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 תמצית  

ב ניסיון  ארוךבעל  לטווח  אסטרטגיות  תוכניות  גיוס  בניית  לרבות  בעל    מתנדבים ,  פרויקטים.  של  כולל  רב ותכלול  ידע 

כתיבת תכנים , הובלה של תהליכים מורכבים,  ארגון וניהולבאופטימיזציה של סביבות עבודה וקביעת סדרי עדיפויות,  

 .מגוונים ועריכת מסמכים

 השכלה  

ספיר : 2022-2018 האקדמית  ב'  ד שנה  סטודנט  :  המכללה  ראשון  והמסךלתואר  הקול  במסלול   )BFA(  אמנויות 

  .68:  עדכני  ממוצע לימודים     .קולנוע

בתחרות קולנוע דרום חדש   זוכה פרס צילום בסרט הגמר "קינת יהונתן",    מפיק ראשי ומפיק פוסט  : 2022-2019

פסטיבל קולנוע דרום ב  הוקרן,  גמר "שש תמונות לרצח"הסרט  ב   ל ומפיק השלמותמפיק בפוע);  2020(

קולנוע דרום בפסטיבל  הוקרן    גמר טלוויזיוני "הפטיו"הבפיילוט    מפיק בפועל ומפיק פוסט ;  )2020(  חדש 

קולנוע דרום חדש בפסטיבל  , הוקרן  מרים"גמר "שירת  הבסרט    פוסט   ראשי ומפיק  מפיק ;  )2021חדש (

עתיד להיות מוקרן גמר "סולומון וסולומון יוצאים לדוג",  הבסרט    פוסט   ראשי ומפיק  מפיק;  )2021(

זוכה מקום   קצר "נסענו רחוק כדי לאהוב" ה סרט  ה  במאי ומפיק;  )2022קולנוע דרום חדש (  בפסטיבל

 שלישי בפסטיבל 'לונג שורט' תל אביב. 

 ה גיאוגרפי  : בגרות מלאה במגמות בית חשמונאי" בשם הרצוג-וייס על-ברנקו סיום לימודים בבי"ס "  : 2012

 . ומוזיקה

 תעסוקה 

"שדרוק" : 2022-2020 מוסיקלי  מועדון  ומתנדבים,  מלגאים  של :  רכז  וההשמה  הגיוס  תהליך  כלל  על  אחריות 

המתנדבים במסגרת המועדון. אחריות שוטפת ומעקב שעות של כעשרים מתנדבי המועדון. פיתוח תכנים 

 מהפריפריה נוער  -מותאמים לאורך שנת הלימודים, המאפשרים יצירה והתפתחות מוזיקליים של בני

 החברתית והגיאוגרפית של ישראל. 

 , הפקה איתי תמיר.בימוי דניאל מן: "רט "אפקטים מיוחדיםסב עוזר במאי  

 פעילות נוספת  / י התנדבות ניסיון  ו   פרויקטים חברתיים 

"תוצרת הארץ", שדרות : 2020-2018 בתנועת  ו:  פעיל  שיווק  תפעול רשתות חברתיות; התנדבות במועדון אחראי 

 מוסיקלי לבני נוער "שדרוק". 

 שירות צבאי 

 שחרור בדרגת סגן.  .08קצין קשר גדודי, רובאי   : 2017-2012

 : החיילית של קורס קציני תקשובסגן מפקד קורס בהשלמה    : 2017

 התמקצעות בתפעול ושליטה על מערכות תקשוב טכנולוגיות בשימוש אגף התקשוב של צה"ל. •

 פיקוד על מחלקת התקשוב בגדודים הקרביים.  •

אדם רב וניהול - , פיקוד על כוחהתמודדות בזמן אמת עם מצבי משבר ואירועי פתע. עבודה תחת לחץ •

   ומשימות.לו"ז  

 ("שקד", חטיבת גבעתי).  424("דרקון", חיל התותחנים), גדוד    55גדוד    –  קצין קשר גדודי : 2016-2014

 . 08מסלול הכשרה ייעודי לקצונה בחיל התקשוב, רובאי   : 2014-2012

 

 שפות 

 .: שפת אםעברית

 רמה גבוהה.: אנגלית

 יכולת וורבלית וכתיבה וגבוהות, בשתי השפות.

 : בוגר קורס מתקדם. סימנים ישראליתשפת 
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 Microsoft Office – Outlook, Word, PowerPoint Presentations, Excel; Windows, Google:  מלאה  סביבת עבודה 

Drive, One Drive. 

 . Adobe Premiere Pro-ו  DaVinci Resolve  שליטה מלאה בתוכנות העריכה

 

 פי דרישה. -המלצות יינתנו על


	תמצית
	השכלה
	תעסוקה
	פרויקטים חברתיים וניסיון התנדבותי/פעילות נוספת
	שירות צבאי

