
 

 
 
 
 
 

 
 והשתלמויות השכלה

 תואר ראשון בקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת ת"א. 2011-2014

 קורס צילום בצבא. 2008

 .(כולל סרט גמר) קולנועפיזיקה, בגרות מלאה. מקצועות מוגברים:  2007

 חיפה. "בק-אויל"המחוזית בביה"ס  כיתת המחונניםלימודים במסגרת  2001-2007

 

 שירות צבאי

האיסוף הקרבי )מודיעין שדה לשעבר(. במהלך השרות הייתי לוחם בגדוד הצפוני, עברתי קורס חיל  2007-2010

 מפקדים, פיקדתי על טירונים במשך כל המסלול ושימשתי כסמל צוות. 

 בלתי את אות מצטיין נשיא המדינה.קי 62-ביום העצמאות ה

 .2010מצטיין יחידה בשנת 

 
 

 ידע מקצועי, כלים וטכנולוגיות

עריכת אופליין, ניהול קבצים, המרות  - Avid Media Composer, Adobe Premiereת ובתוכנטה שלי • 

 וכתוביות. 

 .(Adobe Photoshop, Adobe After Effects) ותמונה ידע בעריכה ועיבוד וידאו •

 סיון רב בהדרכה פרטית ולקבוצות. ניסיון בהכנת מערכי שיעור, חוברות ומצגות הדרכה.ינ •

 

 דע נוסףמי

 חבר האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ✓ 

 2018ירושלים הקולנוע זוכה פרס יורם גולן לעריכה עבור "יונתן אגסי הציל את חיי" בפסטיבל  ✓
 2018רים לשנת זוכה פרס ההישג האמנותי של פורום המבק ✓

✓ IMDB - https://www.imdb.com/name/nm8923697 
 https://goo.gl/2BejRr -עורכים אתר איגוד ה ✓

 

 שפות

 עברית                שפת אם

 שפת אם רוסית

 רמה גבוהה אנגלית

 

 פרוייקטים

 ימוי: יריב מוזר., בעורך הסרט "איזנקוט." 2019

 (HOT8, בימוי: תומר הימן )"יונתן אגסי הציל את חיי"הדוקומנטרית עורך הסדרה  2018

 (OnCourseיצירה דוקומנטרית" )קורס "בתחום העריכה ב ומלווהמרצה אורח  2018

 ההסרט והעריכ ירסה פזוכ, בימוי: תומר הימן )Jonathan Agassi Saved My Lifeסרט הדוקו עורך  2017-2018

 (IDFAל בפסטיבבפסטיבל הקולנוע ירושלים, הבחירה הרשמית 

 )תאגיד השידור "כאן"( , בימוי: רחלי שוורץע.עריכה ומ.פוסט בסרט הדוקו "הפצוע הסורי" 2016-2017

 (18-ה ציון לשבח בפסטיבל סרטי הסטודטיםעורך הסרט הקצר "כחול בירוק", בימוי: לי היימן ) 2016

 "...(.365)"יס", "דומינוס", "המשביר  McCANN TEL AVIVעבודות תדמית ופרסום שונות עבור  2015

 Gal Productionsעבודות עריכה שונות ומגוונות עבור חברת "שטראוס" כחלק מחברת  -2015

 (צפיות אלף 151) יוצרים: הדר סתיו ואיליה ברבנר ,עורך סדרת הרשת "צפויים" 2015-2017

 , קונסטנטין הפקות, רשת(2עורך בתכנית המתכונים של "משחקי השף" )עונה  2015-2016

 (10ערוץ  ע.עריכה בשעשועון "לעוף על המליון" )יולי אוגוסט הפקות, 2015

 (10" )גיל הפקות, ערוץ 3ע.עריכה בסדרה "בייבי בום  2015

 (HOT" )ארצה הפקות, 2ע.עריכה בסדרה "גולשי ספות  2015

 ע. עריכה ועורך ראיונות בתכנית "המערכת" עם מיקי חיימוביץ' )ארצה הפקות, רשת(  2014

 של ת"א 16-נטים הניהול טכני של התחרות הבינלאומית בפסטיבל סרטי הסטוד 2014

 עריכת סרטי קיץ וסרטי גמר במסגרת החוג לקולנוע באוניברסיטת ת"א 2013-2014

 8ידורים מיוחד בערוץ ב שער –עוזר עריכה ב"מדעי החלום"  2012

 ת"אעריכת קטעי פתיחה לפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים ב 2012
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