
 קורות חיים –טל מיכאלי 

 taltamarmichaeli@gmail.com דוא"ל:    3423971-052 נייד:    אשדוד 3718/אייר  כתובת:    6199 שנת לידה:

 
 השכלה

 ביב.תל אלתקשורת ופרסום, תרצה גרנות״ ע״ש  ACC, מכללת ״וארט דיירקשן קופירייטינגלימודי      2018-2019
  לימודי עסקים, מנהיגות, ניהול, פיתוח תודעת שפע, סגנונות תקשורת, שפת  –״ללא גבולות״  NLPקורס      2018-2019

 .NLP Practitionerהסמכת  , הסרת פוביות ומחסומים, הצבת מטרות והשגת יעדים.ו״ממגוף, ניהול                           
 מדעית, מקיף ג' אשדוד.-תבגרות מלאה במגמה עיוני     2008-2014

 
 ירות צבאיש

 ת פסיכוטכנית ביחידת מיטב, לשכת גיוס באר שבע. שחרור בדרגת סמל.מאבחנ     2016-2018
 מול גורמים מהאקדמיה ללשון. עבודה שוטפתו עריכת מבחני עברית למועמדים לגיוס         •
 נתונים ממשרד הפנים. יקביעת נתוני איכות, מיון כוח אדם, עריכת ראיונות אישיים ואימות          •
 .מיוניםהשיווק התפקיד וניהול ימי  :כניאיוש תפקיד אחראית המיונים למדור הפסיכוט         •

 
 ניסיון תעסוקתי

 אלכסנדרוביץ׳״.ת המוביל ״בן חורין ארטית ואשת קריאייטיב במשרד התקשור     2019-2020
 ארט דיירקטורית במשרד הפרסום ״חברון זלצמן״.                2019
 .רכזת דיגיטל בחברת ״פרומו עבודי״                2019
 במועדון לנוער בסיכון בגבעת אולגה.ומעצבת גרפית רכזת נוער                 2015

 
 התנדבות

 :שנת שירות בגבעת אולגה, דרך החברה למתנ"סים בשיתוף עם של"ח     2014-2015
 .השכונתי הנוער במועדון בסיכון נוער עם עבודההדרכת טיולים שנתיים, ימי שדה, ו         •
 ש״ח לחניכים: 100בסיכון בעלות שנתית של  קמת בית ספר למשחק ותיאטרון לנוערה         •

 .כים והעברתם לחניכיםכתיבת מערניהול בית הספר,  .1
 גיוס שמונה אומנים מתעשיית הבידור להעברת סדנאות אומן בהתנדבות מלאה. .2
 11הפקה מוזיקלית, גיוס , ושירים מקוריים), בימוי ובובאורך מלא כתיבת מופע סוף השנה (מחזמר  .3

 וניהול תקציבים. "HeadStartדרך אתר " למופע אלף שקל
 

 תפקוד כיושבת ראש הפרויקט, ניהול פגישות  –המש"צים באשדוד תנועת של  עירוני פרויקטהקמת      2013-2014
 בעיר. אוכלוסיות שונות ויות עםדבקבוצתיות בהרכב פרלמנטרי והפקת התנ                          

 .מש"ציםהבתנועת הדרכת חניכים וניהול כנסים וקורסים ארציים      2010-2014
 בנבחרת הבית ספרית, שיווקו, מכירתו וזכייה בתחרות הארצית פיתוח מוצר –"יזמים צעירים"      2010-2011

 .של הפרויקט                          
 

 פרויקטים נוספים
 באתר "מה וזה" כחלק מנבחרת הכותבים. ה יצירתית ושיווקיתכתיב     2016-2017

 
 כישורים נוספים

 ויות הבמה.ושליטה באמנ הדרכהעריכת וידאו,  שיווק, עיצוב גרפי,, כתיבה ועריכת תוכן
 

 



 בידורחיים בנושא קורות  –טל מיכאלי 

 חומות עיניים:צבע           םחו שיער: צבע          ס"מ 163 גובה:          טל תמר מיכאלי שם מלא:

 

 השכלה

 מיה בכרת משחק אצל סדנ                     2015

 האוניברסיטה הפתוחהסדנאות קולנוע של  3                     2011

 לסירוגין ,"יצירתי"בית הספר למשחק        2006 – 2011

  בית הספרב לימודי דרמה       2006 – 2008

 של ולדימיר לוין הקטנה לתיאטרון"האקדמיה "                     2006

 

 סיון תעסוקתיינ

 .מפלגת ״זהות״, י במערכון על יוקר המחייהראש תפקיד                      2019

 

 ", מתנ"ס גבעת אולגה, חדרהStage" –הקמת בית ספר למשחק ותיאטרון לנוער         2014 – 2015

 (שנת שירות לפני הצבא) ניהול והדרכה ,הקמה               •

 ."12באורך שעה וחצי, "מחזמר מקורי,  והעלאת כתיבת               •

 .מאנגלית לעברית שיריםעיבוד הו מוזיקלית הפקהאוגרפיה, ישיווק, פרסום, כור, ליהוקהפקה,  בימוי,               •

 

 :על ידי "Stageב "הועברו  אמן בהתנדבות סדנאות

 שלום שמואלוב.ו ו דרור, עומר הברון, בני ברוכיםאקי אבני, בן רביד, יוליה פלוטקין, שמוליק לוי, עיד

 

 במה ותיאטרון

 (מש"צים) צי של תנועת הנוערבפורום הארמערכונים ומחזות  כתיבה, הפקה, משחק ובימוי           2010-2014

 חביבי הקהל)-יה(זכ בתפקיד יוליה –הקבוצה הייצוגית של אשדוד  רומיאו ויוליה,בנושא  פסטיבל עכו                      2008

 ."יצירתי"בית הספר למשחק  ,הפקת סוף שנה – "בחלום שלי"                      2007

 

 םכישורי

 .עיצוב גרפישיווק, פרסום וקופירייטינג, ארט דיירקשן,  הפקה,ציור, , ריקוד, כתיבה, תסריטאות, בימוישירה, משחק, 

 

 שפות

 רמה טובה –ספרדית           רמה גבוהה –אנגלית           שפת אם –עברית 

 

 

 


