עריכות אופליין
תערוכת ומוזיאונים
אירגון מהסטים  -פרקולנוע
היכל האור  -כותל י-ם
סרט מרכזי של המוזיאון  -רב מסכי
סרט היסטורי על תקופת החלוצים
תערוכת מיצגי וידאו ארט  -רב מסכי
ערב פתיחת פסטיבל
מרכז מבקרים נמל אשדוד זוכה מקום שני INTERCOM 2012

אורפאן
פילמינד
מוזיאון משואה
מוזיאון משואה
אודל לישנר
סינמטק ת"א
JCS ID

דרמות
אמת אחרת

סב"א הפקות

דוקומנרטי
The Shape of the Future
בחזרה לפיאטרה )דוקו ('35
)The Forgotten Refugeesדוקו (‘50

Commun Ground
עודד אברהם
ISRA-TV

סרטי תדמית והדרכות
Darby University
תמוז
תמוז
תמוז
תמוז
יד ושם
פרופלו הפקות
JCS ID
JCS ID
קובצת פז
שלווה
JCS
ארגון ת.מ.ר
קק"ל
גונן הפקות
ברודקאסט
CompuGrafics

Darby University
) eDeviceקלטת הדרכה  20דק'(
Roche Prague
Roche Hong Kong - Rome
) RHCDקלטת הדרכה  38דק'(
סרט תדמית של מרכז הצפייה כולל בימוי
ביטוח לאומי
נטל
בנק הפועלים  -סרט הדרכה
 5סרטי תדמית
סרט הדמייה
Show reel
כתבה  15דק'
 110שנות ציונות
Aeronautics
מוטורולה LTE
תעשיה האווירית  -טריילר 3D

תכניות טלוויזיה
טלעד
טלעד
סט הפקות
סט הפקות
סט הפקות
סט הפקות
קשת
טלעד
קשת
ברודקאסט
הדור החדש
ברודקאסט
שי שטרן הפקות
ברודקאסט  -שי שטרן
ברודקאסט
פרומרקט
מוזאון ישראל
שולה שפיגל בע"מ
עוץ הילדים
TTV
חגית פרבר
TTV
ברודקאסט  -שרמן שין
גד אלבז
ברודקאסט

בילי באויר
פגישה לילית ) 2עונות(
פחות או יותר ) 60פרקים(
פחות או יותר קיץ ) 12פקרים(
בליינ דייט ) 2עונות(
עסינו עסק
פעמוני היובל
עובדה ) 3עונות(
עובדה ) 5עונות(
פסטיבל פקעין
יד ושם )מופע(
פסטיבל כלייזמרים )שנתיים(
חיים משוגעים ) 13פרקים(
חלומות בקיציס
פסטיבל מספרי סיפורים ) 6שנים(
קקטוס הזהב 2004
 26סרטונים קצת על יצירות של המוזאון
לימוזינה ) 2פרקים של העונה השנייה(
הופעת סוף קיץ
נקודת מפגש
פסטיבל הגיטרה
ציו פיוס
Play Big Winning Poker
הופעה “משמעויות"
כולל בימוי
הופעה של להקת "גאיה" כולל בימוי

דרמות
גאיה
אלינור אהרון
איל שכטר
Commun Ground

 2קליפים
רחוק מדי
מתוק ומר
The Shape of the Future

!
!
!

!

עיצוב צבע ועריכת אונליין
סרטים באורך מלא )פייצ׳רים(
TTV
החשוד האחרון בע"מ
נובוגריזה
תמוע מגונה בע"מ
באזז קולנוע
באזז קולנוע
UMC
Unicorn
מיכל בת אדם
אדום סרטים
Unicorn
זד פילמס
מילי בן חיל

!
!

רועי
החשוד האחרון
מתוק ומר
זוכה מקום ראשון פסטיבל חיפה
תנוע מגונה
רחמים
בשמיים אחרים
Strangers
כל הזמן שבעולם
מאיה
גולם
כל הזמן שבעולם
לאן הולכים אימא )פיילוט  20דקות לסרט המלא בהפקה(
מצברוח

סרטים דוקומנטרים

!

BBC
TTV
TTV
טראנפקס
OG
בלרמן
ברודקאסט  -נורית קדר
קיץ הפקות
בלפילמס
פרויד
EIT
בלשיר
נורית קידר
מוטי קירשנבאום
UNDP
בלשיר
בלשיר
פרויד
בלשיר
יאירי דולב
מיקי אלקלס
אלבטרוס
ברודקאסט  -סרטי לילי
נזיר הפקות
פיליפה קינברסי
אמיתוס
סלוצקי
אמיתוס
אמיתוס
סט הפקות
Commun Ground
אמיתוס
ספוטלייט
אמיתוס
גלעד טוקטלי הפקות
בלפילמס
יורם הוניג

Code Red
אנטישמיות )סדרה בת  4פרקים(
אנטישמיות )סרט(
יומני נחמני
בראשית
פולין
גבול נתן
הולין
דגניה א’
בן רחוב לזית
אימא סינדרלה
חברות
אשכנזים
כתבות שונות
פלשתין-יפו
בני דוד
הבריחה
שיין
יום כיפור
ציונות 2000
קייקים
ישראל מהאויר
שכרון מעמקים
ברנבוים
לחיצת יד
XTC
יוסי פלד
אולימפוס
שחרית ,מנחה ,ערבית
שעיד
 3) The Shape of the Futureפרקים(
מקודשת
שמעון
ברמן עבור ערוץ 8
אבי לניר
יד ושם ) 90סירטנים למוזאון המחודש(
שלום כיתה א'

בלפילמס
בלפילמס
בלפילמס
בלפילמס
בלפילמס
בלפילמס
בלפילמס
מטר הפקות
אפשטיין הפקות
גידי אביבי הפקות
טופיה תקשורת
מוזר פילמס
גלעד טוקטלי הפקות
גלעד טוקטלי הפקות
שביל הפקות
גשם תקשורת
גלעד טוקתלי הפקות
גשם תקשורת
האנה בי הפקות
נורית קידר
שרון אלוביץ
קשת
עומרי איילון
Unicorn
Vice Versa
Vice Versa
Sumayoko
קסטינה תקשורת
קסטינה תקשרות
קסטינה תקשורת
רונית קרצנר
קסטינה תקשורת
Vice Versa
סינמקס
סינמקס
בלפילמס
פיא סרטים
נגה תקשורת
קשת דוקו
גלעד טוקטלי הפקות
Inosan
ירון שני ונורית קידר

!
!
!

חרדות
דת.קום
גואלד!
שנתיים לגלעד שליט
שבלול
שתיקת הארכיון
נשים מהים
צמדים ) 3פקרים(
MacHEADS
חייב לזוז
Flipping Out
מסדר לסדר
נקמת לרנר
הפרעת קשב
נערים מלבנון
"אולמרט  -סרט גנוז"
תמונת מסגרת ) 12פרקים(
היסטוריית מוזיאון ישראל
אמנות ישראלית  100 -שנים ראשונות ) 12פקרים(
המורה למשחק
אילנה גור
זאת לא אני ,זאת אחותי
חזרה לסביבור
שרירים
לנצח את הזמן
סרט רץ
לאן נעלם משה גז
ירדנה ארזי
בית השנתי
Facebook
זוגיות
קרוע
מדינה במינוס
זה לא סרט שואה
אני והזילבר
כביסה מלוכלכת
יד ושם )מוזיאון באוושביץ  -אפריל (2013
זוכה סרט דוקונטרי הטוב ביותר
זמן פוניבץ'
גירושין
האנטישמיות החדשה
שניאור שחין
מלקום  3) 73פקרים(
משפטי חיים
זוכה פסטיבל ירושלים

דרמות ,סדרות
ערן ריקליס
נוגה
סרטי יפעת
POV
רשות השידור
צפל ישורון
סינמה פקטורי
שרון מימון
אפרילקום
פרויד
פרלייט
נורמה הפקות
סינמקס
יפעת פוסטלניק הפקות
ICP
רשות השידור

עד שיגיע מחר
זום זום ) 12פרקים(
המכשפה מרחוב מלצ'ט
הטרמפיסטים
אגוז ) 3פרקים(
פלונטר
טירונות ) 6פרקים(
חורים
איש החשמל
סבוטאג‘ בייבי
מיי פירסט סוני ) 12פרקים(
היה נהדר
אפרסק
שיווי משקל
אריק ורינה לנצח
אישה באפור ) 12פרקים(

מטר הפקות
סרטי יפעת
סרטי יפעת
ג.ג.
יצירה עברית
טלעד
יואב גרוס הפקות
יואב גרוס הפקות

!!
!
סרטים תדמתיים
!
ענת הפקות
ענת הפקות
קשר בראל
רן צחור
חיל אויר
אנזי נתן
ענת הפקות
אורפאן
ענת הפקות
686
ערן ריקליס
ענת הפקות
686
yes
לפ“מ
פרומרקט
קשר בראל
אורפאן
לפ“מ
יורם גדיש
מרכז ההסברה
אורפאן
אורפאן
אורפאן
אורפאן
פרומרקט
חיל הים
ברודקאסט
פרומרקט
דרור מורה
אילונה הפקות
משה בקר הפקות
עובדה א.ד .בע"מ

!!
!

עד החתונה ) 5פרקים(
שיווי משקל
סוזנה הבוכיה )מיני סדרה  3 -פרקים(
תל אביביות )מיני סדרה  3 -פרקים(
לא הבטחתי לך )פרק (1
סיפורי גן חיות ) 12פרקים(
שנות ה 13) 80-פרקים(
היהודים באים ) 13פרקים(

תפן
chameleon
מצנע
דור כימיכלים
קצינים
עריית חולון
א .דורי
תערוכת קנדה
מי עדן
comverse
NDS
ישכאר
ECI
מולטי מסך  -ערב השקה
ביטוח לאומי
רב מסך Expo 2000 -
 Show reelכולל עבודת "הנרי"
פלא-פון
משרד התיירות
תדמית
בתי ספר הנסיונים
בנק דיסקונט
טכניון
אדם ומלאו  -פרקולנוע
אירגון מהסטים  -פרקולנוע
בנק הפועלים
תדמית
עמיגור
תנובה  -השקת מפעל חדש  -רב מסך
רפאל
רמת הנדיב
C4ATS
ערב ל 70-שנה של אלכס גלעדי

תכניות טלוויזיה

!

קשת
טלעד
קשת
ערוץ 10
קשת
ערוץ ביפ
קיץ הפקות
שמוגו
ברודקאסט
מנטה הפקות
מנטה הפקות
yes

) Nexterבניית פורמט ופיילוט(
עובדה ) 3עונות(
עובדה ) 10עונות(
השרדות  -לקט
תוכניות קדם אירועים מיוחדים )כוכב נולד ,מסטר שף ועוד(...
מונית הכסף ) 35פרקים(
שבלול
כוח הפרח ) 6פרקים(
פסטיבל כפר בלום
הכספת
רק בישראל
ספטיבל סן רמו ) 3עונות(

!!
!

שי שטרן הפקות
ערוץ 10
קשת
חני קילצבסקי הפקות
yes
אמיתוס
טלעד
טלעד
עדן חדש
פרומרקט
בלפילמס
שולה שפיגל בע"מ
קרפד הפקות
קשת
קסטינה
עודד מנשה הפקות

וידאו קליפים

!
!!
!
!

!
!!

סרטי יפעת
איל גולן
בצלם
IMP

קוקה קולה אקטיב
סיום
רגב ) 3קליפים(

קלטות
סרטי רול
סקופוס הפקות
CATV
נדב שרמן
נדב שרמן
קומטק
ברודקאסט  -שרמן שין
IMP

צופי
English Time
חינוך מיני
Religious Gym
Gym in Office
אהיים
Play Big Winning Poker
מכבי ת"א  2004ו2005-

קמפיין בחירות

!
!!
!!
!

בצת הכסף )שנתיים(
דרישת שלום ) 10פרקים(
מדריך קושניר )עונה ראשונה(
קפטן קוק ) 24פרקים(
כך ניראנו )עונה ראשונה(
מסע פירסום ) 6פרקים(
שיש וחצי ) 2עונות(
נוצץ )כל העונות(
מסע עולמי )עונה אחת(
קקטוס הזהב 2004
יצאת צדיק )עונה שנייה(
לימוזינה )עונה שנייה(
עושים חג עם גיל חובב
מצעד האוכל ) 5פרקים(
אמא מחליפה )עונה שלישית(
על כל הקופה

מפלגת העבודה
ליכוד

 1999, 2001ו2003-
2005

לא כולל פירסומות ופרומוים

Feature Films - Documentary - TV Shows - Art Installations & Museums

Steve Sebban

DaVinci Resolve - Avid Symphony Nitris - Final Cut Pro 7 & X

Senior Colorist & Editor

www.colorvisionstudios.com - www.kplprod.com - www.stevesebban.com

✆ +972-(0)54-444 14 07
✎ contact@stevesebban.com
✑ POBox 10473 Ramat Gan 52003

