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B. Des המגמה לתקשורת חזותית ,האקדמיה לעיצוב ואמנות ירושליםבצלאל -  בוגר 

, חוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה   (מסלול תזה)סטודנט לתואר שני בתקשורת מחקרית

 

ניסיון תעסוקתי 

 

  של תחומי המיתוג, העיצוב והשיווק:דרכה והוראה באקדמיה ובעולם העסקי: ה2018-2008

 
  בניית הדרכות והרצאות לעסקים בתחומי שיווק דיגיטלי

 לסטודנטים לתעשייה וניהול בשיווק ואוריינות  סילבוסים יצירת הוראה ו

 שיווק י סדנאות וימי עיון לחברות ביטוח בנושא והעברתהפקת  
 עיצוב וממשק משתמש שיווק דיגיטליי בנושאמכללותבניית סדרת קורסים עבור הוראה ו , 

" רעות לאמנויות בחיפה" וניהול המגמה לתקשורת חזותית בתיכון ההקמ- כיום: 2015
 (רשימה מלאה ומפורטת של כל ניסיון ההוראה בדפים הבאים)

 

 : עובדים5 והעסקת צוות של  סטודיו עצמאי לעיצוב- ניהול 2010 – 1998

 גדולות ומוסדיותניהול פרויקטים מרובי פלטפורמות ומיתוג לחברות  
 בניית אתרי אינטרנט , אפיון והפקות דפוס: פיקוח דפוס, ניהול פרויקטים

  מתן שירותי עיצוב קבועים לחברות 
 בניית אסטרטגיות שיווק אונליין ואופליין - בניית מערכי שיווק וניהול שיווק 
  ניתוח נתונים סטטיסטיים של שיווק

 Google AdWordsניהול טכני ותוכני –  

 הפקת קמפיינים אינטרנטיים כוללים 
 

  וממקימי היחידה:2 מעצב גרפי בחברת החדשות בערוץ  –1997 – 1994

  עיצוב במהדורת החדשות בזמן אמת 
 יעוץ ועיצוב גרפי לפרויקטים וכתבות מיוחדות 

 

 Word ,PowerPoint ,WIX  ברמת הוראת התוכנה, Adobe Illustrator, Photoshopשליטה בתוכנות: 

 רמה אקדמית, – שפת אם, אנגלית –. שפות: עברית ירות קרבי בצנחנים/נח"לשירות צבאי - ש

 כתיבה וקריאה.
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קורות חיים (בהוראה בלבד) 

 
  – מכללת "מימד" לעיצוב, ת"א:1997

- קורס עיצוב אינטראקטיבי לשנה ג' במסלול תקשורת חזותית 

- קורס איור רעיוני לשנה ג' במסלול תקשורת חזותית 

– מוזיאון ישראל / אגף הנוער 1998 - 1997

 קורסים לילדים בנושא קומיקס (בניית הקורס וכתיבת התוכנית).

 

 – מכללת הגליל המערבי: 2001 – 1998

- ארבעה קורסים באיור לשנים ב' וג', לימוד טכניקות איור שונות, הרצאות רקע על מאיירים 

ואיור,   איור לשירים, איור לכתבות, איור פוליטי, איור לילדים. 

- שני קורסים בעיצוב אינטראקטיבי לשנה ג', לימוד יסודות העיצוב האינטראקטיבי,  

, DREAMWEAVER, FLASHעיצוב ממשק משתמש, עיצוב אינפורמציה, לימוד תוכנות: 

 עבודה בתכנות.

 

 – מכללת ויצ"ו חיפה: 2000 – 2001

  לשנה ג'. DREAMWEAVER - שני קורסים בעיצוב אינטראקטיבי בשילוב תוכנת 

 – מכללת קמרה אובסקורה (חיפה): 2001

- קורס באיור לשנה ב', בעיקר יסודות, עבודה כיתתית, איור דומם, לימוד טכניקות,  יסודות 

הקומיקס ואיור לטקסט. 

 - קורס בעצוב אינטראקטיבי לשנה ב'.

 

 – המכללה האקדמית צפת 2002 – 2003

- ראש מסלול האמנות והעיצוב למדריכי אמנות במכללת צפת וכמו כן הוראת שלושה קורסים: 

-  חשיבה גרפית 

-  יסודות העיצוב 

  -FREEHAND 

כולל בניית מערכי לימוד עבור מדריכי אמנות המשלבים בין הוראה לבין תרגילי עיצוב  

 במחשב להעברת מסרים לתלמידים בתוך שיעור.

 

  – אורט בראודה2003

 FLASH MXהוראת קורס למורים של תוכנת 

 – המכללה לתקשורת אורט מגדים כרמיאל (תלמידי יג') 2003

, , יסודות העיצוב – מעשי ותיאורטי. FREEHAND, PHOTOSHOP, FLASHהוראת: 

 

 – אוניברסיטת בן גוריון (שלוחת אילת) לימודי חוץ: 2004

         -   הקמת קורס והוראת קורס בעיצוב גרפי מלא, הוראת התוכנות הגרפיות. 

 



–  מכללת כנרת, המחלקה לתקשורת אינטראקטיבית 2013 - 2006

- קורס יסודות עיצוב גרפי בצבע (עבודה ידנית) וכן לימוד התוכנות  

 -FREEHAND/ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP לשנה א' קורס עיצוב גרפי למתקדמים ,

לשנה ב' 

- קורס בשיווק עיצובי 

- קורס שיווק דיגיטלי כולל בניית מנגנוני שיווק באינטרנט 

 UX- קורס עיצוב ממשק משתמש 

 

 – חשיפה – האוניברסיטה הפתוחה 2006

- קורס בטכניקות איור 

 

 – מכללת תל חי – המחלקה להדמיה ואנימציה 2008

קורס בעיצוב דמות בתוכנת פלאש 

 

 – מכללת תילתן חיפה – המחלקה לתקשורת חזותית 2012-13

הוראת קורס שנתי ביסודות עיצוב אתרים ועיצוב ממשק משתמש 

 

 – מכללת כנרת – הנדסאים- תעשייה וניהול 2013-14

הוראת קורס שנתי ביסודות עיצוב אתרים ועיצוב ממשק משתמש וכן פטושופ. 

 

 – מכללת כנרת, בית הספר למחוננים 2014-2016

הוראת קורס שנתי באמנות ממוחשבת 

 אילוסטרייטור ופוטושופ 

 

 – בי"ס גלים – כפר גלים 2015

תוכנות גרפיות, עיצוב בסיסי  – עיצוב כיתות י'

 

 -   מכללת אורט ביאליק – הנדסאים תעשייה וניהול 2015-2016

קורס שיווק דיגיטלי, יסודות אילוסטרייטור ופוטושופ, אוריינות 

 

 -   מכללת אורט הרמלין נתניה – הנדסאים תעשייה וניהול 2016-2017

קורס שיווק דיגיטלי, יסודות אילוסטרייטור ופוטושופ, אוריינות 

 

 - ואילך – מקים ומרכז מגמת עיצוב חזותי ביה"ס התיכון לאמנויות רעות (ויצו) חיפה 2003-2018

 ,Illustrator- קורס יישומי מחשב הכולל: עבודה בעיצוב גרפי ויסודות דרך תוכנות 

PHTOSHOP עבודה במחשב בלבד ,

 למתחילים HTML וFLASH- אינטרנט, בניית אתרים תוך כדי לימוד 

- איור וקומיקס: טכניקות ויישום 



- טיפוגרפיה 

 WIX- בניית מערכי שיעור מיוחדים לבניית אתרים בטכנולוגיית 

- ייזום והפקת ימי עיון למורים בביה"ס עבור מפמ"ר עיצוב במשרד החינוך 
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