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מלחמה על הבית (2022) רשת 13 
אלון בן דוד חוזר בפרויקט תיעודי מיוחד ל”חומת מגן“ במלאת 20 שנה למבצע.

ליגה ג‘ (2022) כאן 11 
  הסדרה הדוקומנטרית המביאה את סיפורה של ליגה ג‘ - הליגה התחתונה בכדורגל הישראלי,

 שם נלחמים האנשים מהפריפריה הנשכחת של ישראל שהכדורגל עבורם הוא הרבה יותר ממשחק,
אלא הסיכוי האחרון להצליח ולייצר משמעות.

HOT8 (2021) המדריך לג’נטרפיקציה
 סדרה עטורת שבחים המתארת, את התהליך בו המעמד הבינוני עובר לגור בשכונות עניות ובכך

 ביפו, השילוב הבין מעמדי והמתח בין הזהויות הלאומיות הופך את התהליך לנפיץ במיוחד.
סדרה זוכת פרס הפורום הדוקומנטרי לסדרה הטובה ביותר 2021.

מועמדת לשני פרסי אקדמיה: הסדרה הטובה ביותר ועריכה בסדרה תיעודית 2021 .  

האזרח גואטה (2019) כאן 11 
חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה יוצא לטפל בעוולות ועיוותים אשר פוגעים בציבור ופונה

אל האנשים שבכוחם לשנות את המצב - פוליטיקאים, פקידי הציבור ואנשי הסקטור הפרטי

פיניטה לה קומדיה (2018) סרט קולנוע עלילתי
”מאחורי הקלעים“ של סט קולנועי של סרט העוקב אחר חייו ומותו של המלחין בטהובן.

77 דקות, בימוי: ויקטור בראון, שחר צפניה שחקנים: אסי דיין, אקי אבני, הגר טישמן, גיא לואל
מועמד לפרס האקדמיה לשחקן המשנה הטוב ביותר

צ’יקומאדרה (2018) סרט עלילתי קצר
צ’יקו, סוכן מוסד לא שגרתי מגיע ליפו. חרטות העבר מחברות בינו לבין רובי, הגבר הערבי

שנשלח להרוג כדי להשיג פנקס רשימות מסתורי.
בימוי: לביא ונונו, שחקנים: מיכאל מושונוב, פיראס נסאר

מראות (2017) סרט דוקומנטרי
פרוייקט מיוחד לפסטיבל דוקאביב נגב (במאים שונים) 

בהנחיית רובי אלמליח ומיטל אבוקסיס.

2016

השפיץ (2016) ערוץ 10 וערוץ האוכל
תכנית אוכל דוקומנטרית קומית

YidlifeCrisis (2016) סדרת רשת
סדרת רשת קנדית 
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השכלה
B.F.A 2005-2009 המחלקה לקולנוע וטלויזיה במכללה האקדמית ספיר תואר

ACC-Grannot 2002-2003 המכללה לתקשורת ופרסום, קורס קופירייטינג 

ידע טכני 
Avid Media Composer
DaVinci Resolve
Premiere Pro
After effects
Photoshop

מיומנויות משניות
תסריטאות, קופירייטינג, צילום, הקלטת סאונד

שפות
עברית, אנגלית

נסיון נוסף
 2022  מורה לעריכה בתכנת ”פרמייר“ ב”בית הבאר“

2011  תסריטאי בקשת 12
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