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ענת זלצר
יוצרת תיעודית בכירה .עורכת ,מפיקה ובמאית של תוכניות וסדרות טלוויזיה תיעודיות עבור
הערוץ הראשון ,ערוץ  ,10ערוץ  ,2ערוץ  8והטלוויזיה החינוכית הישראלית.
בעלת תואר ראשון בהיסטוריה מסמינר הקיבוצים
תואר שני בטלוויזיה דוקומנטרית בניו יורק סדרות תיעודיות
טלוויזיה-
"הכל אנשים" ,ערוץ  - 2יוצרת ,בשיתוף עם מודי בר-און ,סדרת תכניות בת  20פרקים ,שודרה בשנים
 .1997-2001הסדרה הוקדשה לאישים מרכזיים בתולדות ארץ -ישראל.
"במדינת היהודים" ,ערוץ  -1יוצרת בשיתוף עם מודי בר-און ,סדרה תיעודית בת  11פרקים .אחראית
על העריכה התכנית של הסדרה וכן בימוי שלושה סרטים מתוכה.
הסדרה זכתה בפרס האקדמיה בתחום התיעוד.
" ,"60יס דוקו – מפיקה ,עורכת ובמאית.הסדרה מגוללת את סיפורה של המדינה דרך שישה אנשים
המייצגים פנים שונות בחברה הישראלית .הסדרה זכתה בפרסם רבים.
"תל אביב-יפו"  ,ערוצים  1ו - 10-יוצרת בשיתוף עם מודי בר-און את הסדרה הדוקומנטרית,בת 4
פרקים ,על תולדות העיר תל אביב-יפו.
"הקיבוץ" ,ערוצים  1ו – 8-יוצרת יחד עם מודי בראון ובהפקת יולי אוגוסט ,עורכת ובמאית של הסדרה
הדוקומנטרית ,בת  4פרקים ,על תולדות התנועה הקיבוצית .הסדרה זכתה בפרס האקדמיה בתחום
התיעוד.
"גיבורי תרבות" – יוצרת ועורכת הסדרה הדוקומנטרית,בת  19פרקים .במאית הסרט על יוני רכטר,
בעונתה השלישית של הסדרה.
הסדרה משלבת את מיטב הבמאים הדוקומנטרים בארץ ,שיוצאים לתעד יוצרים מרכזיים בתרבות
המקומית כמו :חווה אלברשטיין ,עלי מוהר ,יורם קניוק ,אלונה פרנקל ,אוהד נהרין ,רג'י בטחיש ,זובין
מהטה ,דוד ריב ,רם כרמי ,מאיר ויזלטיר ויהודית רביץ.
״כביש 90״ ,ערוץ  –1יוצרת ,בשיתוף עם מודי בר-און .סדרה התיעודית בת  5פרקים .הסדרה זכתה
בפרס האוסקר לטלוויזיה בתחום התיעוד ובפרס האקדמיה בתחום התיעוד.
סרטים-
"שורות שורות" ,ערוץ  - 1מפיקה ושותפה לתסריט של הסרט בבימוייה של סיוון ארבל .סרט המתעד
את דור סופרי ומשוררי הפלמ"ח :ס .יזהר ז"ל ,חיים גורי ,חיים חפר ,עמליה כהנא-כרמון ועוד.
"מסעות הברווז"  -מפיקה ושותפה לתסריט של הסרט התיעודי בבימויו של גבריאל ביבליוביץ .הסרט
מתעד את מפעלו של דודו גבע ז"ל בעולם הקומיקס בישראל.
"שולה" – מפיקה ושותפה לתסריט של הסרט התיעודי בבימוייה של ענת סרגוסטי ,הסרט עוקב אחרי
דמותה של שולמית אלוני.
"האריה שאג פעמיים" ,ערוץ  – 10מפיקה ובמאית ,יחד עם גבי ביביליוביץ  .הסרט התיעודי קושר בין
מיתוס תל-חי לאירועי מלחמת לבנון השנייה.
"חופשה בערד" ,ערוץ  – 1מפיקה ובמאית
בימים אלה עורכת ,מביימת ומפיקה סדרה דוקומנטרית בת  5פרקים בנושא ספרות ילדים עבור yes
דוקו.
תכניות אולפן
"הינשופים" ,ערוץ  - 8עורכת תוכנית התרבות השבועית ״הינשופים״ ,בהנחיית מודי בר און ,ששודרה
במשך שנתיים.
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