צלם ראשי בסרטי עלילה וסדרות ,פרסום ותדמית ,דוקומנטרי וטלוויזיה
לימודים

IMDB: http://www.imdb.com/name/nm1936296

 99-2003אוניברסיטת תל -אביב  -תואר ראשון בקולנוע וטלוויזיה  -מגמת הפקה.
סדנת צילום קולנוע  35מ"מ  -אדם גרינברג
2004
 - New School NYעריכת וידאו  ,Avidסדנאות פילם  16מ"מ.
1999
 94-1995קמרה אובסקורה תל-אביב  -סדנאות סטילס  35מ"מ.
ממ'רם חיל הקשר צה"ל
1992
 87-1991אורט גבעתיים תיכון מקצועי  -בגרות מקצועית תכנות מחשבים.

ניסיון מקצועי
סרטים באורך מלא

במדינת הגמדים  -פרסקו הפקות  -צלם ראשי  -בימוי :יניב ברמן ) 21ימי צילום( 2016
ימים נוראים  -מטרו תקשורת  -צלם שני וצלם ראשי סקונד יוניט  -בימוי :ירון זילברמן 2019
פרדייז קרוז  -פימפה הפקות קו פרודוקציה גרמניה  -צלם ראשי סקונד יוניט סופר 35ממ  -בימוי :מתן גוגנהיים 2013
דמיונות  -דנה הפקות ו HOT -סרטים מכאן  -צלם ראשי  -בימוי :נמרוד עציון וסער הלחמי ) 41ימי צילום( 2004
כיסופים  -לייטסטרים  -צלם שני 2021 -

דרמות

המדרשה עונה  - RED EPIC - IIסדרת דרמה  Netflix -ורשת  -צלם ראשי  18 ) Unit Bימי צילום באוקראינה( .2018
כפולים  - Alexa Mini – IIIסדרת דרמה  -צלם ראשי מחליף .2022
מי שמע על חווה ונאווה –  - Alexa Classicסדרת דרמה  -צלם שני ) 7ימי צילום( .2022
בלי פאניקה –  - Blackmagic G2סדרת דרמה  -צלם שני )  7ימי צילום( .2022
פמתא  - Blackmagic Ursa G2 & Atlas Anamorphic – IIסדרת דרמה  -צלם ראשי יוניט  2 ) 2ימי צילום( .2021
מותק בול באמצע –  - Blackmagic G2סדרת דרמה  -צלם שני ויוניט  7) 2ימי צילום( .2020
מלכת היופי של ירושלים –  - YES – ARRI Alexa Miniסדרת דרמה – צלם שני )  80ימי צילום( .2020
ספיידרז עונה  - Sony FX9 – IIסדרת דרמה  -צלם שני ) 10ימי צילום( .2021
הפושעים באים –  - Blackmagic G2סדרת מערכונים  -צלם שני ויוניט  12) 2ימי צילום( .2021
שב"ס עונה  - Sony FX9 – IIסדרת דרמה  -צלם שני ) 25ימי צילום( .2020
תאג"ד עונה  - Panasonic GH5s - IIסדרת דרמה  -צלם שני .2019
ישמח חתני –  - Black Magic Ursa Mini Pro G2סדרת דרמה  -צלם שני )  22ימי צילום( .2019
שב"ס –  - Alexa Classicסדרת דרמה  -צלם שני )  20ימי צילום( .2019
ג'ודה עונה  - Alexa Mini – IIסדרת דרמה  -צלם שני )  8ימי צילום( .2019
מלכות  - Panasonic Varicam LT -סדרת דרמה  -צלם שני )  10ימי צילום( ..2018
שכונה עונה  - Sony F5 -IIIסדרת דרמה – צלם ראשי סקונד יוניט  +צלם שני )  10ימי צילום( .2018
ג'ודה –  - Alexa Miniסדרת דרמה  -צלם שני )  3ימי צילום( .2017
 - Sony F5 - Green Houseסדרת דרמה  - Netflix -צלם שני )  20ימי צילום( .2016
מתים לרגע  - C300 -סדרת דרמה  - HOT -צלם שני )  2ימי צילום( .2014
בילי עונה  - IIסדרה  -לוליפופ הפקות  -בימוי :דני סירקין )  3ימי צילום( .2008
רב"ט דניאל  -גיא נאור  30 - RED ONE MX -דקות 13) .ימי צילום( . 2011
מבצע קיפוד  - Sony Pmw350 -סדרת דרמה  -נגה תקשורת  6 ) -ימי צילום( .2010
אמפתיה  -עדי רפאלי  - DVCAM -דרמה  40דקות  -בתמיכת קרן רבינוביץ'  -פסטיבל וולגין  10 ) 2006ימי צילום( .2005
חופשת שחרור  -מיכה קינסברונר  30 - Super 16mm -דקות  -פסטיבל וולגין  + 2008פרס ראשון בפסטיבל דרזדן . 2009
החופשה  -עמיקם קובנר  30 - Super 16mm -דקות  -פסטיבל הבינלאומי ה 12-לסרטי סטודנטים  12) 2008ימי צילום( .2007
היד השחורה  -תומר שמעיה  30 - DVCAM -דקות  -פסטיבל וולגין  11) .2005ימי צילום( .2005

סרטים קצרים

סובלנות  -סרט מחול  -בימאי וצלם רמי קצב  4 - Sony A7SIII -דקות )יום צילום( .2022
אורבן נינג'ה  -סרט מחול  -בימאי וצלם רמי קצב  3 - Sony Fs5 -דקות ) 2ימי צילום( .2017
נקמה  -בועז בן בסט  5 - C300 & Cooke S4mini -דקות )  2ימי צילום( .2013
בני יהודה בלהבות  -מוזיאון בית העיר  - RED EPIC -בימוי :דניאל קוץ ומתן גוגנהיים 2012
 - Borrowed Timeיוני מרדכי  7 - Sony F3 -דקות ) 2ימי צילום( 2012
אפילו לא דמעה  -קרן וייסמן  20 - EX3+35mm -דקות 8) .ימי צילום( . 2009
על בסיס יומי  -שי אברמוב ושחר שפלטר  15 - F900+35mm -דקות )  2ימי צילום( .2006
זה המצב  -רפי בוקאי  - DVCAM -פרוייקט מבטים  ,2002פסטיבל וולגין  2002וערוץ  ) .2יום צילום( 2002
כיבוש  -בועז אפרתי  5 - Canon 5DII -דקות) .יום צילום( . 2010
חזרה  -אורן גרין  13 - DVCAM -דקות  -בצלאל 2) .ימי צילום( .2005
כדור פורח  -גל תושיה  14 - 16mm -דקות  -פסטיבל וולגין  6) .2003ימי צילום( .2003
אסיה ואני  -מיכה קינסברונר  12 - 16mm -דקות )  7ימי צילום( .2004
 - Subway Proposalאוריין מוריס  4 - 16mm -דקות 2 ) .ימי צילום( .2002
דבר אהבה  -רינן חיים  7 - 16mm -דקות 2 ) .ימי צילום( .2002
דברים שהשתיקה יפה  -צורית הרציון  13 - 16mm -דקות 7 ) .ימי צילום( .2001
מחלתה של גברת גוטמן  -חן שיינברג  16 - DVCAM -דקות 5 ) .ימי צילום( .2003
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מגה קאטר  - 2000אלי ליבשין  14 - DVCAM -דקות 7 ) .ימי צילום( .2001
מסלול המכשולים של ז'וז'ו  -רינן חיים  7 - DVCAM -דקות פסטיבל חיפה  3 ) .2003ימי צילום( .2003
ללא תחתית  -זיו קרשן וצביקה בינדר  9 - DVCAM -דקות 2 ) .ימי צילום( .2002
שנת ישרים  -אסף אבירי  15 - DVCAM -דקות 3 ) .ימי צילום( .2000

פרסומות

איגוד ההתעמלות הישראלי – בימאי :יניב וקנין 2022
מרכז המדע הישראלי  -בימאי :אדם דוייטש 2022
ב.אמ.וו - .בימאי :זהר אלפנט 2022
קמפוס איי.אל - .בימאי :אדם דוייטש 2022
עידן  - 2000בימאי :אדם דוייטש 2022
טאריה משכנתאות  -בימאי :יובל מירון 2022
חטיף פוף  -בימאי :אדם דוייטש 2022
עיריית תל אביב עידוד רכיבת אופניים  -בימאי :אדם דוייטש 2021
המכללה למנהל  -בימאי :אורי נועם 2021
רנו קליאוס -בימאי :גיא מיכאל 2020
עכו  -בימאי :עמית דקל 2020
שטראוס מילקי פריז  -טינק – בימאי :עומר בובליל ) 3ימי צילום( 2018
משרד המשפטים – המחלקה להגנת הפרטיות – סטודיו אלפנט – בימאי :זוהר אלפנט 2018
שופרסל בייבי – גוטי )שושי ואודי( – בימאי :גיא מיכאל 2018
סופרפארם מאמאנט – גוטי )שושי ואודי( – בימאי :גיא מיכאל 2018
סנו פרש  -יורם הפקות  -בימאי :נדב צופי 2018
עלם  -גרין פרודקשיינס  -בימאי :צחי פורטנוי 2017
אתנה  -פרומותיאוס – בימאית :יולה גדרון ) 3ימי צילום( 2017
בוניטה הלבשה תחתונה – בימאי :אדם דויטש 2017
פליימוביל שרונה – 2017
ויצו קמפיין אלימות במשפחה  - 23 -בימאי :יוני גבע Phantom Flex 4K at 925fps - 2016
הד אנד שולדרס מכבי תל אביב  -יורם הפקות  -בימאי :גיא מיכאל ) 3ימי צילום( 2016
סנו ג'אבל  -יורם הפקות  -בימאי :קובי חבייה ) 2ימי צילום( 2016
לפ"מ יוקר המחיה סופרמרקט  -גרין פרודקשיינס  -בימאי :יונתן גורפינקל 2016
רכבת ישראל  -בימאי :עידו ברקן )  2ימי צילום( 2016
הבנק הבינלאומי פרסומות דפוס  -יורם הפקות  -בימאי :יונתן גורפינקל ) 3ימי צילום( 2016
הודיס  -גרין האוס  -בימאי :אורן גרין 2016
האוניברסיטה העברית  -גרין פרודקשיינס  -בימאי :יוני מרדכי 2016
בוש שואב אבק  -גרין פרודקשיינס 2016
ליסטרין שטיפת פה  - D9 -בימאי :גיא מיכאל 2016
טיבון וויל  - D9 -בימאי :אמיר פלדמן )  3ימי צילום( 2016
בריכות בסט ווי  -גרין פרודקשיינס  -בימאי :צחי פורטנוי 2016
בזק ארקיע טאבלטים טיסה לפריז  -גרין פרודקשיינס  -בימאי :רני כרמלי 2016
אלטמן פוש משקה אנרגיה  -פסקל הפקות  -בימאים :יואב ודורן פז 2015
לפ"מ כנסת ישראל  -מרקט מסטר  -בימאי :יוני ציגלר )  3ימי צילום( 2015
דרינקה יזמקו  -פירמה הפקות  -בימאי :ניר בקאי 2015
תשדיר שירות תרומות שיער לחולי סרטן  -ראבל דיגיטל  -בימאי :יוני מרדכי 2015
אסם ביסלי  -פסקל הפקות 2015 -
מיני סיטי מתחם שרונים  -פירמה הפקות  -בימאי :יוני מרדכי 2015
גוגל  -הפקה סטודיו אלפנט עבור באומן בר ריבנאי  -בימאי  :זהר אלפנט 2015 -
קוקה קולה  -בימאי :עידו ברקן 3) .ימי צילום( Coke & meal + Summer love 2015
 - 24 Binary optionsסיטי מדיה  -בימאי :יוני מרדכי 2015
טייסטרס צ'וייס וקולנוע  - 4Dxמולה הפקות  -בימאי  :יוני מרדכי 2015
אלטמן משקה אנרגיה  -פסקל הפקות  -בימאים  :דורון ויואב פז 2015
פריגת תמר הינדי  -בימאי :עידו ברקן2015 .
 - Yes Bingeסיטי מדיה  -בימוי :גיא מיכאל 2015
זוגלובק  -פסקל הפקות 2015 -
אייל גולן ושרית חדד פרומו הופעה  -ג'ורג' פרזנטס  -בימאי :עוזי ג'ורג' 2014
סופר קרמיק  -מיאלמה  -בימאי :יוני מרדכי ) 2ימי צילום( 2014
לפ"מ חינוך פיננסי  -וי דו פרודקשיין  -בימאי :יונתן גורפינקל )  2ימי צילום( 2014
בזק  -פסקל הפקות 2014 -
הונדה טורר  -סיטי מדיה  -בימאי :יוני מרדכי 2014
שטראוס לקטים  -בימאי :אבי קסטוריאנו ) 2ימי צילום( 2014
סופרמרקט דאבח  -נקודה צפונית  -בימאי :אורי אמיתי )  2ימי צילום( 2014
דרך חיים ויטמינים  -הפקה :גרסת הבימאי 2014
סטארקיסט טונה  -אוג הפקות  -בימאי :יוני מרדכי 2013
ליבנת פורן  -פירמה הפקות  -בימאי :יוני מרדכי ) 2ימי צילום( 2013
 - Aceאמברלה הפקות  -בימאי :זהר אוליפנט 2013
סטייל מוצרי שיער  -פירמה הפקות  -בימאי :יוני מרדכי2013 .
שופרסל  -קניות אונליין  -פירמה הפקות  -בימאי :תומר בהט2013 .
 - Nike Run 2013הפקה :עושים גלים 2013
גל אור מנוע חיפוש לחברות תעופה  -הפקה - Twenty Three :צילומים באירופה 3) .ימי צילום( 2012
צומת ספרים  -פירמה הפקות 2012 -
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מלון קראון פלזה  -הפקה 3 :איי פרודקשיין  -בימאי :ירדן סטפנסקי )  8ימי צילום( 2012
אורט  -אוג  -בימאי :יוני מרדכי2012 .
קונסטרוקטה מטבחים  -פירמה הפקות 2012
מזרוני פולירון  -פירמה הפקות  -בימאי :יוני מרדכי2012 .
 - Dial My Nameגיתם  - BBDOבימאי :מיכה קינסברונר2011 .
סלקום לייב  -פרומותיאוס  -בימאי :אלון לוי2011 .
ערב הכדורסל של ישראל  -פרומותיאוס  -בימאי :בועז אפרתי2011 .
מזרחי טפחות  -הפקה :אפ פרודקשיין 2011
רד בול  -הפקה 3 :איי פרודקשיין  -בימוי :ירדן סטפנסקי 2011
 - The Wallבימאי :עידו ברקן 2) .ימי צילום( 2011
בשביל החיים  -אוג הפקות  -בימוי :יוני מרדכי 2011
תמי בר  - 4אדלר חומסקי ורשבסקי -בימאי :מיכה קינסברונר2011 .
קבוצת משולם לווינשטיין בינוי  -פרסומת האח הגדול  -בימאי :דניאל קוץ2010 .
שיכון ובינוי  -יורם הפקות  -בימאי :גיא מיכאל 3) .ימי צילום( 2010
איקאה  -פירמה הפקות  -אזימוט  -בימאי :אסף בילט 2) .ימי צילום( 2008
 - 888סטודיו קלאץ'  -בימאי :אורי עמיתי 2) .ימי צילום( 2010
 - SmarTrikeהפיזודה קריאייטיב  -בימאי :סולו אביטל2010 .
שופרסל  -קליפ בולשיט  -בימאי :מיכה קינסברונר 2010
 - Profiler1בימאי :יניב ברמן 2009
 - Fringבימאי :אסף בילט 2009
סלקום סקאזי  -קריפ קריאייטיב  -בימאי :עופר בן שבת ) 3ימי צילום( 2009
עתודה רפואית מקר"פר  -בימאי :דניאל קוץ 2009
האגודה למלחמה בסרטן  -גיתם  -בימוי :מיכה קינסברונר 2009
ש"ס  -מיוחס קריאייטיב פרודקשיין 2009
מילקי עוגיות שטראוס – טינק  -בימאי :דניאל קוץ 2009
אורז השקדיה  -קריפ קריאייטיב  - SMG -בימאי :אורן2008 .
 - RC Cola Freeקריפ קריאייטיב  -בימאי :עופר בן שבת 2008
ג'ל רחצה  - Axeטיימליין למקאן אריקסון  -בימאי :מיכה קינסברונר 2008
הונדה  -אולפנות  -בימאי :מיכה קינסברונר2007.
אופנוע הונדה שור  -מקאן אריקסון  -בימאי :מיכה קינסברונר2007 .
מכון כושר גאראז'  -מקאן אריקסון  -בימאי :מיכה קינסברונר2007 .
הונדה ג'יפ  - CRVמקאן אריקסון  -בימאי :מיכה קינסברונר 2007
 - YESמסכים  -מקאן דיגיטל  -בימאי :מיכה קינסברונר 2007
 - YESאולי הפעם  -מקאן דיגיטל  -בימאי :מיכה קינסברונר 2007
רנואר  -מקאן דיגיטל  -בימאי :מיכה קינסברונר 2007
סלקום  -מקאן דיגיטל  -בימאי :מיכה קינסברונר 2006
אקסלנס נשואה  -מקאן דיגיטל  -בימאי :מיכה קינסברונר 2006
מעבר למיגבלות  -גלובס  -בימוי :נמרוד עציון 2005
מגדלור  -טמיר כהן ודנה הפקות  -בימוי :נמרוד עציון 2005

פרומואים

איט גירלס עונה  - 3גרין האוס  -בימוי :אורן גרין 2018
הרדאר – פרומותיאוס 2017
טל ברמן הצינור – פרומותיאוס 2017
 YESטאלנטים  - 2017פרומותיאוס  -בימוי :שרית בסון 2017
בייבי בום עונה  - 4פרומותיאוס 2017
גולסטאר  - D9 - HOTבימאי :יניב קציר 2016
פול מון פרומו לסדרה  -גרין האוס  -בימוי :אורן גרין 2016
השוטר הטוב פרומו לסדרה עבור  - YESפרומותיאוס  -בימאית :טליה סלמה 2015
ניו יורק פרומו לסדרה עבור  - YESפרומותיאוס  -צילומים בניו יורק  -בימאי :אלון לוי 8 ) .ימי צילום( 2012
פסטיגל  - 2013סולן הפקות 2013 -
ערוץ הילדים עונת הקיץ  - 2014פרומותיאוס  -בימוי :טליה 2014
ערוץ הילדים עונת הקיץ  - 2013פרומותיאוס  -בימוי :בועז אפרתי 2013
 - YES kidsפרומותיאוס  -בימוי :טליה 2013
מאסטר שף  360מעלות  - SA360 -בימוי :ירדן גת 2011
גליס פרומו לסדרה  -פרומותיאוס  -בימוי :בועז אפרתי 2012
ערוץ הספורט קליפ  - 55פרומותיאוס  -בימוי :בועז אפרתי 2012
 - TLV3אורן גרין  -בימוי :אורן גרין 2012
פסטיבל לסבית קטלנית  - 2013בימאית יסמין נובק 2013
אהרוני מבשל  -אורן גרין  -פתיח סטופ מושיין  -בימוי :אורן גרין 2012
אורי גוטליב ותמר איש שלום  -פרומו ערוץ  - 10בימוי :זהר אלפנט2011 .
אל תפיל את המליון  -פרומו קשת  -בימוי :יואב פז2010 .
גיבורי תרבות  -ערוץ  - 8בימוי :אסף בילט2007 .
סדרה בלו נטלי  -פרומותיאוס 2009 -
 - Yes Moviesפרומותיאוס  -בימוי :בועז אפרתי 2011
 - Yes REALפרומותיאוס  -בימוי :טליה סלמה 2009
 - Yes MAXפרומותיאוס  -בימוי :זהר אלרום 2007
פפרצי  -שמיים הפקות עבור 2006 Yes
בסלון עם האוירון  -ענני תקשורת לערוץ אגו 2006 -
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קליפ כוכב נולד  - 3פרומו קשת 2005
קליפס הדס מורנו  -ערוץ  - 24בימאי :תומר בהט 2005
שיר נולד  -יוכלמן אשר הפקות לערוץ הילדים  -בימאי :תומר בהט 2005
מעברונים קשת  -שידורי קשת ) 2ימי צילום( 2005
טקס פרסי התיאטרון  - 2006תוצרת הארץ הפקות  -בימוי :זוהר אלרום 2006
טקס אנשי השנה  - 2005תוצרת הארץ הפקות  -בימוי :יצחק שאולי )  2ימי צילום( 2005
מסך הזהב  - 2004תוצרת הארץ  -בימאי :יואב צפיר 2004
כוכב נולד  2הגמר  -שידורי קשת וטדי הפקות )  2ימי צילום( 2004

תלת מימד

מרכז הקבלה בלוס אנג'לס  -בימאי :סולו אביטל 4) .ימי צילום( 2010
משרד החינוך  -מדייטרון 2012
תיעוד בואו של האפיפיור בנדיקטוס ה - 16-הפקה גאג'ט סטודיו  -בימאי :עמי דרור ) 4ימי צילום( 2009
חדר הנקי אינטל קריית גת 2011
פרומו לחנות  HDLOCOצילומים שחייניות צורניות מתחת למים גופרו 2012

דוקומנטרי

 - SNC Dubaiסרט דוקומנטרי  -בימאי :אילן בן עטר )  8ימי צילום דובאי וישראל( 2021
 - The Day I met Hitlerפיצ'ר דוקומנטרי  -בימאי :רונן ישראלסקי ) 10ימי צילום( 2020
סיבת המוות  -פיצ'ר דוקומנטרי  -בימאי :רמי כץ ) 27ימי צילום( 2018
טעם החיים  -סדרה דוקומנטרית  -קומא סטודיוז הפקות  -בימאי :אדם דוייטש ) 6ימי צילום( 2018
חישוב מסלול מחדש  -סדרה דוקומנטרית  -אפרתי הפקות  -בימאי :צביקה בינדר )  22ימי צילום( 2018
 - Through The Wormhole season 4 & 7סדרה דוקומנטרית אמריקאית עם מורגן פרימן ) 4ימי צילום( 2012+2016
חיים באשליות -פיצ'ר דוקומנטרי  -שולה שפיגל הפקות  -בימאי :צביקה בינדר  35) 2015ימי צילום(
תחנה סופית  -סרט דוקומנטרי  -בימאית :ג'ולי שלז 2014
מימון המונים  -סרט דוקומנטרי  -מימד תים הפקות עבור קשת  -בימאי :רן לנדאו )  4ימי צילום( 2010
חלום  -סרט דוקומנטרי קצר  -בימאי :אבנר שחף ) 3ימי צילום( 2013
 - The Royal Tourסדרה דוקומנטרית אמריקאית של פיטר גרינברג )  7ימי צילום( 2012
 - The New Kibbutzסרט דוקומנטרי צרפתי  -בימאי :דניס כליפה ) 8ימי צילום( 2012
סלקום אהבה ראשונה  -עונה שניה 2011 -
 - Cross Roadsסדרה דוקומנטרית  14 - YES -יום בברזיל  -בימאי :אוהד פרח ואשר בן יאיר 2012
 - Lock Up World Tourסדרה דוקומנטרית  MSNBC -ארה"ב 2011 -
 - Wagnerסרט דוקומנטרי אמריקאי של הילן ורשה 2012
יחסינו לאן  -סרט דוקומנטרי  -קסטינה הפקות עבור קשת  -בימאי :צביקה בינדר ) 6ימי צילום( 2010
 - Dancing Classroomsסרט דוקומנטרי  -בימאית :הלה מדליה  2 ) -ימי צילום באנגליה והשלמות בארץ( 2011
 - IB Creativeסרט דוקומנטרי הפקה מארה"ב  -שידורי קשת  -בימאי :אילן ליימן ) 3ימי צילום( 2010
הצבר  -סדרה דוקומנטרית עם ירון לונדון  -ערוץ  - 8בימאי :רן לנדאו 2010
חתונה ישראלית עונה  - 2סדרה דוקומנטרית  - yes -בימאי :רן לנדאו  3) -ימי צילום( 2010
מחוץ למחנה  -סרט דוקומנטרי  -יס דוקו  -בימאי :טום כרמי  -דוקאביב  28 ) .2009ימי צילום( 2004-2009
אורח לרגע  -סדרה דוקומנטרית  -ערוץ  - 8בימאית :טימי לוי  -פסטיבל וולגין  30) .2009ימי צילום( 2008
המפצחים  - 2סדרה דוקומנטרית  -משהו הפקות  -בימאי :רן לנדאו ) -פרק הודייה  5 -ימי צילום( 2008
שירת החטאים  -סדרה דוקומנטרית  -ערוץ  - 8בימאי :תור בן מיור  -צילום קליפי מוזיקה ) 4ימי צילום( 2008
גיל ריבה עד הבית  -סדרה דוקומנטרית  -קודה תקשורת לרשת  -בימאית :תמר ברקאי 2009
להיות אורי גלר  -סרט דוקומנטרי  -קסטינה הפקות עבור קשת  -בימאי :אורי ענבר )  5ימי צילום( 2006
גמר גביע  -סרט דוקומנטרי  -תוצרת הארץ עבור קשת  -בימאי :אורי ענבר 2006
מורה נבוכים  -סרט דוקומנטרי  -בימאי :יגאל בורשטיין ) .השלמות  6ימי צילום( 2006
איך עושים ארץ נהדרת  -שידורי קשת  -סרט דוקומנטרי  -בימאי :יורם זק 10 ) .ימי צילום( 2004
גברים אמיתיים  -סדרה דוקומנטרית  -טי.טי.וי הפקות עבור יס דוקו  18 ) -ימי צילום( 2006
טכנולוגיה עולמית  -סרט דוקומנטרי  -אוניברסיטת הארוורד  -בימאי :מאתיו רוטרפורד 2010
מגדל של אור  -הרב גרוסמן  -סרט דוקומנטרי  -דנה הפקות ורשת  -בימאי :יורם לוי 13 ) .ימי צילום( 2005
הקורבן הנאלם  -סרט דוקומנטרי  -טי.טי.וי .הפקות  -בימאית :שירי צור )  4ימי צילום( 2007
מאירים את הסרטן  -סדרה דוקומנטרית  -ערוץ הבריאות  -בימאי :אחימאיר פורת )  3ימי צילום( 2008
חדר בתל אביב  -פרק בסדרה דוקומנטרית  -ערוץ  - 8בימאית :איבתיסם מרענא )  3ימי צילום( 2007
מלכות היופי  -סרט דוקומנטרי  -ברק היימן הפקות  -בימאית :איבתיסאם מראענה 2006
שוקי ווייס ורוג'ר ווטרס  -סרט דוקומנטרי  -הפיזודה הפקות  -בימאי :סולו אביטל )  6ימי צילום( 2006
סינדרלות  -סרט דוקומנטרי  -ערוץ  - 10בימאית :זהר וגנר 2007
נראה אותך במקומי  -סדרה דוקומנטרית  -עלמה הפקות עבור קשת  -בימאי :יורם זק 6 ) .ימי צילום( 2005
עשרת הדיברות  -סדרה דוקומנטרית  -שידורי קשת  -בימאי :יורם זק) .השלמות  2ימי צילום( 2005
פרוייקט או"ם צו פיוס  -סרט דוקומנטרי  -בהפקת האו"ם  -בימאי :אמיר אספרי ) .השלמות  3ימי צילום( 2005
איך כוכב נולד  -סרט דוקומנטרי  -שידורי קשת וטדי הפקות -במאי :רונן ישראלסקי 9 ) .ימי צילום( 2004
אל הים השחור  -אמרלד הפקות  -סרט דוקומנטרי  -בימאי :שחר סגל 4 ) .ימי צילום( 2004
בית וחלום  -סרט דוקומנטרי  -ערוץ  - 1יום העצמאות  - 2002בימאית :מירי קולר 7 ) .ימי צילום( 2002

סרטי תדמית ומוצר

אקספו דובאי – סרטים לביתן התדמית הבינלאומי  -בימאי :ניסן בלקין 2021 -
אורקאם  -מכשיר קריאה  -בימאי :דניאל קוץ 2021 -
 – UMIתדמית בינלאומי 2021
קנדה ישראל  -בימאי :יניב טל 2020 -
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אורקאם – מכשיר שמיעה  -בימאי :דניאל קוץ 2020 -
אמות חולון  -בימאי :יניב טל – 2020
אופיר אופטרוניקס – בימאי :ינון ורדי 2021
מיקרו פוקוס  -בימאי :יניב טל 2018 -
משרד החוץ  -הפקה :איי קונספשיין 2017 -
גוגל  -דיגיטל סטרטר  -בימאי :גיא מיכאל 2016
 - HP ADM/Enterprise/DEV OPSבימאי :יניב טל 2016
אמדוקס בריסל ואמסטרדם  -הפקה :ניר בקאי 2015
מזדה  -הפקה סטודיו אלפנט עבור באומן בר ריבנאי  -בימאי  :זהר אלפנט – )יום צילום( 2015
מכון גטה  -הפקה ,kino kitchen :בימאי  :סשה אנגל 2015
סיטי בנק  -הפקה :נקודה צפונית ,בימוי :אורי אמיתי 2015
בקרה מערכות השקייה  -הפקה :נקודה צפונית ,בימוי :אורי אמיתי 2016
פלסגד פלסטיק  -הפקה :נקודה צפונית ,בימוי :אורי אמיתי 2016
 - I Do Mooהפקה  :ויופויינט ,בימאי  :יניב טל 2015
פולסר  -בימאי :עידו ברקן 2015
מיקרוסופט  -הפקה :אורי חשבושי אינסומניה ,בימוי :אורי אמיתי 2015
יקב בזלת  -הפקה :נקודה צפונית ,בימוי :אורי אמיתי 2014
אמדוקס  -הפקה :בריז אנימציה 2014
מוקי  -הפקה  ,kino kitchen :בימוי :סשה אנגל 2014
פרדוקס מערכות אבטחה  -בימוי :יעלה רם 2014
 - Eye In The Skyמגדל כולבו שלום  -בימאי אמיר פלדמן 2013
אהבה מקודשת  -בימוי :יניב טל 2014
עלמה לייזר  -בימוי :ניר בקאי 2013
מדיספק  -בימוי :גיא בן יעקב 2013
אלביט מערכות  -בימוי :גיא בן יעקב 2012
קמפיין רמת הגולן  -בימוי :אורי אמיתי 2013
עיריית תל אביב  - 2013בימוי :שלי כרמל וערן אמיר
עיריית מודיעין  - 2013בימוי :יוני מרדכי
קומברס  -בימוי :רונן ישראלסקי )  2ימי צילום( 2012
 SA360הדגמת סופרמרקט  +הופעה "חדר אוכל"  -מערכת צילום  360מעלות -בימוי :ירדן גת 2011
 - YouTabבימוי :ספי גולן 2012
סובארו  -בימוי :גל קדם 2011
אטמוס סולתם  -בימוי :גל קציר2011 ,
אולטרא שייפ  -בימוי :יניב ברמן 2011
בנק הפועלים  -בימוי :גיל לבנון ,הפקה :רונן מיכאלי2011 .
בזק  - 144בימוי :אורי אמיתי 2011
מוזיאון המזגגה נחשולים  -בימוי :ינון ורדי2010 .
מוזיאון המעפילים בעתלית סרט עלילתי שחזור  -בימוי :לירן יוגב2010 .
נובוקיור  -צילומים בארה"ב  -בימוי :מאיה קסלר 6 ) .ימי צילום( 2009
רשתות פישמן  -בימוי :ארי דוידוויץ' 3 ) .ימי צילום( 2009
מרכז מבקרים אינטל קריית גת  -בימוי :צביקה בינדר 3 ) .ימי צילום( 2006
 - IBMבימוי :יונתן ורדי) .יום צילום( 2007
חברת אינטל הבינלאומית  -בימוי :ניר וייס 3 ) .ימי צילום( 2006
פרומו תדמיתי  HPMאינטל  -מרכז הדרכה אינטל 2006
אמדוקס  -בימוי :אחימאיר פורת 2007
יפאורה משקאות  -בימוי :יוני מרדכי) .יום צילום( 2009
שח"ל  -בימוי :אחימאיר פורת 2009
 - UMIהאמר  - H3פרסום יהודה דובנסקי  -צלם ובמאי  -צילומים בשיקאגו ארה"ב 5 ) .ימי צילום( 2005
 BVRמערכות נשק 2008 -
חברת  Snippiesניו יורק – 2008-2022

וידאו קליפים

אמיר אטיאס  -אחת כזאת  -בימוי :עוזי ג'ורג' 2022
שרית חדד – מי תאהב אותך  -בימוי :עוזי ג'ורג' 2021
משה פרץ – מה נשאר  -בימוי :עוזי ג'ורג' 2021
אבי אברומי – ספרי להם הכל  -בימוי :עוזי ג'ורג' 2022
תמר יהלומי – המסיבות הכי טובות  -בימוי :עוזי ג'ורג' 2021
דניאל און ימי – ג'וסי  -בימוי :אדם דוייטש 2021
שרית חדד  -ככה בלי שלום  -בימוי :עוזי ג'ורג' 2021
דניאל און ימי – מחפשים אותה  -בימוי :אדם דוייטש 2020
דניאל אנקר  -און אנד אוף  -בימוי :אדם דוייטש 2020
עדי ביטי  -אני לא שלך  -בימוי :אדם דוייטש 2020
אידר פרי  -בימוי :אדם דוייטש 2020
אופל רביבו  -בימוי :אדם דוייטש 2020
מייקל רוז  -בימוי :אדם דוייטש 2020
אליסייה דול  -בימוי :אדם דוייטש 2019
אלקנה מרציאנו  -בימוי :אדם דוייטש 2019
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שירה לוי  -אפילו רק לדקה  -בימוי :אמיל בן שמעון 2019
האולטרס  -נדבר על אושר  -בימוי :אדם דוייטש 2019
עדיאל טיירי  -קרקס  -בימוי :אדם דוייטש 2019
רן שפיר – אין לב  -בימוי :אדם דוייטש 2019
בר נירנפלד – כוכבים מאירים  -בימוי :אדם דוייטש 2019
עדיאל טיירי  -לחצות יבשות -בימוי :אדם דוייטש 2019
רועי שקד  -אני מחכה 2018 -
עדי ביטי  -קהיר  -בימוי :אדם דוייטש 2018
עדיאל טיירי  -יאללה אכלת לי את הראס  -בימוי :אדם דוייטש 2018
אושר כהן  -מאמי  -בימוי :אדם דוייטש 2018
בי.בי.סי .וערוץ הופ  -תן לי יד  -בימוי :אדם דוייטש 2018
נסרין קדרי  -לובשת חיוך  -בימוי :עמית דקל 2018
אודי דוידי  -אהבת עולם  -בימוי :אדם דוייטש 2018
קולולם – מיזם חברתי לשירת המונים  -בימוי :אור טייכר  2018מספר אירועים עם מולטיקאם
שירה מרגלית – אמא תמיד צודקת  -בימוי :אדם דוייטש 2017
סטפאן לגאר – לייק דאט  -בימוי :אדם דוייטש 2017
שירה מרגלית – אמא תמיד צודקת  -בימוי :אדם דוייטש 2017
ליאור קקון – לרקוד איתך יותר  -בימוי :אדם דוייטש 2017
שיר זוארץ – סתם ככה  -בימוי :אדם דוייטש 2017
שלומי שבת – חיה בתוכי  -בימוי :יריב הורוביץ 2017
דניאל לוי  -לדבר איתך  -בימוי:אדם דוייטש 2017
ליאור נרקיס  -ביוטי  -בימוי:אדם דוייטש 2017
אגם בוחבוט  -עושה לי טוב  -בימוי:אדם דוייטש 2016
 - Mr.Cafeבימוי:אדם דוייטש 2016
כלנית  -בימוי:אדם דוייטשי 2016
ליאור נרקיס  -עכשיו  -בימוי:אדם דוייטש 2017
עדן בן זקן  -מנגינה  -בימוי :יוני מרדכי 2015
 - The Voiceקליפים בשיתוף שיכון ובינוי  -הפקה :יורם הפקות 2013
אורן ברזילי  -ירח מר  -בימוי :יוני ציגלר 2012
אושרי כהן  -כפתורים  -בימוי :סולו אביטל 2012
הפיל הכחול  -שיר על הים  -בר רפאלי  -הפקה :משה עטיה ,בימוי :דניאל קוץ.2010 ,
די.ג'י ינון יהל  -בימוי :ירדן סטפנסקי.2010 ,
בנזינו  -הפקה :מזיג הפקות ,בימוי :יובל מירון.2010 ,
דני רייכנטל  -דרום אמריקה  -הפקה ,Happyzoda :בימוי :סולו אביטל.2008 ,
סינגפור  -עפיפונים  -הפקה :מארס רקורדס ,בימוי :יובל שפרמן.2008 ,
פיטר רוט  -היא אוהבת  -ערוץ המוזיקה  ,24בימוי :טום שובל.2004 ,
 - Third World Loveאבנים  -ערוץ המוזיקה  ,24בימוי :אדם סנדרסון.2004 ,
דודי לוי  -מים  -הפקה :תמוז הפקות ,בימוי :יריב בראל.2007 ,
זהבה בן  -חלק ממך  -ערוץ המוזיקה  ,24בימוי :רינן חיים.2004 ,
שמעון בוסקילה  -מחפש חבר קרוב  -צלם ועורך  -ערוץ המוזיקה .2004 ,24
שרון חזיז  -חד פעמי  -הד ארצי ,בימוי :תומר בהט.2005 ,
איציק שמלי  -הפקה :סינרגיה ,בימוי :יוני מרדכי.2008 ,
אבישי כהן  -שלום עליכם  -הפקה :פירמה הפקות ,בימוי :יוני מרדכי.2008 ,
המסיח  -איך אני אוהב  -במאי צלם ועורך  -בייס רקורדס.2005 ,
מיכאל קירקלין  -כואב  -הפקה :מדיהלנד ,בימוי :צורי מיימון.2008 ,
רם אוריון  -אינסוף  -הפקה :נענע דיסק ,בימוי :אסף בילט.2007 ,
תומר בן אפריים  -הכל עובר חביבי  -בימוי :אסף בילט.2009 ,
קאשי  -מאיה  ,NMC -בימוי :רינן חיים.2005 ,
האמבטיה  -הפקה :ערוץ  ,24בימוי :אסף בילט.2006 ,
ריהאם -הפקה :ניר סיאני ,בימוי :דניאל קוץ.2008 ,
גלעד  -שוטי הנבואה  -תקווה  -במאי וצלם .2005 ,NMC -
סאני  -סוף נובמבר  -הפקה :ג'ורג' פרזנטס ,בימוי :רינן חיים.2006 ,
המרורים  -קליפ לסדרת טלוויזיה  -עמותת להב לערוץ הילדים בימוי :טלי דגן.2006 ,
טל טולדנו  -מי יציל אותך  -ערוץ המוזיקה  ,24בימוי :דודו אוחיון.2005 ,
היפנותיקס  -היילו  -במאי צלם ועורך  -נטו ,המצעד -ערוץ ,2ערוץ המוזיקה .2005 ,24
נועם רותם  -ארץ אחרת  -ערוץ המוזיקה  ,24בימוי :טלי דגן.2004 ,
נמרוד שיקלר  -וכל יום שאת  -עורך  -ערוץ המוזיקה  ,24בימוי :רינן חיים.2004 ,
הגבעות  -הגבעות  -עורך  -ערוץ המוזיקה  ,24בימוי :רינן חיים.2003 ,
היפנותיקס  - Live at the Time Tunnel -במאי צלם ועורך  -נטו ,המצעד -ערוץ ,2ערוץ המוזיקה .2000 ,24
אורי בשן  -ואסר  -במאי צלם ועורך  -נטו ערוץ  ,9וערוץ המוזיקה .2000 ,24

ריאליטי

אקס פקטור  - 2021אבוט המאירי  -בימוי :אלעד בר גיא  -צלם  12) -ימי צילום( 2021
נינג'ה ישראל עונה  - 1+2שידורי קשת  -צלם ראשי מתמודדים  20 ) -ימי צילום כל עונה( 2018,2019
המירוץ למליון ישראל עונות  1עד  - 8רשת  -צלם  -מסע עולמי )  30ימי צילום כל עונה( 2007-2018
חתונה ממבט ראשון – עונות  - 1/2גיל הפקות – צלם ראשי הובלות עידו רוזנבלום  +צלם שני בסדרה 2018-2019
דה פור  -אבוט המאירי – צלם ראשי וצלם שני  15) -ימי צילום( 2018
אקס פקטור עונה  - 4אבוט המאירי  -בימוי :זהר אלפנט  -צלם  12 ) -ימי צילום( 2015
המירוץ למליון פיליפינים עונה  ActiveTV Asia - 2עבור רשת ערוץ  - 2צלם  30 ) -ימי צילום( 2014
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עד סוף העולם  -עמי גלאם סטודיו  -צלם  -חו"ל פיליפינים )  37ימי צילום( 2013
המירוץ למליון אוסטרליה עונה  ActiveTV Asia - 1עבור רשת ערוץ  - 2צלם  3 ) -ימי צילום( 2011
מרתון  -קופרמן הפקות  -בימוי :יואב פז  -צלם  4 ) -ימי צילום( 2012
 - The Voiceקונסטנטין הפקות  -בימוי :אמיר פלדמן  -צלם  -עבור רשת ערוץ  10) 2ימי צילום( 2012
האח הגדול  - 3קופרמן הפקות  -צלם ראשי  -צילום תעודות זהות מתמודדים )  5ימי צילום( 2010
שלוש  -סדרת דוקו ריאליטי  -קסטינה הפקות עבור קשת  -בימאי :דורון צברי ) 30ימי צילום( 2011
פרוייקט מסלול  -יולי אוגוסט הפקות לרשת ערוץ  - 2צלם שני 15 ) ,ימי צילום( 2009
הבלוק  -שמיים תוכן והפקות לערוץ  - 10צלם שני2008 ,
הישרדות  - 1מימד רייפ עבור ערוץ  - 10צלם  -הרפובליקה הדומיניקנית )  52ימי צילום( 2007
לרדת בגדול  4 -עונות  -ריאליטי הפקות לערוץ  - 10צלם ראשי בעונה 2006-2010 4
רצים לדירה  -שתי עונות  -מימד רייפ עבור טלעד  -צלם שני ,ישראל והודו )  24ימי צילום( 2004/2005
כוכב נולד  - 3 2ריאליטי  -טדי הפקות וקשת  -צלם  -בימאי :יואב צפיר ורונן ישראלסקי )  15ימי צילום( 2004/2005
חי בללה לנד  -קופרמן הפקות  -צלם – צילומים בישראל )  3ימי צילום( 2011
מכל הבנות בעולם  -ריאליטי  -קופרמן הפקות לקשת  -צלם שני 6 ) .ימי צילום( 2005
האקדמיה לצחוק  -ערוץ ביפ  -צלם שני 18 ) .ימי צילום( 2003
חפש את המטמון  -חידון ריאליטי  -דבש הפקות עבור קשת  -צלם )  3ימי צילום( 2006

הפקות טלוויזיה נוספות

הטעויות המוצלחות שלי  -כאן  - 11צלם שני/צלם ראשי )  4ימי צילום( 2022
ארץ נהדרת  -שידורי קשת  -מערכונים/מערכוני רחוב  -בימאים :יונתן גורפינקל ,גאי מיכאל,ירון שילון,אופיר לובל 2009-2021
יחסים ויראליים – כאן  – 11עם שחר חסון ויוחאי ספונדר – צלם ראשי  -בימאי  :ליאור כפיר רפאל ) 10ימי צילום( 2020
טרור וסחר בסמים – מכון אבא אבן – צלם ראשי  -בריסל וגרמניה ,בימאי  :גיא מיכאל )  10ימי צילום( 2018
סרטון השחמט עצרת רבין – הילה מדליה הפקות  -בימאית :מיקה אלמוג 2017
רוקדים על החיים  -קשת – מקדימה לתוכנית רק רוצים לרקוד לקראת הגמר 2017
מחר שבת – טדי הפקות – כתבות גיבורים בימאית :זיו ממון  +מערכונים בבאר בימאי :יונתן גורפינקל 2017
החופשה המושלמת  -פרק בולגריה פנינה רוזנבלום  -בימאי :אלעד זכאי ) 4ימי צילום בבולגריה( 2015
ג'קי אחותי  -סדרת דוקו דרמה  -ערוץ הבידור  -בימאית :איילת הלר ) 15ימי צילום( 2015
ברוורס  -קשת  -תוכנית אירוח דוקומנטרית בהנחיית ארז טל ,בימאי :חגי לפיד 2014
דיג  -סדרה אמריקאית  - M3 Creative -דוקו פרומו מאחורי הקלעים 2014
הופעת חוליו איגלסייס בקיסריה  - 2013צלם ראשי  3 -מצלמות רק אפיק 2013
זהירות ירקות  -קשת  -עם גלית גוטמן 2014
שי בשישי  -האולפנים המאוחדים הרצליה  -צילום קטעונים שי שטרן 2013
אייל גולן קורא לך עונה  - 2קופרמן הפקות  -צילום קטעונים מתמודדים לגמר 2013
אימהות אולימפיות  -קופרמן הפקות  -בימאי :שרית חיימיאן ) 3ימי צילום( 2012
הבאסטה של שגב  10) -ימי צילום( 2012
מלכות היופי  - 2012אולפני הרצליה  -צילום קטעונים אורי גוטליב ומלכות ) 2ימי צילום( 2012
סטופ כדור הארץ  -קופרמן הפקות עבור  - HOTסדרה דוקומנטרית קומית באפריקה )  12ימי צילום( 2011
ארץ נהדרת  -שידורי קשת  -מערכונים להקת ארבע – בימוי :ירון שילון 8 ) .ימי צילום( 2014
צחוק מעבודה  -רשת  -שתי עונות  -בימוי :רונן נויפלד ואסף בילט2010 .
שבוע סוף  -רשת  -ספיישל לקראת תחילת עונה  -בימוי :אודי גוטשלק 3 ) .ימי צילום( 2010
רוקדים עם כוכבים עונה  - 5רשת  -קטעי וידאו מקדימים טלאנטים 2010
טלוויזיה הולנדית  -בימוי :אנט רוסט.2009 .
 - Voyages & Vousמגזין מסעות בעולם  -ערוץ צרפתי  3) Direct 8 Franceימי צילום( 2009
עדי אשכנזי  -מה זה השטויות האלה  -עונה  - 4 + 1מטר הפקות לקשת )  7ימי צילום( 2005-2009
מונית הכסף  -שעשועון טלוויזיה  -ערוץ ביפ לקשת  2008 -עד 2014
אושרת קוטלר  -סדרת תחקירים  -סלוצקי עבור ערוץ .2008 ,10
מסכים  -סדרה  -לוליפופ הפקות ל  - YESבימוי :דוד אפק ) 4ימי צילום( .2007
שירות חדרים  -סדרה  -אינוסן הפקות  -בימוי :איתן ענר )  5ימי צילום( .2008
עמותת להב  -סרטים קצרים במסגרת קולנוער  -בימוי :טלי דגן ,לימור פנחסוב ,ברק היימן 2007-2008 -
האבודה  -סדרה סלולרית  -דרסט הפקות לאורנג' ו  3) HOT -ימי צילום( 2006
סדרת ראיונות עם קורט  -ערוץ אוונגליסטי אמריקאי  5 ) NTSC -ימי צילום( 2006
 8דקות ביום  -בהפקת  JCSלערוץ  4 ) 1ימי צילום( 2003
משאל חם  -תוכנית אקטואליה  -רשת  -בימוי :דוב גילהר 2006
יום טוב  - 2004קטעי לילה  -שידורי קשת  -בימוי :אדם סנדרסון 2 ) .ימי צילום( 2004
הבית ספר  -סדרת דרמה לילדים  -ענני תקשורת לערוץ הילדים 3 ) .ימי צילום( 2005
האלופה  -טלנובלה  -שתי עונות  -דרסט הפקות ל  - HOTצילומי חוץ )  3ימי צילום( 2006/2007
זוגות בדרך לדירה  -תוכנית לייט נייט בלוקשיין  -מימד עבור טלעד )  7ימי צילום( 2005
 - MyMusic Magazineמגזין מוזיקה שבועי  -ערוץ המוזיקה  - 24צלם ובמאי2005 .
בא בלילה  -מגזין תרבות שבועי  -רשת  -צילומי חוץ2005 .
הרצועה  -ערוץ ביפ  -צלם חוץ  ,JTV -קטעי וידאו יעל והכלב ,אתיופים והנסיך הארי ,הסוף חיסול נאצים2003-2006 .
דאבל דייט  -ערוץ ביפ 2003
החטא ועונשו  -ערוץ ביפ  -צילומי חוץ 2003
ערוץ הבריאות  -כתבות עומק  -שמיים הפקות עבור ערוץ 2005 - 10
טולי בלבולי  -קלסי קלטת  -קלטת ילדים 3 ) .ימי צילום( 2003

שונות

יוזם סדנת פוסט פרודקשיין השוואת ציוד מצלמות עבור אק"ט וסינפוסט 2014
מרצה בסדנה למצלמה  ARRI D21בתערוכת ציוד צילום בחסות 2010 ABS
תיאטרון הנפש  -סרטים עלילתיים לחמישה מחזות מולטימדיה :מחיר החיים ,מחזה עם סוף ידוע מראש ,אוהד שרוף
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2002-2008  צלם ראשי- ( ימי צילום כל אחד3)  דקות25  כל סרטון-  בעקבות הכלב,סיזווי באנזי
 שוטי," פסטיבלי "אינטימדאנס," הופעות מוזיקה והצגות; "ג'ודי יקירתי, בימות מחול-  מעצב תאורה- תיאטרון תמונע
1999-2003 . ערן צור ועוד, נקמת הטרקטור אביתר בנאי,הנבואה
1998-1999 . מעצב תאורה וצלם סטילס- La Mama ETC Theater NY
1998-1999 . בסטודיו לצילומי פרסום-  עוזר צלם סטילס- Richard Green Studios NY
1997 . הפקות אופנה-  צלם סטילס- גמא ארט הפקות
1997 . עיבודי תמונה ותחזוקת מנוע חיפוש, עיצוב אתרים-  אינטרנט- דפי רשת
1994-1995 . הקלטות וחזרות-  טכנאי סאונד- דלפי אולפני סאונד
.PADI open water diver  רשיון צלילה, רשיון צניחה חופשית:מיוחדים
. ערבית וקצת ספרדית, אנגלית: שפות נוספות

היכרות עם ציוד

ARRI Alexa 35/Mini LF/SXT/65/AMIRA/Classic/Mini/SXT/D21 ~ Film 235/III/416/SR3/SR2/BL
RED Komodo/Helium/Monstro/Weapon/Raven/Dragon/Epic/MX/Scarlet
Phantom Flex 4k
SI-2K in 3D
Canon C700/C500Mk2/C300Mk3/C100II/H1/XL2/DSLR’s & Mirrorless
Panasonic Varicam35/LT/EVA1/S1H/GH6/DVX200/HPX3700/2700/HDX900/HPX500/3DA1/Mirrorless
Nikon DSLR’s & Mirrorless
Sony Venice/F65/FX9/FX6/F55/F5/F3/FS7II/FS5/F900R/PDW700/800/PMW970/PMW450/Mirrorless
Blackmagic Ursa Mini 12k & G2/Mirrorless
Nokia OZO 360VR
ARRI Maxima/MōVI PRO/M10/M5Ronin RS2/S/2/MX/M
DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Final Cut Pro
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