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רון לשם
תסריטאי ,סופר ,מנהל תוכן ואיש תקשורת
הסדרות שיצר בישראל נמכרו לעיבודים בינלאומיים ,תסריט הקולנוע הראשון שכתב )״בופור״,
 ,(2007היה מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט הזר.
ספריו של רון לשם יצאו לאור ב 22-מדינות .רון משמש מפיק ויוצר באולפנים בהוליווד ,וכיהן כסמנכ״ל
ומנהל התוכניות בשידורי קשת.
יוצר ותסריטאי-
יוצר ,מפתח ו producer executive-עבור הסטודיו האמריקאי . Entertainment Legendary
מוביל פרויקטים שונים ,יחד עם שותפו עמית כהן )״כפולים״( ,עבור ערוצי טלוויזיה אמריקאים,
בריטים ,צרפתים ושבדים .רון עובד בשותפות עם מפיקים בכירים בהם וורן ליטלפילד ) ,(fargoטים
קרינג ) ,(herosהבימאי דנקן ג׳ונס ) ( moon ,warcraftורבים אחרים.
תסריט שכתב , (lake craterשם זמני( נמכר לאחרונה לערוץ האמריקאי . AMC
״תא גורדין״  -אחד מיוצרי ותסריטאי סדרת הריגול ל . YESהסדרה נבחרה על ידי ״הגארדיאן״ לאחת
משש סדרות הדרמה הטובות בעולם לשנת  2014ונמכרה לעיבודים בארה״ב ,באסיה ,ובאירופה.
"אופוריה" – יוצר ותסריטאי ראשי בסדרת הדרמה להוט .הסדרה נמכרה לאחרונה לפיתוח ב,HBO-
לגרסה אמריקאית.
"בופור" -תסריטאי )יחד עם יוסף סידר ,שגם ביים( ,סרט קולנוע .הסרט זכה ב 4-פרסי אופיר ,בפרס
"דב הכסף" בפסטיבל ברלין וכן היה מועמד לפרס אוסקר בקטגוריית הסרט הזר ).(2008
סופר-
״אם יש גן עדן״ ,2005),כנרת זמורה ביתן(  -הרומן הראשון שפרסם זכה בפרס ספיר לספרות ,ובפרס
יצחק שדה לספרות צבאית .עיתונים מובילים בעולם הגדירו אותו כ״קריאה חובה״ .הספר ,כאמור,
עובד לקולנוע ולאחר מכן עובד גם כמחזה ב״הבימה״.
״מגילת זכויות הירח״ ,2009) ,כנרת זמורה ביתן( .הספר זכה להצלחה גם בצרפת ,גרמניה ובאיטליה.
מנהל תוכן ואיש תקשורת-
בתקופתו כסמנכ״ל התוכניות בקשת ,יצאו לדרך סדרות דרמה רבות שזכו להצלחה בארץ ובעולם ,בהן
״חטופים״ ,״פלפלים צהובים״ ,״עבודה ערבית״ ,״פולישוק״ .כמו כן ניהל את סטודיו הדרמה של
״טדי הפקות״ ,ביחד עם שותפו לכתיבה ,לפיתוח ,ולהפקה ,עמית כהן )״כפולים״ ,״תא גורדין״(.
רון המשיך לערוך עבור קשת פרויקטים נוספים ,בהן סדרת הדרמה הקומית ,״להיות איתה״.
רון החל את דרכו כעורך חדשות ורכז הכתבים ב"ידיעות אחרונות״ .הוא כתב במוספים ״שבעה ימים״
ו״מוסף שבת״.
לאחר מכן שימש ראש אגף החדשות וסגן העורך הראשי ב״מעריב״.
לימד תקשורת ועיתונות במרכז הבינתחומי בהרצליה .הגיש תוכניות אולפן בערוץ  ,8וזכה בפרס מפקד
גלי צה״ל לתוכניות תעודה.
רון מופיע כמרצה אורח באוניברסיטאות הרווארד ,קולומביה ,ברקלי ,ייל ,ואחרות.
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