
שלום, שמי אסתר מלכא )שמול(,  מעצבת מדיה ואתרים.

estyshmul@gmail.com :טלפון: 0527680849 דוא"ל

השכלה:

2018-2020: מסלול עיצוב מדיה בסמינר החדש. שנה א’ 1120 
שעות לימוד, שנה ב’ 1056 שעות לימוד. לקראת תעודת הנדסאי 
עיצוב מדיה מטעם מה’’ט ותעודת הוראה לחט’’ב באמנות מטעם 

משרד החינוך.

2015-2016: קורס ציורי קיר בטכניקת האייר בראש בכיתת אמן.

2014-2018: לימודי תיכון בסמינר החדש )מרכז בית יעקב(  נבחנה 
בהצלחה בחינות חוץ מלאות שע’’י מכון סאלד. ממוצע ציונים 

בבחינות: 90.

לימוד ציור כתחביב במסגרות שונות ופרטיות.

ניסיון תעסוקתי:

מאמצע שנת 2020 עובדת בברסלב ישראל. בתחום העבודה 
אחראית על עיצוב פוסטים שוטפים, מודעות ופרסומות לפייסבוק, 
אינסטגרם ולוואטסאפ. לאחר מספר חודשים מתקדמת ואחראית 

על עריכת חלק מערוץ היוטיוב והתוכן לאתר וכן על מודעות 
לאינסטגרם של חנות ברסלב ישראל ועל פרסומות לארועים, 

קמפיינים, ופרויקטים גדולים. 

בשנת 2019 פותחת עסק עצמאי הנותן שירותי מיתוג ואמנות 
)עוסק פטור 315296855( ומאז מבצעת עבודות בתחומי העיצוב 

והעריכה למוסדות ופרטיים ובינהם: חוגי בית התלמיד, בית הספר 
היובל, קייטנת קיץ בית וגן, ישיבת דבי אליהו, בית הכנסת הראשון 

לציון הרב בקשי דורון, ועוד.

מבצעת עבודות בתחום האיור וציורי הקיר באייר בראש למוסדות 
ופרטיים ובינהם: תלמוד תורה חניכי הישיבות, תלמוד תורה חיקרי 
לב, תלמוד תורה תורת אימך, גן בית יעקב מוצפי ובית הספר בית 

יעקב בית וגן. 

מורה לתחומי הציור. כבר מגיל צעיר החלה ללמד במגוון מקומות 
כאשר בכל שנה מקבלת פניות רבות ממרכזות ללמד ציור בבית 

ספרם.  

2019-2020: מורה לציור דמויות ולציור בסיסי במתנ’’ס בית וגן.

2018-2020: מורה לצילום ולציורי קיר בבית הספר יראת ה’ 
בקטמון.

2017-2018: מורה לציור אקריליק, ציור ורישום, וציור דמויות 
למתחילות ולמתקדמות בחוגי בית התלמיד בביה’’ס בית וגן.

2016-2017: מורה לאומנות בגני ילדים במסגרת חד שבועית.

תחומי ידע:

עיצוב: טיפוגרפיה, קומפוזיציה, תורת הצבע.

פרסום: רעיונאות, קופירייט, אסוסיאציות, הפקת מסרים תוך 

חשיבה יצירתית ופיתוח קונספט.

אפיון: אפיון ממשק משתמש, חווית משתמש )UX-UI( דפוסי 
.Design Xd ,flow בדיקות שמישות ,Wireframesw ,אפיון

עצוב למובייל: אפלקציות, דפי נחיתה, אתרי תדמית, אתרי תוכן, 
אתרי מסחר. חשיבה שיווקית מתהליך האפיון.

מובייל: אפיון ועיצוב אתרים רספונסיביים, טפסים בסמארטפון, 
Gestures אנדרואיד מול אייפון מול טאבלאט.

באנרים: שיווק באינטרנט, אנימציה ואובייקטים אינטראקטיביים 
לשימוש ביישומים כגון באנרים מונפשים.

WordPress: למידה מורחבת מעבר לקטגוריות והתגיות המוצעות 
כברירת מחדל. בנית אתרי חנויות. 

.HTML ,CSS :שפות

תסריטאות: צילום ועריכת וידיאו וסרטים.

צילום סטיילס: פנים, חוץ, סטודיו וילדים. צילומי מזון וצילומי מוצר.

הפקות דפוס: קדם דפוס, שיטות הדפסה במדיות השונות, סגירת                                                                                                                                            
קובץ והבאה לדפוס.

תוכנות:

Photoshop, InDesign, Ilustrator

After Effect, Premier

Animate

Wordpress, Elementor,  Elementor Pro

DreamWeaver

המלצות: 

גב’ פסיה קנל, מרכזת המגמה 0527676800 

גב' מירב גבאי, מורה לטיפוגרפיה ועיצוב 0548491852 

עוד לקוחות אהובים...


