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חינוך
 B.A : 2014-2018בעיצוב תעשייתי  ,שנקר
 – 2010בוגרת קורס חומרים מרוכבים ,שנקר ,במסגרת השירות הצבאי.
 – 2005-2008בוגרת בית הספר התיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר ,תיכון השם דגש על ערכי הסביבה,המחזור
והטבע  ,דרך הכרה  ,לימוד וטיול בשטח .התנסות בבניית מבנים סביבתיים שונים במסגרת בית הספר.

ניסיון תעסוקתי
פברואר  2021עד היום – מעצבת מוצר  ,סטודיו מג'נטה  .magenta workshop -במסגרת התפקיד עסקתי בעיצוב
ותכנון רהיטים משלב הקונספט ועד ליצור סופי  .ריהוט עבור חנויות ,משרדים ,בתי ספר תוכניות טלוויזיה וכו..
עבודה שוטפת מול ספקי יצור שונים  ,אדריכלים ,מעצבי פנים ומנהלי פרויקטים ,הבנה בתהליכי יצור בחו מרים שונים.
ינואר -2019פברואר  – 2021מעצבת מוצר  +תקשורת חזותית  ,ללין  .ב מסגרת התפקיד עסקתי בעיצוב קולקציות
טקסטיל ,מוצר וגרפיקה משלב הקונספט ועד ליצור הסופי .עיצוב אריזות ,הבנה וחיזוי טרנדים רלוונטיי ם ,בניית תיקי
מוצר  ,מעורבות בתהליכי עלות ותמחור ,מיתוג ,שיווק וניהול פרויקטים מול ספקי ם מהארץ ומחו"ל.
אוגוסט-אוקטובר  – 2018המשך התמחות ב –  , HAPEסין  .ההתמחות כללה  3חודשי פיתוח ממוקדים בעיצוב
צעצועים במשרדי החברה ,משלבי קונספט סופיים ועד לייצור ממשי והוצאת המוצר לשוק  .עיצוב ופיתוח מוצרים הן
בפן הגרפי והן בפן התלת -ממדי  .ייעול תהליכי יצור  ,ייעול תהליכי עלות ותמחור  ,מעורבות והבנת שיטות יצור
תעשייתיות , mas-production -עבודה מול מעבדות  ,מהנדסים ואנשי מקצוע שונים .
 – 2018מעצבת בסטודיו לעיצוב מוצרים ומשרדים  . hubeעיצוב מוצרים ,עיצוב חללים  ,מיתוג  ,עבודה בסיסית מול
תכניות אדריכליות  ,עבודת שטח והתקנות במשרדים עצמם  ,עבודה מול מעצבי פנים  ,עיצוב תלת ודו  -ממדי .
ספטמבר-אוקטובר  – 2017התמחות בסטודיו לעיצוב תעשייתי תמוז .ההתמחות כללה בין השאר עיצוב מוצרים
שונים  ,מידול תלת מימדי ,פיתוח קונספטים ומחקר רלוונטי בפרוייקטים שונים .
אוגוסט  – 2017התמחות ב , HAPE -סין  ,חברת צעצועי העץ הגדולה בעולם  .ההתמחות כללה שהייה למשך כ חודש
בעיר נינגבו שבסין  ,פיתוח קונספטים שונים לחברה  ,דרך מחקר  ,בדיקות היתכנות  ,עיצוב מוצר ומידול .

שירות צבאי
 – 2009-2011שירות כתומכת לחימה ביחידה המיוחדת של חיל האויר ,שלדג .
שירות במדור ההסוואה של היחידה  ,אחריות למוצרים רגישים  ,שימוש נרחב בתהליכי פלסטיק  ,תבניות וייצור
מוצרים  .עבודה בכלים תעשייתים שונים  .שימוש נרחב בצבעים .
בוגרת קורס תפירה על מכונות תעשייתיות .תכנון גזרות ותפירה  ,הפקת מוצרים שונים תוך הבנת הצרכים המורכבים
של היחידה והלוחמים.

ידע נוסף:
שליטה בסיסית בתוכנות עיצוב Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Keyshot , Solid Works :
יכולת עמידה בלחץ  ,רגישות לפרטים  ,יכולת ארגון גבוהה  ,יחסים בין -אישיים טובים  ,מוסר עבודה גבוה ,יכולת טכנית
גבוהה .
שפות  :עברית -שפת אם  ,אנגלית -קריאה ,כתיבה ודיבור בסיסיים .

