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בעולם אין-סוף סיפורים ,הזכות הגדולה שלי היא לחשוף ולספר מעט מהם.
יוצר ,איש תוכן רב-תחומי ,סטורי-טלר ,עיתונאי חוקר ,מראיין ,עורך ובמאי .ניסיון של
 25שנים ביצירת תוכן ובבימוי עשרות סרטים ששודרו בפריים טיים.

מי אני?
•
•
•

איש של אנשים – יכולת גבוהה לבסס חיבור
אינטימי ,אמפטי ורגשי עם אנשים ,ובכך
לאפשר להם להיפתח ולספר את סיפורם.
במאי ,תסריטאי ועורך – ניסיון עשיר בזיהוי
סיפורים מעניינים ובהפיכת מילים ורעיונות
לנרטיב אומנותי מרתק וסוחף.
חוקר וכותב – בעל ידע וניסיון רב במחקר
עיתונאי ,באיסוף מידע ממרואיינים וביכולת
לייצר מהמידע שנרכש מוצר אטרקטיבי
ושיווקי.

•

•

יכולת טכנית גבוהה – שליטה בעולם
המחשבים וברשתות חברתיות ויכולת
ללימוד מהיר של שיטות עבודה ,תוכנות,
ומאגרי מידע.
מנהל ומנהיג כריזמטי – איש של צוות,
יודע לדחוף ולהניע אנשים ליצירה תוך
שמירה על אווירה חברתית ונעימה .מאמין
גדול בסיעור מוחות ,פתוח לשמוע ולשתף
ברעיונות.

ניסיון תעסוקתי
 – 2013היום

במאי ויוצר  /קסטינה תקשורת ,הרצליה

במאי ויוצר סרטים דוקומנטריים שונים והסדרות:
• "חשיפה"  -בה נחשפים סיפורים אישים ,מרתקים ונוגעים ללב של מפורסמים ואזרחים מהשורה.
• "המתחזים"  -סדרת דוקו-פשע ,שמתחקה וחושפת מתחזים סדרתיים.
• "הכל אישי"  -שיחה אישית עם האנשים שעושים את הכותרות.

2019 – 2018

שליח בקהילה היהודית בהונג קונג

הנהגה רוחנית ,רכז חינוך בלתי פורמלי ,רכז תרבות ואירועי קהילה .ניהול ובניית קהילה דינמית ,פעילה
ומעורבת.

2013 – 2008

במאי עריכות ועורך  /קונץ הפקות/אמנון לוי ניהול בע"מ ,תל אביב

במאי עריכות ועורך בסדרות" :פנים אמיתיות עם אמנון לוי"" ,השד העדתי"" ,חרדים"" ,שומר מסך".

2008 – 2007

עורך וידיאו  /יורם פרסומות והפקות תוכן ,רמת-גן
עריכת פרסומות ,סרטי שיווק ותוכניות טלוויזיה.

2008 – 2003

עורך וידיאו  /מגוון חברות והפקות עצמיות.

במאי ועורך וידיאו בחברות שונות ,לדוגמא :ענני תקשורת/שמים הפקות ,חברת ראליטי ,הערוץ הראשון –
רשות השידור.

2003 – 2000

עורך וידיאו  /טלעד ,ירושלים

עורך וידיאו במגוון פרויקטים ובהם" :עובדה עם אילנה דיין".

2000 – 1997

שירות צבאי :עורך וידיאו ובמאי ,יחידת ההסרטה של חיל האוויר

שירות צבאי מלא ביחידת ההסרטה של חיל האוויר – "יחידת שה"ד" – מפקד מחלקת עריכה ,חייל מצטיין
יחידתי.

השכלה
2006 - 2003

תואר ראשון בפילוסופיה ובמחשבת ישראל  /האוניברסיטה העברית ירושלים
בוגר מצטיין במדעי הרוח ,כתיבת עבודות סמינר מקיפות:
•
•
•
•

מירושלים לציון :דת ומדינה במחשבתו של משה מנדלסון
התוכנית האלוהית במדע ובתאולוגיה  -לימודי היהדות בהגותו של סר אייזק ניוטון.
כלים וגבולות  -בחינת העמדה הפוסט-מודרנית בהגותו של הרב שג"ר.
צדק גלובאלי ,מוסר ויחסי יחיד-קהילה במצב פוסט-מודרני – הגותו של ריצ'רד רורטי כמקרה מבחן.

2006 - 2003

תוכנית לחוקרים צעירים  /מכון המחקר ע"ש 'שלום הרטמן' ,ירושלים

תוכנית מחקר ובית מדרש לסטודנטים לתואר בוגר ,במגוון תחומים במדעי ברוח ובדגש על מדעי היהדות.

2001

מכינה ללימודי תיאטרון /בית הספר למשחק 'ניסן נתיב' ,ירושלים
בוגר המכינה ללימודי תיאטרון בבית הספר למשחק של ניסן נתיב.

מחשבים:
שליטה מלאה ומהירה במיומנות מחשב ,ברשתות חברתיות ,חיפוש ותחקיר .חוש טכני מפותח.

שפות:
•
•
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עברית – שפת אם.
אנגלית – רמה גבוהה מאוד – דיבור ,קריאה וכתיבה.

פילמוגרפיה:

)ניתן לצפות בחלק מהסרטים על ידי לחיצה על שם הסרט(

במאי ויוצר:
•

הסידרה הדוקומנטרית "חשיפה" – עם חיים אתגר ,קסטינה תקשורת ,קשת .12
o
o
o
o
o
o
o

•

הסידרה הדוקומנטרית "המתחזים" – עם חיים אתגר ,קסטינה תקשורת ,קשת .12
o
o
o
o
o
o
o

•

"זהות במלכודת"
"מחפשת את אבא – מסעה של אלינה לוי"
"וידויו של כוכב הנדל"ן"
"שר פיטנס – בין חיים ומוות"
"הסיוט של משפחת רפאלי"
"המסע של סיון" – עם סיון רהב מאיר
"רון קופמן – לגיהנום וחזרה"

"עבודה בעיניים"
"הגנרל בעל אלף הפרצופים"
"הטייס שלא היה"
"האמנתי לו – אודטה שוורץ-דנין"
"שיטת המיליונר"
"הנוקמות" :חלק א' ,חלק ב'
"המתחזה הפרטי שלי"

הסידרה הדוקומנטרית "הכל אישי" ,קסטינה תקשורת ,קשת .12
" oשתי אמהות"
" oמירי רגב"
o
o
o
o

"ענבל אור"
"יעקוב אבו אל קיען"
"עודד שריקי"
"עוקץ "VIP

במאי ועורך ,סרטים דוקומנטריים בקסטינה תקשורת ,קשת :12
•

"סודי ביותר  -כך הופצץ הכור הסורי" עם יואב לימור.

•

"והמילר הזה הוא אני" עם אדיר מילר.

•

"הכריש :עליתו ונפילתו של ג'קי בן זקן" עם חיים אתגר.

•

"שלמה שמלצר" סיפור חייו של שלמה שמלצר )סרט באורך מלא(.

•

"ויקטור" סיפור חייו של ויקטור כהן ראש אגף החקירות המיתולוגי של השב"כ.

•

"חידת לפיד" עם חיים אתגר.

במאי ועורך ,סרטים דוקומנטריים:
•

"עד שהקיר ישבר" 60) ,דק'( ,הפקה עצמית.

•

"אילו רק יכל לדבר  -מה באמת קרה לאריאל שרון" עם גדי סוקניק )במאי שותף :איתי דנקנר( ,קונץ
הפקות ,ערוץ .10

•
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סרטי זיכרון לזכרם של חללי צה"ל :אלינור ארביב ,נדב אלעד ,שי נרדי ,דן טלסניקוב ורמי פסח.

במאי עריכות ,סרטים וסדרות דוקומנטריות:
•

"השד העדתי" עם אמנון לוי ,קסטינה תקשורת ואמנון לוי בע"מ ,ערוץ .10

•

"פנים אמיתיות עם אמנון לוי" ,ארבע עונות ,אמנון לוי ניהול בע"מ ,ערוץ .10

•

"ביד חזקה" ,קסטינה תקשורת ,קשת .12

•

"מסתערבים – על החיים ועל המוות" ,עם אור הלר ,במאי :אבי זילברברג ,ערוץ .10

•

פרקים בסדרות "אנשים" ו "אנשים בלילה" ,קשת :12
 oנוחי דנקנר ,רמי לוי :חלק א' ,חלק ב' ,דודו אהרון ,אייל פלד.

עורך:
•

"המסע לחיים של אייל פלד" ,סרט דוקומנטרי ,במאי :איתן דותן ,קונץ הפקות ,ערוץ .10

•

"חרדים" ,עם אמנון לוי ,סדרה דוקומנטרית בת  3פרקים ,קונץ הפקות ,ערוץ .10

•

"שומר מסך עם אמנון לוי" ,ארבע עונות ,קונץ הפקות ,ערוץ .10

•

"גיא אוכל את ישראל" במאי :מיקי שטיינר ,שמים הפקות ,ענני תקשורת ,ערוץ .10

•

"רעש מקומי" תוכנית מוסיקה שבועית ,שלוש עונות ,הערוץ הראשון ,רשות השידור.

•

"הפנים האחרות – דנה אינטרנשונאל באירוויזיון " ,סרט דוקומנטרי ,בימאית :עידית בן אליהו ,הערוץ
הראשון ,רשות השידור.

•

"האוצר האבוד של עופרה חזה" ,סרט דוקומנטרי ,במאי :מיקי שטינר ,ערוץ .10

•

"חייו ומותו של מוני פאנן" ,סרט דוקומנטרי ,במאי :חיים שדמי ,ערוץ .10

•

"לידיה מחפשת את אבא" ,סרט דוקומנטרי ,במאית :דפנה פיליפ ,ערוץ 10

•

" 49עובדות על ספירת העומר" 50 ,פרקים של פינה יומית ,הערוץ הראשון ,רשות השידור.

•

"הדבר הגדול הבא" ,תוכנית ראליטי ,חברת ראליטי ,ערוץ .2

•

"ברונו לנדסברג" ,סרט ביוגרפי ,במאי :מיקי שטינר ,ערוץ הביוגרפיות.

•

"השאלון" ,ערוץ .SHE

•

"צרעות" ,סרט טבע ,במאי :משה אלפרטNational Geographic ,

•

"מאחורי הקלעים של האוסקר" ,טלעד ערוצי שידור ,ערוץ .2

•

תוכנית טיולים ותוכנית בנושא מוסיקה יהודית ,ערוץ מורשת.

•

"נגיעה קטנה בלב" 100 - ,פרקים של פינה יומית על התנדבות ,ערוץ .2

•

פרומואים :ערוץ  – 2טלעד ,ערוץ ההיסטוריה ,ערוץ  ,MGMערוץ  Eוהערוץ הראשון.

•

סרטי פרסום:

•

o
o

רנו-ולוו ,גאון השקעות ,ספגטים ,סליו ,כיף.
משרדי הפרסום :מקאן ,באומן בר ריבנאי ,לוי ברוקנר יער ,דרורי שלומי.

פרסומות :סנו אוקסיגן ,הדרין ,פמינה ,לב אוהב ,בוניטה ,ער"ן ,זר פור יו.

עורך און-ליין:
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•

"עובדה עם אילנה דיין" ,שתי עונות ,טלעד ,ערוץ .2

•

"השף הבריא" ,חברת ראליטי ,ערוץ .2

•

"עושים שוק עם גיל חובב" ,טלעד ,ערוץ .2

•

"מלכת יופי ברגע" ,טלעד ,ערוץ .2

