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 יות ויד קלה על המקלדת אוזן חדה, דמיון, ורסטילוכותב בעל קופירייטר 
 

 השכלה
 לימודי קופירייטינג בבצפר              :2014
  ידיעות אחרונותקבוצת  של קורס כתבים ועורכים:              2007

 לימודי תעודה בעריכה לשונית - ילןא בראוניברסיטת  : 1998-1997
 ריספר לתסריטאות של עדית שחוהית בב לימודי תסריטאות : 1997-1996
 . בפילוסופיה ובמדעי המדינהAB. - האוניברסיטה העברית בירושלים :1991-1988

 
 :ניסיון בעבודה

 תרגום מסלולי טיול מאנגלית, עריכה והגהה: עורך התוכן של גורדון טורס :2016-2015
  :""פלייבוי ישראלמגזין בעורך משנה      :2014-2013

 טור בעלת, תרגום מאנגלי ,ייזום כתבותועריכה, כתיבה  •
 

  ישראל": MBA"ים ההר אופנימגזין במשנה ורך ע : 1201-3120
 בעל טור תרגום מאנגלית, ייזום כתבות, ו עריכה, כתיבה •
 המגזין לדפוס באת הקריאה אחרונה, , עבודה מול מעצב •

 
 ראשון" ו"ידיעות רחובות""ידיעות  :תקשורתבידיעות משכתב ועורך   : 2010

 
  הורדת עיתון יומישל בלו"ז ועמידה בלחצים  :"כלכליסט"בומשכתב ראשי עורך לשוני   :2010-2007

 
 :מתורגמתספרות של של ספרות מקור ו עצמאי תוכניולשוני עורך      :2007-2001

אגף הפרסומים של ג'וינט , מאגנס ,בבל ,ֶּפן ,זמורה/ביתן ,ידיעות אחרונות: ספרים הוצאות
  ישראל

                           אמנויות" טיפול באמצעות"ו ,"לתקשורת מדיהמסגרות " :עת יכתב
 חקיר, ראיונות, כתיבה ועריכה של ספרי תיעוד אישייםת - דוקוסטורילחברת  :כתיבת ביוגרפיות

 
 מסותו , ביקורותרסומיםפ

 ישראל המתנגד לפינוי תושבי עתיר ואום אל חיראן קמפיין מודעות לאמנסטי  :2015
               בתחרות כרזות תחליפי דלק מטעם משרד ראש הממשלה מקום שלישי  :2014
 אה אור בהוצאת כרמל וזוכה לתשבחות המבקריםור "כוכבים מעל ג'נין"הספר   :2010

  , אנרג'י מעריב"מקור ראשון" ,""דבר ראשון ,ם"י"מאזני :ספרותיותמסות כתיבת  :2010-1993
 

 מחשבמיומנויות 
  באינטרנט) וPrestigeיוקרה (ו Officeת בתוכנושליטה 

 שירות צבאי
 לוחם ביחידת חי"ר במסגרת הנח"ל, קורס מ"כים, הדרכה בפלוגת מסלול :1986-1983
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