
 קורות חיים  –מאור מואיגר 

Say the Word, I'll Make It Better 

 עורך תוכן, כותב, מנהל מדיה חברתית ובעיקר יוצר, עם ניסיון במגוון רחב של עולמות תוכן. 

www.maormoiguer.com 

 פרילנסר, עוסק פטור

 )רמה גבוהה מאוד(, ספרדית )רמה טובה(. עברית )שפת אם(, אנגליתשפות: 

 , תל אביב7/4ז'אן ז'ורס מקום מגורים: 

 307868893מספר תעודת זהות: 

  דרכים ליצירת קשר:

o  :דואר אלקטרוניmaormoiguer@gmail.com 

o  :3227-727-052טלפון 

 ניסיון תעסוקתי

  הווה( 2016-2017 –עורך, וואלה! בריאות( 

סטייל, כושר ותזונה. קיום -עריכה וכתיבה של ידיעות חדשותיות בנושאי בריאות, לייף

לצפייה בכתבות אחרונות: ראיונות ועיבוד חומרים גולמיים לכתבות קלילות וברורות. 

healthy.walla.co.il/writer/1007https:// 

 2015-2016 –שטיק מדיה , קופירייטר  

עבור לקוחות החברה, כתיבת מסרים שיווקיים ופרסומיים, בניית דפי בניהול מדיה חברתית 

 נחיתה, קריאייטיב וכתיבת תסריטים לסרטונים שיווקיים.

  עורך מבזקים, אתרYnet – 2014-2015 

 וממקורות שונים והפיכתם למבזקים מסוכנויות זרות, מכתבי המערכתאיסוף מידע חדשותי 

 תמציתיים. עריכת ידיעות במהלך הלילה ותפקוד כקשב נוסף בעבור מערכת החדשות. 

 התפקיד מתבצע תחת לחץ רב ובאינטנסיביות מוגברת. 

 2015 –במייל" -עורך תוכן, אתר "בא  

ועריכתם לכדי כתבות שמופצות לעשרות איסוף תכנים ויראליים ומעניינים מרחבי הרשת 

: בריאות, רוחניות והעצמה, ת מגוונות ונעות בין סוגים שוניםאלפי גולשים רשומים. הכתבו

http://www.baba-לצפייה בכתבות אחרונות:  תיירות, בעלי חיים ומדריכים.

il.co.il/creators.aspx?creator=maormma 

 )2014 – סופר צללים, חברת "דוקוסטורי" )משרת פרילנס 

עריכת סיפורי חיים בעבור לקוחות החברה, על בסיס תמלילי שיחות וחומרי גלם שונים. 

במסגרת עבודתי התוצר הסופי הינו ספר ביוגרפי שמתפרסם בהוצאת דוקוסטורי בע"מ. 

 ערכתי שני ספרים.

http://www.maormoiguer.com/
mailto:maormoiguer@gmail.com
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http://www.baba-mail.co.il/creators.aspx?creator=maorm
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 .שירותי תמלול ופוסט, חברת תמלולTV  )הווה( 2013-2016 –)משרת פרילנס( 

ליין -מתן שירותי פוסט להפקות דוקומנטריות ולתוכניות ריאליטי. ביצוע תמלול הקלטות אוף

 ותמלול סימולטני באולפנים ובצילומי חוץ. 

 2014-2015 –)משרת פרילנס(  אפ-כותב תוכן, חברת פארטי  

 (.SEOווקיים לצורך קידום אתרים במנועי חיפוש )כתיבת מאמרים שי

 השירות הצבאי:

  2010-2013 –כתב צבאי, דובר צה"ל 

בלשכתה של ראש האגף לשעבר, אלוף  –שירות בנציגות של דובר צה"ל באגף כוח האדם 

ראש האגף וסגל  לשימושאורנה ברביבאי. התפקיד כלל בין היתר כתיבת נאומים ואיגרות 

סיוע בקשר מול אגפי והפקתו, הוצאת הודעות דובר, הפיקוד הבכיר, ניהול הביטאון ה

 התקשורת והציבור וכן מתן שירותי תוכן לדוברות האגף. 

 השכלה

  קורס קופי– ACC למקצועות הפרסום ע"ש תרצה גרנות בית הספר 

 בין שני המסלולים המובילים בישראל ללימודי קופי וארט.

 2007-2010 –ית הספר התיכון "כרמל זבולון" בקיבוץ יגור ב 

יחידות לימוד, ציון  5 –תקשורת מקצועות ההרחבה:  שנות לימוד, תעודת בגרות מלאה. 12

 . 93יחידות לימוד, ציון סופי  5 –ביולוגיה ; 98 –סופי 

 המלצות: 

 דובר אגף כוח האדם בצה"ל ומפקדי הישיר, רני רביב.  – מכתב המלצה 

https://drive.google.com/file/d/0BzAIvqzuPnS_UEhRdHZrX19lcjA/view

