
 טל שפי

  עורכת סרטים, במאית, תסריטאית, עורכת תסריט, יועצת עריכה ומרצה לקולנוע

 New School of Visual Arts, AFI   השכלה קולנועית: בית צבי

בימוי וצילום דוקומנטארי :  

 IWFF״לא החיים שלך״ בהפקת יס דוקו 2013 פסטיבל חיפה זוכת פרס  ״היוצרת המבטיחה״ ב
ברחובות 2013. 

עריכת סרטים:  

״החייל הטוב״- תיעודי אורך מלא -2021 בימוי סילבינה לנדסמן 

״בדרך לבוטו״- תיעודי 56 ד 2020 בימוי שי אלכסנדרוני 

״מהי תרבות יהודית״  2020 מוזיאון ״אנו לתרבות יהודית- 20 ד׳ 

״15 שנה״ עלילתי אורך מלא 2019 בימוי יובל הדדי

״The believers” תערוכת וידאו על 27 מסכים- פסטיבל הצילום בברדה- הולנד 2018 - עורכת 
אחראית  

”הרגלי צריכה״ עלילתי 26 ד׳ 2018-(מועמד לפרס אופיר) בימוי אביגיל אריאלי 

“Gods Address״ 2018 דוקומנטארי 75 ד׳ ביומי חירט ואן קסטרן ונועה בן שלום  

״לפני שהרגליים נוגעות בקרקע״ בימוי דפני ליף דוקאביב -2017 דוקומנטארי 80 ד׳  

״יזכור למנשיה״ בימוי ענת אבן דוקומנטארי 75 ד׳ דוקאביב 2017 

 ״טמאים״- בימוי דניאל נחנסון קסיס הפקות 2016 דוקומנטארי 60 ד׳  

״פואימה פדגוגית״- בימוי מאיה רוטשילד ותמי גרוסמן-  2016 תיעודי 60 ד׳ 

״שם וכאן״ בימוי אבידע ליבני פסטיבל ירושלים 2014 דוקומנטארי 62 ד׳  

"המעבדה" – בימוי יותם פלדמן דוק אביב 2013 דוקומנטארי אורך מלא  

"לשוב בחזרה- רבקה זוהר חוזרת לניו יורק“-בימוי אבידע ליבני דוקאביב 2012 דוקו 60 ד׳  

"הצלמניה-" בימוי תמר טל -זוכה פרס העריכה דוק אביב 2011 דוקומנטארי אורך מלא  

"ילדי בנק הזרע" בימוי אבידע ליבני דוקומנטארי 50 ד׳  

  The Little Tea Boy From gaza" (BBC4)“

"איש החשמל” בימוי אלי כהן עלילתי באורך מלא 

עריכת סדרות: 

"האלבומים-" בימוי אבידע ליבני דוקומנטארי  



”פלורנטין-"בימוי איתן פוקס דרמה  

"איפה האוכל-" בימוי אבידע ליבני דוקומנטארי 

"החבר'ה הטובים-" בימוי ליאורה קמנצקי דרמה  

"דקות של תהילה-" בימוי ליאורה קמנצקי דרמה 

  ”אלכס בעד ונגד"- בימוי ליאורה קמנצקי דרמה

 ”השמן עם הסוני"-ירון לונדון דוקומנטארי

 ”החמישיה הקאמרית“-בימוי איתן צור דרמה 

 :Editing Supervision כתיבה, עריכת תסריט, ו

״ארי והזרע הקדוש״ (בעבודה 2020) תסריט 

״כפולים 3״- סדרה עלילתית- (בעבודה 2020) עריכת תסריט 

 The Believers“- 2018 Video Installation for Breda Photo Festival״

״לפני שהרגליים נוגעות בקרקע״ במאית דפני ליף תסריט ועריכה 

  ״טמאים״ במאי דניאל נחנסון תסריט ועריכה

 ״פואמה פדגוגית״ במאיות מאיה רוטשילד ותמי גרוסמן תסריט ועריכה

 ״גזויינדלך״- במאית אפרת ברגר תסריט טייעוץ עריכה

 ״שובר שמירה״ -במאי אלעד דוידוביץ׳  שיקוביץ׳- תסריט וייעוץ עריכה 

״מרפסת״ -במאי אלעד דוידוביץ׳  שיקוביץ׳- ייעוץ עריכה 

 ”מדינת אכזיב- מקום של אהבה"- במאית אתי ויזלטיר תסריט ועריכה

  ”המח החשמלי" -במאי נדב הראל ייעוץ תסריט

  ”סופייר"- במאי פיראס חורי עורכת אחראית

 החברה הטובים" -במאית ליאורה קמנצקי תסריט ועריכה

  הוראה:

 ג׳אמפ קאט -בי״ס לעורכים ואנימטורים 2008- ועד היום

 מכללת עמק הירדן- מורה ראשית לעריכה  1999-2002

משמשת כמנטורית, מלווה פרוייקטים ולקטורית בקרנות שונות ובפסטיבלים 

שפות: אנגלית עברית /שפת אם- צרפתית ואיטלקית  ברמת שיחה.

  talshefi @ gmail.com +972-545479098  טל שפי הס 14 תל אביב 6332841

filmediting.co.il  talshefi.com 

http://filmediting.co.il
http://talshefi.com



