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 ספרותיים ואקדמיים תכניםועורכת  כותבת.  

 חד ובהיר. ניתק מקפידה על ניסוח – מקצועית עורכת לשונית 

  ואוצר מילים עשיר.רחב נידע , תחומי דעת מגווניםיצירתית, בעלת 

  עניין אצל הקורא היוצרות, יותות לא שגרתמזוויכותבת תוכן איכותי. 

 מחדדת ומלטשת.מסרים דשתמח –ים אינפורמטיבי ים שיווקייםנתכ ורכתע , 

 .לוחות זמנים נוקשיםבומדת עעל פרטים, מקפידה  מדייקת במילים ובביטויים.  

 

  :השכלה

 הצטיינות – ת"א אוניברסיטת, חוג ללשון העברית ולבלשנות שמיתהלימודי תעודה,  – עריכה לשונית: 2017–2016

 New York Universityחלקה לקולנוע, במאקדמיים ם לימודי: 2009–2007

 הצטיינות –אוניברסיטת ת"א  ,תזה במסלול מחקרי עםבחוג לתורת הספרות הכללית  M.Aתואר : 2006–2003

 אוניברסיטת ת"אספרות עברית ופילוסופיה, ב B.Aתואר : 1999–1995

 

  :ניסיון תעסוקתי

 (פרילנס) ועורכת כותבת תוכן   : יום ה–0201

 ספרי ילדים.ו שירים ,רומנים, כתבי ידשל  ספרותיתלשונית ועריכה  •

 לבגרות, שראו אור בהוצאת אנקורי. ספרי לימודעריכה לשונית של  •

 חינוך, ספרות ואומנות.נושאים מגוונים בתחומים: לתואר שני ב עריכת עבודות אקדמיות •

 והחברה ועריכתם.הל הרחב בנושאים מתחומי מדעי הרוח קאקדמיים ומאמרים ל כתיבת מאמרים •

 .)יומן רשת( בלוג יצירתכתיבה אישית ו, תיירותלאתר אינטרנט בתחום ה תכנים שיווקייםבה של כתי •

 .ספרים פרי עטה של אשת תקשורתל בתחומי העידן החדשטקסטים שיווקיים ואינפורמטיביים עריכת  •

 לקרן שכ"ל המסייעת לסטודנטים במימון לימודיהם. כתיבה ועריכה של תכנים שיווקיים, פרסומיים וארגוניים •

 

 אוניברסיטת ניו יורק – המחלקה לקולנוע מרצה מתרגלת ועוזרת מחקר,   : 9020–7200

 .'השימוש בצבעים בקולנוע', 'שפת הקולנוע' קורסים אקדמיים: הוראת •

 .שילוב סרטונים ועזרי לימודבוטקסטים  ת מערכי שיעוריבני •

 .חקריםמלו קורסיםרים אקדמיים לריכוז מסמכים וחומ •

 

 רצה באוניברסיטה הפתוחהמ:    8200–5200

 '.נעניתכהתקופה ה', (מושגי יסוד בספרותהעולם בסיפורת' )' :יםקורס וראתה •

 ת הלימוד, מתודולוגיות ועזרים.והגדרת שיט •

 

 (תעבודה בעמותה פוליטית חברתי – )מקביל ניהול ספריית עיון במכללת ת"א:   4200–0200

 רבים. דעתכרות עם תחומי יאחריות על מלאי הספרים, סיוע לסטודנטים באיתור מקורות מידע וה •

 

 מטעם אוניברסיטת ניו יורק מלגות

❖ The Tisch School of the Arts Corrigan Fellowship for PhD. Candidates; New York University 

❖ Dean’s Fellowship Grant: New York University 

 

 שירות בקריה      : צבאישירות מדיה דיגיטלית     , fficeOתוכנות : מחשב     אנגלית ברמה גבוהה מאוד ,עברית שפת אם: פותש

 .לפי דרישה הינתנת**תעודות והמלצות 
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