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 חוזקות ומיומנויות:

 

 נסיון בייזום,הפקה ושיווק של פתרונות וידאו,מולטימדיה וניהול פרויקטים.●

 

 דינמי ויוזם, בעל תודעת שירות ותקשורת בינאישית גבוהה.●

 

 יכול לעבוד באופן עצמאי ובצוות.●

 

 נסיון תעסוקתי:

 

2007-2015  

 מנהל סטודיו  המתמחה בפתרונות וידאו,אנימציה ומולטימדיה יצירתיים.

 מפיק ומנהל :

 תכנון הפרויקט- פיתוח קריאייטיבי-  הרכבה וניהול צוות מקצועי-טיפוח קשרי לקוחות.

 

        פרויקטים לדוגמא:

 

(djvj סט) Technicolor  :בשם Late night פרויקט: תוכנית        

         לקוח: MTV -ענני תקשורת.

MTV התוכנית שודרה ברצועת לילה          

         פרויקט:   Sdia וידאוקליפ.

                 לקוח:שלמור,אבנון עמיחי.

.Eurobest 2011:בפסטיבל הפרסום film craft זכיה בקטגוריית                 

 

 {2001-      אמן מולטימדיה, VJ ועורך וידאו:

{2019  

  VJ מקצועי בסטודיו "לוקומושיין" ו"סטודיו לוויתן" במספר רב של הפקות,מופעים●

 ואירועים בארץ ובחו"ל.
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            *זכיה בתחרות VJ השנה 2005 בחסות "גולדסטאר".

(mapping 2010 פסטיבל) בינלאומית באירופה VJ השתתפות בתחרות*            

 עורך וידאו לתוכניות טיולים בערוץ "טבע הדברים",וידאו קליפים עבור "ענני●

.MTV,"תקשורת 

 ייזום,הפקה והשתתפות בפרויקטי וידאו ארט עצמאיים.●

             *זכיה במלגת "קרן שרת" והשתתפות בתערוכה קבוצתית: "ארטיק" במוזיאון

 ר"ג.

 מצורף נספח עם כתבה רלוונטית שפורסמה בוואלה תרבות.●

 

 

 {2007-      שיווק

{2014  

 שיווק של שירותי ומוצרי וידאו,מולטימדיה ואינטראקטיב יצירתיים ומקצועיים●

 בארץ ובחו"ל,

             לגופים ביטחוניים,ערוצי טלוויזיה,עיריות,משרדי פרסום,מנהלי מרקום,חברות

 הפקה,חברות אירועים,

             אמנים.

 הפקת מצגות הכוללות פיצוח רעיוני קריאייטיבי,הדמיות ותקצוב נדרש.●

 ניהול ושימור יחסי לקוחות לאורך תקופות ארוכות.●

 

 {2001-      השכלה:

{2004  

     תואר ראשון B.F.A -באקדמיה לאמנויות ועיצוב "בצלאל" -המחלקה●

 לצילום,וידאו והדמיה ממוחשבת.

   "Glasgow school of Art" תוכנית חילופים לסטודנטים למצטיינים.●

     מכללת "קמרה אובסקורה"-סדנא בצילום ועריכה לקולנוע.●

  

     ידע בתוכנות:

 

 שליטה שירות תוכנה
 ונסיון

Resolume 
Arena\Arkaos 

 מדיה סרוור+הפעלת וידאו
 בהופעה חיה

 מצויינים

Edius  מצויינים עריכת וידאו 

 



 

Adobe Premiere  טובים עריכת וידאו 
 מאוד

Adobe After 
effects 

 טובים+  קומפוזיטינג/מושיין דיזיין

Adobe Photoshop טובים+ עיצוב וטיפול בתמונה 

office\google 
docs 

 מצויינים מסמכים/מצגות/הצעות

drive\dropbox\g
mail\facebook\vi

meo\youtube\chr
ome 

 מצויינים אינטרנט/ענן/מדיה חברתית

 

 

   שפות:

 עברית-שפת אם.אנגלית- שליטה מלאה.

 

 {1995-  שירות צבאי:

{1998  

 תפקיד מנהלתי ביחידת 8200 חיל מודיעין.

 צלם צבאי של היחידה.

 

 ממליצים:

  

 רשימת ממליצים ופרטיהם על פי דרישה-נא לשמור על סודיות.

 

 


