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אליאב לילטי
במאי קולנוע וטלוויזיה
בוגר החוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת ת"א.
" - 2018שובו של האח הגדול"  .רשת .דוקומנטרי על תופעת האח הגדול 30 .דק'
2017-18
בימוי "שיר כאב" סרט דקומנטרי על חיי מאיר אריאל עבור "יס דוקו"
2015-16
בימוי סדרה דוקומנטרית בת  3פרקים עבר ערוץ  8על חיי אפרים קישון המבוססת על ספרו של ירון
לונדון "דו שיח ביוגרפי"
צילום ובימוי –"התנערות" סרט דוקומנטרי העוקב אחר המאבק של עו"ד ברק כהן והתנגדות אזרחית
בישראל.
כתיבת פיצ'ר עלילתי" -האלגוריתם הגנטי" בתמיכת קרן הקולנוע הישראלי.
2011-14
במאי "כך ראינו" סדרה דוקומנטרית המבוססת על סרטים ביתיים שצולמו בארץ משנות ה 30 -ועד סוף
שנות ה 70 -בתמיכת קרן גשר ,הקרן החדשה ,קרן אבי חי והרשות השנייה ובהפקת "עלמה הפקות".
הסדרה אף הוסבה לסרט בן  100דקות עבור פסטיבל ירושלים .הסרט הוקרן בהצלחה רבה
בסינמטקים ברחבי הארץ בפילם פורום בניו יורק ובפסטיבלים שונים ברחבי העולם .הסדרה הוקרנה
במהלך ספטמבר  2013בערוץ " .10כך ראינו" מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר בתחרות "פורום
היוצרים הדוקומנטרים"
במאי "מעשייה אורבנית" פיצ'ר עצמאי – .הסרט הוקרן בסינמטק ת"א במשך  3חודשים ואף השתתף
ב FTFבניו יורק ובפסטיבלים נוספים.
במאי "אקסטרים מייקאובר" עבור ערוץ .10
2007-10
במאי "אבודים" -סדרה דוקומנטרית בהנחיית צופית גרנט עבור "רשת" ערוץ .2
במאי "מקצועות" -דוקומנטרי בהנחיית טלי מורנו עבור "קשת" ערוץ .2
במאי ראשי "פרוייקט מסלול" עבור "רשת" ערוץ .2
במאי "חקירה פנימית" -מיני סדרת מתח בת  4פרקים בכיכובה של ענת ווקסמן עבור "יס" ,בהפקת
"יולי אוגוסט".
במאי "אפס בהתנהגות" -סדרה דוקומנטרית בת  8פרקים בהפקת "ארצה הפקות" עבור "רשת",
ערוץ 2
2001-07
מנהל קריאייטיב במחלקת פרומו "שידורי קשת" -אחראי על קידום מרבית תכניות "קשת" המרכזיות,
השקת וקידום ערוץ "ביפ" ואתר "קשת" .קמפיינים שביים וניהל קריאייטיבית זכו בפרסים בארץ ובחו"ל.
עריכה "סימן משמים"" ,מלאך ההיסטוריה" ו"גם בתוך עמכם אני חי :שיחות עם עזמי בישארה" .סרטים
תיעודיים ,במאית -אריאלה אזולאי.

1/2

תסריט ,בימוי ועריכה "יש לי חלום"" ,שלוש דקות לארבע" -סרטים קצרים במסגרת פרויקט מבטים,
עבור פסטיבל ירושלים.
תסריט ,בימוי ועריכה "המון לא מלוכד נשלט ביתר קלות" -וידאו ארט ,תערוכת יחיד בגלרייה "היינריך
בל".
1992-01
במאי פרסומות ופרומואים עבור כל ערוצי הטלוויזיה.
במאי תשדירי בחירות  1999ובחירות  2001עבור אהוד ברק וקמפיין מפלגת העבודה.
במאי "מכירת חיסול" -דרמה 50 ,דקות ,פילם  16מ"מ .נרכש לשידור על ידי "קשת" ערוץ .2
במאי "זבנג" -העונה הראשונה 5 .פרקים ,סדרה קומית עבור " קשת" ,ערוץ 2
במאי "דו"ח איבגי סוויסה" 3 -פרקים ,סדרה מוקומנטרית עבור הערוץ הראשון
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