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¢נושמת ¢עיצוב מגיל  ¨±µלומדת יום יום ומעשירה את הידע המקצועי כבר כמעט שני
עשורים Æבמהלך הדרך נגעתי כמעט בכל תחומי העיצוב¨ השתתפתי בפרויקטים מיוחדים
בנושאים שונים וצברתי ידע ייחודי Æב≠∞ ±שנים אחרונות מתמקדת ב ÆUI/UX
תכונות∫ יצירתיות¨ אחריות¨ תשומת לב לפרטים הקטנים¨ יכולת להוביל¨ קליטה מהירה
ויכולת למידה גבוהה¨ יחסי אנוש ועבודת צוות מצוייניםÆ

מיומנויות
Digital: UI/UX Web, Mobile Design

נסיון

Branding/Identity
עיצוב ומיתוג לתערוכות וכנסים
2018-2008

עיצוב מוצרי מדף
Html/Css
אנימציה
צילום

 Øעצמאית Ø
 - UI/UXמשתתפת בפיתוח מערכות מורכבות ע¢ב מחשוב ענן¨
אפליקציות למכשירים ניידים ומוצרים דיגיטליים Æעובדת מול מנהלי
מוצר וצוות מתכנתים כמומחית  ¨UI/UXבתוך הארגון או כפרילנסר חיצוניÆ
ידע ב  HTML/CSSובתהליכ פיתוח לסביבות שונות מאפשר לי לשוחח עם
המתכנת ב¢שפה שלו ¨¢להעביר לו הנחיות ברורות ולמצוא פתרונות
יצירתיים לבעיות שצצות במהלך הפיתוחÆ
 - BRANDINGמלווה לקוחות גדולים בנושא המיתוג ותוצרים שיווקיים
שונים Æמעצבת לתערוכות גדולות¨ ממתגת מוצרי מדףÆ

כלים
Sketch
2006-2008

Illustrator
Photoshop
XD/Figma

2005-2006

Dreamweaver
Invision/Marvel/Zeplin

2003-2005

Principle
1999-2002

מנהלת סטודיו בוטיק לגרפיקה ב”ספידגרף“ Æתפקידי כלל עבודה אישית
מול לקוחות¨ פיתוח רעיונות חדשים ופרויקטים מיוחדים¨ ניהול מלא של
הסטודיו ≠ הכנה לדפוס ופיקוח על הדפסה באופן אישיÆ
¢עיצובים ¢משרד מיתוג¨ ממתגת¨ מעצבת מוצרי מדףÆ
¢עלוני יוניברס ¨¢משרד פרסום¨ מעצבת גרפית¨ מ¢מ מנהלת סטודיוÆ
תפקידי כלל אחריות מלאה על סטודיו עם ≥ גרפיקאיםÆ
¢כלנית ¨¢בית הדפוס¨ אחראית מחלקת גרפיקהÆ
עיתון ¢אינדקס העמק והגליל ¨¢גרפיקאית ומעמדת עיתון דו≠לשוניÆ

שפות

השכלה

עברית
רוסית
2017-2018

אנגלית

2015-2017

תחביבים

ריקוד

פיסול

2008-2009

טיולים

צילום

” “SkilBoxאונליין אוניברסיטה לימודי UX
קורסי אונליין לעשרה וידע מקיף בנושא  ¨UI/UXשיווק באינטרנט
וברשתות חברתיות
”מכללה לעסקים“ קורס מאמן מומחה בשיווק ומכירותÆ

2007-2008

¢מנטור ¨¢קורס בניית אתרי אינטרנט ואנימציה¨ HTML/CSS
דרימוואור¨ קורס אילוסטריטורÆ

2000-2003

מכללת ¢הגליל המערבי ≠ ¢שלוחה של ויצו חיפה¨ לימודי עיצוב
גרפי ותקשורת חזותיתÆ

