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       .23.08.1988תאריך לידה: 

 .conrad.levac@gmail.comדואר אלקטרוני: 

      . 054-8053802פלאפון: 

 

 .מקצועי ניסיון
 

   .מגוון הפקות תאורן.

  :2019 לילה סרטים. –פיצ'ר עצמאי לבתי הקולנוע  ”עומר-אבו“תאורן 

  סרט תדמית לשף הלבן תאורן– YY productions. 2019 

  :סרט תדמית לתחרות ברמנים ג'יימסון תאורן– YY productions. 2019 

  :2018 נרטיבי הפקות. – חן אהרוני מארח את האולטראס. –קליפ בואי נרקוד תאורן 

  :2018 נרטיבי הפקות. – בוצר. –קליפ שינה תאורן 

 2017 . פאזל מדיה –לבתי הקולנוע  פיצ'ר עצמאי"מיראז'" : תאורן 

  :2017 סרט תדמית לתו הירוק.תאורן 

  :2016 (.המלא עוד לא שוחרר לרשתהסרט  – טריילרסרט סטודנטים "על המעקה". )תאורן 

  :פרסומת אינטרנט ליוגורט תאורןYOLO .– YY productions. 2016 

  :ווידיאו קליפתאורן "Nightmare" - GL.  2016 

 

 

 .הפקות. מגוון תאורהעוזר 

  :2018 נרטיבי הפקות. – מקסיקו. –עדן בן זקן ע. תאורן 

  :2018 דורי מדיה גרופ. -צילומי השלמה "הבלתי רשמיים" פיצ'ר ע. תאורה 

  :קליפ ע. תאורןReason –Ayala Sini . 2017 

  :2014 מאמר על הפרסומת שבו אני מוזכר – פרסומת לסאלח דאבח ובניוע. תאורן 

conrad.levac@gmail.com
https://youtu.be/1_9jxIHQMIk
https://www.facebook.com/YYProductions/videos/1079442745578918/
https://www.facebook.com/YYProductions/videos/1230290340477786/
https://www.youtube.com/watch?v=STLSjnocfCA
https://www.youtube.com/watch?v=ZhjPHY5NGZA
https://vimeo.com/248960246
https://www.youtube.com/watch?v=2ELQFQkSaQQ&t=12s
https://vimeo.com/213557014
https://www.youtube.com/watch?v=VHb8S3Pv-6o&index=12&list=PLD5JCMQkdDKx5MhW11w2H_wTl0u4BR_lC
https://www.youtube.com/watch?v=4rEeL3qMTcg
https://www.youtube.com/watch?v=0j5EKh6pPnA
https://www.youtube.com/watch?v=00y9HUSeIlQ
https://www.taasiya.co.il/magazine/414.htm
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 .2018 – 2012 מחלקת צילומי חוץ. בטלוויזיה החינוכית. תאורןו עוזר צלם

 מכתב המלצה מראש מחלקת צילומי חוץ בטלוויזיה החינוכית.

 עוזר צלם: 

  טקס לנוער מתנדב, (2015 – 2017)  חד חסרא, (2017) מתויגים, (2018 - 2017) אני גיטרה, (2018) חסרים, (2018) שנה עם קשקשתא
 .(2012 - 2013) תרבות להכו ,(2014) שמיכת טלאים ,(2015) קשקשתא בדרכים ,(2015) כנסת נכבדה (2015) אם לא עכשיו ,(2016 – 2014)

 תאורן: 

 .(2017) אחד חסר, (2015) הבובה הזו הצילה אותי

 

 

 .הפקותמגוון  .פולרפוקוס 

  2020 "שבורי לב"חנן בן ארי לקליפ 

  2020 הגל היהודי - חברת הפקה "לרקוע חזק ברגליים"קצר סרט 

 

 

 .טלוויזיההפקות  .)קלאפר לואדר( 2עוזר צלם 

 "חברת הפקה 3עונה  התחנה "A.D.D        2019. 

 "2019        הפקה סומיוקו" חברת הקיבוצניקים. 

 "חברת הפקה  3" עונה 3עונה  נעלמיםA.D.D       2018. 

 "חברת הפקה 1+2עונות  התחנה "A.D.D        2018. 

 

 

 סרטי תדמית .עוזר צלם

https://drive.google.com/open?id=0B5mPQZ5nEgJnNHVvVUdtbGp3ME0
https://drive.google.com/open?id=0B5mPQZ5nEgJnNHVvVUdtbGp3ME0
https://www.youtube.com/watch?v=ALMOl-lViq8
https://www.youtube.com/watch?v=ALMOl-lViq8
https://www.youtube.com/watch?v=7zZfzrzFs7A
https://youtu.be/z27MZP_4P_U
https://youtu.be/NZq_v_L66VU
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  2017 גית ב"ח רמב"םהמחלקה הקרדיולו, מוטורדסרטי תדמית:  –עין השופט הפקות 

 

 

 

 

 שפות
 

 

o .עברית: ברמת שפת אם 

o ה מעולהאנגלית: ברמ. 

o .ספרדית: שפת אם 

 

 השכלה ותעודות
 

 

o .'2012 – 2011 מכללת ספיר שער הנגב, לימודים לתואר במסלול אנימציה. סיימתי שנה א.  

o .2006 – 2004 תיכון אורט מגדים, מגמת קולנוע וטלוויזיה. תעודת בגרות מלאה. 

 .מאיב, בתיכון גמר סרט

 

 

 

https://www.ehpro.co.il/copy-of
https://www.ehpro.co.il/cardiology
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
https://www.youtube.com/watch?v=sUdNNdNTk_0
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 שירות צבאי
 

o .2010 – 2007  חובש תאג"ד בחטמ"ר יהודה, גזרת חברון. שחרור בדרגת סמ"ר. 


