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השכלה
2017 -2013

 BFAבהצטיינות במכללת שנקר ,בית הספר לאמנות רב תחומית ,רמת גן

2015

תוכנית חילופי סטודנטים ב HAW Hamburg University of Applied Sciences

2014

קורס וידאו כחלק מפרויקט  - Beyond the Wallsאזרחים מעבר לחומות .יוסד ע"י  PAXשירות אזרחי בינלאומי,
והאיחוד האירופי.

2011

פיסול דיגיטלי בתוכנת  ,Zbrushהמכללה הישראלית לאנימציה

2007 -2006

אמנות במדיה דיגיטלית ,מכללת קלישר ,תל אביב

ניסיון מקצועי
ספטמבר  -2017ינואר
2018

Lokalportal GmbH
יצירת איורים וקטורים לדפוס ולאינטרנט ,עיצוב מערכת סמלים ,בחירת פלטת צבעים ,התאמת האתר לרשת ולנייד כחלק
ממיזם רשת חברתית ארצית בהמבורג -גרמניה.

פברואר  -2017יוני
2017

פוטו ארט סנטר
עיבוד תמונות ייעוץ והדפסה ,בטכנולוגיית הזרקת דיו ,במדפסת פורמט רחב.

מאי  -2011יולי 2015

מערכת וואלה! ,דסק חדשות וV.O.D
עיבוד תמונות ועיצוב גרפי בוואלה! הפורטל הוותיק והגדול ביותר ,אתר החדשות המוביל בארץ.

2007-2010

אשכול גנים לב תל אביב) ,קמפוס של  14גני ילדים(
עבודת משרד ,הפקה אמנותית ,אחראית על צרכים גרפים ואמנותיים במוסד ,בניהם אמנות במדיומים שונים ,עיצוב,
צילום והדרכה.

פרסים

 2017פרס על שם מרגרט וסילבן אדאמס לבוגר מצטיין
 2015תערוכת צילום לזכר ליאור זיו ,אוצר עדי ברנדה  -פרס שני

התנדבות
ועבודה קהילתית

ה ,מוזיאון תל אביב
ה ובתי הכלא של הדמיון -פיראנזי/שיוט 
 2017הקמת התערוכות שבר -איברהים מהמ 
 2012בית הנוער עו"ז -וולפסון ,קייטנת קיץ לילדי מהגרים
 2009-2011משרד קבלה במרפאת רופאים לזכויות אדם ,תל אביב-יפו
 2005חקלאות אורגנית בחוות אורופיה ,פוליה ,איטליה
 2004שנת שירות אזרחי באיל"ן כסייעת בבית ספר הרצפלד חולון לחינוך מיוחד
 2003הדרכה בסמינר נוער ב ) HDH Bendorfמוסד חינוכי( ,בנדורף ,גרמניה
 2003שנת שירות בעמותת סדאקה-רעות שותפות דו לאומית

תערוכות

 2019בגנו של הגולם -מוזיאון מאנה-כץ אוצרות מיכל בן יעקב ודפנה פלק
 2019שהות אמן  KuBa: kulturbahnhofגרמניה
 2019שהות אמן , culturelandהולנד
 2017ביות -תערוכת גמר ,שנקר
 2016 -2013מרווחים -תערוכה התרמה שנתית למאבק משותף נגד חומת ההפרדה
 -XXY 2010תערוכה קבוצתית במוסללה ,ירושלים
 2004תערוכת אמנות עצמאית בתחנות אוטובוסים.

כישורים מקצועיים

עיצוב גרפי ואיורPhotoshop, Illustrator, Flash, InDesign, Zbrush :
מערכות הפעלהWindows, Linux (Debian/Ubuntu), Mac OS :
כישורים נוספים :צילום מקצועי ,עריכת וידאו ,פיסול ,איור ,הדפסה דיגטלית ,הדפסת  ,fine artהדרכה

שפות

עברית -שפת אם אנגלית B2 -רמה גבוהה בקריאה דיבור וכתיבה
גרמנית -רמה  B1ערבית ,איטלקית -תקשורת בסיסית

