
שחף רם

השכלה
בוגר בהצטיינות מבצלאל אקדמיה לאמנות ולעיצוב לשנת תשע"ד, במחלקת אמנויות המסך, התמחות אנימציה 

 קלאסית0

עבודות אנימציה וסרטים נבחרים
סרט עצמאי קצר, בהפקת חנן ליברמן ובתמיכת קרן מקור והמיזם לקולנוע ולטלוויזיה  –)בהפקה(  הכוכבים * צאת

 בירושלים0

 *Rug (0260 )– 0סרט עצמאי קצר 

 *White Lies (8102 )–  קליפ עבור להקתTATRAN0 
 קליפ עבור נעמי חשמונאי0 –( 0260) * איך זה
 וורד של אריק אבר0-סרט קצר לפי קטע ספוקן –( 0262) * פרידה

 *Followspot (0261 )– 0קליפ עבור איתמר גרוס, על פי תסריט של אהרון לוין 
 בבימוי חנן קמינסקי0באורך מלא, בסרט הילדים אנימטור  –( 0265-0261) * אגדת שלמה

 קליפ עבור אריק ברמן0 –( 0261) * התמונה הגדולה
 קליפ עבור גלעד כהנא0 –( 0261) * אתם לא לבד

 קליפ עבור נעמי חשמונאי0 –( 0265) * נבל

 *Glance (0265 )–  קליפ עבור להקתTATRAN0 
 קדמיה לאמנות ולעיצוב0סרט הגמר בבצלאל א –( 0264) * ככה זה מתחיל

 סרט במסגרת הלימודים בבצלאל0 –( 0262) ממינכן רישומים* 

תערוכות נבחרות
 , רוסיה0קרוק, פסטיבל האנימציה הבין לאומי 0260* אוקטובר 

, פסטיבל אנימיקס הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, סינמטק תל אביב02600* אוגוסט 
אנימיקס הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, סינמטק תל אביב0, פסטיבל 0262* אוגוסט 
, פסטיבל אנימיקס הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, סינמטק תל אביב02610* אוגוסט 

 0אוטווה , קנדהפסטיבל האנימציה ב,  0265* ספטמבר 
ביב0, פסטיבל אנימיקס הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, סינמטק תל א0265* אוגוסט 

 0אנימה מונדי, ברזיל, פסטיבל האנימציה 0265יולי * 
 0אביב תל סטודנטים הבינלאומי לסרטי , הפסטיבל0265* מאי 

 0ליסבון,  פורטוגל ”,מונסטרה“, פסטיבל אנימציה 0265מרץ * 
 , פסטיבל הקולנוע חיפה02640נובמבר * 

הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, סינמטק תל אביב0 , פסטיבל אנימיקס0264* אוגוסט 
 0, פסטיבל הקולנוע ירושלים0264י, יול* 

 " , בית רוקח, תל אביבCOLOR FALL 0, "0262ספטמבר * 

 , תל אביבThe Pop-Up Gallery0, "פנטזיה בעמן", 0262אוגוסט * 
 פרויקט מיוחד ביריד "צבע גלילי", חצור הגלילית0 0262ספטמבר * 

https://vimeo.com/shahafram
https://www.instagram.com/shahaf_ram/
https://www.facebook.com/pages/The-Pop-Up-Gallery/537796639570680


 ,  מינכןUrban Art meets Local Heroes , BMW Museum0 ,0262יוני * 

 " מינכןSTROKE ART FAIR0, "0262מאי * 

 , גלריית חוף הריביירה, בת יםSURF WRITERS0, 0260אוגוסט * 
 קט של קסטרו  , נמל יפו0פרוי קט אומנות רחוב,, פרוי0260מאי * 

 ,תל אביבBeentheredonethere 0גלריית  , REALITY CHECK, 0260אפריל * 
 רוק עשה לראנסנס", ירושלים0א, "עושים לאמריקן אפרל מה שהב0260פבואר * 
 0", תל אביב 4יריד "צבע טרי , אומנות רחוב -, פרוייקט מיוחד0266אפריל * 

 0", ירושלים, הקסטהJACK AND THE MEANINGLESS SHOW, תערוכת יחיד " 0266יוני, * 

 

 

 איור

חשמונאי, אריק , נעמי 00, קראנצ TATRANשולי רנד, התפוחים,  יקאים, ביניהםאיורים ואריזה גראפית עבור מוז* 
 אבר, ועוד0

 מעריב0, איור שבועי לטור של ליאור דיין במוספיי השבת של 0262* 

 0550מוסף "שבת" מקור ראשון, מספר גיליון -עמוד שער  ,0262דצמבר * 

 קסטרו0חברת רישומים עבור קולקציה בגדים לו מבחר איורים ,0260* 
 

 פרסים

 0פרידהלסרט   עד חמש דקות מקום ראשון פרס לסרט הקצר הטוב ביותרפסטיבל קרוק, רוסיה,  – 0260אוקטובר * 

 TATRAN  ,White Lies0 לקליפ מקום שני בקטגוריית הקליפים,פסטיבל אנימקס תל אביב,   0260אוגוסט * 

 .Embrace עבור  קצרצרים בקטגורית ראשון מקום,  תל אביב , סינמטקפסטיבל אנימיקס ,0262אוגוסט * 

 0פרידהלסרט  הסרטים העצמאייםבקטגוריית  מקום ראשון,  תל אביב , סינמטקפסטיבל אנימיקס ,0262אוגוסט * 
מי נע ,נבל  עבור  הקליפ מקום שני בקטגוריית הקליפים, תל אביב , סינמטקפסטיבל אנימיקס,  0261אוגוסט * 

 0חשמונאי

 ,Glance עבור  הקליפ מקום ראשון בקטגוריית קליפים, תל אביב , סינמטקפסטיבל אנימיקס,  0265אוגוסט * 

TATRAN. 

הסרט הבינלאומי הטוב  ופרסציון לשבח בתחרות הסטודנטים, ליסבון, פורטוגל ,  פסטיבל מונסטרה,, 0265מרץ * 
 0לככה זה מתחיעבור הסרט  - , שופטים צעיריםביותר

 0ככה זה מתחיללסרט 0 סרט הסטודנטים הטוב ביותר, תל אביב , סינמטקפסטיבל אנימיקס,  0264אוגוסט * 

 0רישומים ממינכן לסרט 0 חדשנות בתקשורת חזותית , ציון לשבחפרס גדעון עמיחי עבור , 0262* 

 
 

 ראיונות ומאמרים נבחרים

-white-ram-https://directorsnotes.com/2018/10/05/shahaf

lies/?fbclid=IwAR1Vj2RQUKTPNAjn9AKko8OhAbiqt2bqcoYPA1QzT6ZEmtUn5a8jvxctelY 

separation-ram-https://directorsnotes.com/2018/01/10/shahaf/ 

starts-it-how-is-https://www.shortoftheweek.com/2015/11/02/this/ 

http://www.en.ozartsetc.com/2013/03/11/ozarts-etc-interview-jack-tml/ 

http://blog.globalstreetart.com/post/32189930627/jack 

http://www.jpost.com/In-Jerusalem/Arts-And-Culture/Culture-by-force-315706 

http://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3565162,00.html 

http://www.streetartnews.net/2012/05/talented-israeli-artist-jack-tml-is.html 

http://www.streetartnews.net/2012/11/jack-tml-new-mural-in-jersualem-israel.html 

 

https://directorsnotes.com/2018/10/05/shahaf-ram-white-lies/?fbclid=IwAR1Vj2RQUKTPNAjn9AKko8OhAbiqt2bqcoYPA1QzT6ZEmtUn5a8jvxctelY
https://directorsnotes.com/2018/10/05/shahaf-ram-white-lies/?fbclid=IwAR1Vj2RQUKTPNAjn9AKko8OhAbiqt2bqcoYPA1QzT6ZEmtUn5a8jvxctelY
https://directorsnotes.com/2018/01/10/shahaf-ram-separation/
https://www.shortoftheweek.com/2015/11/02/this-is-how-it-starts/
http://www.en.ozartsetc.com/2013/03/11/ozarts-etc-interview-jack-tml/
http://www.en.ozartsetc.com/2013/03/11/ozarts-etc-interview-jack-tml/
http://blog.globalstreetart.com/post/32189930627/jack
http://blog.globalstreetart.com/post/32189930627/jack
http://www.jpost.com/In-Jerusalem/Arts-And-Culture/Culture-by-force-315706
http://www.jpost.com/In-Jerusalem/Arts-And-Culture/Culture-by-force-315706
http://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3565162,00.html
http://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3565162,00.html
http://www.streetartnews.net/2012/05/talented-israeli-artist-jack-tml-is.html
http://www.streetartnews.net/2012/05/talented-israeli-artist-jack-tml-is.html
http://www.streetartnews.net/2012/11/jack-tml-new-mural-in-jersualem-israel.html
http://www.streetartnews.net/2012/11/jack-tml-new-mural-in-jersualem-israel.html

