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  תדמית, מוסיקה, פרסומות
  2014משחקי הפסטיגל 

 סולן תקשורת: מפיק. וידאו ארט

 2014(גיוס /  דסומה- משרד ראש הממשלה( 
  מ"לפ: משרד פרסום. תפארת הפקות: מפיק

 David Guette Live / Lowest point on Earth 
)2013( 

Live show music video ,מפיק :Final Kid Media Group 
  )הולנד(

  חוליו איגלסיאס ואלכסנדר קוגן במצדה
)2013( 

  מזמור הפקות: מפיק. לסרט RED EPICצילום 

  יום הולדת לנשיא פרס/  2013ועידת הנשיא 
 נוהר הפקות: מפיק. סרט הפתיחה לועידה

  2013(דיאלוג עם הזמן( 
: מפיק/במאי. פרסומת אינטרנט למוזיאון העיצוב בחולון

 ליךרועי הרצ

  2013ספיי פסטיגל 
 סולן תקשורת: מפיק. וידאו ארט-פרומו ו

  

  תכנית הגמר –אייל גולן קורא לך " –פרומו "
)2012( 

 24/פרומו קשת: מפיק

 " 2011" (2 אהבה ראשונה/ סלקום( 
: מפיק. מ לאינטרנט ופרסומות לטלוויזיה"פרויקט קד
 דרסט דורי מדיה

 " 2011" (פרויקט מלגות/ מפעל הפיס( 
 "דורי מדיה דרסט: מפיק. סדרת פרסומות לטלוויזיה

)2011(  
 EYESIGHT 

מ לטכנולוגית זיהוי תנועה למכשירים "סרט תדמית וקד
 זדפילמס: מפיק. ניידים

 "בהרצליה פיתוח" שגב 
 )2011(אריזת וידאו לאתר אינטרנט 

 קוקאיט: מפיק...) צריך לראות בשביל להבין(

  2011(מוזיאון המדע באר שבע( 
 מוזר פילמס: מפיק. סרטונים אינטראקטיביים

  

  
  טלוויזיה

  צלם ראשי , )2014" (3דה וויסENG , קונסטנטין

 רשת, אנטרטיינמנט ישראל
 "ישאר םלצ ,)2015( "סיפסוה, My TV וקוד סי רובע 
 "2012-15" (2-5 טנרג תיפוצ םע אבודים( ,

 רשת, מעגלות הפקות
 "גיל הפקות , צלם ראשי, )2014" (קול מן העבר

 1עבור ערוץ 
 "7 רשת, מימד- תים, צלם ראשי ,)2014" (אימהות 
 The Amazing Race – Australia S3 (2014) ,

 Seven Network, Melbourne AU, צלם
 "עורך , צלם, קריאטיב, )2014" (עד קצה העולם

 10סטודיו גלאם עבור ערוץ , משנה
 "אבוט המאירי תקשורת , צלם ,)2014" (אקס פקטור

  עבור רשת

 "3 אמנות , צלם ראשי, )2013" (דקות לאירופה

 1ערוץ ובידור עבור 
 "רשת, צלם ראשי, )2012(" מי בא לארוחת ערב 
 Black Ops – The Entebbe Operation )2012( 

World Media Rights for Discovery channel 
 " איינזו , צלם ראשי ,)2012( "3סודות מתוקים

 רשת, הפקות
 "קשת, קסטינה תקשורת ,)2011" (שלוש. 
 "קשת, שוט סרטים-טו,)2011" (בייבי בום. 
 "עומר , צלם ראשי, )2010-11" (מחפשים את אבא

TV קשת, וארז דן הפקות 
 "צלם ראשי, )2010( 4עונה " אמא מחליפה ,

 קשת, קסטינה תקשורת
 "2009-11( 1+2+3עונה  "גיל ריבה עד הבית( ,

  רשת, קודה תקשורת
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  עלילתי

 RAW )2014 ,פרה פרודקשן( 
 Gil Kofman: במאי

 White City )2014 ,פוסט פרודקשן( 
  'דק Gil Kofman, Tanner K Barklow .100: במאים

 "2013" (שבלולים בגשם( 
  'דק 90, יריב מוזר: במאי

 "2013" (הזכוכיות( 
 סרט גמר סם שפיגל. 'דק 20, יונתן דווק: במאי

 "2010" (לרוץ במעגל( 
ס "סרט גמר בי. 'דק HD 20, לילך זילברברג: במאית
  מינשר

  

 תחרות הקולנוע הקצר – 2010חיפה פסטיבל 

 "2009" (שינה זעירה( 
  . 'דק HD 12, בר הדס: במאית

Karilovy Vary International Film Fest. – The fresh 
selection – The promising five  

WorldFest Houston 2010 – Gold Remi Award for BEST 
CINEMATOGRAPHY in short film  

 " 2008" (אירופהגולדה אלופת( 
  'דק DigiBeta 20, נתנאל פרץ: במאי

  תחרות הקולנוע הקצר – 2009פסטיבל חיפה 

  

  
  תיעודי

 "2012( "גברים בלתי נראים( 
  'דק 90, יריב מוזר: במאי

  פרס השופטים – 2012דוקאביב 
Movies That Matter 2012 opening film 

32 Frameline GLTB film festival- Best Doco 

 "2012" (המפיק( 
 יס דוקו. 'דק 50. מירי פרלמן: בימאית

 " 2012(מערבולות( 
  'דק 50, רוני ליבנה וקובי דווידיאן: במאים

DetectiveFest 2012 Moscow 
Haifa International FilmFest 2011 

 "פוסט, 2010-13" (הר הזיתים( 
 'דק 50, מיכל בן טובים ושני ליטמן: במאיות

 "2010" (שקר כלשהו( 
 שידורי קשת. 'דק 50, בועז רוזנברג ורועי עוז: במאים

 " 2010" (פרויקט חברתי –קשת( 
  'דק x 20 2, תומר היימן: במאי

 "77 2010" (מדרגות( 
  יס דוקו. 'דק 50, איבתיסאם מראענה: במאית

  

  
  שירות צבאי

  .אחראי טכני, אחראי רכש, פ"רס, צלם ראשי/ יחידת ההסרטה  –חיל החינוך והנוער   2000-3

  
  השכלה

2011  
2009  
1999  

 .Bernard Mendiburuבהנחיית , מעשי ועיוני, ימים 5. בפריז 3D Stereo Cinematographyקורס תלת מימד 
 )2009(מדע המדינה ויחסים בינלאומיים  –בהצטיינות  B.A –האוניברסיטה הפתוחה 

  )1995-1999(בגרות מלאה במגמות פיסיקה וקולנוע  –" בליך"התיכון ס "בי
  

  
  מידע נוסף

  איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה –ט "חבר אק  'תעודות וכו
  חבר האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה

  מ"מחזיק תעודת עיתונאי של לע
    

  .עברית ואנגלית ברמת שפת אם  שפות
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  )2014( 3עונה  / אוסטרליה –המרוץ למיליון 
Seven Network, AU 

 Ex. Producer: Deb Byrne, Series Producer: David Gardner. צלם בהפקה האוסטרלית לתכנית הריאליטי שכבשה את העולם

  )2014(קול מן העבר 
  1גיל הפקות עבור ערוץ 

  יסמין קיני: בימאית. סדרת תעודה מקורית, צלם ראשי

  )2012-2014( 2-4עונה / אבודים 
  מעגלות הפקות עבור רשת

  )3,4(דוד דרעי , )2(איריס אייזנברג : בימאים. שנעלמוסדרת תעודה בהנחיית צופית גרנט המפגישה קרובי משפחה , צלם
  

  
  

TV/Reality The Amazing Race Australia, season 3 (2014) 
Seven Network, AU 

Cameraman for the Aussie production of the hit reality show. Ex. Producer: Deb Byrne 

TV/Docu series Avudim (adaptation for "Long Lost Family"), seasons 2-4 (2012-14) 
Ma'agalot Productions for Reshet-Noga Ch.2 

Cameraman, worldwide search for lost family relatives in this documentary adaptation of the 

format. Directors: Iris Izenberg (s.2-3), David Deri (s.4) 

Feature Film Snails in the Rain (2013) 
Mozer Films, Fish/Corb Films 

DP, 82min Drama which takes place in 1989 Tel Aviv. Director: Yariv Mozer 

Docu Film The Invisible Men (2012) 
Mozer Films, Lev Pictures 

DP, 70min Documentary, winner of multiple film festivals worldwide. Director: Yariv Mozer. 

http://www.theinvisiblemenfilm.com/   

Commercial  

Commercial  
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