אולפן מטופל אקוסטית עם סאונד נקי ואיכותי

:סביבה
ציוד אולפן לנסיעות
:מיקרופון

Rode NT-USB Studio Microphone, Blue Raspberry Studio
Condenser Microphone

:מערכת הפעלה

iOS for iPad

:תוכנת אודיו

TwistedWave Audio Editor for iOS

:אוזניות

Audio Technica ATH-M50x Professional Monitor Headphones

חינוך
ספרות אנגלית

1996 – 2000

אילן- אוניברסיטת בר
קורסים לתואר שני
 מורחב,ספרות אנגלית

1993 – 1996

אילן- אוניברסיטת בר
סיימה תואר ראשון בהצטיינות
מחשבים ומתמטיקה

1992 – 1993

אילן- אוניברסיטת בר
קורסים לתואר ראשון
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משרות נוספים
2001-2013

Tech-Tav Documentation, Ltd.
כתבת טכנית
איסוף מידע וכתיבת חוברות למשתמש ,חוברות למפתחים ,וחוברות התקנה
לחברות היי -טק .לקוחות כוללים:
Aladdin Knowledge Systems, SofaWare, CTERA Systems,
AlgoSec Techologies, BackWeb, Vidius, xyzmo, Mercado.
 My Little Libraryו My ABC Book -

2000-1

מחברת ספר לימוד אנגלית
עם רונית גרבר
The Muse

1994-8

עורכת עיתון ספרותית באנגלית של אוניברסיטת בר -אילן
בחרה וערכה שירים וסיפורים קצרים לעיתון

1994

1998

עורכת

1995-7

עורכת ראשית

1994

עורכת

The Write Stuff
קופירייטינג ,כתיבה שיווקית ,עריכה טכנית
עוזרת לקופירייטר

1988-2000

Victoria Feinerman

מורה לשיעורים פרטיים באנגלית
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