
שלי דלאל
טלפון: 052-3551180

www.dshelly.com :אתר
dshelly.gd@gmail.com :מייל

כתובת: שינקין 24, תל-אביב

.Grey Adevrtising inc אדלר חומסקי & ורשבסקי - משרד פרסום מקבוצת  2010 - 2014 
 תפקיד: מעצבת סקיצות וגרפיקאית.

 תיאור התפקיד: חלק מצוות האחראי על עיצוב וביצוע פרינט.
CS5 Adobe Photoshop, InDesign and illustrator :תוכנות מחשב 

לקוחות: פלאפון, בנק הפועלים, שטראוס, מפעל הפיס, בזק, בזק בינלאומי, תמי 4, סקודה, פולקסווגן, סיאט, יפאורה, 
סטימצקי, מיקרוסופט, אינטל, דלתא, אפריל, אלקטרה, הפניקס, כלכליסט וטמבור

אפיקים - משרד פרסום של המגזר החרדי.  2008 - 2009 
 תפקיד: מעצבת גרפית וגרפיקאית.

 תיאור התפקיד: חלק מצוות האחראי על עיצוב וביצוע פרינט.
לקוחות: פלאפון, אסם, סנו, קופת חולים כללית, אופטיקנה

מעריב - עיתון יומי  2006 - 2008 
 תפקיד: מעצבת גרפית במחלקת מודעות ואחראית תקלות במשמרות לילה.

 תיאור התפקיד: עיצוב, ביצוע ואחראית תקלות במשמרות לילה.

ידיעות תקשורת - מקומון מבית ידיעות אחרונות.  2003 - 2006 
 תפקיד: מנהלת סטודיו ומעצבת גרפית במחלקת מודעות.

תיאור התפקיד: עיצוב ותכנון מגזינים ועיצוב וביצוע מודעות לעיתון. בנוסף אחראית על צוות הגרפיקאים, טראפיק 
ואישור סופי של המודעות.

פוקס - אופנה.  2002 - 2003 
 תפקיד: גרפיקאית.

תיאור התפקיד: עיצוב ושרטוט דגמי אופנה

קשקוש - אופנת ילדים.  2001 - 2002 
 תפקיד: גרפיקאית ומעצבת בגדי ילדים.

תיאור התפקיד: עיצוב דגמים, הדפסים ורקמות לקולקציית בנות 2001.

צה״ל  1999 - 2001 
שירות חובה מלא בחיל מודיעין, כגרפיקאית ושרטטת דרכים.

האוניברסיטה הפתוחה - לימודי תואר ראשון בניהול ותקשורת. כיום: 
מנטור - לימודי תעודה בעיצוב אתרי אינטרנט.  2008

נשיא טכנולוגיות - לימודי תעודה בעיצוב גרפי, הכולל עיצוב, פרסום וגרפיקה ממוחשבת.  2001 - 2002
עמלנט - תיכון רב תחומי. תעודת בגרות ותעודה טכנולוגית בעיצוב גרפי, הכולל עיצוב, פרסום, גרפיקה ממוחשבת,   1997 - 1999

ציור ותולדות האמנות.

- קריאטיבית
- פדנטית ומדוייקת

Adobe שליטה מלאה בתוכנות -
- ריטוש תמונות

- יכולת עבודה תחת לחץ
- אחראית

שפות: עברית שפת אם, אנגלית טוב מאוד
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TBWA פרסום יהושע - משרד פרסום מקבוצת  2015 - 2018 
 תפקיד: פוטושופיסטית וגרפיקאית

 תיאור התפקיד: אחראית על עיבודי תמונות, ריטושים, בניות מורכבות בפוטושופ
CC 2018 Adobe Photoshop, InDesign and illustrator :תוכנות מחשב 

לקוחות: קניוני עופר, בית האופרה, ID Desigen, LG, סטודיו C, אורבן ועבודות מורכבות לכל לקוחות המשרד

Grey Adevrtising inc אדלר חומסקי & ורשבסקי - משרד פרסום מקבוצת  2010 - 2014 
 תפקיד: מעצבת סקיצות וגרפיקאית

 תיאור התפקיד: חלק מצוות האחראי על עיצוב וביצוע פרינט
CS5 Adobe Photoshop, InDesign and illustrator :תוכנות מחשב 

לקוחות: פלאפון, בנק הפועלים, שטראוס, מפעל הפיס, בזק, בזק בינלאומי, תמי 4, סקודה, פולקסווגן, סיאט, 
יפאורה, סטימצקי, מיקרוסופט, אינטל, דלתא, אפריל, אלקטרה, הפניקס, כלכליסט וטמבור 

אפיקים - משרד פרסום של המגזר החרדי   2009 - 2008 
 תפקיד: מעצבת גרפית וגרפיקאית

 תיאור התפקיד: חלק מצוות האחראי על עיצוב וביצוע פרינט
לקוחות: פלאפון, אסם, סנו, קופת חולים כללית, אופטיקנה

מעריב - עיתון יומי  2006 - 2008 
 תפקיד: מעצבת גרפית במחלקת מודעות ואחראית תקלות במשמרות לילה

תיאור התפקיד: עיצוב, ביצוע ואחראית תקלות במשמרות לילה

ידיעות תקשורת - מקומון מבית ידיעות אחרונות  2003 - 2006 
 תפקיד: מנהלת סטודיו ומעצבת גרפית במחלקת מודעות

תיאור התפקיד: עיצוב ותכנון מגזינים ועיצוב וביצוע מודעות לעיתון. בנוסף אחראית על צוות הגרפיקאים, 
טראפיק ואישור סופי של המודעות

פוקס - אופנה  2002 - 2003 
 תפקיד: גרפיקאית

תיאור התפקיד: עיצוב ושרטוט דגמי אופנה

קשקוש - אופנת ילדים  2001 - 2002 
 תפקיד: גרפיקאית ומעצבת בגדי ילדים

תיאור התפקיד: עיצוב דגמים, הדפסים ורקמות לקולקציית בנות 2001

צה״ל  1999 - 2001 
שירות חובה מלא בחיל מודיעין, כגרפיקאית ושרטטת דרכים

StrenFX - קורס אפטר אפקטס   2018
מנטור - קורסים לתוכנות מתקדמות  2015

האניברסיטה הפתוחה - לימודי תואר ראשון בניהול ותקשורת    2008 - 2009
מנטור - לימודי תעודה בעיצוב אתרים באינטרנט  2008

נשיא טכנולוגיות - לימודי תעודה בעיצוב גרפי, הכולל עיצוב, פרסום וגרפיקה ממוחשבת  2001 - 2002
עמלנט - תיכון רב תחומי. תעודת בגרות מלאה + תעודה טכנולגית בעיצוב גרפי.  1997 - 1999

עברית - שפת אם, אנגלית - ברמה טובה מאוד

- קריאטיבית
- אמנותית
- אחראית

Adobe שליטה מלאה בתוכנות -
- בניות מורכבות וחיפוש חומרים

- ריטושים ברמה גבוהה

- יכולת עבודה תחת לחץ
- פדנטית ומדוייקת

- מסודרת


