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 תומר שריג – קורות חיים
 

 27.7.71תאריך לידה: 
 6404207 ,אביב תל ,7כתובת: שטרוק 

  03-5222338טלפון: 
 052-3528636 נייד:

Tomer723@gmail.com :E- MAIL   
 

 
 ופרסים: קרנות

  התסריט "להציל את סבתא"מענק פיתוח מקרן הקולנוע הישראלי לכתיבת  - 2005
  הקצר של גלי צה"ל זכייה בתחרות הסיפור - 2007
 ציון לשבח מוועדת פרס ברנשטיין לספרות על כתיבת המחזה "בדרך לנינוה" -2008
 התסריט "ארמון החול"מענק פיתוח מקרן הקולנוע הישראלי לכתיבת  - 2009
, בשיתוף מענק פיתוח מקרן גשר וקרן רבינוביץ' לכתיבת התסריט "סטאלין אכל אותה" - 2010

 רונן מנחם 
ירושלים לכתיבת התסריט "ִאם ננעלו", בשיתוף ב מהמיזם לקולנוע וטלוויזיהמענק פיתוח  – 2010

  רונן מנחם
  זכייה בפיצ'ינג של פסטיבל סרטי ילדים ונוער בסינמטק, עם התסריט "להציל את סבתא" – 2012
 סט סלרי""ב  הקצר מענק פיתוח מקרן גשר וקרן רבינוביץ' לכתיבת התסריט  – 2013
 זכייה בתחרות הסיפור ההומוריסטי הקצר ע"ש אפרים קישון – 2019

 

 :כתיבה לטלוויזיה
  (, קשת2ערוץ תסריטאי ראשי בתוכנית האירוח "רפי רשף" ) - 2000-1999
 כתיבת תסריטים לערוץ הילדים  - 2001-2000

 , טלעד(2" )ערוץ 2תוכנית "לילה גוב תסריטאי ב - 2003
 (!)ערוץ הופ "הקייטנה של הופתוכנית "כתיבת תסריטים ל - 2003
 (1)ערוץ  "זמן אוויר"כתיבת תסריטים לתוכנית  – 2008
 (!" )ערוץ הופדה-הג-בה-א"כתיבת תסריטים לתוכנית  – 2008
 (8הוט " )עבור , שמו הולך לפניוקישוןא. כתיבת פרק בסדרה הדוקומנטרית " – 2016
 " )עבור יס דוקו. בהפקה(שיר כאב –"מאיר אריאל  מנטרידוקוהכתיבת תסריט לסרט  – 2018

 

 תיאטרון:
 במסגרת פסטיבל תיאטרון קצר בצוותא -המחזה "איזה תה זה?"  – 2011
 )זכייה בציון לשבח(בצוותא במסגרת פסטיבל "צו קריאה"  -המחזה "בדרך לנינוה"  – 2012
 במסגרת פסטיבל ירושלים לאמנויות –המחזה הקצר "חרזת לבד?"  – 2019

 

 קולנוע:
והמיזם  אנימציה "ארמון החול", בתמיכת קרן הקולנוע הישראליהתיבת תסריט לפיצ'ר כ

 (מפיק: אודי סגל, במאי: נועם משולם. בהפקה)לקולנוע וטלוויזיה בירושלים 
 

  ספרים:
 (1999)הוצאת ידיעות אחרונות,  לּו הייתי תיקן * (1996)הוצאת אביבים,  עיבוד מחורז – אלאדין

  (2005)הוצאת צבר,  סיפורי התנ"ך בחרוזים * (2004)הוצאת צבר,  רוזיםסיפורי התורה בח
מברשת  * (2005)הוצאת צבר,  העץ שרצה יום הולדת * (2005)הוצאת צבר,  סופגניית השנה

 עיבוד מחורז לאגדות קלאסיות -ספר האגדות הגדול  * (2005)הוצאת צבר,  השיניים של יואב

 הכלב שטרודל חוגג עצמאות * (2006)הוצאת צבר,  רמזוראין איש ב * (2006)הוצאת צבר, 
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)הוצאת צבר,  הסיר שכעס * (2006)הוצאת צבר,  מי גנב את האפיקומן? * (2006)הוצאת צבר, 

 מהומה בארגז * (2006)הוצאת צבר,  צחי מצוחצחי * (2006)הוצאת צבר,  מוצצי * (2006

 מישהו בבית? * (2007)הוצאת צבר,  התחפושת של איתמר *  (2006)הוצאת צבר,  הצעצועים
 (2016)קלסיקלטת,  מה בקופסה?*  (2016)קלסיקלטת,  בית ספר לדובונים*  (2015)קלסיקלטת, 

 

 עריכה ונוסח עברי:
הים של , הרפתקאות מיקה והכדור האדוםת, כשהאריה פגש את הארנב יםעריכת הספר

נוסח עברי  *  ()הוצאת כנרת ספרי קולותסדרת נוסח עברי מחורז ל * ()הוצאת גלורי בנימינה

אגדות סדרת תרגום ועיבוד של  * (ביתן, דביר-)הוצאת כנרת, זמורה לילה טוב לדב מחורז לספר

הקסומה של סבתא, ג'נסיס רוצה  יונה דמיונה, הארוניתעריכת הספרים  * (סיקלטת)קל ילדים
אצל מיקי בגן אין  סהר, קדימה! פיצה תות, הטריק הסודי של אבא, מה קרה לגלעד?, הביתה

עריכת  * הוצאת בועות()פיית השבת  עריכת הספר * ()הוצאת רימונים טסאפהרפתקה בווא, בלגן
גבוה מדי, כשסבא  יםהספר* עריכת  טופי(-)הוצאת יופי דניאל לומד לכבד, דני בלגני יםהספר

 גול הוצאה לאור()ס   זבוב היה

 )בשיתוף טניה חזנובסקי(:  תרגומים מרוסית
המחזה  * (2003)הוצאת ידיעות אחרונות,  רוחות הרפאים של ישראל אנתולוגיהלסיפורים 

( 2006)תיאטרון חולון,  המוזיקאים מברמןהמחזה  *( 2004מאת נינה וורונל ) התנקשות בצהריים

 (2012, הוצאת הקיבוץ המאוחד)אוניד פקרובסקי מאת ל ,מטאטא וסיפורים אחרים הספר *
עשר * הספר  (2015הוצאת הקיבוץ המאוחד, ), מאת לאוניד פקרובסקי פרבולה של הצלחההספר 

 ( 2018הוצאת הקיבוץ המאוחד, )אוניד פקרובסקי מאת ל אגורות
 

 פרוייקטים נוספים:
 במגזין 'כדורגל פלוס' ל'הדרדכתיבת מדור הספורט הסאטירי 

 )גלי צה"ל, תוכנית לט"ו באב( הספסל כתיבת התסכית 
 )גלי צה"ל, תוכנית לפסח( אין נביא בעירוכתיבת התסכית 

 (www.and.co.il" )"המרכז לתכנון, עיצוב ובנייהכתבות לאתר 
 

 :לימודים
 אביב ספר "תיכון חדש" בתל לימודים בבית - 1989 - 1985
  לימודי צילום ב"בית הספר לצילום יוצר" - 1994 - 1993
 הספר לפרסום של עבודי לימודי פרסום בבית - 1995 - 1994
 ספר לתסריטאות של עידית שחורי לימודי תסריטאות בבית - 1998 - 1997
 טלוויזיה של אסף צפור )סדנאות הבמה(לימודים בסדנת פורמטים אלטרנטיביים ל - 2009 – 2008
 בסדנת מחזאות של בית ליסיןלימודים   – 2018


