
 

 

 

 

 

 

 סיון שיקנאג'י

 

 : השכלה 

 .שנות לימוד, בגרות מלאה 12 -, אילת תיכון ע"ש מנחם בגין

 מכללה למנהל ה -  פיגר עיצוב   -2004

 ת( וכתיבה )פרוזה, שירה, תסריט ועיתונ בוגרת מחלקת  – 'מנשר לאמנות 'מכללת   -2009-2013

 . אוניברסיטה הפתוחהה - מדעי הרוח והחברה  לימודים לתואר  -2005-2009

 

 בכתיבה:  פירסומים

2015 – 

 רך: ערן צלגוב וספר שירים "מאין לך אהבת החורף הזו" בהוצאת פרדס, ע •

 ם "השף פקיניו". הוצאה עצמית ילדיספר   •

 השיר "שיקום" מתפרסם במוסף הארץ כחלק מאנתולוגיה נושא "קונפליקט" בעריכת אילן ברקוביץ'  •

 רכםזכייה בפרס שרת התרבות והספורט למשוררים בתחילת ד  •

 עונה שנייה  –תסריטאית בסדרת הילדים "נוי והדר"  •

 כתבת פרילנס עבור מגזינים שונים   •

2014 –   

 הגדה מאוירת לפסח בתוספת ביאורים בני ימינו, הוצאה עצמית.   –הראשונה שלי" "ההגדה  •

 עונה ראשונה –תסריטאית בסדרת הילדים "נוי והדר"  •

2013 –   

 : מירב אתרוג בר. תרכורית, ע סיפור הילדים "תיבת נח" בהוצאת עב •

-כה: ערן צלגוב וגיל הרכותבים. הוצאת מנשר. ערי 14שירים וסיפורים של   –יצאה לאור אסופת "דיבור"  •

 אבן. 

 . 2013כתב היד "מאין לך אהבת החורף הזו?" זוכה בציון לשבח בתחרות פסח מילין לשנת  •

 

 : מקצועיניסיון 

 

  ושירותי כתיבה פיעיצוב גרל)משפחתי(  עצמאי סטודיו   -יאל סטודיו ארמעצבת גרפית ב -  5201-2009

 ים. יללקוחות פרטיים ועסק

רכזים,  עבור    בניית מערכי הדרכה. למען הנוער והחברה למויות, עמותת ידידים שת רכזת ה -   4201-1320

בנייה ותיאום   , וד(וע  , מתנותד, לינה)אוכל, אולמות הרצאה, ציו תיאום לוגיסטי בימי עיון   .תוכניות  מנחים ומנהלי 

 משובים בנייה והעברה של  ,מנחים רכזים וצוותי  הכשרות   , לוח זמנים שנתי עבור התכניות השונות

   , אזור דרום ומרכז הארץ למען הנוער והחברה   עמותת ידידים ,סיירת  מנהלת תכנית -   3201-1120



 

 

 

 

 

 

 ם שונים. ידיפקלת אישיים   מיון קורות חיים, העברת מרכזי הערכה וראיונות – גיוס והשמה 

מפגשי הנחיה  קבוצתיות ו-הכשרות חודשיות , העברת קבוצות  ליווי והנחיה של כחמישה עשר רכזי  – ליווי והנחיה 

 . פרטניים

 עבור סטודנטים חונכים ורכזי קבוצות.   – בניית מערכי הדרכה ארציים 

 עוד ו  חינמיים  , חוגיםלקהילהחודש תרומה  ת בתים, תרומות רהיטים,  פרויקטים לצביע – ניהול פרוייקטים

  התנהלות מול, ( , מתנות וכו'תסדנאו, )הכשרות, טקסים תוכניתי וקבוצתי   בניית תקציב שנתי   – ניהול תקציבים 

   .ספקים חיצוניים 

 . ד()משרד הרווחה, משרד החינוך, רשויות מקומויות ועו עבודה מול גורמים חיצוניים   -  שיווק ופיתוח התכנית

,  למען הנוער והחברה עמותת ידידים(,  לילדים ונוער בסיכוןת מסייע)תכנית  סיירת  זת בתכנית רכ   1201-2009

 תל אביב. 

 ודנטים לתפקידי חונכותגיוס סט

 , יועצות בית ספר ועובדי עירייה עובדות רווחה  -  עבודה שוטפת מול אנשי קשר

 יפו  ו',-, כיתות ד'בסיכון  ילדים קבוצת  הדרכה וליווי 

 . שלהם   תנדבותהשעות ה קבוצתי ומפגשי הנחיה פרטניים, פיקוח וניהול   באופן  -הכשרות סטודנטים 

 ילדה בכיתה ו', מטעם פרויקט חונכות של פר"ח. חנכתי באופן אישי   2010במהלך 

 לונדון, אנגליה  Hamleys,,  בחנות צעצועים  סוכנת מכירות    2009-2008

 בשפה האנגלית עבודה שוטפת מול לקוחות פרטיים ועסקיים 

 . באילת בבתי דפוס ועיתון ידיעות תקשורת  ת פיגרמעצבת   8020-2004

 . עבודה שוטפת מול לקוחות פרטיים ועסקיים 

 רכזת מודיעין במשטרה הצבאית.   -שירות צבאי מלא   2002 - 2004

 ניהול קבוצת לוכדי עריקים, ראיונות אסירים, עבודה שוטפת מול בתי משפט, חברות מסחריות ומשטרת ישראל.  

 אילת. , ספר תיכון ע"ש מנחם בגין-מתרגלת ומורה מחליפה בבית  1020 - 2200

וליווי כיתה בגילאי   ייםתוקבוצ  םפרטני ים לימודי ים : תרגולי"ב-רד החינוך, כיתות י של מש  פרויקט אומ"ץב מתרגלת 

 חטיבה. 


