
 
  קורות חיים

  ראשי צלם – דניאל מילר
  

  ת"א ב54נחמני כתובת: 
054-4465681  

Ohjim86@gmail.com  
  

  :לאתרלינק 
www.cinematography.co.il 

  
  

  באורך מלא: עלילתי•   
   

  איתן פוקס בימוי: /לייט סטרימ      סאבלט  2019
  ארז תדמור קאמבק סרטים / בימוי:      נפילות  2019
 וורק דוידיאן - קשיפ הפקות / בימוי: עלםבלא    עץ תאנה   2018

 2018ילום ר לצזוכה פרס אופי 
 2018פה ביותר פסטיבל חיהצילום הטוב  כה פרסזו 
 TIFF 2018 –  אודנטיה פרס זוכה 

  אסף שניר ועמיקם קובנר מוי:דורי מדיה פארן / בי      הד   2018
 בימוי: אימרי מטלון ואביעד גבעון /ויולה הפקות   מראות שבורות   2018
  שאדי סרור / בימוי: .Tree M Prod    אויר קדוש   2017

 2017ל טרייבקה פסטיב 
 לאומי זוכה פרס איגוד המבקרים הבינ(FIPRESCI)  - JFF 2017 
  2017פסטיבל סידני 
  2017פסטיבל וורשה   

2016 Âme du Tigre   P.S. Productions :פרנסואה יאנג (שוויץ) / בימוי  
 LAAPFF 2017  - זוכה פרס הצילום הטוב ביותר 
  פסטיבלCabourg 2017, צרפת 
 FIFF 2016, בלגיה 
  2016פסטיבל ציריך  

2014  Run       Bunshee Films  (צרפת)/ בימוי: פיליפ לאקוט  
 מועמד לפרס הצילום הטוב ביותר של הAMAA 2015  
  2014פסטיבל קאן, מבט מסוים 
 TIFF 2014   
  2014פסטיבל מינכן  
  2014פסטיבל מלבורן  

  
  טלויזיה:• 

  
  אלי בן דוד אבוט המאירי ברקאי / בימוי: /הוט       ספחהנ  2019
  כאן / אבוט המאירי ברקאי / בימוי: טלי שלום עזר    הפסיכולוגית   2018

  
  רשת:• 

  
2016   CONFESS    משה רוזנטל בימוי:' סטודיו / קונץ  

 Fat, Force, Hardcore   פרקים:  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  צילום סרטים קצרים:• 
  (רשימה חלקית)

  
  תום שובל גרין פרודקשנז / בימוי:    הכל כישוף    2017

  
  ארז תדמור קאמבק סרטים / בימוי:      נפילות    2017

  2017זוכה פרס אופיר לסרט קצר עלילתי 
  2017פסטיבל חיפה 
 2018דנטים ת"א פסטיבל הסטו  

  
  אלינור נחמיה גרישא פילמס / בימוי:    אמא לנצח    2017

  2017זוכה חביב הקהל, פסטיבל הסטודנטים ת"א 
  2018פאלם ספרינגס 
 TIFF 2017 
 JFF 2017 

  
  שטוקה סנוק הפקות / בימוי: אורן אדף  הגברים של אלה    2017

  זוכה פרס הצילום– PAFF 2017, סרביה 
  2017לוקארנו פסטיבל 
  2017פסטיבל חיפה  
  2016פסטיבל הסטודנטים ת"א 

  
  הפקה עצמאית / בימוי: נועה גוסקוב    חייל לארג'    2016

  2017זוכה מקום שני לסרט קצר עצמאי, פסטיבל הסטודנטים ת"א 
 Huseca International film festival 2017, ספרד  
  2016פסטיבל חיפה 

  
  משה רוזנטל ות / בימוי:ביצת עין הפק      שבתון    2016

  פסטיבל  –זוכה פרס הצילוםAlto Vicentino 2018, איטליה 
  זוכה פרס הבימוי לסרט קצר– JFF 2016 
  2016פסטיבל הסטודנטים ת"א  

 
  וורק דוידיאן- עלםבימוי:  /בלאק שיפ הפקות   עם הפנים לקיר   2016

  זוכה הסרט הקצר הטוב ביותר– JFF 2016 
  2016פסטיבל הסטודנטים ת"א  –זוכה הסרט העצמאי הטוב ביותר 
  2016מועמד לפרס אופיר לסרט הקצר 
  פסטיבלClermont Ferrand 2016 
 TIFF 2017  

 
 בימוי: הדס אילון / אוניברסיטת תל אביב  פאריז על המים  2013

 2014האוסקר האמריקאי לסרט הזר הקצר  -  זוכה מקום שני 
 2014קצר עלילתי  זוכה פרס אופיר לסרט  
 2015בריסל  -  וב ביותר + פרס חביב הקהלזוכה הסרט הט  
 זוכה סרט הסטודנטים הטוב ביותר  - Rome independent film fest 2015  

  
  בימוי: אורן אדף / סם שפיגל    שבחי היוםב  2012

 2013פסטיבל סאן סבסטיאן  -  זוכה מקום שני  
 2013 "אנטים תסטודהפסטיבל  -  זוכה הסרט הקצר הטוב ביותר  
  2013פסטיבל ברלין  



  2013פסטיבל הקולנוע ירושלים  
  
  
  

  
 פרסומות:• 

  (רשימה חלקית)
  

  משה רוזנטל בימוי: / Great Digital Partners    דקים דקים מבייגל בייגל
Webpals        טל זגרבה בימוי: / דו הפקות ווי  

  משה רוזנטל לפ"מ / גרין פרודקשנז / בימוי:        קצוע לחיים מ
  טל זגרבה  / גרין פרודקשנז / בימוי: Wi-Fi       Hooligansסלקום סופר 

Call My Name – טל זגרבה  / בימוי: ליאור מילר  לוולוו תוכן שיווקי  
Stop The Hate 4IL       :משה רוזנטל לפ"מ / אלנבי / בימוי  

Wix Creative Mornings    Wix :צחי מסאס  / בימוי  
  אלנבי / בימוי: משה רוזנטל        בירה נשר

  רודריגו גונזאלס / בימוי: VEOטוייסטד /   התרמה  גדולים מהחיים משדר
WAVES Blak Friday     בימוי: יונתן ורדי  יפו קריאייטיב /  

 סילואטה / בימוי: טלי גרינברג         בזק הכל כלול
  

  צילום קליפים:• 
  (רשימה חלקית)

  
Wa-A  - עומר בן דוד בימוי:      ןהאנה מאש הו אלימ 
Wa-A – בן דודעומר  בימוי:        מודבירה  

Anna Lann – Moist   :אנה לן, יונתן טריכטר בימוי  
  גליה מלטסטה, עידן חביב בימוי:      שועל קרבות  –ישי לוי 

Borgore – Wanna Do      :טל זגרבה  בימוי  
  טל זגרבה בימוי:   Chin Chin –בלקן ביט בוקס 

  בימוי: שלי כרמל     Love and Darkness -  נועה בנתור
  בימוי: יונתן ורדיNothing but a Love Song  -  אחינועם ניני

The Angelcy  - My Baby Boy       בימוי: נוני גפן  
LFNT  - Runaway Train       בימוי: טל זגרבה  
  מוי: סיון לויבי     My Funny Valentine  -סיון לוי

Zoo Harmonics  - Awake at Night   בימוי: יונתן ורדי  
 י: יונתן ורדיבימו       Cross Over - י קמה ורד

  בימוי: משה רוזנטל       I, Human -  מארי אוצ'ר
  
  השכלה:• 

 
   Budapest Cinematography Masterclassבוגר  – 2011

  ASCתחת הדרכתו של וילמוש זיגמונד 
  . התמחות צילום.ע"ש סם שפיגללקולנוע ביה"ס בוגר  – 2012 – 2007

  זוכה הצלם המצטיין מחזור י"ט•   
  

  :שפות• 
  

  שפת אם –ית עבר
  שפת אם –אנגלית 

 רמה גבוהה –צרפתית 


