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 קורות חיים בעולם הבידור והמשחק   - ויטל זינגר  

 פרטים אישיים: 

 , ראשון לציון. 13\13: הנגיד  כתובת           2.9.1987:  ת. לידה

 vital.zinger@gmail.com:  דוא"ל          5999980-054:  נייד

 

 כישורים הרלוונטיים לעולם המשחק והבידור: 

להשתלב בתעשייה כשחקנית, כמראיינת, כמנחה, כקריינית, כמדבבת, כדוגמנית, כרקדנית, וכאומנית עם    אשמח
בי תשוקה    ישאמנם אין לי הכשרה פורמלית בתחום, אבל    כישרון מיוחד )מופיעה בריקוד ובמשחק בכיסא גלגלים(.

בהן אני משתתפת  בשטח  של שנים רבות    ניסיון עשיר מגוון ומוצלחגדולה לבמה, לקהל ולפרפורמנס, והיא מגובה ב
 :  מצלמה ברמות הגבוהות בעולםוול קהל  ממנחה, מגישה, מקריינת, משחקת ורוקדת  בקמפיינים אונליין ואופליין,  

 (.2004  - מרצה ומנחה מובילה בכנסים ובאירועים בשלל תחומים, בארץ ובעולם )מ ✓

 (.2008  - פראלימפי, ומדליסטית בינ"ל בענף )מרקדנית מופיעה ותחרותית, בריקוד לטיני   ✓

 (.2017זוכת שני פרסי הצטיינות עבור תפקיד נשי ראשי במחזה, בפסטיבל תיאטרון צוותא )ב ✓

 (.2018- בזמן שהייתי מיוצגת בסוכנות )ב  חצי שנהקורס משחק בסוכנות אימג' במשך   ✓

 ועוד.(  , שנקר,זכויות, מפעל הפיס השתתפות בקמפיינים דיגיטליים )נגישות ישראל, הנציבות לשוויון   ✓

 , ועוד.( Jerusalem U  ,JDC, קק"ל,  T.O.M 1קריינות דיגיטל בעברית ובאנגלית עבור ארגונים ) ✓

 ; השתתפות בקליפים מוזיקליים )אופיר רובין, דיגיטל מונקס(The Movesהשתתפות בפיילוט   ✓

 על נגישות בהופעות חיות.   11הגשת סרטון בכאן  ✓

 בהפקות אופנה ודוגמנות )אביליטק, מיקיטה, מיריקל, שנקר, מתולתלות, ועוד(. השתתפות   ✓

 .וספורטלייףסטייל  אקטואליה חדשות  ם שונים של  צילומי כתבות לאייטמים בערוצי  ✓

 ראיונות בתכניות בוקר ותוכניות לייף סטייל )פאולה וליאון, מרגישות יופי, ועוד(. ✓

 ויל, שחם עריכא(.פרזנטורית )מועדון צרכנות עדיף, סופטו ✓

 

 כישורים אישיים: 

בכל תחום ומטרה שהצבתי לעצמי עד כה, וזאת הודות למוטיבציה    - ניסיון רב בחתירה למצוינות והשגתהלי  יש  
 ת. ה, נחישות, חריצות ורצינוהגדולה שיש בי, למוסר העבודה הגבוה שלי, וליכולת שלי לעבוד לאורך זמן בהתמד

ביכולת שלי לשאת  עומס עבודה, ווב  הגדלת ראש ויצירתיות לצד דיוק ומקצוענות, עמידה בתנאי לחץאני ידועה ב
גבוהה, יכולת    ארגוניתבעלת יכולת  מצחיקה,  . נוסף על אלו, אני רגישה, אמינה,  גדולה, להוביל ולהנהיג  אחריות

 . ואנרגיות גבוהות מדבקות  ש מעוליםיחסי אנו  מהירה,וקליטה  הסתגלות  

מנעד רחב של  ו  שיש לי הוא שאני גם בוגרת בנפשי וגם צעירה במראה ולכן יכולה לגלם מגוון וייחודי  מובהק  ון  יתר
 עם הדמות.   גילאים וחוויות אישיות באופן אמין שמאפשר לקהל היעד להתמסר ולהזדהות

 .דותיי או  רשתבאתר שלי, ביוטיוב, בפייסבוק, בלינקדאין, באינסטגרם, ובכתבות  ניתן למצוא    נוספיםמידע ופרטים  

 תודה רבה! בברכה, וב 
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