
 

 

 

 צוב צליל לאנימציהעי –אפשר למצוא בלינק  –עיצוב צליל לאנימציה  –דוגמאות לעבודות שלי בתחום  •
 

 תיקוני סאונד לסרטים –אפשר למצוא בלינק  –ניסיון עם מיקס לסרטים ותיקוני טעויות בזמן ההקלטה  •
 

 הקלטת שחקנים לדיבוב באנימציה. עריכה לפי טיימליין ועבודה מול גורמים חיצוניים ולוח זמנים צפוף •
 

 עברית \ אנגלית -דוגמה אפשר למצוא בלינק  – בעברית ֶהְסכֵּתאו נות ויצירת תשדירי ''פודקאסט'' קריי •

 

 SuperVolcano -בשם  EPאלבום  –פרוייקט גמר  •

 

 

 MUZIK –בוגר בית ספר גבוה להפקה מוסיקלית ויצירה מקורית בשם 
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 פוסט פרודקשן ועיצוב פס קול לסרטים, פרסומות לאנימציה. •
 

 סינתזה -לינק לעבודת דוגמה  –סינתזה מתקדמת  •
 

 ניהול עצמי בתעשייה  •

 בנוסף, סדנאות המכסות מגוון רחב של נושאים הקשורים להפקה כגון

 'פוסט פרודקשיין'' ועיצוב צליל לסרטים ואנימציה' •
 

 לימודי אבלטון וקיובייס לרמה גבוהה •
 

 , הופעה וסינגלפרוייקט אלבום •
 

 סדנאות כתיבה •
 

 קצב ולימודי גיטרה מתקדמים •
 

 

 

 ופרוייקטים: ניסיון תעסוקתי

 לימודים והכשרות :

052-4233253 

TgefenStudio 

https://www.tzachgefen.com/animation
https://www.tzachgefen.com/animation
https://www.tzachgefen.com/animation
https://www.tzachgefen.com/fixit
https://www.tbipodcast.com/
https://www.tbipodcast.com/inhebrew
https://www.youtube.com/watch?v=DEnHa1ggUJ0&t=569s
https://thetimeturkey.bandcamp.com/track/post
mailto:Tgefenstudio@gmail.com


 

 

 

 שפות :

 
 רמת שפת אם –אנגלית  -  שפת אם –עברית   •

 

 תוכנות :

 
• CUBASE –  גבוהה -רמת מיומנות 

 

• Adobe Premier –  גבוהה -רמת מיומנות 

 

• Microsoft Office Pack –  גבוהה –רמת מיומנות 

 

• Adobe After Effects –  גבוהה –רמת מיומנות 

 

 חדשות במידת הצורךמוכן ללמוד תוכנות  •
 

 

 כלים נוספים :

 
 עברית \אנגלית  –זמר  •

 

 לינק –דוגמה לקטע גיטרות  –מסוגל לנגן על כל סוגי הגיטרות  –גיטרה  •
 

 עברית  \אנגלית  –קריינות לרדיו וטלוויזיה  •
 

 דוגמה –רמה גבוהה  –סינתזה  •
 

 

 

 

 

מחויב בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה. היענות  –צח גפן הפקות  –מוצר סופי, אשר ייצא מהאולפן שלי 

ו כן, להיות פנוי ללקוח בתוך תחום ההיגיון מקצועית ומכובדת לצרכי הלקוח. ליווי מלא עד סיום תהליך ההפקה. כמ

על חזון, תצורת הביצוע ומועדי הגשה. לכל פרוייקט הבריא וגבול הטעם הטוב. להגיע להבנות והסכמים משותפים 

אחרי הגעה להסכמה על תנאי עבודה, תאריכי הגשה  ספציפי יצורף הסכם עבודה אשר ייחתם על ידי שני הצדדים

 ורמת ביצוע.

 

 ה על תשומת הלב. שיהיה יום נהדרתודה רב

    צח גפן 

 כישורים :

 התחייבות מקצועית :

https://thetimeturkey.bandcamp.com/track/post
https://www.youtube.com/watch?v=DEnHa1ggUJ0&t=569s

