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 - 3103 – 3102לימודי תעודה  -עיצוב גרפי ב"סטודיו  – "6Bבוגרת
מצטיינת
 – 3112 – 3100לימודי תואר ( B.Ed.F.A.אמנות וחינוך לאמנות)  -המדרשה
לאמנות בית ברל 3התמחות באמנות פלסטית  +התמחות באמנות באוריינטציה
דיגיטלית

מיומנויות












תוכנות משרדWindows Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint…) :
תוכנות ניהול מידע ( SharePoint 2003, SharePoint 2007 : )ECM
(MOSS), SharePoint 2010, SharePoint Online (Office 365), eRoom,
LiveLink, Priority, DocuShare, Documentum, Lotus Notes,
Hummingbird DM
תוכנות מיגרציהTzunami Deployer, Tzunami Exporter :
תוכנות גרפיות,Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Flash :
Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver
ידע ב HTML+CSS -ברמה בינונית
תוכנות עריכת וידאוCamtasia :
היכרות עם מערכות ההפעלה הנפוצותWin XP, Vista, Win 7, Win 8, Mac :
היכרות מעמיקה עם האינטרנט :דפדפנים ,רשתות חברתיות ,שיווק אונלייןSEO ,
וכו'3
ידע בסיסי בניהול רשתות מקומיות/אלחוטיות
שפות :עברית (שפת אם) ,אנגלית (רמה גבוהה מאוד)3

ניסיון תעסוקתי


 – 3102עיצוב גרפי (פרילאנסרית)
ביצוע עבודות גרפיות באופן עצמאי למגוון לקוחות 3פרינט :כרטיסי ביקור ,לוגו,
מיתוג ,ניירת משרדית ,גלויות ,פוסטרים ,ברכות ,פלאיירים ,ברושורים וכו' 3דיגיטל:
עיצוב גרפי לאתרים ,ברכות דיגיטליות ,כפתורים ,באנרים ,וכו'3



 - 3102 – 3100יועצת טכנית  +מעצבת גרפית בחברת Tzunami Inc.
צונאמי היא חברה מובילה בתחום פתרונות מיגרציה של מידע ,בעיקר עבור מערכות
 SharePointשל מייקרוסופט 3התפקיד מצריך הבנה מעמיקה בתוכנות ניהול-מידע
וביצוע בדיקות על תוכנות אלה ועל תוכנת הדגל של החברה 3התפקיד כולל:
 מתן מענה טכני ללקוחות החברה :במייל ,בטלפון ובשיחות וידאו3 ביצוע בדיקות בתוכנה לשם תמיכה ו/או איתור תקלות ביצוע פרוייקטים אצל לקוחות בארץ ובחו"ל ,הכוללים הטמעת התוכנה ללקוחות,או ביצוע מיגרציות (היגור מידע)3
 ניהול המדיה החברתית של החברה – שיווק ופרסום בפייסבוק ,טוויטר ,יוטיוב,בלוג ,פורום ,באתר הרשמי ,הודעות לעיתונות וכו'3
 עריכת וידאו של סרטוני דמו שמדגימים את השימוש בתוכנה על מערכות ניהולהמידע3
 כתיבת מדריכי-משתמש והוראות שימוש לתוכנה3 עיצוב כל החומר השיווקי למחלקת שיווק/מכירות של החברה (כרטיסי ביקור,גלויות ,ברושורים ועלונים ,קירות תצוגה לכנסים ,חתימות אלקטרוניות ,גרפיקות
לרשת החברתית ,עיצוב גרפי לאתר החברה ,וכו')3



 - 3100– 3112אחמ"שית בכירה ומדריכה במרכז התמיכה הטכנית בחברת
Smart-net
החברה מפעילה שירות אינטרנט אלחוטי בבתי מלון בארץ ובחו"ל 3התפקיד כולל:
ניטור מערכות בזמן-אמת וטיפול בתקלות ,מתן שירות תמיכה טכנית טלפונית
בעברית ואנגלית ,עבודה תחת לחץ ,עבודה במערכת קריאות ממוחשבת ,מענה
למיילים  ,אחריות על צוות תומכים במשמרת ,מתן חפיפות והדרכות מקצועיות ,עבודה
מול צוות טכנאים/צוות ניהול לקוחות ועוד3
*קודמתי בתפקיד מתומכת טכנית ,לתומכת טכנית בכירה ,לאחראית משמרת,
לאחראית משמרת בכירה ולאחראית הדרכות ,והייתי בין העובדים הוותיקים ביותר
בחברה (מעל  8שנים)3



 - 3112– 3112מנהלת אדמיניסטרטיבית ב"מרכז לאמנות חזותית בתל אביב"
עמותה המפעילה את הגלריה "משרד בתל אביב" וכתב העת "טרמינל" לאמנות
עכשווית 3התפקיד כולל :עבודה כמנהלת משרד ,עוזרת אישית של העורכת הראשית
ואוצרת הגלריה ,טיפול במנויים של כתב-העת כולל גבייה ,קידום ושיווק של
התערוכות בגלריה וכתב-העת ,קלדנות ותרגום מסמכים3



 - 7112מתאמת שירות במרכז שירות יונדאי ,הרצליה



 7112 - 7111מנהלת משרד בחברת , Jacada Inc.הרצליה



 - 7111עבודות משרדיות זמניות כגון :פקידת קבלה ,טלפנית ,מתאמת פגישות,
טלמרקטינג ,תרגום מסמכים אנגלית/עברית או עברית/אנגלית וכו'3



 - 3112 – 3112שירות צבאי מלא בתפקיד מש"קית הו"ד

נסיון אמנותי
השתתפות בתערוכות
 יריד האמנות "צבע טרי"  – . + 7הצגת גלויות כחלק מפרוייקט "הגלויה הסודית"
" מס מדיה" ( 1 + 8ארוע המדיה הדיגיטלית הגדול בישראל)
 תערוכת גמר – בוגרי המדרשה לאמנות  37100אתר התערוכה:
http://hamidrasha2011.com/graduates/Reout+Sagui
עריכת סאונד/וידאו/כתוביות
 וידאו ארט " :חיליק בורח מהבית" (סטופ-מושן)
 וידאו ארט" :שושולוזה" (במסגרת תרגיל וידאו-ארט בשנה ב' במדרשה)
 סרט-תדמית עבור עמותת "רוטרי" לערב גיוס מתנדבים בכפר-סבא
 פרוייקט "לופארט" – סרטון דוקומנטרי קצר אודות פרוייקט של "אונסק"ו" המתעד
שיתוף פעולה של בית ספר יהודי ברעננה ובית ספר ערבי בטירה ליצירת אמנות
בנושא משותף3
 עריכת סאונד – וידאו-דאנס יח"צ למועדון ה"אוויטה" בהשתתפות רקדני
ה"יורופאלש"
 עריכת סאונד – פרוייקט "שידו אקספרס" ,טרילוגיית וידאו-ארט בבימויו של אסף
לביא הראל ,שהוצג בפסטיבל "צ'ינה-פורטה  "1בסינמטק תל-אביב
 עריכת כתוביות – "רעות" סרט דוקומנטרי בבימויה של השחקנית לבנה פינקלשטיין
ובעריכתו של אסף לביא הראל
הפקה
" האירוויזיוניסטים" – סרט דוקומנטרי בבימויו של אסף לביא הראל ,הוקרן בסינמטק
תל אביב – עוזרת הפקה  +צילום  +סאונד
" צוף"  -סרט גמר בבימויו של עופר מתן ,הוקרן בפסטיבל "צ'ינה פורטה  "4בסינמטק
תל-אביב – עוזרת הפקה
 וידאו-דאנס יח"צ למועדון ה"אוויטה" בהשתתפות רקדני ה"יורופאלש" – מפיקה +
במאית משנה  +ארט3
" עשן לבן" ( 71דק' ,סרט גמר בבימויו של עופר מתן)  -עוזרת הפקה ראשית
" הביתה" ( 07דק' ,סרט גמר שנה ב' בבימויו של אסף לביא הראל)  -מפיקה

