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 רשימת פרסומים

 עיונית כתיבה

 ביוגרפי ספר 

ביוגרפיה של יו"ר המזרחי והרוויזיוניסטים בשאלוניקי שביוון, אברהם ש' רקנטי ז"ל, לוחם ומנהיג,  –אברהם העברי 

 (עמ' )מוכן לדפוס 083-על רקע התקופה, כ

 

 מאמרים

 . 6302" )נתקבל לשיפוט בכתב העת "דרך אגדה"(, באילו צבעים נבראו? –אדם, משכן ומנורה "

, הוצאת ספר עמדו"ת, תקשורת יעדים ואתגרים"יחסו של הציבור הדתי לאמנויות המסך", בתוך )משה רחימי, עורך( 

 . 632-021רחובות, תשע"א, עמ' -מכללת אורות ישראל אלקנה

, עיון ומעש, אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר, וןלזבול"על מקומם של לימודי הטלוויזיה והקולנוע בחינוך הדתי", 

 הוצאת משרד החינוך והתרבות, ירושלים התשנ"ט )עורך: יצחק הקלמן(. 

, ירושלים תשנ"ו, הוצאת בית הספר 'מעלה' והמכללה הדתית למורים ע"ש ליפשיץ, מבסרט"שבע השנים הראשונות", 

 .  2ירושלים תשנ"ו, עמ' 

 .  88-21, עמ' שםדי קולנוע בציבור הדתי(, "בנין מול בנין" )לימו

, ירושלים תשנ"ה, בהוצאת מרכז ספיר )עורך: הרב מנחם הכהן(, עמ' 00 מחניים"שפה יהודית באמנות הקולנוע", 

002-003.  

 קפ"ז. -, תשל"א, עמ' קפ"אהמדרשהניב "שנו, או לפחות ענו", לימודי הלכה בישיבות התיכוניות, 

 

ה  ר י צ  י

 אמנותיתכתיבה 

, בעריכת יונדב קפלון, הוצאת ידיעות על זוגיות, מסורת ונישואין –ספר אהבה "שבת חתן", בתוך: סיפור קצר: 

 , תשע"ו. ספרים

למקהלה, סולנים, תזמורת ושני שחקנים מאת איתן אביצור )הועלתה בחלקה  החולם שר,תמליל לאורטוריה 

 (.60.2.6300לראשונה בפסטיבל המוזיקה בבר אילן במלאת ארבעים שנה למחלקה למוזיקה, 

, בעריכת יונדב קפלון, הוצאת ידיעות ספרים, תל אביב ספר השבת –ממך אליך "ָסָבה ֶדיל נונו", בתוך: סיפור קצר: 

  תשע"א.
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)הועלתה בחנוכה  0112למקהלה, סולנים, תזמורת ושחקן מאת איתן אביצור,  כינור דוד,תמליל לאורטוריה 

בתיאטרון  6338, בבנייני האומה בירושלים, ובערב הפתיחה של פסטיבל ירושלים לאמנויות 68.06.33תשס"א, 

 ירושלים(. 

, בהוצאת בית הרב, עם מקורות לעיון ומטלות , אהבת התורה של הראי"ה קוקמכאן רואים הכול :סיפור לילדים

 עמ' בפורמט גדול.  60להפעלה, ירושלים תשנ"א, 

 .0110פורסם בארבעה חלקים, אותיות סיפור היסטורי: חיי נשמות, 

 .63.6.0110, 022סיפור היסטורי: דרור יקרא בן אלף )על דונש בן לברט(, אותיות 

 .00.6.0110, 020אברהם אבן עזרא(, אותיות  סיפור היסטורי: איש העולם הגדול )על רבי

 1.0.0110, 028, אותיות (0883-0832, )על הרב יעקב אבוחציראסיפור היסטורי: אלה תולדות יעקב 

 (,0821-0888"שני חיים" על הרב חיים פאלאג'י מתורכיה )סיפור היסטורי: 

 בה של אלג'יר, , ר(0818-0180)"פתח השער" על הרב דוד אשכנזי סיפור היסטורי: 

 ( שעלה מתורכיה לקומם את טבריה,0822-0223"שלושה נסיכי אדם" על הרב חיים אבולעפיה )סיפור היסטורי: 

  .0110פורסם בארבעה חלקים, אותיות 

 עמוד.  033אביב תשמ"ז )עם שאול מייזליש(, -)קוק( הוצאת שי, תל הרבדמותו המאירה של מרן ספר: 

 .6.06.0188, 23אותיות על יום בחייהם של חיילי מילואים, סיפור על  ,"כאן יונה, עבור"

 . 0110אותיות על אליהו הנביא בימינו, סיפור  ,"עשירי למניין"

 

 רשימות לילדים ולנוער

 02.2.0110, 020ראשונים לציון )ליום העצמאות(, אותיות 

 03.0.0110, 020פירות חמישה עשר )לט"ו בשבט(, אותיות 

 02.0.0110, 021הוא ספרדי )על שמות(, אותיות ואשכנזי 

 00.03.0113, 08סניגורם של ישראל, אותיות 

 66.8.0113, 061שני כוהנים גדולים )הראי"ה קוק והחפץ חיים(, אותיות 

 60.06.0188, 20על המקום )על מקומונים בישראל(, אותיות 
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 הפקת מוזיקה

 דיסקים /תקליטים: 

 .6302המכון למוזיקה יהודית, תשע"ד, רננות,  – ישן אל תרדם .0

 . 0188ורשות השידור,  .C.B.S –מעגל השנה בלדינו,   - מעגלים .6

 .0182רננות ורשות השידור,  –פיוטים שלוניקי לימים הנוראים   - מחזור שלוניקי .0

 .0181ורשות השידור,  .C.B.Sמבחר שירים ופיוטים לשבת,  – שלום לבוא שבת .2

 

 דיםחיבור משחק קופסה ליל

 )עם חברים(. 0181משחק ידע בנושאי יהדות, הוצאת קו מחשבה,  –"טריויהדות" 

 

 בימוי אירוע

בנייני האומה ירושלים, ל"ג בעומר תשס"ה. )בימוי האירוע על כל  הרב יהודה עמיטל לגבורות,אירוע חגיגי לכבוד הגיע 

דקות  13-דקות ו 023דקות,  083מרכיביו: מוזיקה, סרטים, ברכות, ראיונות וכו'(. האירוע הופק והופץ בווידיאו בשלוש גרסאות: 

 עותקים.  0,233-)האחרונה גם באנגלית(, בישראל ובארה"ב, ב

 

 טלוויזיה ווידיאו 

 הפקה ועריכה 

 (, ביניהם:1191-1191של הטלוויזיה הישראלית )בשנות עבודתי בו,  1משדרים לערוץ  042-כ א. 

 דקות ובהם כתבות מצולמות מן התפוצות.  03"ליקוטים מן העולם היהודי", משדרים מגזיניים בני  03-כ .0

 .דקות 03"פעמון ורימון", תכניות מגזיניות על אמנות יהודית, בנות  03-כ .6

 דקות כ"א(. 62 -"שלום לבוא שבת" )לילדים ונוער, שודרו בימי ששי אחה"צ, כ 62-כ .0

 דקות כ"א(. 2 -"הגיע זמן לשון" עם ד"ר אבשלום קור )כ 23-כ .2

 דקות(. 03-23תכניות אירוח ובידור ממורשתן המוסיקלית של עדות שונות ) 62 -כ .2

+שידור 0182[ ונתן שרנסקי ]0182יוסף מנדלביץ' ]דקות )ביניהם: על אסירי ציון  03סרטי תעודה בני  63-כ .2

 סרטים בסדרה "רוח הארץ"(. 03-[, וכ0182-חוזר ב

 דקות(. 23-03שידורים חיים ) 2-תוכניות מיוחדות לחגים ומועדים, מהן כ 03-כ .8

 "בצוותא", לימוד סוגיות תורניות עם מומחים מקצועיים.  03-דקות, ביניהם כ 03דיונים בני  23-כ .8

 דקות. 22חילוניים בישראל, -תיעודי "שעון החול", על יחסי דתייםהסרט ה .1
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 ( 0221 - 1191ב. סרטים תיעודיים שהפקתי וערכתי כעצמאי )

 ד', ל'מעלה', המרכז לציונות דתית. 03-ו 22ממזרח לציון )יהודי המזרח וישראל( בשתי גרסאות:  .0

 ל'מעלה', המרכז לציונות דתית.דקות,  03אמונה במדינה )על הציונות הדתית(,  .6

 ד', לוועד להוצאת כתביו. 03המתחדשת )על הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל(, -הראשון לציון .0

 (.0181דקות, לרשות השידור ) 03ירושלים )קהילת יאנינה שביוון(, -אתונה-יאנינה .2

 (.0116ת" )דקות, ל"רננו 62ימינו(, -דרכם סולם לעלות )החזנות הספרדית בת .2

 דקות, למכון התורה והארץ. 63סוד הארץ )סרט הדרכה לקראת שנת השמיטה(  .2

 דקות, למפעלי ים המלח. 62איזון עדין )איכות חיים, תעשייה ויהדות(  .8

 

 עריכת תוכן לטלוויזיה

 03ר( ב'הוט' וב'יס', )ערוץ מאי 12לקטים של סדרת טלוויזיה "ניגון של הלב" על מוזיקה יהודית, לערוץ  0-פרקים ו 02

 (. 6302-6306דקות כ"א )

 (. 6338שלבי לבתי הספר של חפציב"ה בברית המועצות )-סרטים קצרים כחלק מחידון רב 2

 (, לערוץ תכלת.  6330ד' כ"א, לר"ה, יו"כ, סוכות ושמחת תורה תשס"ד ) 62תוכניות אולפן "חגים ומדברים",  2

 

 (0222-1191)ימוי וידיאו וטלוויזיה ב

0. mahanaim at 18, ( "הוקרן במלון המלך דוד בירושלים ב 03סרט תדמית לארגון "מחניים ,)03.03.32-דקות, אנגלית 

 ובאירוע התרמה בסוכות תשס"ו וחולק למשתתפי האירועים )+הפקה(. 

, ל"ג בעומר חייו ופעלו של הרב יהודה עמיטלדקות( על  26בימוי, כתיבת תסריט והפקה של מכלול סרטים קצרים ) .6

 (. 0182תשס"ה )מאי 

 (.6332ד'(+תחקיר, תסריט והפקה ) 20-ו 22חלקים,  6הרב בן ציון חי עוזיאל )לוועד להוצאת כתביו,  הרואה למרחוק, .0

 (.6336דקות, עברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית(+הפקה ) 08מכינת בית ישראל, גילה, לסוכנות היהודית ) שנה שונה, .2

 (.6333דקות, לכפר דרום(+ הפקה ) 63חמישים שנה לכפר דרום ) ,להיאחז למרות הכול .2

 (.Multy Camera( )0112דקות,  13-)כ סדר פסח כמנהג יהודי קוצ'ין .2

 דקות. 03, סרט תדמית על מוסד גמ"ח ירושלמי, אור לאה .8
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 (.Multy Camera -דקות, שילוב בין סרט דוקומנטרי ו 083, החזנות של יהודי שלוניקי )שנה בשנה .8

 (.Multy Camera)כשעתיים,  סדר פסח כמנהג יהודי בוכארה .1

 (.Multy Cameraהקפות הושענא רבה )כשעה,  הושענות, .03

 (.Multy Cameraשעות,  0.2ירושלמית )שלושה חלקים, -שירת הבקשות הספרדית יום קדוש ומבורך, .00

 דקות, ל"יד הרב נסים"(. 02, סרט תיעודי על הרב יצחק נסים ז"ל )מעשי נסים .06

 

 עריכת קריינות לסרטי טלוויזיה

 (.6338) 03דקות לערוץ  23מנורה חזני קצובר,  התנערי, .0

 (.6330) 6דקות, ל"רשת", עבור ערוץ  23, מנורה חזני קצובר, חומש, בדרך לשמיים .6

 (.6330דקות, סרט גמר ל'מעלה' ) 62, גתית פרסקי, שלוש נשים .0

 


