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השכלה קורסים
והשתלמויות

תפקידים
ומיומנויות

•תואר ראשון בעיצוב וחינוך (- )2007 - 2003
התמחות בפרינט אנימציה ואיור
במכללת סמינר הקיבוצים

•מעצב ובונה אתרים במשרד המיתוג
( David Halivaכיום )2014 -
עבודות עיצוב וביצוע מיתוג ובניית אתרי וורדפרס

•קורס תיכנות - )2012( AS3
לאינטרנט ואפליקציות מובייל ()iOS/Android

•מנהל סטודיו ומעצב גרפי במשרד המיתוג
)2010 - 2014( Open TBE
ניהול סטודיו וטראפיק ,עבודות עיצוב וביצוע
בכל האספקטים וההבטים השונים של מיתוג,
יחד עם יצירת מצגות סרטונים ואנימציות.

•שליטה מלאה בתוכנות עיצוב ואופיס כגון:
Photoshop, InDesign, Illustrator,
Animate (Flash), Keynote,
F Premiere, After Effects, Sketch,
3Ds max, Dreamweaver, Word,
 Power-pointועוד
•ניסיון מקצועי רב בטיפול בבעיות מחשבים
אינטרנט חומרה ותוכנה ( Windowsו)Mac -
•ניסיון רב בעריכת מצגות וידאו וסאונד ,אינטרנט
בניית ותיכנות אתרים ( Wordpress, CSSוכו'),
פרסום ברשתות החברתיות ובגוגל
•תיכונית  +בגרות מלאה

שפות
וכישרונות נוספים
•אנגלית  -רמה מעולה
•עברית  -שפת אם
•בעל תעודת הוראה וניסיון בהדרכת נוער
וסטודנטים במסגרת פר”ח וכמרצה מחליף

קצת
על עצמי
נשוי  +שלושה ,כיפה סרוגה ,גיק אמיתי,
מנוסה ואחראי ,מסודר וחברותי,
אוהב לתקתק עבודה בלי לחפף בפרטים הקטנים
..ועם שריטה מוזרה לכתיבה בחרוזים

•ביצועיסט במשרד הפרסום
)2009 - 2010( Euro RSCG Israel
ניהול סטודיו וטראפיק ,עיצוב פרינט (מגזינים,
שלטי חוצות ,פוסטרים וכדו’) ופלאש (באנרים).
•תומך בצוות ה NOC -בחברת
(2006 - 2007) InterFAX
ניטור פעילות שרתים ,תמיכה טכנית ושירות
לקוחות בעברית ואנגלית.
•מרצה בפרויקט מצוינים ()2003 - 2005
הוראה יחידנית וכיתתית של קורסים לתוכנות
גרפיקה ואופיס בבתי ספר תיכון ומכללות.
•נציג תמיכה טכנית של ספק האינטרנט
בזק בין לאומי ()2004
תמיכה טכנית לאינטרנט ,מערכות הפעלה וכדו’,
מכירת הרחבות ושירותים.
•שירות צבאי מלא בחיל השריון
( )11.1999 - 11.2002לוחם  -תותחן טנק

תיק עבודות לצפייה
ON-LINE

עבודות מיתוג ,3D ,אנימציה ,אינטרנט,
רישום ,צילום ,ריטוש ועוד ניתנות לצפיה כאן
(שים/י לב :בעמוד הראשי ישנו מבחר עבודות,
בתוך כל עמוד פנימי ישנן עבודות רבות נוספות).

