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 English-Ave 2018 וכעת - שדרת-אנגלית
מורה, מתרגם, עורך וכותב תוכן | פרילנס 

תל אביב 
שיעורי אנגלית לפנאי ולעסקים בפגישות ובטלפון עם משוב דיגיטלי אישי 

תרגום אתרים ומסמכים בשני הכוונים בין אנגלית ועברית 
כתיבת תוכן, איור ועיצוב גרפי שווקיים, מסבירים, מיידעים ומדריכים למגוון עסקים 

2018 ועד 2019 - קו מתאר אדריכלים בע״מ 
מתרגם, עורך ומעצב מסמכים ונכסים דיגיטליים  

תל אביב 
ערך ועיצב מצגות פרויקטים לרוכשים עתידיים 

תרגם אתר, נכסים דיגיטליים ומסמכים כנגד לקוחות בינלאומיים 

2017 ועד 2018 - קבוצת אבנון  
מרקום וכתיבת תוכן באנגלית ובעברית  

פתח תקווה 
תרגם בין אנגלית ועברית, וכתב תוכן שווקי בשתי השפות
פעל כמתאם בינלאומי במחלקת השווק ובהתאם לנוהליה 

 The Jerusalem Post Lite Talk | 2017 - הג׳רוזלם פוסט לייט טוק
מורה לאנגלית  

תל אביב 
לימד אנגלית בשיחות טלפון המלוות במשוב אישי כתוב ועצות לשיפור השפה המדוברת 

אנגלית לעסקים, לפנאי, לבגרויות, לפסיכומטרי ולעוד מגוון בחינות, רמות וגילאים 

2017 - מרכז פלדמן | מורה לאנגלית ולמתמטיקה 
רמת גן | תל אביב 

דילוור שיעורי עזר לתלמידים במגוון גילאים ושכבות לימודים בבית הספר 
העביר שיעורים גם בכיתות בבתי הספר 

במרץ 2017 שב ארצה כתושב חוזר וותיק לאחר מעל לשני עשורים באוסטרליה ובארה״ב 
- שם עסק בגרפיקה שווקית ומדריכה, במוזיקה ובצילום אווירי בספורט הצניחה החופשית

אנגלית ועברית מדוברות בשיחה 
- ודיבור מול קהל 

כתיבת תוכן מסביר לדפוס ולרשת 
- באנגלית ובעברית מיומנות 

תרגום דו-כווני בין אנגלית ועברית 
כתובות ומדוברות : ובזמן אמת 

תקשורת וויזואלית ומושמעת 
- להראות ולומר 

מענק אדי מהפדרציה האמריקנית לפרסום 
בקטגוריית הסטודנטים באריזונה, ארה״ב 2010-11  

 The American Advertising Federation ADDY Award
Southern AZ, USA

מלגת האמנויות היצירתיות 
The Art Institute of Tucson, AZ USA 2010 - של

זכיה במקום ראשון עם חברי קבוצה בינלאומיים 
באליפות בינלאומית פתוחה באילוי אריזונה, ארה״ב 

מפגש תעופה-חופשית בספורט הצניחה החופשית למקצוענים 
Arizona FreeFlifght - Eloy, AZ 2000 באריזונה

מיקום 6 עולמי של הוועד האולימפי על צילום-פעולה 
בצניחה חופשית בסגנון חופשי בתורכיה 1997

צלם אווירי של נבחרת ישראל בספורט הצניחה החופשית 
באולימפיאדת הספורט האווירי הראשונה 

The Art Institute of Tucson - 2009 ועד 2012 - המוסד האקדמי לאמנות
    Tucson, AZ USA - טוסון אריזונה, ארה״ב

תואר עמיתי המדעים השמישיים בעיצוב גרפי 
 Associates of Applied Sciences degree in Graphic Design

 QUT 2005 עד 2008 - אוניברסיטת הטכנולוגיה של מדינת קוו׳ינזלנד בבריזביין, אוסטרליה
 Queensland University of Technology in Brisbane, Australia

 Bachelor of Creative Industries (Interdisciplinary - בין-תחומי) תואר בצ׳לורז בתעשיות יצירתיות

כתיבת תוכן באנגלית ובעברית רהוטות ומסבירות פנים למגוון קהלי ותחומי יעד 
על ידי יצרן תוכן מקצועי המשלב יכולות הסברה רב-תחומיות עם ניסיון בינלאומי 

זוכה הכרה ופרסים - לקראת יצירת מסר חד משמעי עם האצה לפעולה. 

כותב, עורך ומעצב תוכן ברור באנגלית, בעברית ובגרפיקה - מידע, משמעות וסיפורת. 

תוכן קריא וברור באנגלית ובעברית כתובות ומדוברות. 

מעברי מידע ברורים וקליטים בכתיבה, בהקלטה, על הרשת ומול קהל חי. 
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