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אלעד זכאי
במאי ,תסריטאי ועורך תוכן
יליד תל אביב.1981 ,
בעל תואר ראשון בקולנוע וטלוויזיה בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב.
בימים אלו מסיים תואר שני במסלול בימוי והפקה בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת ת"א.
מלמד קולנוע בתיכון "מוזות" לאומנויות וכן מעביר קורס מעשי ביצירת ווידאוקליפ למוסיקאים (אקו"ם(
כתב וביים את סרט הגמר "בן חוזר הביתה" 27) ,דקות( בכיכובם של ריטה ולי בירן .הסרט הוקרן
בבכורה ביוני  2010במסגרת התחרות הבינלאומית בפסטיבל סרטי הסטודנטים בת"א ולאחר מכן
בפסטיבל הקולנוע בירושלים במסגרת תחרות הסרטים הקצרים ובפסטיבלים רבים ברחבי העולם.
סרטו הקודם " 12) "money bloodדקות( עם אוולין הגואל ואליענה בקייר ,הוקרן בפסטיבל ברלין
) 2009במסגרת הפנורמה( ובפסטיבלים רבים ברחבי העולם.
ביים וידאו קליפים רבים ,ביניהם:
"לב חופשי" ,עבור מוקי
"עץ ירוק מפלסטיק" ,עבור מרגלית צנעני )קליפ השנה  2009ערוץ המוסיקה(
"תקשיבי לי" ,עבור מאיה בוסקילה
"מהמרחקים" ,עבור גלי עטרי
"בואי אמא" ,עבור ריטה
לידר עברי עבור I Kissed A Girl"",
"מארש הדייגים" ,עבור שרון חזיז
"אוויר לנשימה" ,עבור מיכל אמדורסקי
"באה אלי" ,עבור הראל מויאל
"בואי היום" עבור הראל סקעת
כמו כן ערך תוכן וביים ימי צילום ותוכניות טלוויזיה רבות ,ביניהן:
"בא לחדש לכם" – תוכנית עיצוב הבית )"ענני תקשורת" עבור רשת(
פתיח הסדרה תאג"ד )"אולפני הרצליה" עבור יס(
"מעורבבים" – סרט דוקו אישי בהנחיית עינת ארליך ) 60דק'( לרשת )דנה כהן הפקות(
"המהפך  -"2016בימוי ותוכן פינות ") GIRLS ITאבוט המאירי" עבור קשת(
"החופשה המושלמת" – תוכנית טיולים אינטראקטיבית בהפקת ארז דן וליאורה לנדאו )עבור רשת(
"אנחנו" – סדרת דוקו משלימה לריאלטי "הבנים והבנות )"דרסט" עבור ערוץ הילדים(
"וראייטי"  – 2015בימוי כתבות ומערכונים )רשת(
"אין כמו בארץ" -דוקו ריאלטי בשני חלקים על טיולים מאורגנים )דנה כהן עבור רשת(
"רוצים הביתה" -עונה שנייה לתוכנית הנדל"ן בהנחיית ליאת תימור )בבושקה הפקות עבור קשת(
"גיל ריבה"-עונה ראשונה לתוכנית הראיונות )אולפני הרצליה עבור ערוץ (10
"מפונקים" -דוקו ריאלטי בשני חלקים )טושוט סרטים עבור רשת(
"המילה הכי" ו"המקום הכי"– שתי עונות לסדרת הראיונות על השפה העברית )אולפני הרצליה עבור
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הטלוויזיה החינוכית(
"משפחה חורגת" )כל מיני הפקות עבור רשת(
"יום בחיי" 5 -עונות של דוקו-ריאלטי )הוט בידור ישראלי(
) 10ערוץ( יומית צעירים לרצועת תוכן עריכת – EXIT
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