
   7.12.2020תאריך עדכון: 

 רשימת פרסומים   –יצחק ש' רקנטי 

 רשימת פרסומים

 כתיבה אמנותית 

ח ומה שביניהםח,  ֶפס  בתוך: י!", בידך עיתותיי, הצילנ” זר מאמרים אודות חג הפסח והמגפות  ,  ָפס 

  ,מאת חברות וחברי סגל הפקולטה למדעי היהדות  בפיוט ובהגות ות, סטוריה, בספריבה

 , מקור ראשון, ערב פסח תש"ף.אוניברסיטת בר אילן

, בעריכת  על זוגיות, מסורת ונישואין – אהבה הספר ", סיפור קצר, בתוך: אני יושב בספסל הקדמי"

 .  207תל אביב, תשע"ו, עמ'   ,יונדב קפלון, הוצאת ידיעות ספרים

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

בחלקה לראשונה בפסטיבל המוזיקה בבר אילן במלאת ארבעים שנה למחלקה למוזיקה,  

23.5.2011 .) 

יכת יונדב קפלון, הוצאת ידיעות , בערספר השבת –ממך אליך בתוך: סיפור קצר, "ָסָבה ֶדיל נונו", 

 תשע"א.    ספרים, תל אביב

)הועלתה   1995למקהלה, סולנים, תזמורת ושחקן מאת איתן אביצור,  כינור דוד, תמליל לאורטוריה 

, בבנייני האומה בירושלים, ובערב הפתיחה של פסטיבל ירושלים 27.12.00בחנוכה תשס"א, 

 בתיאטרון ירושלים(.  2008לאמנויות 

 

 סיפורים לילדים ולנוערים ו ספר

לנוער.  . שבעה סיפורים שלא סופרו מעולם על אוהבי התורה, העם והארץ – גדולים מהחיים  ספר:

 . )תשע"ח(עמ'  120ספריית בית אל 

 .  'עמ  100אביב תשמ"ז )עם שאול מייזליש(,  -)קוק( הוצאת שי, תל  הרב דמותו המאירה של מרן  ספר:  

 . 20.2.1991, 154)על דונש בן לברט(, אותיות  "דרור יקרא בן אלף"סיפור היסטורי: 

 . 13.2.1991,  153)על רבי אברהם אבן עזרא(, אותיות   "איש העולם הגדול"סיפור היסטורי: 

 

 רשימות לילדים ולנוער

 16.4.1991,  161ראשונים לציון )ליום העצמאות(, אותיות  

 30.1.1991, 151)לט"ו בשבט(, אותיות פירות חמישה עשר 

 16.1.1991,  149ואשכנזי הוא ספרדי )על שמות(, אותיות  

 31.10.1990, 38סניגורם של ישראל, אותיות  



 22.8.1990, 129שני כוהנים גדולים )הראי"ה קוק והחפץ חיים(, אותיות 

 25.7.1990,  125בין פראג לירושלים, אותיות 

 6.4.1990,  117גיה, אותיות ללמוד תורה, ללמוד טכנולו

 15.9.1989,  89-88לחיות בספניולית )שני חלקים(, אותיות  

 7.7.1989, 79בחצרות השולטאן, אותיות  

 5.5.1989, 70קהילה הולכת ונעלמת )על יהודי יאנינה(, אותיות  

 23.12.1988,  53על המקום )על מקומונים בישראל(, אותיות 

 

 מדורים וטורים קבועים 

 טורים.  30- , כ1990תמונה )תמונה, פשרה והקשרה(, אותיות  מדרש 

 טורים.  30-(, כ1989)אוקטובר  62מבט נוסף )מדור ביקורת טלוויזיה לילדים(, אותיות החל בגיליון 

 טורים.  20-, כ1989,  99-54שמרתי )גזירים, מזכרות חזותיות ופיסות היסטוריה(, אותיות 

 טורים.  30-, כ1987, 42-9ומשמעותן(, אותיות מאל"ף עד ת"ו )על אותיות הא"ב 

 

 פעילות מחקרית  

 ביוגרפיה  

ביוגרפיה של יו"ר המזרחי והרוויזיוניסטים  – , משלוניקי לירושליםאברהם ש' רקנטי – אנוכי עברי 

 תשע"ז(.   עמ' )  400תבונות.  –. הוצאת מכללת הרצוג בשאלוניקי שביוון, על רקע התקופה

 

 מאמרים

פרופ'   בעריכת ד"ר עדינה פורטוביץ,  מחקרי ישראל במוסיקולוגיה,,  עד-מנ"הצילני מפח יקוש, מדבר",  

  שפיט ומקוון(.)התקבל לפרסום. קובץ מאמרים  18,  2021, טרוזנבל נדרמרינה ריצריב וד"ר אלכס

היסטוריה, רעיון,   - ציונות דתית ", הגל השלישי - דתיים ואמנויות בישראל   :הפעימה המוזיקלית"

קובץ מאמרים  )  237-159תשפ"א, עמ'  , אוניברסיטת בר אילן,  כרך ה, בעריכת פרופ' דוב שוורץ  חברה,

  (.שפיט

מחקרי  , עד-מנ", שירת הקודש של עולי שלוניקי בתל אביב עם עלייתם אליה –אזכיר תהילות ה' '"

, טרוזנבל נדרפרופ' מרינה ריצריב וד"ר אלכס בעריכת ד"ר עדינה פורטוביץ, ישראל במוסיקולוגיה,

  שפיט ומקוון(.)קובץ מאמרים  17, 2020



מלחמת העולם   –עולם מתהפך ", זרז של אקטיביזם פוליטי –, עיתון ציוני בצרפתית 'ישראל-פרו"'

,  ירושלים: מכללת אפרתה, היסטוריה, הגות, ריאליה –  הראשונה והשלכותיה על העולם היהודי

 . )קובץ מאמרים שפיט( 206-185עמ' פ"א, תש

והתקשורת   עיתונותהלתולדות    -קשר  "השבועון פרו ישראל ומאבקו להקמת בית יהודי בארץ ישראל",  

המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד, , ישראלוב  עולם היהודי ב  היהודית

 )כתב עת שפיט(. 8-48עמ'  תשע"ז, , 49הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, גיליון 

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

 .  204-169רחובות, תשע"א, עמ'  -לקנה, הוצאת מכללת אורות ישראל אואתגרים

, עיון ומעש, אסופת מאמרים לזכרו של  לזבולון "על מקומם של לימודי הטלוויזיה והקולנוע בחינוך הדתי",  

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

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

 .   6ע"ש ליפשיץ, ירושלים תשנ"ו, עמ'  

 .   78-69, עמ' שםקולנוע בציבור הדתי(,  "בנין מול בנין" )לימודי

, ירושלים תשנ"ה, בהוצאת מרכז ספיר )עורך: הרב מנחם  11 מחניים "שפה יהודית באמנות הקולנוע", 

   . 336-330הכהן(, עמ'  

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

 

 מוזיקה הפקת עריכת ו 

 דיסקים /תקליטים:  

)מארז של שמונה דיסקים( תפילות ופיוטים מתחילת המאה העשרים    עד מתי קץ הפלאות .1-8

 .  2017רננות, המכון למוזיקה יהודית, תשע"ז,  –בשלוניקי 

 . 2014רננות, המכון למוזיקה יהודית, תשע"ד,  – תרדםישן אל  .9

 .  1988ורשות השידור,  .C.B.Sמעגל השנה בלדינו,   - מעגלים .10

 . 1984רננות ורשות השידור,  –שלוניקי לימים הנוראים פיוטי   - מחזור שלוניקי .11

 . 1979ורשות השידור,  .C.B.Sמבחר שירים ופיוטים לשבת,   –  שלום לבוא שבת .12

 

 חיבור משחק קופסה לילדים 

 )עם חברים(.  1989יהדות, הוצאת קו מחשבה, משחק ידע בנושאי  – " טריויהדות"

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


 בימוי אירוע 

בנייני האומה ירושלים, ל"ג בעומר תשס"ה.   הרב יהודה עמיטל לגבורות, אירוע חגיגי לכבוד הגיע 

)בימוי האירוע על כל מרכיביו: מוזיקה, סרטים, ברכות, ראיונות וכו'(. האירוע הופק והופץ בווידיאו 

-דקות )האחרונה גם באנגלית(, בישראל ובארה"ב, ב 90-דקות ו 140דקות,  180בשלוש גרסאות: 

 עותקים.   3,500

 

 אוצרות 

 מוזיאון ומרכז מבקרים –הציונות הדתית בכפר הרא"ה  אוצר בית    – 2019

 

 עריכת תוכן ולשון 

 ספרי עיון ולימוד 

 עמ'.  206,  2020, רסלינג, תל אביב  מרחבים בניהול עצמיתומר אושרי,  .1

עמ'   400- . כמאה שנות אדריכלות בתי ספר בישראל -מקום ללמוד בו ד"ר רעות גורדון,  .2

 )מוכן לפרסום(. 

ילדים נפגעי טרור ומלחמה מספרים על החיים עם מי   –געגוע לחיבוק  לינה שגיא,  .3

 עמ'.  331, הוצאת משפחה אחת, ירושלים תשע"ג, שאיננו

, הוצאת עם עובד, תל אביב  החשיבה היוצרת של התלמוד  – אפשר אחרת אלחנן נאה,   .4

 עמ'.    307תשע"ג, 

רפואה ותרופות של קהילת יוצאי   – אתיופיה בישראל דקלה דנינו ופרופ' זוהר עמר,  .5

 עמ'.  379הוצאת מכון בן צבי, ירושלים תשע"ג, אתיופיה,  

, הוצאת מכון בן צבי,  בין גירונה לנרבונה, אבני בניין ליצירת הרמב"ןד"ר שלם יהלום,  .6

 עמ'.  9+   414ירושלים תשע"ג, 

לשונות, ספרויות ופרקי   –חקרי מערב ומזרח פרופ' יוסף טובי ופרופ' דניס קורזון )עורכים(,  .7

+   682אוניברסיטת חיפה והוצאת כרמל, חיפה תשע"א,  תולדה, מוגשים ליוסף שיטרית,  

 כב עמ'. 

 עמ'.  288בית אל, ירושלים תש"ע,   , הוצאת ספרייתהקנטוניסטיםיוסף מנדלביץ,  .8

, מכון בן  1176-1076יהודים ומוסלמים בממלכת אראגון    –עבדי המלך ד"ר אילן שובל,  .9

 עמ'.  310צבי, ירושלים תש"ע,   

, מכון בן צבי ירושלים מחקר, שיטה, מקורות –הכישוף היהודי הקדום  ד"ר יובל הררי,  .10

 עמ'.  436תש"ע, 

 , הוצאת מכללת אמונה, ירושלים תשע"ב )קס"א עמודים(. דרמה שו"ת הרב דוד א' ספקטור,  .11

 עמ'.  407, עם עובד, תל אביב תשס"ט, אסטרולוגיה עבריתמרים בנימיני ויונדב קפלון,  .12

 עמ'.   466, הוצאת חזק, ירושלים תשס"ז, לדעת להאמיןהרב יחזקאל סופר,  .13

, הוצאת מכללת אמונה,  מנורת חנוכה באמנות ובהלכההרב דוד א' ספקטור ונעמי קאסוטו,  .14

 עמ'.   60ירושלים תשס"ו, 



ספר ללומדים בבית הספר הממלכתי דתי, לכיתה ט, משרד החינוך התרבות   ויקרא,  .15

 עמ'.  267והספורט, האגף לפיתוח תכניות לימודים, ירושלים תשס"ז,  

, הוצאת ספרית אלינר ומרכז לוקשטיין עיונים בחמש המגילותד"ר גבריאל חיים כהן,  .16

 עמ'.  385ברסיטת בר אילן, ירושלים ורמת גן תשס"ו,   באוני

על מדע דת ומיתוס, הוצאת תם, כפר   את אשר ישנו ואשר איננו:הרב ד"ר מיכאל אברהם,  .17

 עמ'.  494חסידים תשס"ה,  

, מאמרים לפרשיות השבוע ולמועדים, הוצאה פרטית, אלעד נויה של תורההרב משה הרנוי,  .18

 עמ'.  230תשס"ד, 

)תרגם: אורי וירצבורגר(, ארז הוצאה   הרופא ובעלי מקצוע אחרים( פרויס, יצחק )יוליוס .19

 עמ'.  72לאור, ירושלים תשס"ד, 

שאלות ותשובות בתחומי האמנות, העיצוב הגרפי  שו"ת אמנות,הרב דוד אברהם ספקטור,  .20

 עמ'.   390והמחשבים, הוצאת מכללת אמונה וספרי ארז, ירושלים תשס"ג, 

, לקט שיחות ומאמרים, הוצאת המכון הבן יקיר לי שטיינזלץ(, הרב עדין אבן ישראל ) .21

 עמ' )עריכת לשון(. 196הישראלי לפרסומים תלמודיים, ירושלים תשס"ג, 

 עמ',  157.  2001, ירושלים, רזי האותיות דניאלה שגיא אברבנאל,  .22

  302יורק תשנ"ז, -, ירושלים וניו, הוצאת פלדהיים יהדות לשנות האלפיים הרב אריה כרמל,   .23

 עמ'. 

מאת הרב    סוד המוסר, נושאים עיקריים מתוך "מכתב מאליהו",הרב אריה כרמל )עורך(:  .24

אליהו אליעזר דסלר זצ"ל, מותאמים לקורא בן זמננו, הוצאת אליעזר פישר, ירושלים תשנ"ה,  

 עמ'.  240

  400, ללימוד ספר שמואל, הוצאת מדרשת הגולן, חיספין תשנ"ד, עוז מלךהרב יגאל אריאל,  .25

 עמ'. 

מאמרים, סיפורים ופרקי חיים, במלאת    "... ועלינו המלאכה לגמור",הרב ישעיהו שפירא,  .26

 עמ'.   353אל, תשנ"ב,  -מאה להולדתו, הוצאת ספרית בית

 עמ'.  300נ"א,  מהדורת ניסוי, הוצאת מעלה, ירושלים תש  בעקבות הכוזרי,שלום רוזנברג,  .27

 עמ'.   202, הוצאת ראובן מס, ירושלים תש"ן,  תורת המצוות באמונת ישראל הרב גרשון אפפעל,   .28

 

 ספרי ילדים  

 עמ'.  108הוצאה לאור, תשס"ד,   –, ארז מקצה השמיים יוסף מנדלביץ',  .1

יומנה של ילדה מימית האבודה, הוצאת המחברת, כוכב יעקב תשס"ג,    ימית שלי, טל ברכה,   .2

 עמ'.    166

 עמ'.  191אל, ירושלים תשמ"ט,  -, הוצאת נחלה וספרית ביתסיפורי סבאיהודה אריאל,  .3

, הוצאת נחלה, ירושלים ילדי תרשיש באי הבודדאהוד טוקטלי, שמואל וג'ודי קליצנר,  .4

 עמ'.  317תשמ"ח,  

 עמ'.   90הוצאת פרי הארץ, ירושלים תשמ"ז,    גלות בין גלים, וג'ודי קליצנר,  אהוד טוקטלי, שמואל   .5

 



 ספרות יפה 

 עמ'.  394, הוצאת כרמל, ירושלים תשע"א, אסירי תקווהגב"י בוטבול,  .1

   הוצאת ספרית בית אל, ירושלים תשס"ח )עריכה ראשונית(.  לשם שמים,הרב יגאל אריאל,  .2

 )רומן, מוכן לדפוס(. , הבית השלישיזאב רוזנברג .3

  232)קובץ סיפורים(, הוצאת מעליות, מעלה אדומים תשס"ב,    בכל מקום שהם מיקי שיינפלד,   .4

 עמ'.  

 )נערך להוצאת הקיבוץ המאוחד ולא הודפס(.  מלכות הרשעהאריה וודקה,  .5

 

 ביוגרפיות 

 עמ'.  145תשע"ח,  הוצאת כרמל, ירושלים,   , זיכרונות ותובנות פרופ' חיים אדלר, .1

  61תשס"ט,  ,, סיפורו של אברהם מרציאנו, בהוצאת המשפחה, באר שבעבגבורות .2

 עמ'. 

והעפלה בצפון  באים מאהבה, סיפור של פעילות ציונית, הגנה אמירה פרלוב,  .3

 עמ'.  192ההוצאה לאור, תל אביב תשס"ו,  – משרד הביטחון   אפריקה,

  238, בהוצאת המשפחה, תל אביב תשס"ג,  בקוראי שמו: אבינו שמואל אברהם רקנטי  .4

 עמ'. 

 

 מאספים וכתבי עת 

מה אהבתי תורתך, מתורתה ומדרכה של ישיבת הר עציון במלאת מ"ה שנים   .1

הוצאת ישיבת הר עציון, אלון שבות תשע"ד, של"ב עמודים )עריכה משותפת  להיווסדה, 

 של החלק העברי עם שאול ברט(. 

בהוצאת מנהל החינוך הדתי במשרד  הדתי, -זהו)ת( החמ"ד, מאה שנים לחינוך הציוני .2

עמ' בפורמט אלבומי )עריכה משותפת עם ד"ר  396, ירושלים תשע"א, החינוך ויד בן צבי

 פרידמן(.-לילך רוזנברג

מוגשים ליוסף שיטרית, אוניברסיטת  –לשונות, ספריות ופרקי תולדה חקרי מערב ומזרח,  .3

 עמ', תשע"א )עריכת לשון של החלק העברי(. 670חיפה וכרמל ירושלים, 

אביב,  -ברי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל, מחקרים בהלכה ובמשפט עדיני ישראל .4

עמ';   258)תשע"ג(, החלק העברי:  כטעמודים;   250-)תשע"ה(, החלק העברי, כ לכרכים 

  כהעמ';   462)תש"ע(, החלק העברי:  כז-כו עמ'; 263)תשע"א(, החלק העברי:  כח 

תשס"ה(,  ) כג עמ';  233)תשס"ז(, החלק העברי:  כדעמ',  270)תשס"ח(, החלק העברי: 

   עמ'. 215החלק העברי:  



   תשס"ח(. -)תשס"ו 4-6ביטאון מכללת אמונה, גיליונות  עלי עין,  .5

ארבעה קבצי כינוסים על   מגילה ככתבה, תפילה שבכתב, מתורה עד כתובים, אות לעולם,  .6

הגות אמנות ועיצוב, הוצאת מכללת אמונה והאגף לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות, ירושלים  

 עמ'.   474ח, סה"כ  תשס" 

, אלבום המאבק נגד עקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון, הוצאת ספריית  שחר כתום .7

 עמ'.  276בית אל, ירושלים תשס"ו, 

לספר שמות, למורה ולתלמיד, הסוכנות היהודית, ירושלים תשס"ד,  אוגדן פרשת השבוע .8

 עמ'.  189החלק העברי,  

, מחזור תפילה, הגות וחוויה לימים הנוראים, ידיעות אחרונות והסוכנות אליך  –ממך  .9

 עמ'.  727כרכים,  2אביב תשס"ד )עזרה בעריכה ליונדב קפלון(, -היהודית, ירושלים ותל

הוגים וסופרים על יהדות, ציונות וישראל, ידיעות אחרונות   , שיחות עםמחשבות ישראל .10

 עמ'.   542אביב תשס"ג, -והסוכנות היהודית, ירושלים ותל

)תשס"ו,   טזמאסף למוסיקה יהודית, הוצאת רננות, המכון למוסיקה יהודית, ירושלים,  דוכן, .11

)תש"ס(,  וט  עמ' אנגלית(; 86עמ' עברית )+  333ליובל השמונים של אביגדור הרצוג(, 

 עמ'.   320יב )תשמ"ט(,   עמ'; 146)תשנ"א(, יג  עמ'; 179)תשנ"ו(,  ידעמ';  183

מאמרים על יהדות וקולנוע, בית הספר לתקשורת ולאמנויות הטלוויזיה והקולנוע 'מעלה',    , מבסרט  .12

 עמ'.   78( ירושלים תשס"א.  2)   1

  78כנ"ל, הוצאת בית הספר 'מעלה' והמכללה הדתית למורים ע"ש ליפשיץ, ירושלים תשנ"ו,    מבסרט,  .13

 עמ'. 

  114מבט ראשון על משמעות מלחמת המפרץ, בימת 'מעלה', ירושלים תשנ"א,    ואתם תחרישון?", "  .14

 עמ'. 

 . עמ'   83דברי הרב ש"ך ומשמעותם הציבורית, בימת 'מעלה', ירושלים תש"ן,    על   תורה ופוליטיקה,  .15

  58עמדות וכיוונים בציונות הדתית לאחר הבחירות, בימת 'מעלה', ירושלים תשמ"ח,    חשבון נפש,  .16

 עמ'. 

תשמ"ח, שתי  "א  לאומית, ת - זמירות שבת/ ספרדי ואשכנזי, התנועה הדתית "בשיר וקול תודה",   .17

 עמ'.   64חוברות,  

 

 ספרי זיכרון  

)החלק העברי(, בהוצאת המשפחה, טורונטו, כסלו  ספר זיכרון לריבה קושיצקיריבה,  .1

 עמ'.   129(, 2009תש"ע )דצמבר 



  338בוקע ז"ל, בהוצאת המשפחה, קדומים תשס"ט,  - , מסע חייה של אביה ווייל אהלך באמיתך  .2

 עמ'. 

 עמ'.   211ספר זיכרון ליאיר בן לוי ז"ל, בהוצאת המשפחה, בני רא"ם תשס"ח,    בשביל משל עצמו,  . 3

פסח רייבר הי"ד, נפל ביום כיפור תשל"ד במעוז ליטוף, תל אביב תשל"ו,  -לזכר חנוך חנוך, . 4

 עמ' )עם אמונה אלון(. 116

"ו,  לזכר אמציה אילני הי"ד, נפל ביום כיפור תשל"ד במוצב החוף, תל אביב תשל אמציה, . 5

 עמ' )עם מאיר חובב(.   105

 

 

 הבאה לדפוס 

תענית, יומא,  -עירובין, פסחים, שקלים, מגילה, מסכתות משנת ארץ ישראלזאב ושמואל ספראי, 

 תשע"א.   – , בהוצאת  מכללת ליפשיץ, תשס"ט ביצה, ראש השנה, ביכורים -עורלה סוכה, ברכות, 

 

 וידיאו  

 הפקה ועריכה  

(,  1989-1975של הטלוויזיה הישראלית )בשנות עבודתי בו,   1לערוץ משדרים  240-כ א. 

 ביניהם: 

דקות ובהם כתבות מצולמות מן    30"ליקוטים מן העולם היהודי", משדרים מגזיניים בני    10-כ .1

 התפוצות.  

 דקות.  30על אמנות יהודית, בנות  "פעמון ורימון", תכניות מגזיניות 10-כ .2

 דקות כ"א(. 25  -"שלום לבוא שבת" )לילדים ונוער, שודרו בימי ששי אחה"צ, כ 25-כ .3

 דקות כ"א(. 5 -"הגיע זמן לשון" עם ד"ר אבשלום קור )כ 40-כ .4

 דקות(.  30-60תכניות אירוח ובידור ממורשתן המוסיקלית של עדות שונות )  25 -כ .5

[ ונתן שרנסקי 1984דקות )ביניהם: על אסירי ציון יוסף מנדלביץ' ]  30סרטי תעודה בני    20-כ .6

 סרטים בסדרה "רוח הארץ"(. 10-[, וכ1986-+שידור חוזר ב1984]

 דקות(.  60-30שידורים חיים ) 5-תוכניות מיוחדות לחגים ומועדים, מהן כ 10-כ .7

ות עם מומחים  "בצוותא", לימוד סוגיות תורני 10-דקות, ביניהם כ 30דיונים בני  40-כ .8

 מקצועיים. 

 דקות.  55חילוניים בישראל, -הסרט התיעודי "שעון החול", על יחסי דתיים .9

  

 



 (  2009 - 1989ב. סרטים תיעודיים שהפקתי וערכתי כעצמאי )

 ד', ל'מעלה', המרכז לציונות דתית.  30-ו 55ממזרח לציון )יהודי המזרח וישראל( בשתי גרסאות:   . 1

 דקות, ל'מעלה', המרכז לציונות דתית.  30במדינה )על הציונות הדתית(,  אמונה  . 2

 ד', לוועד להוצאת כתביו.  30המתחדשת )על הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל(, -הראשון לציון . 3

 (. 1989דקות, לרשות השידור ) 30ירושלים )קהילת יאנינה שביוון(, -אתונה-יאנינה . 4

 (. 1992דקות, ל"רננות" ) 25ימינו(, -ת הספרדית בתדרכם סולם לעלות )החזנו . 5

 דקות, למכון התורה והארץ.  20סוד הארץ )סרט הדרכה לקראת שנת השמיטה(  . 6

 דקות, למפעלי ים המלח.  24איזון עדין )איכות חיים, תעשייה ויהדות(  . 7

 

 ייעוץ אמנותי לטלוויזיה 

(,  2017עם נתן דטנר, לערוץ הראשון רשות השידור ) צולם ביום חול סדרת הטלוויזיה יסרט ארבעת

שוברות  . 3כשר אבל מבטיח, . 2אבל מה המסר? . 1דקות כל סרט:  50"מורדי קרשנר הפקות", 

 פתח. נהמסך . 4מחיצות, 

 עריכת תוכן לטלוויזיה 

)ערוץ מאיר(  96על מוזיקה יהודית, לערוץ  ניגון של הלב לקטים של סדרת טלוויזיה  3-פרקים ו 16

 (.  2015-2012דקות כ"א ) 30ב'הוט' וב'יס',  

 (.  2008שלבי לבתי הספר של חפציב"ה בברית המועצות )-סרטים קצרים כחלק מחידון רב 6

(, לערוץ 2003ד' כ"א, לר"ה, יו"כ, סוכות ושמחת תורה תשס"ד ) 26, חגים ומדבריםתוכניות אולפן  4

   תכלת. ה

 

   ימוי וידיאו וטלוויזיהב

1. mahanaim at 18 ,  ( "הוקרן במלון המלך דוד   10סרט תדמית לארגון "מחניים ,)דקות, אנגלית

 ובאירוע התרמה בסוכות תשס"ו וחולק למשתתפי האירועים )+הפקה(.    10.10.05- בירושלים ב 

,  חייו ופעלו של הרב יהודה עמיטל דקות( על    62בימוי, כתיבת תסריט והפקה של מכלול סרטים קצרים )  .2

 (.  2005ל"ג בעומר תשס"ה )מאי  

ד'(+תחקיר, תסריט    43- ו   44חלקים,   2הרב בן ציון חי עוזיאל )לוועד להוצאת כתביו,    הרואה למרחוק,  .3

 (. 2004והפקה ) 



דקות, עברית, אנגלית, צרפתית,   17לסוכנות היהודית )  מכינת בית ישראל, גילה,  שנה שונה,  .4

 (. 2002ספרדית(+הפקה ) 

 (. 2000דקות, לכפר דרום(+ הפקה ) 20חמישים שנה לכפר דרום )  להיאחז למרות הכול, .5

 (. Multy Camera ( )1995דקות,    90- )כ   סדר פסח כמנהג יהודי קוצ'ין  .6

 דקות.   10, סרט תדמית על מוסד גמ"ח ירושלמי,  אור לאה  .7

 (. Multy Camera  - דקות, שילוב בין סרט דוקומנטרי ו   170, החזנות של יהודי שלוניקי ) שנה בשנה  .8

 (. Multy Camera)כשעתיים,    סדר פסח כמנהג יהודי בוכארה  .9

 (. Multy Cameraהקפות הושענא רבה )כשעה,    הושענות,  .10

 (.Multy Cameraשעות,    3.5ירושלמית )שלושה חלקים,  - שירת הבקשות הספרדית   יום קדוש ומבורך,  .11

 דקות, ל"יד הרב נסים"(.   36, סרט תיעודי על הרב יצחק נסים ז"ל ) מעשי נסים  .12

 

 

 עריכת קריינות לסרטי טלוויזיה 

 (. 2007)  10דקות לערוץ  50מנורה חזני קצובר,  התנערי,  . 1

 (. 2003) 2דקות, ל"רשת", עבור ערוץ  50, מנורה חזני קצובר, חומש, בדרך לשמיים . 2

 (. 2003דקות, סרט גמר ל'מעלה' )  25, גתית פרסקי, שלוש נשים . 3

 


