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 עורך תוכן מנהל פרומו,  , עורך ראשי של אתר האינטרנט : 103fmרדיו   היום  - 2018
ובעריכת כלל התכנים   ועורכים, שעוסק בתמלול  צוות עורכות  המשודרים בתחנה מסביב מנהל 

 כמו כן אחראי על קידום פרויקטים דיגיטליים ושיתופי פעולה מערכתיים.  .לשעון
 הפרומו ברדיו, עורך ומרכז פרויקטים רדיופוניים, וקריין/מגיש. מנהל במקביל, משמש כ 

 
 טורי 'סופהשבוע' קבוע  קריין מעריב:  היום  - 2020

הקריינות   'מעריב'.  של  השבוע  סוף  במוסף  הבולטים  והכותבים  הכותבות  טורי  ועריכת  קריינות 
 מועברת על ידי העיתון לספריית העיוורים, וכן מופצת בערוצי הדיגיטל של 'מעריב'.

 
2016 -  2020 eco99fm : עורך ומגיש  

האקטואליה "סיכום שבוע", מגיש  עורך ומגיש תכניות מלל ומוזיקה. בין השאר, עורך ומגיש רצועת  
 רצועות מוזיקה יומיות, קריין חדשות ירוקות, חסויות ופרסומות.

 
 ועורך בכיר , עורך מוספיםראש דסק ישראל היום": " 2018  - 2014

הצרכנות והבריאות בעיתון, מנהל צוות כתבים, עורכים וגרפיקאים. בנוסף, ומוספי  עורך תחומי  
 דיגיטל, כתב אורח וכותב מאמרים בעמודי הדעות. בעיתון ובעורך חדשות וראש דסק 

 
 יועץ ניו מדיה, מקים תחנות רדיו ואתרי תוכן באינטרנט  עצמאי:  היום  - 2009

הפרטי     במגזר  שונים  פרויקטים  משלב ליווי  באינטרנט  רדיו  תחנות  הקמת  יעוץ   והציבורי, 
אינטרנט,     אתר  והקמת  איפיון  אדם,  כוח  אולפנים,  הקמת  טכנית,  הצטיידות  דרך   הרעיון, 
 פלטפורמות הפצת שידור, ויעוץ תוכן, אריזה וג'ינגלים.  

• radioDANCE  :באופן  עד היום. לצד הקמתה וניהולה, אני מטפל    2010תחנה בבעלותי מ־
הקמת   ועסקיים.  אסטרטגיים  פעולה  ושיתופי  צוות  ניהול  על  אחראי  בתכניה,  שוטף 

 ותחזוקת אתרי האינטרנט ותשתית האולפנים והפצת התכנים.
וייעוץ שוטף: • תחנות רשת שהוקמו בשנים האחרונות. טיפול    10ליותר מ־  ליווי הקמה 

צו אנשי  הכשרת  פרוגרמינג,  תקציב,  ניהול  טכניים,  התחנות:  בהיבטים  )בין  ועוד  ות 
109FM ,ClickFM ,Click2Dance .)רדיו זה רוק ועוד , 

 
 מרצה ומנחה קורסים בתקשורת ברחבי הארץ  עצמאי:  היום  - 2005

מנחה קורס לסטודנטים לתקשורת במכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל, רכז קורסי רדיו 
ורס השדרנים של מכללת רדיו דרום. " בתל אביב, מרצה ראשי בקBPMוקריינות ומרצה במכללת "

מורה פרטי לקריינות )בוגרים משדרים כיום ברדיו האזורי והארצי(, ומרצה אורח בפני בני נוער, 
 סטודנטים וגמלאים. חבר בסגל המרצים של "אמנות לעם" ו"מיצג אירועי תרבות".

 
 מדיה עורך תוכנית הלימודים הארצית להתמחות ניו  משרד החינוך:   2013

 עריכה וכתיבה של תכנית הלימודים הראשונה בתחום זה, המשמשת בתי ספר ברחבי הארץ. כולל   
 תכנון, ניהול וביצוע קורס להכשרת מורי תקשורת להוראת התחום.    

 
 מנהל חטיבת הבידור, מנהל רשת גימל קול ישראל:   2012

 קציב, ומתן שירותים בתחום התרבות  ניהול צוות, תכנון לוח שידורים ומבצעים מיוחדים, ניהול ת   
 והבידור לכלל רשתות קול ישראל. עריכה והגשה ברשת גימל וביתר רשתות הרדיו הציבורי.   



 מנהל תוכן ופרויקטים, יועץ נגישות אתרים  "טוחן מדיה":  2016  - 2013
מערך כותב ועורך תכנים לאתרי אינטרנט של גופים גדולים בארץ ובעולם. בין השאר הקים את  

 הנוכחות של הבורסה לניירות ערך ברשתות החברתיות. יועץ לתחומי הנגשת אתרי אינטרנט. 
 

 הקמה וניהול  ": 106FMרדיו "קול רמת השרון   2012  - 2005
בכל הנושאים הקשורים להקמת התחנה  עבודות  בעיר, לצד  תיכון  והוראה של תלמידי  הדרכה 

החינוכי  לו הרדיו  פרויקט  על  האחראים  מול  שוטפת  עבודה  משרד    –תפעולה.  החינוך,  משרד 
 .ברחבי הארץ פרויקטה הרצאות בפני תלמידיוהתקשורת וקול ישראל. השתתפות בכנסי רדיו, 

 
 קריין רדיו, טלוויזיה ואינטרנט, עורך ג'ינגלים ואותות רדיו עצמאי:  היום  - 2004

מקליט ומפיק קריינויות לסרטי תדמית, פרסומות ותשדירים, יישומונים וכתבות חדשות בערוצי 
דיגיטל. משלב את הידע הרחב והניסיון שצברתי בעריכת טקסטים ובעריכת לשון. בעל ידע רב 

 בעריכת סאונד רב־תכליתית, ומציע פתרון כולל ללקוחות משלב הרעיון ועד לקובץ המוגמר.  
 

  עורך ומגיש, מבזקן, קריין חדשות גלי צה"ל וגלגלצ:  8201  - 2001
ומוזיקה שונות. פעילות רצופה בתחנות  בידור  ותכניות  יומנים  והגשת מהדורות חדשות,  עריכה 

 .  2001הצבאיות מאז גיוסי למחלקת הקריינים בשנת 
 

  עורך ומגיש רדיו תל אביב:   2010
בין השאר, מגיש תוכנית הבוקר היומית .  102FMעורך ומגיש תכניות מלל ומוזיקה ברדיו תל אביב  

 , וכן רצועות ספיישלים שונות."יקיצה טבעית"
 

 מבזקן רדיו  : 2חדשות ערוץ    2008
ברדיו   ששודרו  רדיו,  מבזקי  ומגיש  ערוץ    99FMעורך  חדשות  של  הסלולאר  עבודה  2ובערוצי   .

 מסביב לשעון מול כתבי החדשות, איסוף ידיעות מסוכנויות הידיעות ועריכת מבזקים בזמן אמת. 
 

 מנהל תחנת רדיו במחנה קיץ "רמה בירקשירס" בניו יורק  מחנות רמה:    היום  - 2006
ה תחנת  ומיתוג  והדרכה   FM־עיצוב  הקיץ,  חודשי  לאורך  שידוריה  ניהול  יורק,  בניו  המשודרת 

מגיל   לילדים  ובעברית  גיל    6באנגלית  משנת  16עד  את    2013.  המפעיל  אינטרנט  אתר  מנהל 
 התחנה לאורך כל ימות השנה. 

 
  עורך ומגיש : 101.5רדיו דרום   0620  - 2005

-עורך ומגיש תכנית בוקר יומית ברדיו. מגיש תכנית האקטואליה המרכזית של הרדיו "הבוקר ב 
 עריכת פתיחים וראיונות בשידור חי. מגיש תכניות מיוחדות בחגים ובמועדים.  – " 101.5

 
 ורך ומגיש תכנית רדיו יומית ע : 10ערוץ   2005  - 2004

- במקביל ל  10עורך תכנית הרדיו "ויהי בוקר עם אלכס אנסקי" ששודרה מאולפני הרדיו של ערוץ 
 תחנות רדיו אזוריות. כמו כן מגיש מחליף של התכנית.   7

 
2004 -  2005  "Music Box Israel :"  עורך ראשי ומנהל תוכן 

. אמון על קשרי חוץ ושיתופי פעולה, וכן על ענייני YES-מנהל תוכן של ערוץ טלוויזיה ששודר ב
 התפעול והלוגיסטיקה. כמו כן עורך ומגיש תכניות שונות בערוץ.  

 
 עורך, מגיש וכתב  : 90FMרדיו   2001  - 1997

 מגיש תכנית מוסיקה שבועית, כתב חדשות, וכן עורך ומגיש תכניות מיוחדות בחגים ובמועדים. 
 

 עורך וידאו ומגיש  הקהילתי: הערוץ   2001  - 1999
 עריכת תכניות מגזין ששודרו בערוץ המקומי בכבלים ובערוץ הפתוח בלוויין.  



 . שחרור בדרגת סמל ראשון. איש מילואים פעיל. 1200-4200מלא בגלי צה"ל    שירות צבאי:
 
 

 במנהל עסקים, שלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל.  BA  ● : וכישורים   השכלה
 בגרות מלאה במדעי המדינה, כלכלה ותקשורת.    ●  
 .בוגר קורס עיתונאים צבאיים של גלי צה"ל  ●  
 בוגר השתלמויות מורי רדיו של משרד החינוך.   ●  
 . PHP, CSS, HTML, WordPressמקים אתרי אינטרנט:   ●  
 ( Ubuntu, SSH) ביבת לינוקס שרתים בסומפעיל מנהל   ●  
 Photoshopגרפיקה:   ●  
 . Audacityואפילו  Vegas, Sound Forge, Cubaseעריכת סאונד ווידאו:   ●  
 .  Office, Windows, Linuxשליטה מלאה בתוכנות   ●  
 .Google Analyticsידע בניתוח נתונים,   ●  
 יסודי, בעל מחויבות גבוהה, נעים הליכות, ספונטני + חוש הומור  ●  

 
 

 19.8.1983   תאריך לידה:
 
 

 שפת אם.   עברית:   ●  שפות: 
 שליטה מלאה. אנגלית:  ●  
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