
 יוסי מאירי
 השכלה

 קולנוע וטלוויזיה – )בהצטיינות( (M.F.Aמוסמך באמנויות ) 2010-2013
 הפקהצילום והחוג לקולנוע וטלוויזיה, התמחות ב –אוניברסיטת תל אביב 

 קולנוע וטלוויזיה –( )בהצטיינות( B.F.Aבוגר באמנויות ) 2005-2009
 החוג לקולנוע וטלוויזיה –אוניברסיטת תל אביב 

 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה –( .B.Scבוגר במדעים ) 1995-1999
, אותות, בקרההתמחות בעיבוד תמונה ו .הפקולטה להנדסה –אוניברסיטת תל אביב 

 .קרינה וגלים
  נסיון מקצועי

 מהנדס תאורה -2008
 בע"מ/ש.מ. יוניברס אלקטרוניקס בע"מ( 2005הנדסת חשמל כללית א.א.ג. )

איפיון פרוייקטים, ביצוע חישובי תאורה וייעוץ בתכנון תאורה לאדריכלים, מהנדסי 
( עם תאורה מלאכותית Daylightחשמל, רשויות מקומיות ויזמים. שילוב אור יום )

 לחסכון באנרגיה. התמחות בתאורת חוץ.

 מהנדס תאורה -2006
 עצמאי

ייעוץ בנושאים הנדסיים )רמות הארה, תקינה, הפרעות תאורה( הדמיות מלאות 
 , ביצוע סימולציות תאורה.3Dכולל 

 מרצה  -2013
מעביר את בית הספר הגבוה לעיצוב והנדסה, בפקולטה להנדסה.  –"שנקר" 

קורס מעשי בסימולציות ותכנון תאורה  -הקורסים "מעבדה מתקדמת בתאורה" 
 הכולל נושאים מתקדמים בהנדסת תאורה. מנחה פרוייקטי גמר. ו"תאורה חכמה"

 מפיק עצמאי, צלם ויועץ בתחומי המדיה, אפטריסט -2006

 מנהל פרוייקט/מהנדס מערכת 2000-2004
 חיל האוויר

 Air Traffic Controlמהנדס מערכת ומנהל פרוייקט בתחום הזיהוי לבקרה אווירית )

Radar Beacon System –ATCRBS,)  ליישומים אזרחיים.ניהול פרוייקט משותף עם רשות
שדות התעופה לזיהוי ובטיחות תעופתית בהיקף של כמיליון דולר. עבודה עם 

 ( מבוססות זיהוי.TCASמערכות למניעת התנגשות )

 )פילמוגרפיה מלאה תועבר בנפרד(אחרונה  פילמוגרפיה

 הפקה עצמאית(, סרט קולנוע באורך מלא.פרודקשן, -" )מפיק/במאי( )בפוסטצעדים למיליון 3"
 

צלם/עורך/ תסריט, ב: גלעד אמיליו שנקר, מפיק: מרק  "המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה"
מועמד לפרס הצילום בטקס פרסי  .2018דקות,  90רוזנבאום, טרנספקס הפקות(, סרט קולנוע באורך מלא. 

 (.הגמר ת)חמישי 2017אופיר 
 

 . 2016דקות,  9. עפ"י סיפור מאת אפרים קישון )מפיק/במאי/צלם(, דרמה קצרה "בולמוס"
 

 . הוקרן בפסטיבל חיפה ופסטיבל רומא. 2014דקות,  24)צלם. ב: לילי שפי(, דרמה קצרה.  "אדם"
 

. הוקרן 2011דק',  24)מפיק/במאי/צלם(, דרמה קצרה בכיכובם של ליא קניג ודביר בנדק,  "יום נפלא"
( ובערוץ 21:00-טיים )יום שישי ב-בפריים 1פרסים. הוקרן בערוץ  5-פסטיבלים בינ"ל וזכה ב 65-מבלמעלה 

 )ביום השואה(.  10
 

 70-. הוקרן בלמעלה מ 2010דק',  28)מפיק/צלם/עורך, ב: גלעד אמיליו שנקר(, דרמה קצרה,  "לבן"
 מדינות בטלוויזיה.  10-פרסים. הוקרן ב 12-פסטיבלים בינ"ל וזכה ב

 אחר
 :שליטה בתוכנות

MATLAB, AGI32, Relux, Oxytech-Litestar, Calculux, Avid Editing Software family, Adobe After Effects, Sketchup, 
MS-Project 

 
 שרות צבאי מלא, שחרור בדרגת סרן.

 צרפתית בינונית. )ברמת שפת אם( :עברית, אנגליתשפות

 


