נאור זנא
 -2014היום

 I naor.zana@Gmail.com I 052-3563083ת .לידהI 02/07/87 :

עובד כעצמאי (פרילנס) בתחום האנימציה ,התפאורות והארט.
-

ניהול פרוייקטים חד פעמיים לפי דרישות הלקוח.
ליווי לקוחות לאורך כל תהליך היצירה; משלב פיתוח הרעיון ,כתיבת התסריט ,בימוי
הסרטון והפקתו הסופית של הפרוייקט.
עבודה מול ספקי משנה ו.outsourcing -
ניסוח חוזים ,שיבוץ גאנטים ותמחורים.
יצירת תכנים שיווקים והכרה מעמיקה של עולם המדיה.
קישור לשואוריל (מקבץ עבודות אנימציה).
דוגמאות לעבודותיי כאנימטור עצמאי:
• קליפ מוזיקלי המלווה סרט פיצ'ר שטרם יצא .קישור.
• קליפ מוזיקלי ללהקה הפולק -סטונרז .קישור.
• סרטון לקידום תוכנית "חיוכים" ,ג'וינט אשלים .קישור.
• סרטון 'טיזר' לדגני בוקר חדשים' ,תלמה' ,קישור.
• סרטון חגיגות היובל למועצת לכיש" ,ענבי טלי" ,קישור
• סרטון פרישה ללקוח ממפעלי ים המלח ,קישור.
• סרטון הדמיית לויקיישן לא ריאליסטי .קישור.
• סרטון דוקומנטרי שנעשה במסגרת הלימודים על המטפס נדב בן יהודה.
הסרטון הוקרן בפסטיבל אסיף ובפסטיבל קולנוע דרום  .2015קישור.
•

סרטון המשלב בין תלת מימד לסט 'לייב' במסגרת הלימודים ,קישור

 -2019היום

מורה לאנימציה בבי"ס מעוף ,באר שבע .מסגרת חד שבועית.

2017-2018

ניהול צוות ארט בפועל בתוכנית הסאטירה "מדינת הגמדים" ,תוך עיצוב ובניית סטים,
ששודרה בערוץ "כאן" .קישור לעמוד התוכנית ב.youtube
-

2016-2017

במסגרת התפקיד ניהלתי צוות המונה שבעה אנשים תחת ימי צילום קדחתניים
ואינטנסיביים ,לרוב ימים בני  13-15שעות ,כל זאת תחת לוח זמנים צפוף ועמוס המשלב
בתוכו מעל ל 60אנשי צוות.
במסגרת התפקיד עיצבתי ויצרתי סטים ,יש מאין ,על פי דרישה דו -שבועית ותחת לוח
זמנים צפוף.

מפיק ,במאי ויוצר שותף של "זוגות זוגות" ,סרטון אנימציה בטכניקת סטופ-מושן ,אשר
גורף הד תקשורתי ,רץ בפסטיבלים וזוכה בפרסים .קישור לסרט (סיסמא.)zugotzugot -
-

על תפקידי כמפיק בסרט זכיתי בפרס מטעם פסטיבל קולנוע דרום  ,2017כמו גם פרסים
נוספים בהם הסרט זכה; פרס חביב הקהל וצל"ש על עיצוב הפסקול.
במסגרת התפקיד הייתי אמון על לוחות הזמנים הצפופים ,על שילוב ותיאום בין הספקים
השונים ,בניית תיקי הפקה למשקיעים ולקרנות ,והפצת הסרט בפסטיבלים בחו'ל.
הייתי אחראי על ניהולו של התקציב ומעקבו השוטף.

פעילות התנדבותית
יולי  -2018היום מנהל פרוייקטים וקשרי קהילה לעניין תרומות ,מנהל ואחראי מתנדבים ומחסן התרומות
בעמותה העוזרת לילדים נזקקים ,תל אביב.
 במסגרת תפקידי הינני אחראי על אירגון ובקרת מלאי מחסן התרומות. תכנון ,הרכבה ופריסת תקציב חודשי למיזם המזון ולפרויקטים חד פעמיים לפי דרישה. תקשורת מול ספקים ,גיוס מתנדבים ותרומות מעמותות נוספות וגופים גדולים. -שיבוץ וניתוב תקציבים ותרומות לגנים ,מועדניות ובתי ספר לפי הדרישה בשטח.

 -2010היום

גרפיקאי מתנדב באירגון "לתת"

2012-2013

רכז פעילות בפרוייקט "יקרים לנו" ,תכנית המחברת בין סטודנטים לקשישים בשדרות.

נסיון תעסוקתי נוסף במסגרת היותי סטודנט:
2016

אחראי משמרת בחדרי בריחה ,Exit Room ,באר שבע.

2014-2015

אחראי משמרת במסעדת "המקסיקני" ,אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע.

2008-2011

אחראי מתחם אוניברסיטת בן גוריון ,ברשת "עלית קפה" (שטראוס) ,באר שבע.

השכלה:
2018

קורס  HTMLו CSSבסיסי ,מכללת האקריו.

2011-2015

תואר ראשון במחלקה לאומניות הקול והמסך ,התמחות באנימציה (תלת מימד ו'סטופ -מושן'
) ,)(Stop Motionהמכללה האקדמית ספיר.

2008

קורס עיצוב גרפי ,מכללת  ,EPSבאר שבע.

2002-2005

תעודת בגרות מלאה במסלול עיוני ,תיכון מקיף ע"ש יצחק רגר ,באר שבע.

שירות צבאי:
2006-2008

טכנאי קשר מבצעי בחטיבה הצפונית של עזה.

תוכנות ויישומי מחשב:
תוכנות עיצובIllustrator, Photoshop -
תוכנות עריכה ואפקטיםPremiere, Final Cut, After Effects -
תוכנות תלת מימדMaya -
תוכנות נוספותUnity, Dragon Frame, Animator HD, Excel, Monday -

שפות :עברית (שפת אם) .אנגלית -רמה גבוהה

מספר סטים שלי מהתוכנית "מדינת הגמדים"

מספר פרופס מהתוכנית "מדינת הגמדים"

