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מידע אישי
שנת לידה1991 :
אזרחויות :ישראל ,ארה"ב

תקציר
בוגרת של המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר ,זוכת פרס אסיה לעיצוב  ,2018כיום מעצבת
צעצועים ומלמדת במעבדה לחדשנות במרכז הבינתחומי  ,IDCמעוניינת להשתלב במשרת
מעצבת-מוצר בסטודיו או משרד מאתגר ומעניין.

השכלה
המחלקה לעיצוב תעשייתי ,בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב שנקר.

:2017 – 2013

(ממוצע )90
:2015-2016

לימודי יזמות לסטודנטים מצטייניםACT center, Shenkar ,

:2006-2009

בית הספר "תלמה ילין לאמנויות"  ,גמר בהצטיינות יתרה ,במגמת

ספרות ואמנות חזותית.

שירות צבאי
:2010-2012

יחידה מיוחדת בחיל המודיעין.

במסגרת התפקיד הוכשרתי ביחידה  ,8200לאחריה השתלבתי ביחידה מיוחדת בתפקיד שכלל
שילוב של כישורים טכנולוגיים עם מודיעיניים .במסגרת התפקיד צברתי נסיון פיקודי שלשמו
התנדבתי בתפקיד לשלושה חודשים נוספים של שירות קבע.
נסיון תעסוקתי
כיום אני חלק מצוות ההוראה במעבדה לחדשנות במרכז הבינתחומי הרצליה ( ,)IDCבמסגרת
תפקידי אני מלמדת סטודנטים על עיצוב ,הבאת הרעיונות שלהם לכדי הגשמה באמצעות
רעיונאות ,מידול (פרוטוטייפינג) ובדיקה .כמו כן אני אחראית על תפעול המכונות והטכנולוגיות
העומדות לרשות הסטודנטים במעבדה כגון מדפסות תלת מימד ( FDMו  )SLAוחיתוך לייזר.
ההוראה נעשית באנגלית ובעברית.
כמו כן אני מעצבת צעצועים עצמאית וצעצועיי הוצגו ביריד הצעצועים בנירנברג ובניו-יורק .2018

 :2006-2008הדרכה בפעילויות "החברה להגנת הטבע"
 ,SOHO :2013בית לעיצוב ישראלי

ידע מקצועי
שליטה מצוינת בתוכנותFusion 360 ,SolidWorks, Keyshot, Photoshop, SketchBookPro :
שליטה בינונית-טובה בתוכנות:

Rhinoceros, Illustrator, InDesign, ArduBlock

נסיון ממושך עם  ,Arduino UNOמידול דגמים תלת מימדיים בגימור גבוה ,3D Printing ,חיתוך
לייזר

שפות
עברית ברמת שפת אם
אנגלית ברמה טובה מאוד

תרומה לקהילה
– 2017

ליווי קבוצת תלמידי מגמת רובוטיקה בתיכונים מטעם עמותת ""MAX

– 2016

חפירות ארכיאולוגיות במסגרת התנדבות ברשות העתיקות

– 2016

הפעלות פעילויות בנושא :קסמים ,בבית החולים לילדים נוער פגועי נפש ,גהה

– 2012

לקחתי חלק פעיל במשלחת הומניטרית בזנזיבר ,שם לימדתי אנגלית וכישורי
חיים את הקהילה המקומית.

– 2010

מתן שיעורי עזר ב"מקום אחר" ,הוסטל לנוער במצוקה בת"א.

– 2008

עזרה וליווי קבוצה ב"תיאטרון כנפיים" ,תיאטרון למבוגרים בעלי צרכים מיוחדים.

