
 יובל אור

 .2001בקמרה אובסקורה  לימודי קולנועבמאי ועורך סרטים מאז סיום 

 

 בימוי:

 בתהליך עריכה. –ד'  70בימוי: יובל אור ואורן מגידיש, סרט עצמאי,  –"שקיעה" 
 , התחרה בתחרות הרישמית בפסטיבל חיפה.2ד', ערוץ  56בימוי: אורן מגידיש ויובל אור, –"פנסים" 

 
 

 עריכת סרטי דרמה:

“ONE” –  ,ד׳. 15בימוי: ג׳ני קרביט 
 ד'. 15בימוי: ניצן רון, סרט קצר,  –"צופר" 

 ד' 90בימוי : עמוס גיתאי,  –"רכבת קלה בירושלים" 
 פרקים. 50דרמת מתח יומית להוט.  - ״שלטון הצללים״ 

 . דקות 22, בימוי: גיא נתיב –״סקין״ 
 .2017, פסטיבל חיפה  2017 אופיר לסרט הקצרזוכה פרס  –ד׳  16, בימוי: ארז תדמור –״נפילות״ 

 דקות. 15בימוי: ארז תדמור, גיא נתיב,  –אלוהים יקר״ ״
 טורונטו. והרישמית בפסטיבל וונציה  התחרותד',  150בימוי: עמוס גיתאי,  –"רבין, היום האחרון" 

 נטים הבין לאומי.ד', זוכה פרס העריכה בפסטיבל הסטוד 25בימוי: אושרת מאירוביץ',  –"אחותי את" 
 ד', הוקרן בקולנועים ברחבי העולם וזכה בפרסים רבים. 75בימוי: קיקו קאוואסקי, יפן,  –"קמאל ודויד" 

 סאנדאנס, טרבייקה, ירושלים ורבים אחרים.  פסטיבלד',  75בימוי: גיא נתיב וארז תדמור,  –"זרים" 
 בפסטיבל ברלין ועוד רבים אחרים.ד', זוכה פרס דב הקריסטל  28בימוי: גיא נתיב,  –"מבול" 
, ציון לשבח 2004ד', זוכה פרס הקהל בפסטיבל סאנדאנס  7בימוי: גיא נתיב וארז תדמור,  – קצר "זרים"

  .בפסטיבל ירושלים, התחרה בפסטיבל ברלין, טורונטו
השתתף ד', זוכה פרס הסרט הקצר בפסטיבל מנהטן,  6בימוי: גיא נתיב וארז תדמור,  –"אוף סייד" 
 לוקארנו ופסטיבל קרלו ויווארי.בפסטיבל 

 
 
 

  :תיעודי
 . פסטיבל ירושלים.ד' 40בימוי: עמוס גיתאי ,  –"מכתב לחבר" 

 .8עמוס גיתאי. ערוץ  –סטאר ארכיטקטים"  – "הרצוג ודה מורן
 .10ד', ערוץ  46בימוי: עירית גל,  –"לילה לבן" 

 רשת. ד', 60בימוי: ציפי טרופה,  –"אשת ראש הממשלה" 
 ד', רשת. 60בימוי: שרון לוי,  –"מסדר עד סדר" 
 ד', ערוץ הבידור. 50בימוי: נורית קיידר,  –"תן לי חתימה" 



 .8ד', עבור ערוץ  65בימוי: מיכל קפרא,  –"כמעט" 
 דקות, עבור קשת בשיתוף האיחוד הארופאי. 42, ריאלטי-דוקו תפרקים לסדר 4 –"נראה אותך במקומי" 

 ערוץ יס דוקו.ד',  70ימוי: נורית קידר, ב –"חנוש'קה" 
, 2005הרישמית בפסטיבל חיפה יס דוקו. ד',  93בימוי: ארז תדמור וירון אמיתי,  –"אצלי הכל בסדר" 

 ד באוסקר הישראלי בקטגורית הדוקו.מועמד באוסקר הדוקומנטרי, מועמ
 .10ד', ערוץ  50בימוי: טלי הר ציון,  –"סליחות" 

 .2ד', ערוץ  52ימוי: יורם לוי, דנה הפקות, ב –"מגדל של אור" 
 


