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שירי שחר
שירי שחר  -בימאית טלויזיה ופרסומות
בעבודה:
" 2018תולדות הסטנד אפ הישראלי" – קשת )(TIME PRIME
נסיון תעסוקתי:
" 2016מרוסיה באהבה" – סרט לערוץ 8
" 2016דוקו-טריילר" על משפחת יהלומנים
.גרמנית הפקה  ,תיעודי – בירושליים שעות וארבע עשרים 2014 ZERO ONE -
 2014התינוק הפיליפיני – "המערכת" מיקי חיימוביץ'  -רשת
 2012סרט תיעודי באורך  45דק' לרשת "הגבר הזה הוא אני“"  -רשת
 - 2011פרומו לסידרת טלוויזיה " מחוברות HOT – "2
וידאוקליפ "פתגם סיני" – אתי ביטון
 2010פרומו לסידרת טלוויזיה "חצויה" HOT
פרומו לסדרת טלוויזיה "אוהבים אנה" ערוץ 10
סדרת אנימציה לערוץ " - baby yesצ'רלי בממלכת הסיפורים")עונה (2
 2009פתיח לסדרת טלויזיה "דני הוליווד" YES
 2008פתיח לסדרה בערוץ  yesישראלי – "דני הוליווד"
סדרת אנימציה לערוץ " - baby yesצ'רלי בממלכת הסיפורים")עונה (1
 2007פיתוח ובימוי צילומי "העונה השלישית – הדוגמניות"
 2007בימוי וידאו קליפים  " :מכונת השירים הגדולה " – חמי רודנר
" בואי נעזוב "  -רן ועילי
 2007/8קליפ השנה –– "מכונת השירים הגדולה" – חמי רודנר"
-2005בימוי וידאו קליפ – "אדוני" -רוני סופר סטאר
מקום ראשון בmtv - express chart world-
 - 1995-2012בימוי פרסומות
בין הלקוחות " :סופר פארם" " ,רנואר" ,על"ם ",עזריאלי" ",אורנג'" " -ויזה  -כ.א.ל" ",הוט"
",,פאנטה"" ,ליוויס"" ,סוני" "הוניגמן"" ,בודי שופ" ",עלית" " ,קרליין"" ,קווי זהב",ללין " "סופר
פארם" " , "HOT", "YES",ערוץ  O&H "10ועוד.
 – 1995-2005בימוי סרטים תיעודיים ,מונודרמה עלילתי ,ופרקים בסדרת טלוויזיה עלילתי.
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" -2003השפנפנה הציונית הראשונה" – תיעודי 73,ד'
" -2002חייה ומותה של עפרה חזה" – תיעודי 80 ,ד' " -קשת"
" – 2000חודאד" –תיעודי 50 ,ד' ל"ערוץ  – 3כבלים"
 -1999פרקים ב"פלורנטין" סידרת טלוויזיה
" – 1997אוהבים אותך פטרישיה" – תיעודי 50 ,ד' – "טלעד"
" – 1997חתונת השנה" –מונודרמה  30 ,ד' – "טלעד"
" – 1995הפרח בגני" – תיעודי  50,ד' – "טלעד
 1991-1999בימוי וידאו קליפים לזמרים/ות ולהקות רוק
בין הבולטים :להקת "ללדין" לשיר":הלו יעקב"  ,להקת "אבטיפוס" לשיר "תשאירי לי מקום לחבק
אותך בחלום" ,דנה ברגר :לשירים "מלך" ו"חמימות חולפת"  ,שרון חזיז :לשירים " :הולכת ממך",
"מלך הכביש" ,ללהקת ' "FIVE HIלשיר" :יום מעונן" ,רונית שחר :לשיר" :אהוב יקר" ,פבלו רוזנברג
לשיר" :בדמעות שאת בוכה",רוני סופרסטאר לשיר":לא שם"
 – 1991 – 1995ליהוק פיצ'רים וסדרות טלוויזיה :
"מאחורי הסורגים ) "2במוי:אורי ברבש(" ,ללקק ת'תות" )במוי:אורי ברבש( ,
"זוהר" )בימוי:ערן ריקליס( " ,ליל הסדה" )במוי:שמי זרחין( " ,נשים" )במוי:משה מזרחי( ,
"יסורי אפריים" )במוי:ערן ריקליס(" ,סטרייט ולעניין" )במוי ערן ריקליס(
 – 1991– 1993עוזרת אישית לבמאי אורי ברבש בפיצ'רים " :מאחורי הסורגים " , "2ללקק ת'תות"
ניהול תסריט בפיצ'ר " :מאחורי הסורגים "2
השכלה:
 – 1987 – 1991אוניברסיטת ת"א ,לימודי  .A.Bבחוג לקולנוע וטלוויזיה במגמת בימוי והפקה.
שפות:
עברית ברמת שפת אם ,אנגלית ברמה טובה מאוד ,צרפתית ברמה קלה.
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