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סיים תיכון במגמה ביולוגית‹ בגרות מלאה.
 למד במכללה לאומנות ועיצוב ת״א

קורסים‹ צילום, טיפוגרפיה, עיצוב גרפי.

צה״ל‹ שירת כמעצב גרפי במפקדת משטרה צבאית. 
העבודה כללה פרויקטים מיוחדים כגון עיצוב 
סיכת יחידה ליחידת מצ״ח ויצירת אנימציות 

ומצגות למטרות חינוכיות, מבצעיות ועסקיות. 

סיים לימודים בבצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, 
 מחלקת אנימציה התמחות סטופ מושן

.BA Fine Arts בוגר האקדמיה, בעל תואר ראשון

הבית של יעל‹ עסק כמעצב גרפי לצורך עיצוב 
תדמית ופיתוח מותג. 

Cadent LTD‹ עבד כמודליסט תלת-מימד של לסתות 
למטרות רפואיות וחריטת C&C. העבודה כללה 
מידול בתוכנה ייעודית שהתבקש ללמוד לשם 

ביצוע התפקיד. מתוקף התפקיד השתתף בפגישות 
פרויקט מול צוותי הפיתוח וביצע משימות QA על 

המערכת שעליה עבד.

Tacticsoft‹ עסק כאנימטור פרילנס לצורך יצירת 
סרטון פרסומת קצר למשחק און ליין מרובה 

)BattleDawn.com( משתתפים

בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ‹ עבד כאסיסטנט 
בחוות מחשבים של מחלקת אומנויות המסך. 

העבודה כללה מתן עזרה בתפעול תוכנות המחלקה 
)Photoshop, After Effects, Premiere, Maya, Zbrush( 

שם צבר ידע טכני רב על התוכנות הנ״ל

 קורות
חיים



ידע מקצועי

שפות

 בעל רמת ידע גבוהה בתוכנות‹ 
 After Effects ,Photoshop, 3D Studio Max, Maya,

Zbrush, Unity3D בעיקר ביצירת מודלים וגרפיקה 
 לשימוש Real-time למשחקים או הדמיות.

Flash, Premiere, Illustrator בעל ידע בתוכנות

עברית
אנגלית
רוסית

קריאה, כתיבה ודיבור ברמת שפת אם.
קריאה, כתיבה ודיבור ברמה גבוהה מאוד.

הבנה בסיסית.

 ,Real-time לשימוש Low-poly מתמחה בהכנת מודלים
 Normal maps כולל טיקסטור ברמה מאוד גבוהה עם
ומיפוי UVW. מבין את הצרכים המיוחדים של פיתוח 

אפליקציות Real-time, יודע לעבוד עם מגבלות 
פוליגונים וגודל טקסטורה בהתאם לצורכי הפרויקט 

)PC בין אם המודל מכוון למובייל, קונסולות או( 
חי ונושם משחקים ומבין גיים פליי.

בעל ידע בעבודה עם מנועי תלת מימד לבניית 
משחקים, כולל ידע בסיסי בתכנות.

ניסיון באנימציה ממוחשבת, אנימציה קלאסית, 
אנימציית סטופ מושן, עריכת וידאו ואנימציה, 

רינדורי סטילס איכותיים, עיבוד תמונות.

אוטודידקט, לומד מהר, תמיד שמח להתפתח מקצועית. 

  ›
  › To be continued


