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 דניאל אונגו

 :השכלה

 , שנקר.תקשורת חזותיתבלימודי  B.Des ראשון תואר בוגרת  -2021 -2017

   ., ראשון לציון בגימנסיה גן נחום ואמנות  במגמת עיצוב גרפי תיכוניים  לימודים -2012-2015

 

 : ניסיון תעסוקתי

 כחלק מהתוכנית "מדברים פלוס".בפריסה ארצית בבתי ספר  מרצה -היום-2022

 . מציעה שירותי איור ועיצוב דמויות. Fiverr-מוכרת דיגיטלית עצמאית ב -היום-2020

קומיקס,   פרסום, עצמאית )איור ספרים, משחקי קופסא, איור אדיטוריאלי, מאיירת  -היום-2017

 אנימציה דו מימדית ומכירת הדפסים(. 

 להיות מי שנועדת להיות".  -ארט דיירקטור ב"מכחול -2019

 מפקדת תא גרפיקה ואנימטורית בפיקוד העורף. -שירות בצה"ל -2015-2017

 

 ניסיון בהוראה: 

 העברת סדנאות איור וקומיקס לילדים בבתי ספר. -היום -2019

 

 :  תוכנותשליטה ב

Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere Pro, Media 

Encoder, Adobe XD), Procreate, Clip Studio Paint EX, Affinity Designer, Audacity, Moho. 

 

 יכולות טכניות:

, עריכת וידאו, עריכת תמונות, קומיקס, איור ספרים,  דמויותאיור, עיצוב אנימציה קלאסית, 

 .)פיזיים ודיגיטליים( עיצוב גרפי, אנימציית קאט אאוט ודו מימד, איור למשחקיםסטוריבורד, 

 : כישורים

 , חריצות, שירות אדיבזמינות, עבודת צוותת, הקשבה, דיבור בפני קהל, ניהול זמן, ו יצירתי 

 . מוטיבציהו 

 נוספים:ישורים כ

 (,  השתתפות בתפקידי משחק בטקסים והצגות בבית הספרן )תיאטרו 

 .(תוכנותהתמצאות בבמחשבים )מערכת הפעלה,  תקדםידע מכתיבה, קריינות,  
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 תערוכות 

תערוכה לרגל היום הבינלאומי של שוויון זכויות   -"אמנים מיוחדים של החיים" -2022דצמבר 

 קהילתי נווה ארזים, חולון.אנשים עם מוגבלויות במרכז 

בינלאומית לאנשים עם עיוורון  תערוכה "  "SENSI DELL’ARTE | Art Senses -2021אוקטובר 

  , איטליה. מאסה מאריטינהולקויות ראייה ב
International Exhibition of Contemporary Art with blind and partially sighted 

artists | Galleria Spaziografico, Massa Marittima. 

התערוכה השנתית של המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר.  -"פרופורציות" -2021פברואר 

 אביב. -אוצרים: בתיה קולטון ומושון זר

" פברואר יוצא מן הכלל"לרגל אירועי  מרכז קהילתי מזרח נתניהתערוכה ב -" "מוסיפים על האור-

 . קניאל-וכחלק מהשקת האנתולוגיה "מוסיפים על האור" של אסתר דגן 

בית לאירועים מעוצבים,   -הצגת תערוכת יחיד ראשונה ב"דומה" -"מחזירה אור" -2015דצמבר 

 זינגר- נס ציונה. אוצרת: לי פלא 

בינלאומית לאנשים עם עיוורון  תערוכה "  "SENSI DELL’ARTE | Art Senses -2015ספטמבר 

  , איטליה.ולקויות ראייה במילאנו 
III International Biennal Exhibition of Contemporary Art with blind and partially 

sighted artists | Milan. 

 ם "הבליינד דיי". בשיתוף המרכז לעיוור לרגל יו "  6/6"אמנות  -2014יוני 

 

 פרסים ותעודות 

 . 2020בלימודים לשנת  צטיינותעל המשנקר תעודת הצטיינות  -2021יוני 

תוכנית   -מחזור ראשון  "Fiverr Empower Seller Program"סיום קורס  -2020אוקטובר 

 . Fiverr-להכשרת אנשים עם מוגבלויות כמוכרים דיגיטליים עצמאיים ב

 . 68-פרס הצטיינות אלוף פיקוד העורף לרגל יום העצמאות ה -2016מאי 

 סיום הטירונות בצה"ל בהצטיינות מופת פלוגתי.  -2015אוגוסט 

לימודית  הצטיינות  - גן נחום"ב"גימנסיה   לימודיםהסיום ב פרס מנהל בית הספר -2015יוני 

 . יתרהוחברתית 

 יב' על שם אורי חן ז"ל-תחרות קומיקס לתלמידי כיתות ז'זכייה מקום ראשון ב -2011דצמבר 

 "לאן הלך האור", ראשל"צ. ראש השופטים מישל קישקה.
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 פרויקטיםו  ראיונותכתבות, 

" במדור שיווק ופרסום כחלק  תקשורת וכלכלהחדשות מידע  -)אייס(   Ice"-כתבה ב -2022מאי 

גאווה ישראלית: ציירת כבדת ראייה זכתה   :מאיור הקמפיין "השנייה האחרונה" של אקומיוניטי 

https://www.ice.co.il/advertising-: 25.5.22, לכבוד בינלאומי 

marketing/news/article/859196 

המאיירת לקוית הראייה  ": חדשות לאנשים עם מוגבלות-כתבה ב"שווים -2022פברואר 

- לקוית-הגרפיקאית/https://shavvim.co.il/2022/02/01:  1.2.22, שפתחה בקריירה בינלאומית

 ב/- בקריירה-שפתחה -ראיהה

,  "הבטחתי לעצמי שאצליח" -מדור העיצוב של מאקו  -mako living-ראיון ל  -2021דצמבר 

5.12.21 :-styling/accessories/Article-home-https://www.mako.co.il/living

45d9f539e8a8d71027.htm?share=wa 

 . 14.8.21הופעה בכתבה על פייבר בתוכנית "מאחורי הכסף" עם דני רופ,  -2021אוגוסט 

פרי יצירתם של  שירים וסיפוריםאסופה של  -איור האנתולוגיה "מוסיפים על האור" -2021יולי 

 אנשים עם מוגבלויות מכל הארץ. 

להתפרנס  , פרק "4. עונה 12" עם דרור גלוברמן בערוץ NEXTראיון בתוכנית " -2021מאי 

 ". כל אחד יכול -מהרשת

כיכבתי בסרטון של פייבר שמסביר על התוכנית הייחודית   -"Fiverr Empowerסרטון על " -

 שלהם לאנשים עם מוגבלויות. בימוי: דניאל בינסטד. 

" של עמותת "מעגלי שמע". איור וצביעה  I Love Youהשתתפות בקמפיין " -2021מרץ 

 בהתנדבות של שני פסלונים. 

ראלית בסופרבול: חברה  : "המנצחת היש12בחדשות    Fiverrראיון לכתבה על -2021פברואר 

 מבנימינה". 

 לכבוד היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות. Ynetראיון לאולפן  -2020דצמבר 

" בוואלה! יש מקום לכולם: המקום שנותן לאנשים עם מוגבלויות להרגיש בביתראיון בכתבה " -

: 3.12.20עסקים, 

-https://finance.walla.co.il/item/3402553?fbclid=IwAR1COYZXaMh_J7Lf_AFD1

Ct8JK80r_oMNploze94xA-qFHO6NVlfPjMhFj 

בידיעות  "'דילגו עלינו בקורונה כאילו אנחנו שקופים'עם מוגבלות: עובדים ראיון בכתבה " -

 ynet ,3.12.20 :https://www.ynet.co.il/economy/article/H1BKFSBsP-אחרונות ו

גב:  רשת ב" בתוכנית "בחצי היום" עם ליאת ר-ראיון ברדיו "כאן  -

-993f-41d7-2a98-news/ad1937de-https://omny.fm/shows/kan

-hNfVjXlBuA7BtxSQRB7RVc4u5ac86012cec3b?fbclid=IwAR1KZK42jiEJtD0f8dn_pu

Jt1dpKPX5gc 

בפסטיבל  Arts By The People( של Moving Words) "מילים זזות"השתתפות ב -2020אוגוסט 

 "אנימיקס".  

 ישראל. Loopdeloopשל  Bidud#השתתפות בפרויקט אתגר המרפסות  -2020אפריל 
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". זכייה במקום Whoopsלנושא "הגשת אנימציה  -Loopdeloop-השתתפות ב -2020פברואר 

 רביעי בתחרות בישראל. 

יצירת מעברון אנימציה לפסטיבל "אנימיקס" במסגרת הלימודים בשנקר. נבחרתי  -2019יולי 

 סטודנטים נוספים. 4לייצג את מכללת שנקר יחד עם 

   The Jerusalem Post- ראיון ל -2019מאי 

The language of T.O.M: How one organization is working to help the disabled   

-organization-one-how-tom-of-language-report/the-https://www.jpost.com/jerusalem

589907-disabled-the-help-to-ingwork-is 

"כשאני מציירת, מבחינתי אני   -ראיון ל"מרקחה שווה" באתר של מכללת שנקר -2019פברואר 

 . 5.2.19, רואה"

 . T.O.M. Tikun Olam Makers-התנדבות ב -

 איור קומיקס להפנינג "אל תתייגו אותי" במסלול האקדמי המכללה למנהל.  -2016מאי 

ספר קומיקס ראשון "בולי ראש בלון" כחלק מעבודת הבגרות במגמת עיצוב  הדפסת -2015יוני 

 גרפי ואמנות בתיכון. 

 מחזור ל' גימנסיה גן נחום. -עיצוב ספר מחזור לתיכון -

 השתתפות ביום העיוור בכנסת ישראל. -

 והסביבה. ראיון בכתבה "לראות כדי להאמין" מאת לימור סימון בידיעות ראשון  -2015מאי 

  ,עיריית ראשון לציון  בשיתוףרוע ״שווים״ י לא אנימטיביים קטעי קישוריצירת  -2014אפריל 

 . בסינמה סיטי הקרנה 

( והחינוכית )כאן  12)ערוץ  2הדור הבא" בערוץ   -ראיון בתוכנית "גדולים מהחיים -2011אוגוסט 

 חינוכית(. 

 (. 11בערוץ הראשון )כאן  לדים ונוערתכנית אולפן לי  -ראיון בתוכנית "המהדורה" -2011יוני 
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