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 ה ש כ ל ה
 2013 - 2012  השלמת שנה אחת בתואר שני (M.A) קולנוע, אוניברסיטת תל אביב.

 2006 - 2010  בוגר (B.A) מגמת צילום, מכללת הדסה ירושלים.
  

 נ י ס י ו ן   ת ע ס ו ק ת י
2018 - 2015 

Paybox ,Milucca, Car To Go ,עורך אופליין בפרסומות, בהן חיתולי האגיס, אוטותל 
https://new.goisrael.com/area/tel_aviv משרד התיירות Go Israel עורך וידיאו ראשי בפרויקט 

 צלם ראשי בפרסומות, בהן איקאה ישראל, אוטותל, חיתולי האגיס, paybox, שומרי משקל
 צלם ראשי בווידאו קליפים לאמנים, בהם טיפקס, שלומי שבן, אסתר ראדה, נתן גושן, שפיטה, בצפר, דניאל קריאף

 
2015 - 2013  

.(MOVI,  Ronin, STEADICAM) צילום רחפנים וצילום רובוטי .BLADEWORX בחברת D.P  
  צילום סצנות רחפנים בסדרות מובילות: ״פאודה״ (עונה 1), ״כפולים״ (עונה 1),״המדרשה״ (עונה 1)

 
2013 - 2011   

 מנהל מחלקת סריקות The Print House התמחות על סורקי SCITEX, עיבוד צבע ב-PHOTOSHOP והכנה להדפסה.
 עבודה שוטפת מול גלריות מובילות ומוזיאונים.

  
2010 - 2008  

   - מורה לצילום לכיתות ה'-ו' במסגרת מלגה המוענקת לסטודנטים תמורת התנדבות בקהילה.
 - צילום הפקות אופנה וסטודיו למשרד הפרסום זרמון גולדמן, למותגים ״דלתא״, שקם אלקטריק.

 - אסיסטנט ראשון לצלמת האמריקאית Angela Strassheim במהלך צילומים בישראל.

 
2004 - 2001  

 צלם צבאי בדרגת סמ"ר: מוזיאון חיל האוויר / ביטאון חיל האוויר - צלם סטילס מוטס.
   "360 מעלות" הקמת תערוכת קבע במוזיאון חיל האוויר, הכוללת צילום ועריכה של כל הצילומים המוצגים בה.

  - צילום כתבות שטח בביטאון חיל האוויר, תוך השתתפות בתרגילים קרקעיים וגיחות צילום.
 - צלם בצוות התיעוד של מקימי חיל האוויר.

 

  ת ע ר ו כ ו ת  /  פ ר ס י ם
 - פרס ראשון בתחרות "בעקבות הכרזות", פרויקט בסימן חגיגות ה-60 למדינה, מכון התקנים.

 - כתב העת "אורות", גיליון 05 צילום השער + תצלומים במרכז המגזין.
 - פסטיבל הצילום הישראלי P.O.V 2009 - הצגת שני צילומים בקיר הצלמים המבטיחים.

"Hero",12 גיליון A5 מגזין - 
 

  ש ל י ט ה   ב ת ו כ נ ו ת
Premiere, Final Cut, Avid, After Effects, Photoshop, Indesign 
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