היי ,נעים להכיר! אני נעם ואני עורך וידאו עצמאי משנת .2009
אני עורך בעיקר סרטי תעודה ,סרטים עלילתיים ,סרטי תדמית,
כתבות חדשותיות ,פרסומות וטריילרים.
עבדתי על פרויקטים שזכו בפרסי פסטיבלים עם יוצרי קולנוע ידועים

נעם לוי

כמו נורית קדר (“משפטי חיים”) ,עינת סידי (“)”Jesus Camp
ורני בלייר (“שבתות וחגים”).

עורך וידאו וסרטים

אני עובד עם חברות ישראליות ובינלאומיות כמו למשל משרד
הפרסום  ,McCannחברת  ,Clicktaleחברת ,Novocure
חברת הטלויזיה ההולנדית  NOSועוד.

054-4802286

תל אביב

Aa

levnoam@gmail.com
04.07.1982

ישראלי ,צרפתי

שפות

תוכנות מחשב

עברית

Avid Media Composer

אנגלית

Adobe Premiere

ספרדית

Final cut Pro
Adobe Photoshop
After Effects

ניסיון הדרכה ולימוד

השכלה

2013-2017
מרצה אורח בקורס ״ קולנוע דוקומנטרי
עכשווי״ ,המכון הטכנולוגי חולון (.)HIT

2007-2009
בית הספר לקולנוע “ ,”CECCברצלונה,
התמחות עריכת תמונה ועריכה.

2015-2017
מרצה בפקולטה לעריכת וידאו והפקות סרטים
במכללת פרוג לאמנות חזותית.

2009
בית הספר לקולנוע “ ”Bande Aברצלונה,
סמינר עריכת סאונד על ידי מארק ברגר ,זוכה בפרס
האוסקר  4פעמים.

2010-2017
שיעורים פרטיים בתוכנות העריכה השונות -
Final cut pro, Avid Media Composer
ו.Adobe Premier -

2006-2007
בית הספר “ ”IDEPברצלונה ,לימודי אודיו-ויזואל.

ניסיון תעסוקתי
2017
עורך נוסף בסרט הדוקומנטרי זוכה פסטיבל ירושלים  2017״ידי נפש״ בבימוי ענת יוטה צוריה ושירה קלרה וינטר.
2017
עריכת סרטוני מציאות מדומה עבור חברת “.”Inception VR
2017
עורך נוסף בסרט ״איפה לילבס ילדת הקרקס ומה קרה בהונולולו?״ בבימוי דבורית שרגל.
2015-2017
עורך פרסומות עבור משרד הפרסום “ ”McCannלחברות גדולות כגון :האגיס ,אסם ,דומינוס פיצה ועוד.

2015-2017
עורך סרטוני תדמית עבור חברת “.”Clicktale
2015-2017
עורך סרטוני תדמית עבור חברת “.”Novocure
2015-2016
עורך סרט דוקומנטרי “ ,”U R Not Aloneיצא בקרוב.
2014-2016
עורך טריילרים לסרטים דוקומנטרים ובדיוניים עבור חברת ההפקות “.”Hey Jude
2016
עורך כתבות חדשותיות עבור חברות טלויזיה בינלאומיות כמו  NOSו .RTL
2015
עורך הסרט הדוקומנטרי ״נוהל חניבעל״ בבימוי בני ברונר.
2015
עורך הסרט הקומי הקצר ״יוקר המחייה״ בבימוי אלי חביב ודניאל נחנסון.
2015
עורך משנה בסרט הטלויזיה הדוקומנטרי ״פואמה פדגוגית״ ,בימוי והפקה :מאיה רוטשילד ותמי גרוס.
2015
עורך משנה בסרט הטלויזיה הדוקומנטרי ״ 77:78על המפה״ ,בימוי :דני מנקין.
2015
עורך סרטונים עבור עיתון ״הארץ״.
2014-2015
עורך הסרט הקצר ״אין ארוחות חינם״ בבימוי לירון רווח.
2014
עורך הסרט “בגלל הרוח” ,מכבי תל אביב בכדורסל מנצחת את יורוליג .2014
2013
עוזר עריכה בסרט הדוקומנטרי “ ”Web junkyבימוי :שוש שלם והילה מדליה.
פסטיבל הסרטים של סאנדנס  ,2014פסטיבל הסרטים בירושלים  ,2014שודר ב.PBS -
2012-2013
עורך הסרט הקצר ״פלאסיבו״ בבימוי רני בלייר.
פסטיבל הסרטים ירושלים .2013
2012
עורך נוסף בעריכת הסרט הדוקומנטרי ״השיעור״ בבימוי ענת צרויה.
זוכה בפסטיבל חיפה .2012
2012
עריכת סרטוני תדמית עבור חברת .WIX
2011
עריכת סרטונים לערוץ הראשון בנושא מלחמת יום כיפור בבימוי נורית קידר.
2011
עוזר עריכה בסדרת הדרמה הישראלית ״טקסי דרייבר״.
2011
עוזר עריכה בסרט העלילתי ״העולם מצחיק״ בבימוי שמי זרחין.
2011
עורך הסרט הדוקומנטרי ״בטון״ בבימוי נורית קידר.
פסטיבל הסרטים ירושלים .2012

2010-2011
עורך הסרט הדוקומנטרי ״אף אדום״ בבימוי אלדד פריבס ואסף אורן.
2010-2011
עוזר עריכה וטכנאי וידאו בחברת פוסט פרודקשן “.”Edit
2009-2010
עורך הסרט הקצר “ ”El mal menorבבימוי .Carles Harillo Magnet
זוכה  2פרסי פסטיבל הסרטים קטלוניה עבור הבמאי והמשחק הטוב ביותר.
2007
עורך ומפיק הסרט הקומי הקצר “.”Mierda
זוכה פסטיבל הסרטים ה 19-של גירונה לסרט הטוב ביותר.

