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אתרniritext.com :
 כותבת ועורכת תכנים ספרותיים ואקדמיים.
 עורכת לשונית מקצועית – מקפידה על ניסוח תקני חד ובהיר.
 יצירתית ,בעלת תחומי דעת מגוונים ,ידע נרחב ואוצר מילים עשיר.
 כותבת תוכן איכותי מזוויות לא שגרתיות ,היוצרות עניין אצל הקורא.
 עורכת תכנים שיווקיים אינפורמטיביים – מחדשת מסרים ,מחדדת ומלטשת.
 מדייקת במילים ובביטויים .מקפידה על פרטים ,עומדת בלוחות זמנים נוקשים.

השכלה:
 :2017–2016עריכה לשונית – לימודי תעודה ,החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית ,אוניברסיטת ת"א – הצטיינות
 :2009–2007לימודים אקדמיים במחלקה לקולנועNew York University ,
 :2006–2003תואר  M.Aבחוג לתורת הספרות הכללית במסלול מחקרי עם תזה ,אוניברסיטת ת"א – הצטיינות
 :1999–1995תואר  B.Aבספרות עברית ופילוסופיה ,אוניברסיטת ת"א

ניסיון תעסוקתי:
–2010היום :

:2009–2007

:2008–2005

כותבת תוכן ועורכת (פרילנס)
•

עריכה לשונית וספרותית של כתבי יד ,רומנים ,שירים וספרי ילדים.

•

עריכה לשונית של ספרי לימוד לבגרות ,שראו אור בהוצאת אנקורי.

•

עריכת עבודות אקדמיות לתואר שני בנושאים מגוונים בתחומים :חינוך ,ספרות ואומנות.

•

כתיבת מאמרים אקדמיים ומאמרים לקהל הרחב בנושאים מתחומי מדעי הרוח והחברה ועריכתם.

•

כתיבה של תכנים שיווקיים לאתר אינטרנט בתחום התיירות ,כתיבה אישית ויצירת בלוג (יומן רשת).

•

עריכת טקסטים שיווקיים ואינפורמטיביים בתחומי העידן החדש לספרים פרי עטה של אשת תקשורת.

•

כתיבה ועריכה של תכנים שיווקיים ,פרסומיים וארגוניים לקרן שכ"ל המסייעת לסטודנטים במימון לימודיהם.

מרצה מתרגלת ועוזרת מחקר ,המחלקה לקולנוע – אוניברסיטת ניו יורק
•

הוראת קורסים אקדמיים' :שפת הקולנוע'' ,השימוש בצבעים בקולנוע'.

•

בניית מערכי שיעור וטקסטים בשילוב סרטונים ועזרי לימוד.

•

ריכוז מסמכים וחומרים אקדמיים לקורסים ולמחקרים.

מרצה באוניברסיטה הפתוחה
•

הוראת קורסים' :העולם בסיפורת' (מושגי יסוד בספרות)' ,התקופה הכנענית'.

•

הגדרת שיטות הלימוד ,מתודולוגיות ועזרים.

 :2004–2000ניהול ספריית עיון במכללת ת"א (מקביל – עבודה בעמותה פוליטית חברתית)
•

אחריות על מלאי הספרים ,סיוע לסטודנטים באיתור מקורות מידע והיכרות עם תחומי דעת רבים.

מלגות מטעם אוניברסיטת ניו יורק
❖ The Tisch School of the Arts Corrigan Fellowship for PhD. Candidates; New York University
❖ Dean’s Fellowship Grant: New York University
שפות :עברית שפת אם ,אנגלית ברמה גבוהה מאוד
**תעודות והמלצות תינתנה לפי דרישה.

מחשב :תוכנות  ,Officeמדיה דיגיטלית

שירות צבאי :שירות בקריה

