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ז.מקום מגורים בתל"דואשם משפחה+שם
מאיישת בתחומי הפקות /מקצוע שאני מאייש

קולנועיות
הערות מהנרשמים

צלם טלוויזיהעזוזamosuza@walla.co.ilעמוס גוטאה1

במאינתיבותasherq3@gmail.comאשר חמיאס2

תסריטאי, במאינתיבותnadav.mishali@gmail.comנדב מישעלי3

צילוםמצפה רמוןdanielbear@gmail.comדניאל בר4

במאית ותסריטאיתמצפה רמוןelian6216@gmail.comאליען לזובסקי5

ארט והלבשה, צלמת סטילס, במאיתקיבוץ ברור חילhila260687@gmail.comהילה אמיר6

קיבוץ ברור חילn0544672972@gmail.comין'ניר דבורצ7
מפיק ובמאי של סרטים דוקומנטריים בנוסף 

.עורך ומצלם וידאו עם ציוד מקצועי

תדמית/ עלילתי / צלם דוקומנטרי מושב גיאהyaronwn@gmail.comירון וינשטיין8

ניהול תסריט/ במאי.ע/ תסריטאית/ במאיתצוקיםamit4790@gmail.comעמית שמיר9

מקליט ולפעמים גם עורך- איש סאונדקיבוץ רוחמהdvortchin@gmail.comין'אלעד דבורצ10

בימוי ועריכת וידיאומצפה רמוןTaimorris1994@gmail.comטאי מוריס11

nogad66@gmail.comנגה דקל12
אבל עברתי ,  ז.חיפה בת

לגור במצפה רמון
.כותבת, עורכת, במאית

באר שבעshirhori@gmail.comשיר חורי אבו13
- תסריט , תחקיר, עריכה, צילום, בימוי

דוקומנטרי

במאי/צלם מושב ניר ישראלtakomri@gmail.comעומרי תקוע14

עורך תסריט/תסריטאיהרצליהtomappel@hotmail.co.ilתום אפל15

במאי ותסריטאיבאר שבעmosheyo25@gmail.comמשה יוחננוב16

.ומוסיקה- אשת פסקולנתיבותzoharbuzaglo94@gmail.comזוהר בוזגלו17

.מלהקת ותחקירנית, במאית, תסריטאיתכפר עזהronitlevv@gmail.comרונית איפרגן 18

הפקה/ארט/צילוםרוחמה/תל אביב יפוella.dagan7@gmail.comאלה דגן19

תסריטאית, במאיתמושב מסלולmorhanay@gmail.comמור חנאי20

עורך ובמאי, מלחין פסי קול לסרטיםמושב יכיניavihai234@gmail.comאביחי דסקל21

 אילתyls22469@gmail.com ירון לוי סבג22
בעל בית ספר למשחק ,תסריטאי. במאי. שחקן

מורה למשחק-להיות

מפיקה בפועל, מפיקהעין יהבlianavidan@gmail.comליאן אבידן איזיקסון23

במאיתקיבוץ רביביםtzilaknoll@gmail.comצילה גולן24

קולנוע מדרום- מאגר צוות ושחקנים 

-ניתן להירשם למאגר בקישור 

-ל "ניתן לפנות בדוא- לצאת מהמאגר / במידה שאתם רשומים ומעוניינים לשנות את הנתונים 

.מוזמנים לפנות ולבקש במידה שאין מענה במייל, מספרי הטלפון שמורים אצלנו

.הנתונים הם כפי שנמסרו על ידי הנרשמים
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מצפה רמוןcamilla@the-set-filmstudio.comינס'קמילה בצ25
מנהלת סטודיו - צלמת /מפיקה/עורכת/במאית

הפקות

צלם כולל ציודקיבוץ יד מרדכיronmanne2@gmail.comרון מנה26

בימוי, הפקה, עריכה, צילוםמושב תאשורjaurehila@gmail.comהילה ז׳ורה27

.תאורה. ע, סאונד. ע.  במאישדרותdorbanp@gmail.comגל נעים28

.הפקה. מפיקהשרשרתZookii259@gmail.comרחלי מימון29

באר שבעdkla.ezra@gmail.comדקלה עזראי30

תאורן.ע, תאורן, פוקוס פולר, צלם.ע, צלם, במאיגן יבנהasafshavit2@gmail.comאסף שביט31

תסריטאיקיבוץ רביביםod10@walla.comעודד גולן32

יוצרת/ שחקנית באר שבעtslil1989@gmail.com'ג'צליל חג33

עוזרת הפקהבאר שבעelooz72@gmail.comבר אילוז34

צלם, עורך, שחקןבאר שבעyagelshukrun@gmail.comיגל שוקרון35

שחקנית קומית ודרמטיתכוכב מיכאלyhali77@gmail.comיהלי חנדרוס דגמי 36

שחקנית ותסרטאיתבאר שבעoritazri@gmail.comאורית עזרייב 37

תסריטאי, עורך, צלם, במאירביביםnitayp@gmail.comנתאי פרץ 38

שחקניתקיבוץ אילותnaamaarmon@yahoo.comנעמה ארמון39

עורך ויועץ תסריט, לקטור, יוצר, מפיקקיבוץ גביםhagfilms@gmail.comחגי ארד40

צלם, תסריטאי, עורך, במאי, מפיקמצפה רמוןnadavbenisrael@gmail.comנדב בן ישראל41

תסריטאיתמצפה רמוןrabedr@gmail.comרחלי בן דרור42

תסריטאית, שחקניתמצפה רמוןilanitbyd@gmail.comאילנית בן יעקב43

הפקהמצפה רמוןgilgilz@gmail.comגילי רוזנפלד ביטון44

מפיקברור חילronenbalzam@gmail.comרונן מכליס בלזם45

טכני/פוסט פרודקשיין  סאונדזמרתAviranbokobza@gmail.comאבירן בוקובזה 46

אנימטורית דו מימדאילתtomsharir@gmail.comתום דניאלי47

כתיבהמדרשת בן גוריוןayelletben@gmail.comאיילת בן נר48

.צלם, עורך, במאיהזיתmichaamitai@gmail.comמיכה אמיתי49

מפיקה, בימאית, כותבתניר עםoriana2@gmail.comאוריאנה בן אבא גולן50

יוצר דוקומנטרי, מפיק/ במאי  באר שבעborreda.u@gmail.comאורי בורדה51

יוצר קולנוע תיעודי במשך למעלה מ 

סרטי הוקרנו בארץ .  שנים30

השתתפו בפסטיבלים רבים , ובעולם

בכל העולם וזכו בפרסים 

.בינלאומיים

צלם ובמאימיתרeye4pic@gmail.comדוד מיכאל כהן52

עורך/צלם/במאיקיבוץ זיקיםavivperes@hotmail.comאביב פרס53

אנימטורית ומעצבת במון אקטיבבאר שבעbunnybread24@gmail.comיוליה טרכטנברג54
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קיבוץ כפר עזהwemakeswellpix@gmail.comאילון קוטלר55
, ארוכים, סרטים קצרים– במאי , מפיק, צלם

.תדמית
swellpix.co 

צילום ועריכה מושב לכישnitzash100@gmail.comניצן אשוח56

כתיבהבאר שבעarigay.bergher@gmail.comאריגיא ברגר57

מפיק במאי וצלם ניר ישראלmenielias@gmail.comמני אליאס58

תסריטאית ושחקניתאילתchenochayon280@gmail.comחן אוחיון59

מפיק ובמאיאילתtalagassi@gmail.comטל אגסי60

מוזיקאיבאר שבעyuvalpppp@gmail.comיובל פורטל61

גנרליסט, אנימטורקרית גתgilad.r.f@gmail.comגלעד62

שדרותmagrala27@gmail.comאדם מגרלה63
, צייר, שחקן, סטוריבורדר, מעצב, אנימטור

קריקטוריסט

שדרותlauren.sahara1@gmail.comלורן שהרבני64
, ארט דיירקטור וארט אסיסטנט, כראוגרפית

שחקנית ורקדנית

עין הבשורglivnat@gmail.comגיא לבנת65
, שיידינג, כולל מידול)סטופ מושן /אנימטור תלת

(בובות ועד/בניית סטים

מפיקה/במאית / שחקנית באר שבעavivitdirector@gmail.comאביבית שקד66

בעלת . עצמאית. ניידת עם רכב

גובה . ניסיון במשחק מול מצלמה

נראית . בהירה. עינים חומות. 1.56

יכולה לשלוח תמונות . 35- 30בת 

בהתאם לצורך

אנימטורבאר מילכהyonihoow@gmail.comיוני פינקלשטיין67

במאי/ במאי .ע/ מפיק שדרותYehudaiache@gmail.comיהודה עייאש68

סטודנט לקולנועקיבוץ דבירהdanishani.ds@gmail.comדני שני69

אנימציה, צילום, עריכה, בימוימושב תלמיםanaelruth@gmail.comענאל רזניק70

מנהל הפקה/ מפיק בפועל / מפיק שבע- בארdorylevy@gmail.comלוי. דור י71

אני מחפש להגיש לעולם את המנה 

המקומית דרך סיפורים שאינם 

בהם רב , פוסעים בדרך המלך

המגיעים , נסתר על הגלוי

מתמקד . מהמחוזות הקרובים שלנו

בסיפורם של אלה שקולם לא 

, המתגלים במבט השני, נשמע

שואף . שבאיטיות חודרים אל נפש

שנוגע , ליצור קולנוע מאתגר ונועז

בנימים הדקים של הנפש ומרחיב 

את התודעה
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תסריטאית במאית עורכתשדרותromymena@gmail.comרום מנחם72

תסריטאית ושחקניתאילתchenochayon280@gmail.comחן אוחיון73

תסריטאימצפה רמוןelazarmack@gmail.comאלעזר מאק74

עורך/תסריטאי/במאי שדרותorenyosi7@gmail.comאורן אדף75

במאית, תסריטאיתקריית גתhayamo67@gmail.comחיה מושייב 76

עורך/ צלם נתיב העשרהeldadbouganim@gmail.comאלדד בוגנים77

מלחין מוזיקה לקולנועמבועיםDrorsh@drorshiman.comדרור חי שימן78
גם עורך ומעצב פסקול לקולנוע בעל 

. שנה15נסיון של 

עורך/ צלם נתיב העשרהeldadbouganim@gmail.comאלדד בוגנים79

שחקנית, תסריטאיתמושב כוכב מיכאלyhali77@gmail.comיהלי חנדרוס דגמי80

אילתdafnatal7@gmail.comדפנה טל81
השגרירה של ״קנון״ , אמנית וידאו ארט וצילום

פרט לצילום גם מביימת ועורכת וידאו, בישראל
www.dafnatal.com

.עורכת וידיאו, צלמת קולנוע, במאיתבאר שבעsviri342@gmail.comעדי סאב82
https://adisav.wixsite.com/adis

av/copy-of-1

סטודנט לקולנועבאר שבעnserr@post.bgu.ac.ilרנא נסיר83

צילום ועריכהמושב לכישnitzash100@gmail.comניצן אשוח84

תיעודי ועלילתי כאחד, עורך ובמאי שדרותysimantov88@gmail.comיגאל סימנטוב85

סטודנט לקולנוע לקראת סיום 

מתגורר בשדרות , במכללת ספיר

.  שנים8-ויישובי עוטף עזה כבר כ

.במקור מבאר שבע

צלמת ועורכתת"פOmerd2055@gmail.comעומר דאידה86

אני סטודנטית שנה חמישית 

גרה במושב חלץ , במכללת ספיר

לא העברתי )בשנתיים האחרונות 

(ז.בת

סטודנטית לקולנועשדרותzohar346@gmail.comזהר דדון87
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 

, צילום, בניהול תסריט

מצרפת פה . במאי.ע, הלבשה,ארט

:את תיק העבודות שלי

במאית ועורכתמשאבי שדהBrit.kms@gmail.comברית ליבוביץ88
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https://britkms.wixsite.com/port

folio

ז בכפר סבא אך .רשום בת: הערות

.גר בקיבוץ דורות בשער הנגב

האתר שלי עם מוזיקה לדוגמא

https://www.droretzionimusic.c

om/

הלחנה ועיצוב פסקולשדרותblackvivacedragon@gmail.comליאורה לנדזבאום90

מפיקה, מפיצהשדה יואבlianamimran@gmail.comליאנה מימרן אוסדון91

מפיקה בפועלקיבוץ באריmikakalderon@gmail.comמיקה קלדרון92

.ניסיון של עשור בעולם ההפקותצילום דוקומנטרי, הפקה בפועל, הפקהבאר שבעnevo85@gmail.com'נבו יעקובוביץ93

שחקניתנתיבותamititii2312@gmail.comעמית איטח94

דודי יצחקי 95

dudiitz@gmail.com

מתזמר, מעבד, מלחיןבאר מילכה 

בוגר תואר שני של האקדמיה 

מאסטר עם התמחות בהלחנה 

.למדיה ובמה

צלםמצפה רמוןshimkyn@gmail.comשמעון בוקשטיין96

גר , צלם יוצר. שמעון בוקשטיין 

.במצפה רמון 

BAבצילום בצלאל 

 באוניברסיטת תל אביב MFAעושה 

בחוג לקולנוע דוקומנטרי

– קישור לאתר האישי 

www.shibo.co.il

איפור ועיצוב שיערירוחםtehilaseri@gmail.comתהילה גרינצויג97

מושיין גרפיקס, עריכת וידיאו, אנימציהירוחםarapovshahar@gmail.comשחר ארפוב98

צלמת סטילס, מלבישהאילתdeadfish87@walla.comטניה קובלסקי99

עבדתי כמלבישה בסדרות 

ל "סרטים בארץ ובחו/טלוויזיה

,  עברתי להתגורר באילת2018וב

עוזרת , יכולה לעבוד כמלבישה

הפקה או כצלמת

עריכת אפטר– במאי פוסט ברור חילinfo@hoppa.co.ilיונתן קליין100

101
kara@englishfun.netקרה אהרן

.בעלת אולפן הקלטות, מוסיקה מקוריתירוחם
https://pianokara.wpcomstagin

g.com

מפיקה, במאית, תסריטאיתבאר שבעyaelrou@gmail.comיעל רומני102
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baruchalak@gmail.comברוך חלק

קולוריסטאשקלון*
פ "אשקלון לא נחשב נגב ע

*ההגדרה

במאית ועורכתמשאבי שדהBrit.kms@gmail.comברית ליבוביץ88

מלחין מוזיקהכפר סבא etzionid@gmail.com דרור עציוני89

https://britkms.wixsite.com/portfolio
https://britkms.wixsite.com/portfolio
https://www.droretzionimusic.com/
https://www.droretzionimusic.com/
mailto:blackvivacedragon@gmail.com
mailto:lianamimran@gmail.com
mailto:mikakalderon@gmail.com
mailto:nevo85@gmail.com
mailto:amititii2312@gmail.com
mailto:dudiitz@gmail.com
mailto:shimkyn@gmail.com
mailto:tehilaseri@gmail.com
mailto:arapovshahar@gmail.com
mailto:deadfish87@walla.com
mailto:info@hoppa.co.il
mailto:kara@englishfun.net
https://pianokara.wpcomstaging.com/
https://pianokara.wpcomstaging.com/
mailto:yaelrou@gmail.com
mailto:baruchalak@gmail.com
mailto:etzionid@gmail.com
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arigiladop@gmail.comארי גילעד

סטודנט לקולנועשדרות

בעל נסיון בהפקת פרויקטי גמר 

וקליפים

בעל נסיון במשחק
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naorsror@gmail.comנאור סרור

עורךכרגע בשדרות, אילת

" זאב ואיילה"ערכתי את הסרא 

שזכה בפרס הסרט העלילתי הכי 

2021טוב בפסטיבל קולנוע דרום 
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gavrod@faqil.comדוד גברו 

נתיבות
עורך , עורך ווידיאו, במאי, תסריטאי, מפיק

ומקליט פסקול
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etilou6@gmail.com אסתר דהן

שחקנית ותסריטאיתנתיבות

mailto:arigiladop@gmail.com
mailto:naorsror@gmail.com
mailto:gavrod@faqil.com

