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 1998-2002בוגר קאמרה אובסקורה  ,מגמת קולנוע בית ספר לאומנות בתל-אביב
תחומי התמחות :
 תסריט ובימוי עלילתי עריכה קורס כתיבת פיצ'רים של עידית שחוריניסיון בעבודת עריכה:

 – "Yaffa 11" 2018סרט קצר .בימאי חסאן קאדן.
" 2018תסמונת המוות הלילי הפתאומי" – סרט קצר .בימאי אורן גוילי.
" 2018התחנה" – דרמת נוער להוט.
" 2018מכתבים לאלוהים" – סרט קצר .בימאי – איב כהן.
" 2018אינסטה בייב" – סדרת רשת .בימאי – איתן שמואלוב.
 – "We Die Young" 2017פיצ'ר אמריקאי בכיכובו של ז'אן קלוד ואן דאם.
במאי  -ליאור גלר.
" 2017המלחינה" – פיצ'ר .במאי  -אלון נוימן.
" 2017ליידי טיטי שרה בלוז"  -פיצ'ר .במאית  -אסתי אלמו.
עורך כתבות בחדשות ערוץ 1.
2017
" 2016מטומטמת"  -דרמה יומית של הוט.
(זכתה בפרס הדרמה היומית הטובה ביותר בפרסי הטלויזיה )2017
" 2016מעבר לקו"  -סרט קצר .במאי  -נדב שלמה גלעדי.
(זוכה פרס הסרט הטוב בפסטיבל סטוני ברוק )2017
" 2016שאריות"  -סרט קצר .במאית  -יעל צפריר.
(השתתף וזכה בפסטיבלים רבים ברחבי העולם)
 2015עורך בתכנית ספיישל של ארץ נהדרת.
" 2015בני ערובה" עונה  - 2סדרת דרמה .במאים  -רותם שמיר ועמרי גבעון.
עורך כתבות בחדשות 10.
2014
" 2014מורשת גבעתי בצוק איתן"  -סרט דקומנטרי .במאי  -דן גורדון.
" 2014פלאפל אטומי"  -פיצ'ר .במאי  -דרור שאול.
" 2014ארץ ושמים"  -סדרת דרמה .במאי  -אסי צובול.
" 2013ביקור בית"  -סדרה דוקומנטרית .במאי  -שאול בצר.
" 2013חלונות "  -פיצ'ר .במאי  -איילי יעקוב.
" 2013פנסיון פראכט"  -פיצ'ר .במאית  -תמר ירום.
(השתתף בפסטיבל חיפה )2014
" 2013שניצל"  -סרט קצר .במאי  -אסף אפשטיין.
(השתתף בפסטיבל סרטים במדריד)

(זוכה פרס הסרט הקצר הטוב ביותר בפסטיבל דרום קרוליינה )2015
" 2013איפה שנעצרים השמיים"  -סרט קצר .במאים  -גלעד כהן וג'קי ברמן.
(זוכה פרס הסרט הקצר הטוב ביותר בפסטיבל חיפה )2013
(זוכה פרס חביב הקהל בפסטיבל סרטים בהונג קונג)
" 2012סרק סרק"  -פיצ'ר .במאי  -חיים בוזגלו.
(זוכה פרס העריכה בפסטיבל הסרטים בסירקיוז ניו יורק )2011
(זוכה פרס הסרט בפסטיבל הסרטים בסירקיוז ניו יורק )2011
" 2012מקום אחר" – סרט קצר .במאית – מיכל זלברמן.
(השתתף בפסטיבל ירושלים )2013
" 2012רב"ט דניאל"  -סרט קצר .במאי  -גיא נאור.
" 2012דינה ונואל"  -סרט קצר .במאיות  -נטלי מלמד וסיון לוי.
(הסרט הוצג בפסטיבל ברלין )2013
" 2011איך שיר נולד"  -סדרה על פי "הכבש השישה עשר" .במאית  -שירה גפן.
 - "Sysiphus" 2011סרט קצר .במאי  -לירון ליבו.
" 2010רוק בקסבה" – פיצ'ר .עריכת ראפ-קאט.
" 2010חצויה" עונה  - 2עורך ראשי ובמאי עריכות.
" 2010משמרת לילה"  -סרט קצר .במאי  -סלבה לסוב.
(השתתף בתחרות סרטים קצרים – פסטיבל חיפה ) 2011
" 2009קירות"  -פיצ'ר .במאי  -דני לרנר.
" 2009עבודה זמנית"  -סרט דוקומנטרי קצר .במאי עמי לבנה.
(השתתף במסגרת פרוייקט  72שעות)
" 2008סרוגים" – סדרה .במאי  -לייזי שפירא.
(מועמד לפרס האקדמיה על העריכה הטובה ביותר )2009
(זוכה פרס האקדמיה לדרמה הטובה ביותר )2009
"מרחב מוגן" – סרט קצר .במאי  -אורן גווילי.
2008
(זוכה בפרס "קרן תרבות חיפה" בפסטיבל חיפה )2008
(השתתף בתחרות הרשמית בקטגורית פיצ'רים בפסטיבל קרלובי וארי )2009
(זוכה פרס האקדמיה לדרמה הטובה )2009
" - 2007מפגש" – סרט דוקומנטרי קצר .במאי  -ירון מאירי.
( הסרט הוצג במוזיאון בית ראובן ובמוזיאון לאומנות בניו יורק) .
" 2005ימים קפואים" – פיצ'ר .במאי  -דני לרנר.
(זוכה בתחרות סרטים עלילתיים – פסטיבל חיפה ה) 2005 ,21-
 - "La Herencia" 2003פיצ'ר .במאי  -ויקטור בראון.
(מועמד לפרס האקדמיה לסרט הדרמה הטוב ביותר)

