נמרוד דנישמן
ק ור ו ת ח יים
מחזאי ובמאי תיאטרון ,מורה בחינוך הפורמאלי והבלתי
פורמאלי ,מעצב תאורה ,כותב תוכן ,יוצר דוקומנטרי ,מכור
לפודקאסטים ולחדשות ,חובב טיולים וצילום ,אוהב קפה.
050-4203587
nimroddanishman@gmail.com
www.nimroddanishman.com

@nDanishman

ה ש כל ה
-

תואר ראשון בבימוי והוראת התיאטרון ) (B.Edבמסלול
המצטיינים רג״ב של משרד החינוך
קורס כתיבת מחזאות מתקדמת
קורס קידום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם
קורס הדרכת קבוצות
קורס עיתונאים
קורס הדרכת טיולים

סמינר הקיבוצים

2015-2018

רועי מליח רשף
EYBY
בקהילה
גלי צה״ל
חוגי סיירות של קק״ל

2019
2018
2014
2010
2007

פ ר ס ים ומ וע מ ד ויות
 מועמד בפרס המחזה )״הגדר״( מועמד בפרס המחזה )״הגדר״( -מקום ראשון ומקום שלישי בתחרות בימוי סצינות

קיפוד הזהב
NY SummerFest
סמינר הקיבוצים

2019
2019
2018

ב ימ וי וכ ת יב ה
-

קרה באמת  -פודקאסט תיאטרלי דוקומנטרי )יוצר
שותף(
יותר מזה אנחנו לא – מופע תיאטרלי מאת גל צ׳פסקי
)במאי שותף(
הגדר – דרמה וירטואלית על שני אויבים שהכירו
בגריינדר )מחזאי ובמאי(
אישה לאישה – מונודרמה קצרה מאת רועי מליח רשף
)במאי(
למען האמת – קברט על פוסט אמת )במאי וכותב שותף(

תמונע

2019

צוותא

2019

צוותא

2018

פרויקט המחזאים

2018

הבימה

2017

ה ור א ה
 במאי סדנת התיאטרון כיתות י׳ ,י״א ,י״ב מורה לתיאטרון כיתות י׳ ,ח׳ -מורה לתיאטרון כיתות י׳ ,י״א ,י״ב )הגשה לבגרות(

מרכז חינוך ליאו באק
סטודיו אנקורי
ברנקו וייס בית
חשמונאי

-2019היום
2018-2019
2018-2019

ניס יון מ ק צ וע י נוס ף
אונליין שמונליין
עמותת בקהילה

בת״י – איגוד במאי תיאטרון
בישראל
ארגון חוגי סיירות של קק״ל

-

כותב תוכן לאתרים
רכז תכנית הלימודים למתנדבי שנת שירות
רכז מסלול הנח״ל ותכנית שנת השירות
רכז הכשרה למתנדבי שנת השירות
רכז יח״צ
רכז גיוס משאבים
מזכיר כללי

 רכז פתיחת שנה )גיוס מדריכים ,הכשרהוהיערכות הצוות לשנת העבודה(
 -מדריך כיתות ח׳ ,ו׳

-2020היום
-2014היום

2018-2019
2013-2014

2010-2013

ש יר ו ת צ ב א י  :ת ח נ ת ה ר ד י ו ג ל י צ ה ״ ל
 עורך חדשות ,תכניות מגזין ודוקומנטריות כתב לענייני צבא וביטחון -מפיק תכניות צבאיות ודוקומנטריות

ה ת נדב ות
-

מסעדת ״לשובע״ בשכונת נוה שאנן ,תל אביב
חונכות אישית לתלמיד תיכון
צוות ניו מדיה ותקשורת
שנת שירות בשכונת נוה יעקב ,ירושלים

מלגת הדיור בתל אביב
תכנית רג״ב
ארגון V15
עמותת בקהילה

יכ ול ות
-

עבודה שוטפת עם Microsoft Office, Apple iWork, Google Suite
עיצוב ובניית תאורה לתיאטרון
עברית ואנגלית
רישיון נהיגה בתוקף

2017-2018
2016
2015
2009-2010

