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                                                                                                                      היזיוולט תורדס / עונלוק יטרס

 היזיוולט )1 הנוע( ספאנ
 עשפ-המרד

 2021 לארשי Varricam LT סמליפ וסרג וב וד דומח ןולסיימ :יומיב

 היזיוולט )2 הנוע( תוכלמ
 עשפ-המרד

 גרומ יתיא :יומיב
 דייז לג        

 2021 לארשי Alexa Mini  ןייש לומדנא

 )2 הנוע( הדואפ
 )טינוי דנקס ישאר םלצ(

 היזיוולט
 ןשקא-המרד

 רימש םתור :יומיב
 )טינוי.ס( רחס ןד        

NETFLIX / ילוסאנב תאיל  Alexa Mini 2018 לארשי 

 םש אל ,הפ אל
  ריפוא יסרפל תויודמעומ 12 *
  ,הפיח ,וטנורוט :םילביטספ *
 סגנירפס םלאפ ,ןאיטסאבס ןאס  

 עונלוק
 המרד

 2017 לארשי Alexa Plus    סמליפ וסרג וב וד דומח ןולסיימ :יומיב

HIT AND RUN )1 הנוע( 
(Camera Operator) 

 היזיוולט
 ןשקא-המרד

 רימש םתור :יומיב
 רקראב קיימ        

NETFLIX / תוקפה הקבא׳ג  Alexa Mini LF  ב״הרא/לארשי 
2021 

התייה אל וז הבהא  עונלוק 
 ירטנמוקוד

 יתפרצ הימ :יומיב
             

 2020 לארשי      Alexa Mini                  רעס רינ

 היזיוולט )1 הנוע( חפסנה
 המרד

 דוד-ןב ילא :יומיב
             

 2020 לארשי Alexa Mini          יאקרב יריאמה טובא

 היזיוולט )4 הנוע( תורבח
 הידמוק

 רטע ןב יש :יומיב
         

 2018 לארשי Sony F5 תוקפה סורג באוי

 היזיוולט )4 הנוע( ףופצ
 הידמוק

 2021 לארשי Sony F5 תוקפה סורג באוי סוכרמ ילטנ :יומיב

EXCISION  
 

 2012 סנאדנאס לביטםפ *
 עונלוק
 המיא-המרד

 2012 ב״הרא BXR Productions RED MX/EPIC סטייב דרא'ציר :יומיב

 ןפיצרמ לש םיחרפ
 סרפ הכוז :2014 םילשורי לביטספ *
 רתויב בוטה יאמצעה טרסה

 עונלוק
 המרד

 2014 לארשי Sony F3 תוקפה סמליפ זאט ןורדלק םדא :יומיב

 )1 הנוע( רהה ירוחאמ
 )טינוי דנקס ישאר םלצ(

 היזיוולט
 המרד

 ליאו ובא קיפואת :יומיב
 )טינוי.ס( רחס ןד        

 2021 לארשי Alexa Mini םיטרס לבאר

 )הממחה( סואה ןירג
 )טינוי דנקס ישאר םלצ(

 היזיוולט
 המרד

 ןמ ןימא :יומיב
 )טינוי.ס( זפ באוי        

/ NETFLIX תוקפה סטאנ     Sony F5   2018 לארשי 

 שדחה רוחשה
 11 ןאכ :הצפה *

 עונלוק
 ירטנמוקוד

 2020 לארשי  Canon C100             גרבנזור זעוב גרבנזור זעוב :יומיב

 השוב ילב
 8 ץורע ,םילבכ טוה :הצפה *

 עונלוק
 ירטנמוקוד

 2014 לארשי  Canon 5D               8 ץורע/תוקפה הנד יש ןרוא :יומיב

PATROLMAN P  
 )ב"הרא( Direct TV :הצפה *

 עונלוק
 ירטנמוקוד

  Motherload Films             יחרזמ ודיע :יומיב

 

                   HD/SD  2013 ב"הרא 

GOODBYE TERESIENSTADT 
 )לארשי טינוי ישאר םלצ(

 עונלוק
 ירטנמוקוד

 2015 לארשי       STV Productions                Canon C-300 וקיר'ג ןתנו'ג :יומיב

 עקר תולוק
 )טינוי דנקס ישאר םלצ(

 עונלוק
 המרד

 2018 לארשי         UCM Productions                       Alexa ןמור ינגבי :יומיב

 ימוטא לפאלפ
 )טינוי דנקס ישאר םלצ(

 עונלוק
 הידמוק

 2015 לארשי UCM Productions Alexa לואש רורד :יומיב

 םיקחשב הקתפרה
 )טינוי דנקס ישאר םלצ(

 עונלוק
 הידמוק

 2017 לארשי        UCM Productions     Alexa ץפח רואיל :יומיב



 

 
 

                                                                                                                      תימדת / תומוסרפ

 2020 לארשי Alexa Mini תוקפה ׳ץבוניצ םייח :הקפה ׳ץיבוניצ םייח :יומיב םינורזמל תמוסרפ םיובלדנמ

Waves Submarine הקפה ןוליש יסוי :יומיב הקיזומ תרבחל תמוסרפ: Waves Audio Ltd Sony FS7 2019 לארשי 

Waves Bass Fingers הקפה ןוליש יסוי :יומיב הקיזומ תרבחל תמוסרפ: Waves Audio Ltd Sony FS7 2019 לארשי 

 תוקפה סרבס :הקפה ןמדלפ רימא :יומיב טרופס ידגב תמוסרפ  סר׳צקס
 סרבס :םוסרפ

Canon C-100 2017 לארשי 

 תוקפה D9 :הקפה בונושומ לאכימ :יומיב בכר תמוסרפ זא'ג הדנוה
 ןוסקירא-ןאקמ :םוסרפ

Sony FS7 2015 לארשי 

 תוקפה D9 :הקפה בוטנבא יעור :יומיב הפועת תרבחל תמוסרפ סנזיב לעלא
 ןוסקירא-ןאקמ :םוסרפ

Sony F5 2015 לארשי 

 תרבחל תומוסרפ תרדס 'ץיווס
 בכר תריכמ

 הידמ יטיס :הקפה בואט ירמוע :יומיב
 ןוסקירא-ןאקמ :םוסרפ

Arri Alexa 2015 לארשי 

 תרבחל תומוסרפ תרדס "המראק" הציפ סונימוד
 הציפ

 הידמ יטיס :הקפה בואט ירמוע :יומיב
 ןוסקירא-ןאקמ :םוסרפ

Sony F5 2015 לארשי 

  תרבחל תומוסרפ תרדס םילוטיט
 םילותיח

 רקיימשנייפ :הקפה בואט ירמוע :יומיב
 ןוסקירא-ןאקמ :םוסרפ

Sony F5 2015 לארשי 

 תרבחל תומוסרפ תרדס דראק טפיג ילאירזע
 םינוינק

 תוקפה תראפת :הקפה בונושומ לאכימ :יומיב
 סיסילבופ :םוסרפ

Sony F5 2015 לארשי 

 ,לייבומ הד ןולס – רסיק ןבא
  ונאלימ

  בוציע טקיורפל טרס
 

 2016 הילטיא Recalcati Multimedia, Italy Sony F55 בוטנבא יעור :יומיב

 2015 לארשי Canon 5D םיטפסנוק תיב יבנלא בוטנבא יעור יומיב ינוטקטיכרא תימדת וקוד  Wallpaper/רסיק ןבא

 הלכשה

 2009-2011 ב"הרא עונלוק םוליצב (MFA) ינש ראות סל'גנא סול ,(AFI) עונלוקל יאקירמאה ןוכמה

 2003-2006 ב"הרא )ןאקיד ןייטצמ( היזיוולטו עונלוקב (BFA) ןושאר ראות (NYU Tisch) קרוי וינ תטיסרבינוא

                                                                                                                      םיסרפ / הרכה

 2017 לארשי                                                       ״םש אל ,הפ אל״ טרסה רובע עונלוקל הימדקאה לש ״רתויב בוטה םוליצה״ סרפל דמעומ – ריפוא יסרפ

 2015 לארשי                                                     א"ת ימואלניבה םירצקה םיטרסה לביטספ ,"וליאכב ישעת" טרסה רובע – רתויב בוטה םוליצה סרפ

  היזיוולטו עונלוקל תילארשיה הימדקאה רבח

   עונלוקל תיאפוריאה הימדקאה – EFA רבח

  לארשיב היזיוולטו עונלוקב םידבועה דוגיא – ט"קא רבח

  תירגלובה םימלצה תדליג – BAC רבח

  תיאפוריאה םימלצה תייצרדפ – IMAGO רבח

 2011 ,2012 ב"הרא דווילוה ן'זיואנאפ – Panavision New Filmmakers Grant סרפ

 2006 ב"הרא קרוי וינ תטיסרבינוא ,םידומילב תונייטצה רובע – Founders' Day Award סרפ

 2018-2021 ב"הרא םינמאל תיתרקויה הדובעה תזיו – (O-1 Visa) ב"הרא ןמא תזיו

                                                                                        הירגלוב חרזא – יפוריאה דוחיאה ןוכרדב קיזחמ


