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קצת על עצמי
שמי עומר כרמי, אני מאפר מזה שש שנים המיושב בירושלים.

אני אדם אחראי, סובלני, בעל יחסי אנוש מצוינים ששואף להתקדם ולהתפתח בעולם הוידאו
בתחום הפרסום, הטלוויזיה והקולנוע.

תמיד אהבתי למתוח את הגבולות שלי מבחינה יצירתית כשמדובר בעבודותי.
איפור אשליות ואפקטיםהנני בעל ניסיון בסרטים, הפקות אופנה, קליפים, ביוטי/תדמית,

מיוחדים.

השכלה ותעודות
בוגר בית ספר לאיפור איל מקיאג'-

Beauty MAKEUP COURSE הקורס.מצטיין,2018
Master Fashion COURSE הקורס.מצטיין,2018

השכלה תיכונית - בגרות מלאה הגמנסיה העברית ירושלים.-
לימודי צילום ווידיאו בבית ספר מוסררה לאמנות וחברה.-

עבודות
קליפים

- "יש לה אומץ" - אלעד טוגנס (אל טוגאנס), עינת שמל                                                        תפקיד - מאפר
במאי - אליעד גולן

2022מור………………………………………………………….…ברשמל,עינתטוגנס,אלעד

- "מאפרת ת׳כאב" - ספיר נהון                                                                                                      תפקיד - מאפר
במאי - קלוד דדיה

2021…………………………………………………………………....….סגלעודדנהון,ספיר
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- טוב לי לשיר לעולם - פסטיבל בשחור לבן                                                                                 תפקיד - מאפר
תיאטרון ירושלים

2021………………………………...…....…הדסברוגילרוניאן,קרןקינן,רונהאמדורסקי,אסף

- אביתר בנאי - הופעה מצולמת                                                                                                     תפקיד - מאפר
במאי - רועי ברקוביץ

2021………………………………………………....………………………....…בנאיאביתר

- דודו טסה - הופעה מצולמת                                                                                                         תפקיד - מאפר
במאי - רועי ברקוביץ

2021…………………………………………………....………………………....…טסהדודו

- "כולנו עם אחד" - אלי גורנשטיין                                                                        תפקיד - מאפר ועיצוב שיער
במאי - משה מיקו דורון

2021…………………………………………………....…………………….…גורנשטייןאלי

- "לילה מלחמה" - עידן אללוף                                                                              תפקיד - מאפר ועיצוב שיער
במאי - משה מיקו דורון

2021…………………………………………………....…………...…מעברימאיאללוף,עידן

- "מי אתה" - ספיר נהון                                                                                                                   תפקיד - מאפר
במאי - קלוד דדיה

2021…………………………………………………....………………………....…נהוןספיר

סרטים

- "המספרה"                                                                                                                           תפקיד - מאפר ראשי
במאי - דרור נבו

)Post-productiont|(גמר-הפקה2021....…………………...לימוןדינהלוקיץ,יערהאולמן,עמית

- "שייך ענת"                                                                                                                                   תפקיד - מאפר
במאית - יובל  ברנע

)Post-productiont|(גמר-הפקה2021…..……………………....ארנוןאפרתקלאי,טלאור,מעיין



- "בוחן כליות"                                                                                                                         תפקיד - מאפר ראשי
במאית - אסתי גרינברג

2022.…………................................................................מרקודרוראנג'ל,דניאלאלקנה,יעל

- "ילד שלנו"                                                                                                                            תפקיד - מאפר ראשי
במאית - הניה ברודבקר

2022.………………......................................................................תפלינסקיאביסער,אלונה

- "שיחה משפחתית"                                                                                                             תפקיד - מאפר ראשי
במאית - לאה אונגר

2022שפרן.………………............................................................עדיורבוב,רחלשילה,אביחי

- "תמותי"                                                                                                                                תפקיד - מאפר ראשי
במאית - מילאנה יונטייב

)Post-productiont|(גמר-הפקה2021....……………………......................-אירנהאוחיון,נעה

- "זה עניין של שעות או ימים"                                                                                                       תפקיד - מאפר
במאית - אפרת ליפשיץ

)Post-productiont|(גמר-הפקה2021....………………...…....פורייהמעייןברק,נירזקס,יגאל

מדיה
שיערועיצובמאפר-תפקידוכלכלהתקשורתמידעחדשות-(אייס)iceאתר–

……………………………………….……………………………………………………2022

-)Netflix x Adobe - The Great Untold - The Slender (Trailerמאפר-תפקיד
2021………...………………………………………..…….עזריבןהדסמצוב,מיכלרוזנברג,בר

- המכללה האקדמית הדסה ירושלים - סרטון תדמית לחוג תקשורת צילומית                  תפקיד - מאפר
2021…….....………………………………………..…….עמיבןעדןבקזינסקי,מליהברמש,ג'ני

הפקות ואופנה

- ידידה ויטל - יום הנראות הטרנסית                                                                                             תפקיד - מאפר
2021….………………………………………...….משולמיטלקייש,אלמוגיפה,ברויטל,ידידה



-Vivier Magazine July Issue מאפר-תפקיד2021
2021…………………...………………………………………..…….אלדושלומיכרמל,פזאדן

-Teen MALVIE Magazine Special Edition April מאפר-תפקיד2021
Liron Raveah,2021…………………...………………………………………..……..דבורהנוי

-EMI SWÎM - Summer Swimwear Collection מאפר-תפקיד2021
2021……………………………………………………...….לויאמיליביטון,רועיכרמל,פזאדן

- ספיר נהון - צילומי תדמית                                                                                                            תפקיד - מאפר
2021……………………………………………………...….אמסיססםמשולמי,טלנהון,ספיר


