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 2013 -היום 

 מפיק פרסומות, סרטים ותכניות טלוויזיה. עצמאי. ●

 ."מעגלות הפקות"הפקות חברת . 13עם אלון בן דוד, רשת  "לרשימת חיסו"ומפיק בפועל פיק מ ●

 , בימוי טל מיכאל, חברת הפקות מעגלות.11מפיק בפועל "המתמודדים" סדרת תעודה עם ענת גורן, כאן  ●

 , בימוי עידית אברהמי,12"מי ירה בילדי הבר נוער", קשת  -מפיק בפועל שחזורים   ●

 מעגלות. -חברת הפקות  

 , חברת הפקות ביונד קריאטיב23בפועל "מעצבים מדינה", חינוכית מפיק  ●

 , חבקת הפקות ביונד קריאטיב23מפיק בפועל "שירת הסטיקר", חינוכית  ●

 מעגלות,  -,  חברת הפקה 11"משתפים פעולה", כאן  -מפיק בפועל סדרת תעודה  ●

 במאים: דוד אופק, טל מיכאל

 , חברת הפקה מעגלות10, ערוץ מפיק בפועל סדרת תעודה "להישאר צעירים" ●

 .2017תחרות רובינשטיין לפסנתר,  -שידור וצילום  -מפיק בפועל  ●

 , חברת הפקות סנדגfreightosפרסומת חברת  -מפיק בפועל  ●

 " . Mount of Temptation" - Rock Film Productionמפיק בפועל סרט קולנוע  ●

 .הנוטרים, סרט עלילתי קצר למוזיאון הנוטרים -מפיק  ●

 בית הזכוכית, סרט עלילתי קצר על שואת יהדות הונגריה.  -מפיק בפועל  ●

 מפיק קמפיינים פרסומיים ●

, קמפיין בנק הפועלים לצעירים, Spirit of the Danceקמפיין "מהפכה" עם משה פרץ, עמר אדם ו 

הגרלת , קמפיין Xboxמעלות 360קמפיין "ממלכת הצעצועים", קמפיין "החברה לאוטומציה", קמפיין 

 , פרסומת סקיטלס.Orbit - Orbitcar.co.ilעם  C1מכונית סיטרואן 

2015 – 2011  

 קבוצת אורפאן

 ישראל, צרפת, סינגפור, ספרד

מפיק בפועל, מנהל  הקמת מוזיאונים ומרכזי מבקרים .ניהול פרויקטים: מדיה, בינוי ואינטגרציית מערכות. ●

 פרויקטים ומנהל טכני.

ירושלים )בהקמה(, מרכז מבקרים ידיעות אחרונות, פארק  -"אני ירושלים", ממילא  ■

התפלת מים בפלמחים, מרכז  GES פנטזיה, קניון הזהב גינדי, ראשל"צ, מרכז מבקרים

 למורשת הנוטרים, נהלל.

, טולדו ספרד, Time Capsuleהרצלילנבלום, תל אביב,  -מוזיאון לבנקאות, דיסקונט  ■

 מרכז מבקרים ידיעות אחרונות

מרכז הלמידה קבוצת מגדל, פ"ת, הרצלילנבלום, עיריית תל אביב, ישראל היום,  ■

Uvision מועדון "שלך", הסתדרות המעו"ף, מוזיאון נוטרים, נהלל, בנק דיסקונט, בית ,

 העדות, ניר גלים

 הקמת תערוכות ניידות וביתני תצוגה ●

 תקציבים.  תיאום וניהול תהליך התכנון והקמה: לו"ז, תהליכי עבודה, ○

    Air Show Singapore, EuroSatory Parisב  Uvisionחברת ן בית ○
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2008-2011 

 9ערוץ  ●

 9חטיבת החדשות ערוץ  -מפיק ראשי  ●

תפעול וביצוע. הכנת תכניות עבודה ותקציב ניהול החטיבת החדשות: ניהול תקציבי, כ"א,  ○

עובדים. עבודה בסביבה תחרותית  100שנתיים ורב שנתיים וביצוען לכלל החטיבה המונה כ 

 ודינמית.

2009-2010 

 בית הספר הבינתחומי בהרצליה. 

 מפיק ראשי דסק חדשות ניו מדיה ●

העשירי. תכנון, הקמה  כנס הרצליה -הקמת דסק חדשות לכיסוי חדשותי בפלטפורמות ניו מדיה  ○

וניהול התפעול לדסק הראשון מסוגו לכיסוי חדשותי של כנס הרצליה העשירי בפלטפורמות ניו 

 מדיה. תכנון, תפעול ובקרה טכניים, גיוס ותפעול כ"א. 

2006-2008 

NTV Broadcast Company 

 בישראל NTV Broadcast Companyמפיק ראשי לנציגות  ●

 גיוס, העסקה וניהול כ"א מקצועי,ניהול  .NTVלערוץ חדשות הקמת נציגות ישראלית  ○

 תקציבי,תפעול וביצוע. 

2002-2005 

 9ערוץ 

 מפיק בפועל ●

הפקה בפועל של תכניות טלוויזיה, תפעול צוותי עבודה, ביצוע בתנאי לוחות זמנים קצרים,  ○

 סביבת עבודה דינמית מאוד. כמידה בתנאי הרגולציה ותקציב.

 תכניות תחקיריםסדרות דוקו,  ■

 

 
1999-2003 

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 בסוציולוגיה, מגמת לימודי ארגון. BAתאר  ●

1996-1999 

 צה"ל. שירות צבאי מלא. חיל האוויר, תפקיד חובש קרבי.

 
 ברמת שפת אם. -ברמת שפת אם, אנגלית  -שפת אם, עברית  -שפות: רוסית 

 ממליצים:

 דוד אופק, במאי ❏

 , במאית טל מיכאל ❏

 דן זיגמונד, מנכ"ל קבוצת אורפאן ❏

 שגריר ישראל ברומניה, לשעבר  יועץ מדיני לנשיא המדינה. -דוד סרנגה  ❏
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