
 שירלי רחל רוכמן

 

 : הוראה 

 מרצה לעיצוב מגזין לימודי חוץ ב"ויצו חיפה"   :2018            

 רכזת תחום העיצוב הגרפי במחלקה לעיצוב במכללת ״סמינר הקיבוצים״.   : 2017 -  2015

 מרצה במחלקה לעיצוב במכללת ״סמינר הקיבוצים״:   היום: -  2010

ד', מבוא  -ב', סטודיו דיגיטלי "המחשב האישי" שנים ג' - ד', מבוא לדו מימד שנה א' ו -קורסים: אינפוגרפיקה שנים ג' 

 לאינטראקטיב שנה א', עם הפנים לתיק עבודות לשנה ד' והנחייה לפרויקט גמר. 

 ל" ראשון לציון: מרצה ב"מכללה למנה :2015            

 קורס: מבוא לתקשורת חזותית שנה א' במחלקה לעיצוב פנים.                         

 מרצה במכללת ״גורן״ )מכללת עמק יזרעאל(:   : 2014 -  2012

 קורסים: אינפוגרפיקה, טיפוגרפיה שנה ב’, עיצוב מגזין והנחייה לפרויקט גמר.                             

 

 : ניסיון תעסוקתי

 עצמאית בתחום העיצוב הגרפי )עיצוב חוברות, אינפוגרפיקה, מיתוג, אריזות(.   היום: -  2005

2014  - 2016 :    

מעצבת המיתוג, הפורמט, החומרים השיווקיים והעורכת הגרפית של הירחון ״ליברל״ בנושא פוליטיקה, תקשורת  

 ותרבות.  

 ירושלים״.   Time  Outם ״עורכת גרפית במגזין הבילויי : 2010-2011

 עורכת גרפית של ״פירמה״ מגזין בנושא תקשורת, שיווק, פרסום מטעם עיתון ״גלובס״.   : 2009-2010

 עורכת גרפית מוספים חד שנתיים בעיתון ״גלובס״, עיצוב פרויקטים בעיתון היומי,   : 2009 -  2007

 וץ קריאטיבי עבור מחלקת השיווק.  לוגואים, אינפוגרפיקה, מודעות וייע                           

 עורכת גרפית מוספים ב״עכבר העיר תל אביב״, רשת שוקן: בריאות, רכב, נשים וכו'. :  2007            

 מעצבת מיתוג ואריזות בסטודיו ״אדלר עיצוב מותג״.  :2006            

 עורכת גרפית ומעצבת מודעות במקומון ״קול יקנעם״.  : 2005-2006

 

 : לימודים 

 (. MDesסטודנטית לתואר שני בתקשורת חזותית "בצלאל״ )   היום: -  2017

2002-2006 : BDES  .תואר ראשון בעיצוב, במחלקה לתקשורת חזותית "בצלאל״ 

 תיכון עירוני ה׳ בחיפה.  : 1992-1998

 

 : תערוכות ופרסים

בעיצובי במסגרת חלק   ט ם בירושלים. הצגת אובייקאהשתתפות בתערוכת החמסות במוזיאון לאמנות האיסל: 2018

 מעצבים שיתופי ועיצוב חלל אינפוגרפי המנתח את אוסף החמסות של ויל גרוס. 

 תערוכת עוצב בישראל, ת״א: עבודת הגמר שלי הוצגה במסגרת תערוכת מעצבי העתיד. : 2006

 הלוגו הזוכה לחגיגות מאה השנה לבצלאל.  מלגה על עיצוב :2005

 מלגת הצטיינות על שם איזיקה סיגל ז״ל.  :2005

 פרס הצטיינות על שם ״אגודת ידידי בצלאל״.  :2005


