קובי נתנאל
עורך סרטים
מאז  1988קובי נתנאל עורך סרטים ,יועץ תסריט ועריכה עבור מגוון סרטים שזכו להכרה והצלחה
בינלאומית בז'אנרים עלילתיים ,תיעודיים ותוכניות טלוויזיה.
קובי מתגורר בקיבוץ איילת השחר בגליל העליון ,שם יזם והקים את "פורום יוצרי הקולנוע בגליל"
שמטרתו קידום היוצרים והיצירה הקולנועית בפריפריה.

סרטים עלילתיים ותיעודיים -רשימה חלקית:
"סיפור שמתחיל בתמונה" עריכת דוקודרמה ,עורך תסריט
פסטיבל הסרטים חיפה ,פסטיבל הסרטים היהודי ברלין ,ערוץ 1
במאית :צליל לנדסמן .הפקה :מולי לנדסמן
"להיות כמו אבי" עריכת סרט תיעודי ,תסריט
פסטיבל הסרטים חיפה ,עבור  ,yesבתמיכת קרן מקור
במאית :ענבל שפרינצק .הפקה :נועם פנחס
"בעין הסערה" עריכת סרט תיעודי
בתמיכת קרן "סאנדאנס" ,קרן מקור לקולנוע וקרן גשר .עבור France 5
"הסרט העכשווי הטוב ביותר" בפסטיבל Doc Miami
"פרס מיוחד" בפסטיבל  Religion Todayבאיטליה
"פרס מיוחד" בתחרות היוקרתית JAPAN PRIZE
במאית :שלי חרמון .הפקה :ניסן כץ ושלי חרמוני
"אודסה אודסה" עריכת סרט תיעודי (פילם  61מ"מ)
ציון לשבח -פסטיבל הסרטים ירושלים ,השתתפות בפסטיבל ברלין
בפסטיבל הסרטים "סאנדנס" ארה"ב.
במאית :מיכל בוגנים .הפקה :טרנספקס הפקות & קופרודוקציה ישראל-צרפת
"אדמה" עריכת סרט תיעודי,
הרשות השנייה ,בתמיכת קרן מקור לקולנוע.
במאי :יפתח שבח .הפקה :טרנספקס הפקות

"הסיכוי האחרון" עריכת סרט תיעודי,
ערוץ  ,1זוכה פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים חיפה
במאית :מולי לנדסמן .הפקה :שדות הפקות
"כיפור" עריכת סרט עלילתי (פילם  53מ"מ)
ערוץ  2טלעד ,פסטיבל הסרטים בקאן
במאי :עמוס גיתאי.
"קדוש" עריכת סרט עלילתי באורך מלא.
הוקרן בפסטיבל הסרטים בקאן ,זכה בפרס חבר השופטים.
מועמדות לפרס האוסקר הישראלי בקטגוריית עריכה( .פילם  53מ"מ)
במאי :עמוס גיתאי.
"סיפורו של אלוף" עריכה סרט תיעודי.
עבור ערוץ  8זוכה פרס הסרט התיעודי הטוב בפסטיבל הסרטים "גירונה" ספרד.
במאי :דוד הבלר .תסריט והפקה :דוקי דרור.
"המתנדבים באים" תסריט עריכה ועריכה משותפת סרט תיעודי,
עבור ערוץ 1
במאית :מולי לנדסמן .הפקה :שדות הפקות
"סוקרטס על למברטה" עריכה סרט תיעודי,
עבור ערוץ 1
במאי :מיכה ליבנה .מפיק :איל חלפון
"זועמים" עריכה וכתיבת תסריט עריכה.
עבור  yesהשתתף בפסטיבל הסרטים חיפה 7002
במאי :אייל איצקוביץ הפקה :בלפילמס
"מחכים לסלאח א-דין" עריכה משותפת סרט עלילתי בפורמט H.D
השתתף בפסטיבל הסרטים חיפה 7002
במאי :עלי נאסר .הפקה :פרקסיס הפקות
"אחים" עריכה ותסריט עריכה סרט עלילתי,
עבור ערוץ  TSRשוויץ ,ערוץ .1
מועמדות לפרס האקדמיה  -7002פרס אופיר.
במאי :יגאל נידם .הפקה :ערוץ  TSRשוויץ

"השומרוני" עריכת סרט דוקומנטרי
עבור הטלוויזיה ההולנדית והאיטלקית
במאי :אוהד אופז.
"קדמה" עריכת סרט עלילתי.
עבור ערוץ  2טלעד הוקרן בפסטיבל הסרטים בקאן.
במאי :עמוס גיתאי
"עדן" עריכת סרט עלילתי( .פילם  53מ"מ)
הוקרן בפסטיבל ונציה
במאי :עמוס גיתאי.
"תפוז" עריכת סרט תיעודי.
הוקרן בפסטיבל הסרטים בירושלים ופסטיבל הסרטים בפירנצה.
במאי עמוס גיתאי.
תכניות טלוויזיה ופרויקטים נוספים:
"עונת החתונות" עריכת גרסה לשידור בערוץ 11
"לימוזינה" עריכת פרקים בתוכנית של גיל ריבה,
ערוץ .11
"עובדה" עריכת כתבות ופרומואים עבור טלעד.
ערוץ  - 2טלעד
"מבטים" עריכת סרט קצר פרויקט "מבטים".
פסטיבל הסרטים ירושלים.
"פופ מיוזיק" יצירת פורמט ועריכת תכנית טלוויזיה בהנחיית יעל בר-זהר
עבור ערוץ  YTV YESטלוויזיה בלוויין.
"הגביע נדד צפונה" עריכת סרט דוקומנטרי
ערוץ הספורט
במאי :יפתח שבח.
"תיבת תעודה  -שבת סאלאם" עריכת סרטים תיעודיים קצרים
"אדוני המנהל"" ,שלושה בדירה אחת"" ,קצין וג'נטלמן" וסרטים נוספים.

יעל שפרינגר

טלפון054-4424104 :
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