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תואר בוגר עיצוב לתקשורת חזותית
שנקר בית ספר גבוה להדנסה ועיצוב, רמת גן

רישום מקצועי סטודיו דורון קאופמן

במאית וידאו פרסומות, קליפים, פרומואים
עיצוב בימוי ועריכה של וידאו לפי בקשת הלקוח

הכנה והצגת פרזנטציות ללקוחות
עבודה עם מותגים כמו דלתא, בנק מזרחי, חיתולי האגיס ועוד

להקת המחול בת שבע בימוי ועריכה עבור טריילרים בינלאומיים ללהקה
שותפה יוצרת לאוהד נהרין וללהקת בת שבע

עיצוב גרפי ליצירות מקוריות

יועצת אומנותית לסרטי האחים הימן
ייעוץ לבימוי בעבודה על הפיצ'ר הדוקומנטרי הבינלאומי "מיסטר גאגא"

עיצוב חבילה גרפית לסרט בהפצה בינלאומית

גראביטי ויז'ואל אפקטס סטודיו לפוסט פרודקשן, מחלקת אונליין, מפעילת פליים
עיצוב, עריכה, וקומפוזיטינג של וידאו

 תיקוני צבע ואנימציה עבור פרסומות, סרטי קולנוע, תוכניות טלוויזיה, קליפים, 
משחקי מחשב ואתרי אינטרנט.

CG פתרון בעיות קראייטיב עבור פרוייקטי
עבודה בצוותים מול לקוחות כמו קוקה קולה, מיצובישי ויוניליבר

שנקר בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב
פיתוח קורס בתחום פוסט פרודקשן ובימוי למעצבים, והוראתו. מטרת הקורס ללמד 

מעצבים כיצד לייצר סרטונים קצרים משלב ההפקה ועד לעריכה. הקורס מתמקד בהעברת 
מסרים בוידאו, והפך לקורס חובה בתוכנית עבור סטודנטים בשנה ב'

השתתפות בפאנל פרוייקט גמר עבור שנה ד' )2016(
הנחיה לפרוייקט גמר )2017(

שנקר בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב
הוראת שיעורים פרטים בטיפוגרפיה, פוטושופ ואילוסטרייטור במרכז לליקויי למידה של שנקר



שירות צבאי

התנדבות
ותרומה לקהילה

שליטה בתוכנות

תערוכות
ופסטיבלים

2004-2007

2012-2016

2011-2013

2006-2008

2007-2008

מאבחנת ביחידת עילית של חיל המודיעין
כולל תקופת קבע קצרה 

חיילת מצטיינת בטקס יום העצמאות היחידתי בשנת 2006

עמותת מלאכיות הדממה העמותה לתסמונת רט
עיצוב בימוי ועריכה של סרטונים לגיוס תרומות

ארגון זהזה ארגון צעירים חברתי למען הקהילה
בימוי סרטונים ועיצוב תדמית הארגון

עיצוב קמפיין הפרסום לפרוייקט "פילהרמונית רחוב"

עמותת "אחריי!" פרוייקט הבגרויות 
הכנה לבגרויות נוער בסיכון

אחראית כל התכנים ומערך החינוך של התוכנית

עמותת ילדים בסיכוי העמותה לנוער החוסה
חניכת שני ילדים במסגרת העמותה

Flame, Flare, After Effects, Indesign, Illustrator  :שליטה מלאה בתוכנות הבאות 
Photoshop, Premier, Final Cut, Avid, Avid DS,  Audition, Flash

יכולת שימוש מלאה במחשבי פיסי ומקינטוש

"עד אשר נמצא מקום" מוזיאון ישראל, ירושלים )2015( 

 "Multiple Futures Festival" Tokyo Photography Museum, Japan

  TLVfest שיפוט במקבץ הסרטים הבינ״ל פסטיבל הקולנוע

 )2017( 

 )2017( 


