קובי נתנאל  -עורך סרטים | במאי עריכה
עורך סרטים תיעודיים ועלילתיים ,תוכניות טלוויזיה.

סרטים עלילתיים ותיעודיים נבחרים:
בתהליך עבודה-
"הזאבים של יעקב" -סרט עלילתי קצר ,עצמאי
"לעזוב את גן עדן" -עריכה ותסריט סרט תיעודי -עבור yes

רשימת סרטים-
"מעשה שהיה בביסלניי" -עריכת סרט תיעודי -עבור כאן  ,11מַ כַאן 33
"המזכיר" -עריכת סרט תיעודי -עבור yes
במאית מולי לנדסמן ,הפקה :שדות הפקות
"לכל החיים" – בימוי לאון ליבשיץ – קומדיה קצרה
TLVFest – Israel
Maipu Shorts Comedy Film Festival – Argentina
The Barcelona International Film Festival – Spain
Special Mention Prize Ferfilm International Film Festival
"השדה"  -עריכת סרט עלילתי ,מדע-בדיוני קצר
קרן גשר ובית אביחי "פרויקט שמיטה" ופורום יוצרי קולנוע בצפון
במאי :עומר ששון .הפקה :נוטריה הפקות סרטים
"סיפור המתחיל בתמונה" עריכת דוקודרמה
פסטיבל הסרטים חיפה  ,2013פסטיבל הסרטים היהודי ברלין ,עבור הערוץ הראשון
במאית מולי לנדסמן ,הפקה :שדות הפקות
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"להיות כמו אבי" עריכת סרט תיעודי ,תסריט
פסטיבל הסרטים חיפה  ,2012עבור  yesובתמיכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

פרס שרת התרבות והספורט ליצירה בתחום הציונות
במאית :ענבל שפרינצק .הפקה :נועם פנחס
"בעין הסערה" עריכת סרט תיעודי

בתמיכת קרן "סאנדאנס" ,קרן מקור לקולנוע וקרן גשר .עבור .France 5
“Best Contemporary Issue Film" DocMiami Film Festival
Miradas Documentary Film Festival Tenerife
מועמד לפרס סרט הביכורים מטעם פורום היוצרים הדוקומנטריים
במאית :שלי חרמוני .הפקה :ניסן כץ ושלי חרמוני

"אודסה אודסה" עריכת דוקודרמה )פילם  16מ"מ)
פסטיבל הסרטים "סאנדנס" ארה"ב ,פסטיבל ברלין.
ציון לשבח -פסטיבל הסרטים ירושלים
במאית :מיכל בוגנים .הפקה :טרנספקס הפקות & קופרודוקציה ישראל-צרפת
"אדמה" עריכת סרט תיעודי
הרשות השנייה ,בתמיכת קרן מקור לקולנוע.

זוכה פרס הצילום הטוב-פסטיבל הסרטים דוק-אביב .2008
במאי :יפתח שבח .הפקה :טרנספקס הפקות
"הסיכוי האחרון" עריכת סרט תיעודי

ערוץ  ,1פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים חיפה,
מועמדות לפרס בקטגוריית עריכה"-פורום היוצרים הדוקומנטריים"
במאית :מולי לנדסמן .הפקה :שדות הפקות

"כיפור" עריכת סרט עלילתי (פילם  35מ"מ)
ערוץ  2טלעד ,פסטיבל הסרטים בקאן
במאי :עמוס גיתאי
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"קדוש" עריכת סרט עלילת (פילם  35מ"מ)
פסטיבל הסרטים בקאן ,פרס חבר השופטים.
מועמדות לפרס האוסקר הישראלי בקטגוריית עריכה.
במאי :עמוס גיתאי.
"סיפורו של אלוף" עריכה סרט תיעודי

עבור ערוץ  ,8פסטיבל הסרטים חיפה.
זוכה פרס הסרט התיעודי הטוב בפסטיבל הסרטים "גירונה" ספרד.
במאי :דוד הבלר .תסריט והפקה :דוקי דרור.
"המתנדבים באים" תסריט עריכה ועריכה משותפת סרט תיעודי
עבור הערוץ הראשון
במאית :מולי לנדסמן .הפקה :שדות הפקות
"סוקרטס על למברטה" עריכה סרט תיעודי
עבור הערוץ הראשון
במאי :מיכה ליבנה .מפיק :איל חלפון
"זועמים" עריכה וכתיבת תסריט עריכה

עבור  ,yesפסטיבל הסרטים חיפה 2007
במאי :אייל איצקוביץ הפקה :בלפילמס
"אחים" עריכה ותסריט עריכה סרט עלילתי
עבור ערוץ  TSRשוויץ ,ערוץ .1

זוכה פרס "חביב הקהל" בפסטיבל הסרטים זנבה-שוויץ ,פרס לשחקן ולשחקנית הטובים
ביותר בפסטיבל הטלוויזיה פיפ"א .מועמדות לפרס האקדמיה  -2009פרס אופיר.
במאי :יגאל נידם .הפקה :ערוץ  TSRשוויץ
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