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אבנר ברנהיימר
תסריטאי ,סופר ועתונאי
תסריטאות טלוויזיה וקולנוע
הטלוויזיה עבור Paper planו  Topkapi Seriesמול בפיתוח דרמה סדרת 2020 loves of my life
ההולנדית יוצר ותסריטאי
 2020פיתוח סדרת דרמה )אמסלם ההומו  -שם זמני( עבור יס יוצר ותסריטאי
 2020יש לה את זה )קשת( סדרת דרמה עונה ) 2בהקפאה( יוצר ותסריטאי
 2020שקשוקה סדרת ילדים לתאגיד כאן  20פרקים יוצר ותסריטאי ראשי
 2020מקיף מילאנו סדרת נוער לתאגיד כאן  30פרקים יוצר ותסריטאי ראשי
- Executive Producer Creative Consultantו יוצר 2019 "Until The Wedding" , abc ,
" 2018ברנוער" סדרת דוקו-דרמה בת  3פרקים )קשת( ,יוצר ,תסריטאי ועורך ראשי .תאריך שידור יוני
2018
" 2018יש לה את זה"  -סדרת דרמה רומנטית קומית  12פרקים )קשת( יוצר ותסריטאי ראשי
" 2017-18כיפת ברזל"  -סדרת דרמה בת  16פרקים ,שתי עונות )קשת( ,יוצר ,תסריטאי ועורך תסריט
" 2017-2018אמת" )שם זמני( – רומן בכתיבה עבור הוצאת "תכלת" ,עורכת ראשית עינת ניב ,עורכת
הספר שירה חדד.
חברת של  EKOפלטפורמת עבור באנגלית אינטראקטיבית סדרה פיתוח 2017-2018 Truths,
אינטרלוד ע"פ הרומן" ,אמת".
" 2014אמא ואבאז ,עונה  – "2סדרת דרמה קומית 12 ,פרקים )הוט( יוצר הסדרה ותסריטאי ראשי
)העונה נכתבה אך לא הגיעה לצילומים(
" 2014מלכים ג'" – סדרת דרמה ע"פ ספרה של יוכי ברנדס ,התנ"ך מנקודת המבט של מיכל בתו של
שאול המלך ,שלב פיתוח ,תסריטאי ראשי
" 2013אמא ואבאז" – סדרת דרמה קומית 12 ,פרקים )הוט( ,זוג גברים ורווקה סטרייטית מביאים
ביחד ילד במודל של "הורות משותפת" .יוצר הסדרה ותסריטאי ראשי
" 2013לך לך" – סרט קולנוע ,תופעות פוסט-טראומה אצל מהגרים ישראלים בלוס אנג'לס ,פיתוח
קרן רבינוביץ'
" 2013בלו נטלי ,עונה  – "2סדרת דרמה 6 ,פרקים )יס( יוצר הסדרה ותסריטאי ראשי
" 2010בלו נטלי" – סדרת דרמה 12 ,פרקים )יס( ,משפחה מהמעמד הבינוני מסתבכת בעולם הסחר
בנשים .יוצר הסדרה ותסריטאי ראשי
" 2010עד החתונה ,עונה  – "2סדרת דרמה 12 ,פרקים )ערוץ  (2יוצר הסדרה ותסריטאי ראשי
" 2009מסכים ,עונה  – "2סדרת דרמה 25 ,פרקים )יס( תסריטאי
" 2008עד החתונה" – סדרת דרמה 12 ,פרקים )ערוץ  ,(2סיפוריהם של חמישה זוגות ורווקה אחת,
בני משפחה וחברים ,בשלבים שונים של מערכות היחסים .יוצר הסדרה ותסריטאי ראשי
" 2007מסכים" – סדרת דרמה 25 ,פרקים )יס( ,מערכות יחסים דרך האינטרנט ,תסריטאי
" 2007הנרגנים" – סדרה דוקומנטרית 8 ,פרקים )יס דוקו( ,משתתף
" 2005פיק-אפ" – סדרה קומית יומית 100 ,פרקים )ערוץ  ,(10קורותיה של חברת תעופה לואוקוסט ,יוצר הסדרה ,תסריטאי ועורך אמנותי
" 2005מה אתה סח" – סרט טלוויזיה )ערוץ  (2תסריטאי ע"פ סיפור קצר של גפי אמיר .מספר חברים
נפגשים לברביקיו ביום הבחירות לכנסת.
" 2002יוסי וג'אגר" – סרט קולנוע ,תסריטאי
" 1996פלורנטין ,עונה  – "1סדרת דרמה )ערוץ  ,2טלעד( ,צעירים ירושלמים ואחרים מהגרים לתל
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אביב ,תסריטאי
עורך תסריט
" .2018חרדה" ,פיתוח סדרת דרמה של אמיל בן שמעון ל"כאן"
" 2017כיפת ברזל" ,סדרת דרמה 12 ,פרקים )קשת(
" 2015הרוסים" ,סדרה קומית 12 ,פרקים )ערוץ עשר(
 2010-2016פיתוח ועריכת סדרות טלוויזיה ב"סם שפיגל"" ,סמינר הקיבוצים" ו"סדנאות הבמה"
עיתונאות ,תקשורת כתובה ואלקטרונית
 -2009היום ,כותב למדור דעות עיתון "הארץ".
 2006-2009בעל טור אישי וכתב ב"מוסף הארץ ,עיתון הארץ"
 2001-2004עורך ראשי ,תוכנית האירוח "פגישה לילית עם קובי מידן" )ערוץ (2
 1996-2006כתב בכיר וסגן עורך ב"מוסף  7ימים ,ידיעות אחרונות"
 1999-2001שליח "ידיעות אחרונות" לחוף המערבי ,ארה"ב
 1989-1996עיתונאי וכתב מוספים ב"מעריב"
ניהול צוותים ופרויקטים
 2008-2018כיוצר ותסריטאי ראשי ,מאז "עד החתונה" ועד היום ,מנהל צוותי כתיבה ,מפקח על
ההפקה ,על קשר עם ערוצי השידור ,מול מנהלי התוכן והמנכ"לים .כיוצר אני רואה את עצמי מנהל
הפרויקט כולו –  ,runer showמשלב הכתיבה ועד סוף העריכות ויחסי הציבור והשיווק של הפרויקטים.
 2001-2004כעורך ראשי של קובי מידן ,ניהול עורך משנה ,צוות תחקירנים והפקה
 1996-2006עורך בידיעות אחרונות ,תכנון ,ניהול צוות והכוונה של כעשרים עיתונאים
 1985-1987מפקד גף חשבי יירוט ביחידת בקרה אווירית במצפה רמון .ניהול ופיקוד על גף של 40
חיילים.
ספרות
" ,2017-2018אמת" ,רומן בכתיבה עבור הוצאת "תכלת" ,עורכת ראשית עינת ניב ,עורכת שירה חדד
" 2013 ,2005אתה אוהב אותי" – ספר פרוזה בהוצאת "חרגול-עם עובד" ,עורך אלי הירש )מבוסס
על טורים מעיתון "הזמן הורוד" ,יצא במהדורה ראשונה ומהדורה שנייה עם תוספות(
פרסום
 2015-2016כתיבת פרסומות עבור משרד הבריאות )לפ"מ(
פעילות אקדמית
 -2014-2020מרצה בסמינר הקיבוצים ,בית הספר לאמנויות ,החוג לתקשורת
 -2014-2020מרצה לתסריטאות ופיתחו סדרות דרמה ,בבית הספר סם שפיגל ,לקולנוע וטלויזיה
ירושלים
 2018-2019מרצה קורס פיתוח סדרות ,החוג לקולנוע וטלוויזיה ,אוניברסיטת ת"א
 2013-2020מרצה לתסריטאות ב"סדנאות הבמה" ,ת"א
 2010-2014מנחה פרויקטי גמר בתסריטאות ,בבית הספר "סם שפיגל" ליצירה קולנועית ,י-ם
 2014מרצה אורח ,קורס "דרמה ישראלית" )ד"ר איתי חרל"פ( ,החוג לקולנוע וטלוויזיה ,אוניברסיטת
ת"א
 2014מרצה אורח ,קורס "מסינופסיס לסדרה" )גב' רונית וייס ברקוביץ'( ,החוג לקולנוע וטלוויזיה,
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אוניברסיטת ת"א
 2003-2014מרצה במסגרת "סל תרבות" ,חברת המתנ"סים משרד החינוך
פעילות מקצועית
 - 2018יו"ר דירקטוריון תל"י ,חברת התמלוגים של במאים ותסריטאים
 2015-2018חבר דירקטוריון תל"י
 - 2014חבר הנהלת איגוד התסריטאים
 – 2014יועץ בוועד למלחמה באיידס
 2019-2013חבר ועדת ביקורת איגוד התסריטאים
פרסים
 2014פרס מיוחד על תרומה לנראות להט"בית בטקס פרסי המדיה
 2014אמא ואבאז סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר בטקס פרסי המדיה
 2002פרס האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה על תסריט "יוסי וג'אגר"
 2003פרס "חביב הקהל" עבור תסריט יוסי וג'אגר ,פסטיבל טורינו
"אגר'וג יוסי" כתיבת על 2003 GLAAD Award
מועמדויות לפרסים
 2014האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה ,פרס תסריטאי "בלו נטלי ,עונה "2
 2014האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה ,מיני-סדרה הטובה ביותר" ,בלו נטלי ,עונה "2
 2011האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה ,פרס התסריטאי "בלו נטלי"
 2008-2010האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה ,פרס התסריטאי "עד החתונה" ,עונה 1-2
כנסים
 2013מרצה" ,מודל המשפחה בסדרה אמא ואבאז" ,ב"לגדל במשפחה אחרת – נקודת מבט מחקרית
ואישית על הורים וילדים במשפחות גאות" ,7.3.13 ,יו"ר פרופ' תלמה לייבל ,ביה"ס לפסיכולוגיה ומרכז
אדלר לחקר ההתפתחות ,אוניברסיטת ת"א
לימודים
 2015קורס דירקטורים ,אוניברסיטת בר אילן מרכז השתלמויות
בית ספר יסודי "הוברמן" בפתח תקווה
בית ספר תיכון "ברנר" בפתח תקווה
2000 Writing program, UCLA
 1989-1995החוג לתורת הספרות הכללית והחוג לספרות עברית ,אוניברסיטת תל אביב
שירות צבאי
" 1984-1987חשב ירוט" ביב"א  ,509ומפקד גף ,חיל האוויר ,מערך בקרת אוויר ,מצפה רמון .דרגת
שחרור לאחר שירות מילואים מלא ,רס"ל.
אישי
אבנר ברהיימר גדל בפתח תקווה .נולד בקיבוץ גברעם ,19/8/66 ,לנעומי ,עולה חדשה מטרנסילבניה
ושמואל ,יליד הארץ .אח בכור לאופיר ברנהיימר .מאז  1989במערכת יחסים זוגית עם בן זוגו ד"ר ערן
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נוימן )ראש בית הספר לאדריכלות באוניברסיטת ת"א( .גר בתל אביב .ביחד עם רות פלמון הם הורים
ליואל ,בן  12ואמיתי בן שלוש .כלב בשם גולד.
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