
  יואב כהן

 במאי ויוצר וידאו ארט 

 , תל אביב24כתובת: שלומציון המלכה 

 050-9649996טלפון: 

 yoav3108@gmail.comדוא"ל: 

 

 השכלה:

 בוגר בהצטיינות של המסלול המלא. -בית הספר "סם שפיגל" לקולנוע וטלוויזיה ירושלים  4005-4000

 המחלקה לווידאו, ניו מדיה וקולנוע ניסיוני. -האקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל"  4009-4005

 

 ניסיון תעסוקתי:

 .מסך והבמהבתחום אמנויות ה במאי ויוצר וידאו ארט עד היום  2008

 

 :בארץ ובחו"ל עבודות מובחרות

 האופרה הישראלית, עכופסטיבל   - "החטיפה מן ההרמון"  4009

 תיאטרון בית לסין -"השחקנית"   

 תיאטרון באר שבע -"קומדיה סקסית בליל  קיץ"   

 "הדרן"מחזמר בהפקת  -"מרילו"   

Baharati 2 מחזמר בהפקת  -, אירופהI.T.S (Europe) SA 

 

 האופרה הישראלית -ארו״ ״נישואי פיג  4005

 תיאטרון בית ליסין - ״אלה גרוסמן״

 , גרמניהDüsseldorfer Schauspielhaus תיאטרון -רצח״ "

 תיאטרון באר שבע -"הרולד ומוד" 

 תיאטרון החאן  - ל״א״יחזק

 תיאטרון הקאמרי  -"שיער"

 וידאו ארט עבור סיבוב הופעות - , עברי לידר"האהבה הזאת שלנו"

 בימוי קליפ -"תמיד זה עכשיו", שלום חנוך 

 

 תיאטרון הקאמרי -״אלקטרה״   4002

 תיאטרון בית ליסין -"המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה מאוחרת" 

 האופרה הישראלית -״דון ג׳ובאני״ 

“Liebeleiy ”- תיאטרוןKiel Schauspielhaus ,גרמניה 



“Body Print” פסטיבל ,Print Screen - מיצב אינטראקטיבי 

 

 תיאטרון בית ליסין  -"אז בפראג"   4009

 ורתתיאטרון אורנה פ - ״אקסודוס״

"SZPERA 42 "- בשיתוף עם תיאטרון כוריאה לודג׳ארט סייט ספסיפיק -וידאו 

 

 , גרמניהKiel Schauspielhaus תיאטרון - ברנרדה אלבה""בית   4004

 תיאטרון הקאמרי -רוק" -"פאנק

 תיאטרון בית ליסין -"משאלה אחת ימינה" 

 

 תיאטרון בית ליסין -וריאציות"  99"  4000

 תיאטרון הבימה -קור הגברת הזקנה" י"ב

 תיאטרון בית ליסין -מא שלו" "א

 תיאטרון הבימה והקאמריפעולה בין שיתוף  -"אלוף הבונים"

 

 תיאטרון הבימה -"כוכב יאיר"  4000

 

 בית ליסין  -" 7"פרינסס מרי   4006

 תיאטרון באר שבע -״הביתה הביתה״

 

 תיאטרון הקאמרי -"תרה"   4002

 בית ליסין  -"בראנז'ה" 

 

 בית ליסין - "דולפינים"  4007

 
 

 פרסים:

צגה "הרולד ומוד" של תיאטרון העל עבודתו ל "הוידאו הטוב של השנהזוכה פרס התיאטרון בקטגוריית "עיצוב   4009

 .באר שבע  

 .אמריקה ישראל לבימוי ולצילוםקרן פרס זוכה   4004

 .המסלול המלא של ביה"ס לקולנוע "סם שפיגל" זוכה פרס בוגר מצטיין  4000

 .זוכה פרס איי. די. בי  4000

 .זוכה פרס הצטיינות ע"ש שרון עמרני על סרטו "השומר"  4002

 



 


