מאגר צוות ושחקנים  -קולנוע מדרום
הנתונים הם כפי שנמסרו על ידי הנרשמים.
מספרי הטלפון שמורים אצלנו ,מוזמנים לפנות ולבקש במידה שאין מענה במייל.
במידה שאתם רשומים ומעוניינים לשנות את הנתונים  /לצאת מהמאגר  -ניתן לפנות בדוא"ל -
ניתן להירשם למאגר בקישור -

שם+שם משפחה

midarom@nfct.org.il
מעודכן לתאריך 07/04/2021

https://bit.ly/3g3ohQE

דוא"ל

מקום מגורים בת.ז

1
2
3
4
5
6

עמוס גוטאה
אשר חמיאס
נדב מישעלי
דניאל בר
אליען לזובסקי
הילה אמיר

amosuza@walla.co.il
asherq3@gmail.com
nadav.mishali@gmail.com
danielbear@gmail.com
elian6216@gmail.com
hila260687@gmail.com

7

ניר דבורצ'ין

 n0544672972@gmail.comקיבוץ ברור חיל

8
9
10
11

ירון וינשטיין
עמית שמיר
אלעד דבורצ'ין
טאי מוריס

12

נגה דקל

13

שיר חורי אבו

14
15
16
17
18
19
20
21

עומרי תקוע
תום אפל
משה יוחננוב
זוהר בוזגלו
רונית איפרגן
אלה דגן
מור חנאי
אביחי דסקל

22

ירון לוי סבג

23
24

ליאן אבידן איזיקסון
צילה גולן

25

קמילה בצ'ינס

26

רון מנה

yaronwn@gmail.com
amit4790@gmail.com
dvortchin@gmail.com
Taimorris1994@gmail.com
nogad66@gmail.com

עזוז
נתיבות
נתיבות
מצפה רמון
מצפה רמון
קיבוץ ברור חיל
מושב גיאה
צוקים
קיבוץ רוחמה
מצפה רמון
חיפה בת.ז ,אבל עברתי
לגור במצפה רמון

 shirhori@gmail.comבאר שבע
takomri@gmail.com
tomappel@hotmail.co.il
mosheyo25@gmail.com
zoharbuzaglo94@gmail.com
ronitlevv@gmail.com
ella.dagan7@gmail.com
morhanay@gmail.com
avihai234@gmail.com

מושב ניר ישראל
הרצליה
באר שבע
נתיבות
כפר עזה
תל אביב יפו/רוחמה
מושב מסלול
מושב יכיני

 yls22469@gmail.comאילת
 lianavidan@gmail.comעין יהב
 tzilaknoll@gmail.comקיבוץ רביבים
 camilla@the-set-filmstudio.comמצפה רמון
 ronmanne2@gmail.comקיבוץ יד מרדכי

מקצוע שאני מאייש/מאיישת בתחומי הפקות
קולנועיות
צלם טלוויזיה
במאי
במאי ,תסריטאי
צילום
במאית ותסריטאית
במאית ,צלמת סטילס ,ארט והלבשה
מפיק ובמאי של סרטים דוקומנטריים בנוסף
עורך ומצלם וידאו עם ציוד מקצועי.
צלם דוקומנטרי  /עלילתי  /תדמית
במאית /תסריטאית /ע.במאי /ניהול תסריט
איש סאונד -מקליט ולפעמים גם עורך
בימוי ועריכת וידיאו
במאית ,עורכת ,כותבת.
בימוי ,צילום ,עריכה ,תחקיר ,תסריט  -דוקומנטרי
צלם /במאי
תסריטאי/עורך תסריט
במאי ותסריטאי
אשת פסקול -ומוסיקה.
תסריטאית ,במאית ,מלהקת ותחקירנית.
צילום/ארט/הפקה
במאית ,תסריטאית
מלחין פסי קול לסרטים ,עורך ובמאי
שחקן .במאי .תסריטאי,בעל בית ספר למשחק
להיות-מורה למשחק
מפיקה ,מפיקה בפועל
במאית
במאית/עורכת/מפיקה/צלמת  -מנהלת סטודיו
הפקות
צלם כולל ציוד

הערות מהנרשמים

27
28
29
30

הילה ז׳ורה
גל נעים
רחלי מימון
דקלה עזראי

31

אסף שביט

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

עודד גולן
צליל חג'ג'
בר אילוז
יגל שוקרון
יהלי חנדרוס דגמי
אורית עזרייב
שגיב פרש
נתאי פרץ
נעמה ארמון
חגי ארד
נדב בן ישראל
רחלי בן דרור
אילנית בן יעקב
גילי רוזנפלד ביטון
רונן מכליס בלזם
אבירן בוקובזה
תום דניאלי
צייטלין מיכאל
איילת בן נר
מיכה אמיתי
אוריאנה בן אבא גולן

53

אורי בורדה

54
55
56

דוד מיכאל כהן
אביב פרס
יוליה טרכטנברג

57

אילון קוטלר

 wemakeswellpix@gmail.comקיבוץ כפר עזה

58
59

ניצן אשוח
אריגיא ברגר

 nitzash100@gmail.comמושב לכיש
 arigay.bergher@gmail.comבאר שבע

jaurehila@gmail.com
dorbanp@gmail.com
Zookii259@gmail.com
dkla.ezra@gmail.com

מושב תאשור
שדרות
שרשרת
באר שבע

 asafshavit2@gmail.comגן יבנה
od10@walla.com
tslil1989@gmail.com
elooz72@gmail.com
yagelshukrun@gmail.com
yhali77@gmail.com
oritazri@gmail.com
sagiv1991@gmail.com
nitayp@gmail.com
naamaarmon@yahoo.com
hagfilms@gmail.com
nadavbenisrael@gmail.com
rabedr@gmail.com
ilanitbyd@gmail.com
gilgilz@gmail.com
ronenbalzam@gmail.com
Aviranbokobza@gmail.com
tomsharir@gmail.com
michaelzeitlin@gmail.com
ayelletben@gmail.com
michaamitai@gmail.com
oriana2@gmail.com

קיבוץ רביבים
באר שבע
באר שבע
באר שבע
כוכב מיכאל
באר שבע
אשקלון
רביבים
קיבוץ אילות
קיבוץ גבים
מצפה רמון
מצפה רמון
מצפה רמון
מצפה רמון
ברור חיל
זמרת
אילת
אשקלון
מדרשת בן גוריון
הזית
ניר עם

 borreda.u@gmail.comבאר שבע
 eye4pic@gmail.comמיתר
 avivperes@hotmail.comקיבוץ זיקים
 bunnybread24@gmail.comבאר שבע

צילום ,עריכה ,הפקה ,בימוי
במאי .ע .סאונד ,ע .תאורה.
מפיקה .הפקה.
במאי ,צלם ,ע.צלם ,פוקוס פולר ,תאורן ,ע.תאורן
תסריטאי
שחקנית  /יוצרת
עוזרת הפקה
שחקן ,עורך ,צלם
שחקנית קומית ודרמטית
שחקנית ותסרטאית
עריכה
במאי ,צלם ,עורך ,תסריטאי
שחקנית
מפיק ,יוצר ,לקטור ,עורך ויועץ תסריט
מפיק ,במאי ,עורך ,תסריטאי ,צלם
תסריטאית
שחקנית ,תסריטאית
הפקה
מפיק
פוסט פרודקשיין סאונד/טכני
אנימטורית דו מימד
צלם
כתיבה
במאי ,עורך ,צלם.
כותבת ,בימאית ,מפיקה
במאי  /מפיק ,יוצר דוקומנטרי
צלם ובמאי
במאי/צלם/עורך
אנימטורית ומעצבת במון אקטיב
צלם ,מפיק ,במאי – סרטים קצרים ,ארוכים,
תדמית.
צילום ועריכה
כתיבה

יוצר קולנוע תיעודי במשך למעלה מ
 30שנים .סרטי הוקרנו בארץ
ובעולם ,השתתפו בפסטיבלים רבים
בכל העולם וזכו בפרסים
בינלאומיים.

swellpix.co

60
61
62
63
64

מני אליאס
חן אוחיון
טל אגסי
יובל פורטל
גלעד

65

אדם מגרלה

 magrala27@gmail.comשדרות

66

לורן שהרבני

 lauren.sahara1@gmail.comשדרות

67

גיא לבנת

68

אביבית שקד

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

יוני פינקלשטיין
יהודה עייאש
דני שני
ענאל רזניק
דור י .לוי
רום מנחם
חן אוחיון
אלעזר מאק
אורן אדף
חיה מושייב
אלדד בוגנים

80

דרור חי שימן

81
82

אלדד בוגנים
יהלי חנדרוס דגמי

83

דפנה טל

84

עדי סאב

85
86

רנא נסיר
ניצן אשוח

menielias@gmail.com
chenochayon280@gmail.com
talagassi@gmail.com
yuvalpppp@gmail.com
gilad.r.f@gmail.com

ניר ישראל
אילת
אילת
באר שבע
קרית גת

 glivnat@gmail.comעין הבשור

 avivitdirector@gmail.comבאר שבע

yonihoow@gmail.com
Yehudaiache@gmail.com
danishani.ds@gmail.com
anaelruth@gmail.com
dorylevy@gmail.com
romymena@gmail.com
chenochayon280@gmail.com
elazarmack@gmail.com
orenyosi7@gmail.com
hayamo67@gmail.com
eldadbouganim@gmail.com

באר מילכה
שדרות
קיבוץ דבירה
מושב תלמים
באר-שבע
שדרות
אילת
מצפה רמון
שדרות
קריית גת
נתיב העשרה

 Drorsh@drorshiman.comמבועים
 eldadbouganim@gmail.comנתיב העשרה
 yhali77@gmail.comמושב כוכב מיכאל
 dafnatal7@gmail.comאילת
 sviri342@gmail.comבאר שבע
 nserr@post.bgu.ac.ilבאר שבע
 nitzash100@gmail.comמושב לכיש

מפיק במאי וצלם
תסריטאית ושחקנית
מפיק ובמאי
מוזיקאי
אנימטור ,גנרליסט
אנימטור ,מעצב ,סטוריבורדר ,שחקן ,צייר,
קריקטוריסט
כראוגרפית ,ארט דיירקטור וארט אסיסטנט,
שחקנית ורקדנית
אנימטור תלת/סטופ מושן (כולל מידול ,שיידינג,
בניית סטים/בובות ועד)
שחקנית  /במאית /מפיקה
אנימטור
מפיק  /ע.במאי  /במאי
סטודנט לקולנוע
בימוי ,עריכה ,צילום ,אנימציה
מפיק  /מפיק בפועל  /מנהל הפקה
תסריטאית במאית עורכת
תסריטאית ושחקנית
תסריטאי
במאי/תסריטאי/עורך
תסריטאית ,במאית
צלם  /עורך
מלחין מוזיקה לקולנוע
צלם  /עורך
תסריטאית ,שחקנית
אמנית וידאו ארט וצילום ,השגרירה של ״קנון״
בישראל ,פרט לצילום גם מביימת ועורכת וידאו
במאית ,צלמת קולנוע ,עורכת וידיאו.
סטודנט לקולנוע
צילום ועריכה

ניידת עם רכב .עצמאית .בעלת
ניסיון במשחק מול מצלמה .גובה
 .1.56עינים חומות .בהירה .נראית
בת  .35 -30יכולה לשלוח תמונות
בהתאם לצורך

גם עורך ומעצב פסקול לקולנוע בעל
נסיון של  15שנה.

www.dafnatal.com
https://adisav.wixsite.com/adis
av/copy-of-1

87

יגאל סימנטוב

88

עומר דאידה

89

זהר דדון

 ysimantov88@gmail.comשדרות

 Omerd2055@gmail.comפ"ת
 zohar346@gmail.comשדרות

עורך ובמאי ,תיעודי ועלילתי כאחד

צלמת ועורכת
סטודנטית לקולנוע

90

ברית ליבוביץ

 Brit.kms@gmail.comמשאבי שדה

במאית ועורכת

91

דרור עציוני

 etzionid@gmail.comכפר סבא

מלחין מוזיקה

92
93
94
95
96

ליאורה לנדזבאום
ליאנה מימרן אוסדון
מיקה קלדרון

סטודנט לקולנוע לקראת סיום
במכללת ספיר ,מתגורר בשדרות
ויישובי עוטף עזה כבר כ 8-שנים.
במקור מבאר שבע.
אני סטודנטית שנה חמישית
במכללת ספיר ,גרה במושב חלץ
בשנתיים האחרונות (לא העברתי
בת.ז)
סטודנטית שנה שלישית לקולנוע
במכללה האקדמית ספיר.
עורכת בפרימייר ובעלת ידע בסיסי
באפטר אפקטס
פתוחה להצעות עבודה גם
בתפקידי הפקה נוספים
מעבר לבימוי ועריכה יש לי ניסיון גם
בניהול תסריט ,צילום,
ארט,הלבשה ,ע.במאי .מצרפת פה
את תיק העבודות שלי:
https://britkms.wixsite.com/portfoli
o

הערות :רשום בת.ז בכפר סבא אך
גר בקיבוץ דורות בשער הנגב.
האתר שלי עם מוזיקה לדוגמא
https://www.droretzionimusic.com/

נבו יעקובוביץ'
עמית איטח

blackvivacedragon@gmail.com
lianamimran@gmail.com
mikakalderon@gmail.com
nevo85@gmail.com

amititii2312@gmail.com

שדרות
שדה יואב
קיבוץ בארי
באר שבע
נתיבות

הלחנה ועיצוב פסקול

מפיצה ,מפיקה
מפיקה בפועל
הפקה ,הפקה בפועל ,צילום דוקומנטרי
שחקנית

ניסיון של עשור בעולם ההפקות.

