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 עבודה 

  2009 

o  על סיפור , (צילום ועריכה, דקות 32) "רחוב היהודים"  -תיעודיבימוי סרט

 .צילומים בהודו ובארץ. הודו-ין'קהילת יהודי קוצ

o המשודרת בקשת לאורך , "בית אבי חי"בימוי וקונספט לפרסומת טיפוגרפית ל

 (.סיגאווי סיגאווי: משרד פרסום. )2009כל 

o המבוססת על אגדות " שומרי האש"וח של סדרה עלילתית בשם בשלבי פית

 .בתמיכת קרן אבי חי וקרן גשר, ו של השטןנקודת מבטמהמיתולוגיה היהודית מ

o חיפוש -בשלבי פיתוח של סדרה אינטרנטית המבוססת על סיפור חייו של רובוט

 .שהוגלה לישראל

o  החצר "רוייקט במסגרת פ, 2דקות לערוץ  40בימוי דרמה  -בשלבי קדם הפקה

 .של הרשות השניה "האחורית

 2006-2009 

o קלבת "לקבוצת השחקנים , טלוויזיונית-ימוי סדרת מערכונים ועיבודם למדיהב

 .קי לוי'עם ג" שבת

o   סדרת   -ח וקרן קשת"הפקת מטב פרסומות/סרטונים קצרים 20בימוי

מערכונים קצרים במבנה של שאלה ותשובה המעודדות שימוש בניבים 

 .ובאינטרנטבערוצי הטלוויזיה , הוצג בבתי קולנוע ברחבי הארץ. יםי"תנכ

o במסגרת עבודתי ביימתי מספר  .עבודה כבמאי לסרטי פרסום וקולנוע מסחרי

, ם"לפ, נוחי דנקנר IDB)בפרופיל הפקתי גבוה  ל"סרטי תדמית המיועדים לחו

 (.'אמדוקס וכו, משרד החוץ

o  לומדה משחקית לילדים -דיה של חברת קומפ" פלאלנד"יעוץ תוכני לאתר.  

o פרודקשיין למספר סרטי אנימציה מסחריים -עריכה וביצוע אנימציה ופוסט, בימוי

 (בטכניקות משולבות)

  2005טרום 
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o מסחרי לפרוייקטים שונים/עבודת פרילנסר כצלם תיעודי. 

o  גרפיקה, תכנות, סיפקתי שירותי עיצוב אתרים –" קתרזיס"עצמאי תחת השם ,

עמותת , "האגודה לזכויות האזרח"נמנו  יבין לקוחותי. מידע פלאש וניהול

 ...ועוד" היכל התהילה -גלורי "פרוייקט , "סיכוי"

o ID-knowledge :עבודה בתור מעצב אתרים ראשי; א"חברת אינטרנט בת ,

 .חונך לפרוייקטים מיוחדים/פלאשיסט ויועץ

o "גרפי עבודה בתור מעצב. משרד פרסום באיזור הצפון:  "פרסום ראש. 

 

 וסדנאות לימודים

 2008-09 

o "(מלגה מלאה)לימודים במסגרת תוכנית העמיתים :: מכללה עברית  –" עלמא ,

, העוסקים בלימודי יהדות, כעשרים וחמש שעות שבועיות במשך כשנתיים

 .תרבות בראי התרבות העברית המתחדשת

 2007 

  Berlinale Talent Campus 2007-  איש  300-רים כנבח, במסגרת פסטיבל ברלין

 .מרחבי העולם לשבועיים של הרצאות וסדנאות אינטנסיביות

 2000-2006 

o סיימתי את לימודי  – בירושלים" סם שפיגל"ש "ס לקולנוע ולטלוויזיה ע"בי

 .במסלול בימוי תוך התמחות בצילום ועריכה 2005בספטמבר 

o  נבחרתי להשתתף ב : 2005אוגוסט-Budapest Cinematography 

Masterclass – מ ביחד "מ35-שבועיים של סדנת צילום ותאורה אינטנסיביים ב

צייד )"סטודנטים מרחבי העולם בהנחיית זיגמנוד ווליש -צלמים 15עם עוד 

 "(.פרל הרבור", "ארמגדון)"ון שוורצמן 'וג"( הצבאים

 1997 

o השתתפות בפרוייקט למחוננים ; סיום תיכון עירוני בטבריה במגמת פיזיקה

 .בוגר קורס מחונני מתמטיקה; במכללת עמק הירדן בתחום המדע

 

 סרטים מרכזיים כבמאי

 2008  :"פ "סרט עלילתי קצר ע:: בימוי ואנימציה , תסריט –' ד 8 ( -בעבודה) "לפני החוק

אל השומר הזה בא בן כפר . לפני החוק עומד שומר סף. "סיפור בשם זהה של פרנץ קפקא

 ".ומבקש רשות להיכנס אל החוק

 2007  :"לאון , כשהמורה לפיזיקה מת. קצרסרט עלילתי ::  בימוי  –' ד 24 – "קוואנטום ליפ

מוצא את עצמו מלמד הוא אבל פעם אחר פעם , הוא מלא בכוונות טובות. מגיע להחליף אותו



פסטיבל ירושלים  .לכל תגובה יש מחיר. כל פעולה מייצרת תגובה בובתיכון  .כיתה ריקה

2007. 

 2005  :"סרט גמר תעודי ובו :: וצילום ( 'עם יניב סגלוביץ)בימוי  –' ד 35 –" קופסאטבריה ב

; חמישה סיפורים המספרים את עלילות האנשים החיים בטבריה והגורל שמחבר אותם

 .דוקו! נקנה לשידור על ידי ערוץ יס .2006בדוקאביב  השתתף

 2005  :"העוסקת בסיפורים  פיילוט לסדרה תיעודית:: בימוי  –' ד 26 – "עובדות חיים

 ".טלעד"הפיילוט הופק עבור  . ועובדות חברתיות בישראל

 פרסים

  (.2007. )ירושלים, ין'במסגרת פסטיבל וולג" קוואנטום ליפ"ציון לשבח לסרט 

  פרס חברתNDF  של כחודש וחצי במינכן כמפיקכרטיס טיסה ושהות , $2500גרמניה בסך-

 .טלוויזיה וקולנוע בגרמניהאחת המרכזיות להפקת סרטי  –אורח בחברה 

 "2006אביב -ברחבי העולם וכן בדוק הוקרן עד כה בכחמישה פסטיבלים" טבריה בקופסא .

 .דוקו! הוא נקנה לשידור על ידי ערוץ יס

   ש יהושוע רבינוביץ"השתתף בגמר דוד פרלוב וזכה בקרן ע" טבריה בקופסא"התסריט של' 

 2003-4-5בימוי בשנים ישראל עבור מצויינות בתחום ה-קרן אמריקה. 

  2003בשנת , עבור מצויינות בתחום הבימוי" קרן גרוס"פרס. 

  (2006" )קוואנטום ליפ"מענק קרן סנונית בעבור התסריט של 

 

ויכולות  ידע

בעל שליטה טובה וידע . ברמת שפת אם( פוטושופ, סימפוני, אפטר)פרודקשיין -עריכה ופוסט, צילום

, כולות תכנותעם י, מתכנת ומעצב אתריםבעבר . ברודקאסט שונים ובתהליכי, נרחב בעיבוד קולי

. אדם-או כמו בןשה חזקה לכל דבר שחושב כמו מחשב בעל גי .מידע-עיצוב והבניית

 

 אחרים

, אתר תרבות שריכז עשרות כותבים וצלמים ברשת האינטרנט – שחורדיניהקמתי את  1998בשנת 

ומשך  2000האתר שרד עד שנת (. שהמילה בלוג נוסדהעוד לפני )בכתיבה אישית באספקטים שונים 

. קהל של עשרות אלפי קוראים בחודש וכן לתשומת לב תקשורתית, בזמנו, אליו

 

 . עת שונים-פרסמתי שלושה סיפורים קצרים בכתבי 2008-2009במהלך 

 


