
קורות חיים- מורן מורדי 

 21 תאריך לידה: 10.96.ֿ

מקום לידה: ישראל 

פלאפון- 0543126030 

 moranmoradi9@gmail.com  - דוא״ל

 Moranmoradi.com - אתר

שפות- עברית, צרפתית (שפת אם) ואנגלית 

בעל רשיון נהיגה לרכב פרטי 

הַׂשּכָלָה: 

2014-2009 - בית הספר התיכון תל״י בית חינוך(בוגר בהצטיינות במגמת קולנוע). 

-בעל תעודת בגרות מלאה ו12 שנות לימוד. 

ניסיון תעסוקתי: 

2014-2015- עסקתי בצילום חיי לילה, ובנוסף התחלתי לצלם ולערוך עשרות 
סרטי חתונות. 

2018- 2015 – שירות צבאי כקולנוען בחיל הרפואה 

עם סיום לימודי התיכוניים התגייסתי לצה"ל שממנו שוחררתי כקולנוען במדור 
שנקרא "טכנולוגיות ייעודיות להדרכה רפואית“. הייתי שותף בעשייה וניהול של 

מגוון פרויקטים במדור. המחלקה הייתה מורכבת מאנימטורים, מתכנתים 
https://www.youtube.com/.וקולנוענים שבהמשך השירות איתרתי והכשרתי

 user/madortilofficial

במקביל לשירות הצבאי ניהלתי עסק בשותפות להפקות וידאו לעסקים ואומנים 
בארץ ובחו״ל. 

חודש כלאחר השירות הצבאי טסתי לטיול אחרי צבא ובמסגרת זו צילמתי 3 
סרטים דוקומנטריים קצרים בכל אחת משלושתם המדינות בהן ביקרתי. 

ובחזרתי ארצה, המשכתי לעבוד כפרילנס ועבדתי עם חברות הפקה ומשרדי 
פרסום שונים.השתתפתי בהפקות גדולות לפרסומות ותדמיתנות עסקית. 

חברות שאיתן עבדתי:  

DVISION - http://dvisionstudio.com 

Ecaliptos -http://ecaliptoos.com 

Abraham agency - http://www.avrahamadv.co.il 

 חברות עבורן יצרתי תוכן-

https://www.youtube.com/user/madortilofficial
https://www.youtube.com/user/madortilofficial
http://www.avrahamadv.co.il


SEAT ISRAEL, CATIMINI ISRAEL, DOLOS EVENTS, EREH IR,DJ TERRA, CarPro, 

BLUESTONE GROUP, MEGATICKETS, MERETZ, KAN 11, EINAT GORDON ,SKI 

DEAL. 

 פרויקטים מרכזיים-

 -2014

”מעברים״- במאי צלם ועורך - סרט גמר קצר בתיכון - נבחר כפרס שני בפסטיבל 1.
ירושלים ליצירה צעירה בשנת 2014  

 2015

סרט קצר כמסדרת השירות הצבאי - ״מניעה״ 2.

 2017

”טיפול בפצוע בודד“-- סרט קצר במסגרת השירות הצבאי,כתבתי ביימתי צילמתי 3.
וערכתי. 

 2018

.1 Chapter 1 - A  סרט דוקו קצר מתוך סדרה פרקים של ״אחרי צבא״
 lesson from india

- הסרט נבחר בחמישה פסטיבלים בינלאומיים.  

-זכה בפסטיבל ״ independent shorts awards“ בלוס אנג׳לס בקטגוריית דוקו קצר 
ועריכה הטובה ביותר. 

- Vimeo של staff pickנבחר ל

 Chapter 2 : Tell me about free lanka .2

-הסרט נבחר לשלושה פסטיבלים בינלאומיים. 

 Finisterra Arrabida Film Art and Tourism Festival זכה בפסטיבל-

 Queen Palm International Film Festival בפסטיבל Silver awardזכה ב-

 Vimeo של staff pickנבחר ל-


