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ניסיון תעסוקתי
לאחר הצבא
עורך וידאו בחדשות עשר )⅖ משרה ( אוקטובר  – 2017נוכחי

במסגרת התפקיד אני עורך ותוכן ויזואלי וכתבות )הן מגזיניות והן חדשותיות( למהדורה ,למבזקים ולתוכניות השונות של חדשות
עשר )רפי רשף ,אורלי וגיא ,הצינור ,לונדון וקירשנבאום ,שישי עם איילה חסון ,המטה המרכזי ועוד(  .בתפקיד צברתי ניסיון רב
על תוכנת  ,Avid Media Composerבעבודה עם מערכות  Interplay, Nexisו NRCS-ובנוסף בעבודה מול כתבים ומפיקים.
לינק למספר כתבות שערכתיhttps://goo.gl/LEygy2 :
ר אפריל  – 2017אוקטובר 2017
יוצר תוכן לדיגיטל בחדשות עש 
התקבלתי לתפקיד לאחר רצף של אודישנים ,הייתי יוצר התוכן הייעודי הראשון לדיגיטל של החדשות ויחד עם המנהל התחלנו
לפתח את המחלקה .במסגרת התפקיד עבדתי בשוטף על סרטוני פורמט יומיים מבוססי טקסט בנושאים חדשותיים .יצרתי
בעצמי את הפורמט והאריזה לסרטונים וכן הייתי אמון על בחירת הנושא היומי וכתיבת הטקסט .עזבתי לצורך לימודים.
עורך ,אפטריסט ,צלם ותאורן בפרילאנס ספטמבר  – 2017נוכחי
עורך ומנפיש סרטוני מוצר ותדמית בחברת ההפקות  thegamers.tvוללקוחות פרטיים .צלם ותאורן על סטים מגוונים )הבולטת
מביניהם  -סדרת הרשת "הלסביון העליון" שנקנתה לאחרונה על ידי ערוץ טדי(.

שירות צבאי ביחידת הסרטה
צלם ראשי ,ראש צוות טכני ואחראי רכש ביחידת ההסרטה של חיל החינוך והנוער נובמבר  – 2013ספטמבר 2016

במהלך שירותי השתתפתי בכ 40-הפקות בתפקידים שונים ובמעל ל 200-ימי הפקה .הייתי צלם ראשי ב 10-הפקות דוקו וב3-
הפקות עלילתיות ובימאי ב 5-הפקות דוקו ובהפקה עלילתית אחת )ל 4-מהן כתבתי את התסריט( .תיעדתי שלושה מסעות
לפולין – פעם בסטילס ופעמיים בוידאו .את המסעות שצילמתי בוידאו גם ביימתי בעריכה .הסרטים שעשיתי כללו סרטים
דוקומנטריים קצרים על פעילותו של חיל החינוך בצבא ובאזרחות ,סרטי תדמית ליחידות השונות בחיל וסרטים עלילתיים בעלי
אופי חינוכי .בהפקות יצאנו בצוותים של כשישה אנשים )מפיק ,במאי ,צלם ,ע .צלם ,תאורן וסאונדמן(.
בנוסף לכך ,כיהנתי בתור ראש צוות הצילום וההקלטה ,אשר מנה  8בעלי מקצוע .הייתי אחראי על סידורי עבודה ,שיבוץ
תפקידים ,הכשרת חיילים חדשים ופיתוח הצוות .במסגרת תפקיד זה יזמתי בניית תהליך חפיפה חדש שיוכל לשמש אנשים
רבים הבאים אחריי.
במשך שירותי עשינו מעבר מצילום והקלטה באיכות  SDעל  DVלרזולוציית  HDעל כרטיסי זיכרון .לשם כך נצרכתי לבנות
חוקים ,תקנות ונהלים חדשים אשר יתאימו ויהיו יעילים לעבודה עם מדיה חדשה זו.
בתור אחראי רכש הייתי אחראי על איתור ,איפיון ורכישת ציוד צילום לפי צרכי יחידת ההסרטה .העבודה כרוכה בהתנהלות מול
גורמים תקציביים ,משרד הביטחון וספקי ציוד.
במשך מבצע 'צוק איתן' התנסיתי בצילום תחת לחץ והפגזות בתיעוד הכוחות הנכנסים לרצועה ויוצאים ממנה.
הפקות נבחרות:
-

צלם בסרט עלילתי' :מש"קיות חינוך  -נועה'  -סרט העוסק בדילמה של מש"קית חינוך  -במרכזו השאלה :מתי ואיך
להתערב ביחס בין החיילים החדשים והוותיקים?
צלם בסרט דוקומנטרי' :קורס אמיר  -עידוד לשירות'  -סרט המתעד את התהליך אשר עוברים חיילים אתיופים
בקורס הכנה לשירות .הסרט נועד לעודד נערים אתיופים אחרים להתגייס לקורס זה.

במאי ותסריטאי בסרט דוקומנטי' :כמו מלאך משמים'  -סרט המתעד את עבודת יחידת 'נוער וקהילה' ,אשר עוזרת
לנוער בסיכון במסגרות שונות .הסרט עוקב אחרי סיפור של ארבעה חניכים  -כל אחד מהם בא מרקע שונה ועובר
תהליך בעזרת חיילי היחידה.
במאי ותסריטאי פרסומת' :פורטל החינוך'  -פרסומת המעודדת מפקדים להשתמש באתר הצה"לי של חיל החינוך.

-

-

בחירות  2013לרשויות המקומיות

מנהל קמפיין אינטרנטי למועצת העיר וראש פעילות שטח אוגוסט  – 2013אוקטובר 2013
הקמתי עמוד פייסבוק למתמודד למקום במועצת העיר רמת-גן והובלתי את פעילויות השטח של התא שלו .בזכות הקמפיין
שהובלנו ,הקולות למפלגתו הוכפלו פי  2מבבחירות הקודמות.

'דוגרי'  -עיתון בית הספר התיכון 'אהל-שם'

עורך גראפי ראשי וכתב ספטמבר  – 2011יולי 2013
כתבתי מספר כתבות לעיתון ועיצבתי כ 5-גיליונות .במסגרת העבודה הייתי אחראי על צוות של  4מעצבים .לאחר עיצוב
אינדיבידואלי של העמודים בפוטושופ על ידי ועל ידי הצוות הייתי מכניס ומסדר את העיתון בתוכנת .InDesign

בנוסף
שליטה מלאה ב Media Composer, Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom, Indesign-ותוכנות
Office
ניסיון בצילום אירועים וטקסים ,הן באזרחות והן בצבא .צלם גם של פרויקטים פרטיים.

התנדבות
● אחראי פרסום במחלקה המשפטית של האגודה לזכויות הלהט"ב
● מדריך ומרצה בכיתות בארגון חוש"ן  -חינוך ושינוי

השכלה
סטודנט לתואר בקולנוע באוניברסיטת תל אביב  -במסלול הפקה  -שנה ב' אוקטובר -2017נוכחי
סיימתי שנה א' בממוצע  ,90במהלך הקיץ צילמתי ארבעה סרטי ועדה וכולם התקבלו .ביימתי בעצמי סרט ועדה והתקבלתי
למסלול ההפקה .לפני ובמהלך השנה הייתי תאורן וע .צלם במספר רב של סרטי סדנא ,סרטי קיץ ותרגילים .התנדבתי במסגרת
פסטיבל סרטי הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב בתפקיד ניהול טכני של התחרות הבין-לאומית ואחראי טראפיק של סרטי
הפסטיבל .במסגרת התפקידים פיקחתי ותיאמתי מסירה ושליחת עותקי הסרטים השונים וכן על תקינותם והקרנתם במהלך
הפסטיבל.
ה  יולי 2013
בוגר תיכון 'אהל-שם' ברמת גן – במסלול מחוננים – בגרות מלא 
●
●
●
●
●
●

ממוצע בגרות 108
בוגר מגמות פיזיקה ,מחשבים ,מתמטיקה מורחב ,אנגלית מורחב וקולנוע ) 5יחידות בכל אחת(
צלם בית הספר
הצטיינות חברתית – על צילום אירועי בית הספר ,עיצוב העיתון ומעורבות חברתית
מצטיין קולנוע שכבתי
זוכה מלגת קריניצי על מעורבות ,אחריות חברתית ,פעילות למען הזולת ודוגמה אישית

בוגר תכנית הנשיא למדעני העתיד באונ' תל-אביב  יולי 2012
בוגר בית ספר יסודי 'הלל' רמת-גן – במסלול מחוננים  יולי 2009

שפות
● עברית  -שפת אם
● אנגלית  -ברמת שפת אם

