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 ןח יהיל -  םייח תורוק
  .ביבא לתב תלעופו היח  ,1977 תדילי

 לרב תיב תונמאל השרדמבו ,תונמאל גוחה הפיח תטיסרבינואב 2003 תנשמ הצרמ

 

 תוגלמ / םיסרפ
 ביבא לת תייריע ״בהז ידי ״ הכורעתב םידחוימ םיטקיורפל הדעוה תכימת 2018 ילוי

 ביבא לת תייריע .םידחוימ םיטקיורפל ץיבוניבר עושוהי ורק תכימת 2018  לירפא
 .תוברתה דרשמ ,ריעצה ןמאה סרפ   2010 רבמטפס

 .תונמאל ביבא לת ןואיזומ ,ריעצ ןמאל השרומ ןרק סרפ   2007  רבמצד

 .ביבא לת – יקצירז ש״ע םינמאה תיב - םרב המויסו לזירב הלב םש לע ריעצ ןמאל הריציה דודיע ןרק   2003  ראורבפ

 
 הלכשה

 .תונייטצהב .םילשורי - תירבעה הטיסרבינואה םע ףותישב .בוציעו תונמאל הימדקא ,"לאלצב" ,MFA ינש ראות  2004 -  2003
 .תונייטצהב ,לרב-תיב ,הינמלק ,תונמאל השרדמה ,BED ןושאר ראות  2001 -  1997

 
 תורחבנ תוכורעת
 

 םילאיזומ םיבצימו תויגוז ,דיחי תוכורעת
 גרבדירפ הנולא :תרצוא ,ביבא לת ,ריעב ריק טקיורפ ,םיבר םימ 2018 רבוטקוא

 .רלגיצ איל :תרצוא .ביבא לת ,״לוריבג״ הירלג ,בהז ידי 2018 ץרמ

 .בגש לטיבר :תרצוא ,אבס רפכ תינוריע הירלג ,״םיימעפ יתוא בוהא״  2013  יאמ

 .לטפה ילאס :תרצוא ,ביבא לת 16 וק הירלג ,תשולשמ הכורעתב בצימ "םיזחתמה"  2012  רבמבונ
 .ןוזנמולב תימרכ :תרצוא ,ביבא לת ,ימת תיב ,ןמא ריק , "ירש ןומ"   2012  רבמבונ

 .ביבא לת ,הירא-יש הירלג ,דיחי תכורעת – רוחשלכה   2012  יאמ

 .ןמפוה ילרוא :תרצוא ,םייתעבג םימה ןוכמ ,רקראב תור םע ףותישב ,  How we can open the lotus  2010  ינוי

 .יררה תיוור :תרצוא .יכדרמ די ,הנד הירלג ,רבס ילרואו ןח יהילל תפתושמעת "הגופ"   2011  רבמבונ

 .ןמירפ ץכ ימת :תרצוא ,הפיח ןואיזומ ,"הנגרומאטאפ" הכורעתב בצימ ״הרחאתנש החירפ״  2006  רבמבונ

 .ןמפוה ילרוא תרצוא ,תונמאל הוקת חתפ ןואיזומ ,"בחרמב םיעוניש" הכורעתב בצימ ,״הניש ידודנ״   2005  ץרמ

 .לאלצב הירלג ,mfa ידומילל תינכתה ירגוב לש רמגה תכורעת ,״םמוד חמוצ יח״ הכורעתב בצימ "ינאב לש הלילה"  2004  יאמ
 .ןמפוה ילרוא :תרצוא ,ביבא-לת ,םינמאה תיב ,דיחי תכורעת ,"On The Rocks"  2003  ץרמ

 .ןודעס ינור :תרצוא ,א"ת ,"רדחה" הירלג ,דיחי תכורעת " Bon Voyage"  2002  ינוי

 .ןמריש החמש ,גרבדירפ הנולא :םירצוא ,תונמאל ג"ר ןואיזומ ,ואדיו בצימ ,Comic Strip"" 2002  ראורבפ

 
 תורחבנ תויתצובק תוכורעת
 .םלושמ ילריש :תרצוא ,הפיח ,הדימריפה הירלג ,תיתצובק הכורעת ,״הפיח תיזכרמ״ 2020 רבמבונ

 .גרומ איג ר״ד :רצוא ,הילצרה ,״קוצה לע״ הירלג ,תיתצובק הכורעת ,״בוהצ לש םינווג ישימח״ 2020  ץרמ

 .יררה תיור:תרצוא ,ביבא לת ,הליל תרונמ לביטספב ואדיו בצימ ,״הקיטנמוריפ״ 2018  רבמצד

 .סוארק הרוא :תרצוא ,תובוחר תינוריע הירלג ,תיתצובק הכורעת ,״ןמזה ףולחב״ 2018  ץרמ

 .גרומ איג :רצוא .ןולוח ,הווחה תירלג ,תיתצובק הכורעת ,״הלעמ הלעמ״ 2017  רבמטפס

 .אנהכ לאינד :רצוא ,ביבא לת םודאה תיבה ,תיתצובק הכורעת ,״ימשרה ןועמה״ 2017  ילוי

 .גרומ איג :רצוא ,הירמש רפכ לייו זכרמ ,תיתצובק הכורעת ,״ןכשה לש אשדה״  2017  ץרמ
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 .ןורכז ,אמלא ןולמ ,סוטאמ סותאפ תצובק ,ימוחת בר טקיורפ ,םיבצימ 3 ,״םירדח ירדחב״ 2016  רבמבונ

 .ביבא לת ,סוטאמ סותאפ תצובק ,טול תשא תובקעב יתוזח שרדמב בצימ ,״םודסב הקידצ״ 2016  ראורבפ

 .ביבא לת ,סוטאמ-סותאפ תצובק ,ןושמש םא תובקעב יתוזח שרדמב בצימ ,״קותמ האצי זעמ״ 2016  ראוני

 .ביבא לת ,סוטאמ סותאפ תצובק ,העבגב שגליפ תובקעב יתוזח שרדמב בצימ ,״יל תרתובמ תא ירה״ 2016  ראוני

 .ביבא לת ,סוטאמ-סותאפ תצובק ,בואה תלעב תובקעב יתוזח שרדמ ,״רסמה איה םוידמה״ 2015  רבמצד

 .ץיבוקרב היראו ןמפוה ילרוא :םירצוא ,ביבא לת םינמאה תיב ״mix&match ,2 ימוקמ קפוד״ 2015  רבוטקוא

 .גרומ איג ר״ד :רצוא ,ןולוח תויונמאה זכרמ ,בוהריאמ תיבב יתליהק טקיורפו בצימ ,״ןבל רוחש ,אל ,ןכ״ 2015  רבמטפס
 .לירב רגה :תרצוא ,ןימינב הירלג ,תיתצובק הכורעת ,״horrorvacui״ 2015  ילוי

 .סחי לט :תרצוא ,םילשוריב םינמאה תיב ,״םילשורי םושירל הלנאיב״ 2014  רבמצד

 .ןומצע לג עטנ :תרצוא .םילשורי ,ןסנה ח"היב ,תיתצובק הכורעת ,״הניטנרק״  2013  רבוטקוא

 .יחרזמ קיציא :רצוא .םיפונמ לביטספמ קלח ,םילשוריב תוצוח יטלש טקיורפ ,״הרוחש הספוק״   2013  רבוטקוא

 .רוטקריד יתור :תרצוא .תונמאל הפיח ןואיזומב בצימ ,״דיימ ידרל הנש 100 ,ןכומה ןמ״  2013  טסוגוא

 .ינג דרו :תרצוא ,ביבא לת םינמאה תואנדס ,תיתצובק הכורעת ״deadwood״  2013  טסוגוא

 .ןמפוה ילרוא :תרצוא ,סטק'גורפ גרבנייפ ,תיתצובק הכורעת ״Come closer"  2013   ילוי
 .גרומ איג ר"ד :רצוא ,ביבא לת ריעה תיב ,תיתצובק הכורעת ,")תיטשופ( not book" 2013   ילוי

 .סורג תידרו :תרצוא ,ופי למנ ,םדא תויוכז ןעמל םיאפור ,"רטסלפ" 2013   ינוי

 .'ץיבוקרב הירא ,ןמפוה ילרוא :םירצוא ,ביבא לת ,םינמאה תיב ,תיתצובק הכורעת ,"ימוקמ קפוד"  2013  ראוני

 .סוארק הרואו גרומ איג :םירצוא ,תובוחר ,בוקידנוד תיב ,תיתצובק הכורעת ,"ינמז םש ,הליהת" 2013  ראוני

 .לדנמ סיריא :תרצוא ,ביבא לת ,הדנוקולוג ייב יררופמטנוק הירלג ,תיתצובק הכורעת ,"ררולפסקא" 2012  רבוטקוא

 .ןוזנמולב תימרכ : תרצוא ,ביבא לת ,ימת תיב ,"9 םילכ יוסינ"  2012  טסוגוא

 .ןומצע-לג עטנ :תרצוא ,רדחה הירלג ,תיתצובק הכורעת ,״םויס תביסמ״  2012  ץרמ

 .ןוזדיוד הגונ ,תרצוא ,ביבא לת Raw Art הירלג  ,״5 הנפמ תדוקנ״  2012  ראוני
 .יול רדמס ,ןמרפוק ןבואר :םירצוא ,ביבא לת ,"תיללחה" ,לארה יבוק לש ורכזל הכורעת ,״תקרפמ ,רבש ,לספ״  2012  ראוני

 .ןוסנורהא ריאמ :רצוא ,ןג-תמר ןואיזומ ,בוציעו תונמאל תוברתה דרשמ יסרפ תכורעת , "רשעו םייפלא םיכוזה"  2011  יאמ

 .יררה תיוור :תרצוא ,ביבא לת ,"ןד" הירלג ,תיתצובק הכורעת ,"ירוחא ןולח"  2011  ראורבפ

 .ליג-רב ןרק :תרצוא ,ביבא לת ,"תיללחה" הירלג ,תיתצובק הכורעת ,"ילש הפי תועט"  2011  ראוני

 .םלושמ ילריש :תרצוא ,הפיח ,הדימריפ הירלג ,תיתצובק הכורעת ,"הירגלוב ,לארשי ,הפיח"  2011  ראוני

 .םלושמ ילריש :תרצוא ,הירגלוב ,תיתצובק הכורעת ,"הירגלוב ,לארשי ,הפיח" 2010  רבוטקוא

 .ביבא לת ,הילצרה היסנמיג ,ריק ירויצ   2010  רבמטפס
 .״תוריצא תצובק״:םירצוא ,ביבא לתב השרדמה הירלג ,תיתצובק הכורעת ,״D.Z. 34״  2009  רבמטפס

 .״תוריצא״ תצובק:םירצוא ,תיתצובק הכורעת ,״רטראטס״  2009  ראורבפ

  .קרוי וינ ,ןוסח יטומ הירלג ,"On Paper"  2008  ראוני

 .ןהכ הגלוא :תרצוא ,ביבא-לת ןואיזומ ,תיוושכע תונמאל ןייטשניבור הנלה ןתיב ,"הריעצ תילארשי תונמא"  2007  רבמצד

 .רצלמ דעלג :רצוא ,הווקת חתפ ןואיזומ ,תיתצובק הכורעת ,"ןויניוואמ תומלעה ופורפא"  2006  רבמבונ

 .רמוע רניו תפקר :תרצוא ,תיתצובק הכורעת "?רופיצל רופיצ ךפוה המ"  2006  רבוטקוא

 .רמוע רניו תפקר :תרצוא ,תובוחר ,השדחה הירלגה ,תיתצובק הכורעת ,"השפוח"  2006  ץרמ

 .פירק תיב ,תיתצובק הכורעת ."תיגתומ תונמא"  2006  ראורבפ
 .ןמפוה ילרוא :תרצוא ,ביבא לת םינמאה תיב ,תיתצובק הכורעת ,"םייניב תאירק"  2005  ינוי

 .בהי הילג :תרצוא ,ביבא לת ,״למנב תיב״ ,תיתצובק הכורעת ,"הגיל"  2005  ץרמ

 ,16 וק הירלג ,תיתצובק הכורעת ,"םימיסקמ ךכ-לכ ,םינוש ךכ-לכל ונימיב םיתבה תא ךפוהש רבדה המ"  2004  רבמטפס

  .בהי הילג :תרצוא
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 .ביבא-לת ,לאלצב הירלג ,תיתצובק הכורעת ,"ביבא לת-וגזלג-ביבא לת"  2003  רבמטפס

 .דנלטוקס ,וגזלג ,"EmergeD" הירלג ,תיתצובק הכורעת ,"This is private "  2003  טסוגוא

  .ןודעס ינור :תרצוא ,א"ת ,"רדחה" הירלג ,תיתצובק הכורעת ,"סיזאוא"  2002  יאמ

 .ףסאילא רדמס :תרצוא ,ירבכ ץוביק הירלג  ,תיתצובק הכורעת , "דיתעל הרזחב"  2001 טסוגוא

 .רנ ןב איג :רצוא ,ביבא לת , ראפ הירלג ,תיתצובק הכורעת ,"םילמיג"  2000 טסוגוא

 

  :םידחוימ םיטקיורפ
2003 pss - לאלצבו תונמאל רפס תיב וגזלג 

 2005 ביבא לת-וגזלג-ביבא לת

 

 :תורצוא
 2020 הפיח תטיסרבינוא תונמאל גוחה ,םירגוב תכורעת

 2019 הפיח תטיסרבינוא תונמאל גוחה ,םירגוב תכורעת

  2017 ,לרב תיב תונמאל השרדמה םירגוב תכורעת
 2014 הפיח תטיסרבינוא תונמאל גוחה ,םירגוב תכורעת

 2013 ,לרב תיב תונמאל השרדמה םירגוב תכורעת

 2006 ,ביבא לתב לאלצב הירלגב תיתצובק הכורעת -  יתימא ב״דמ

 

 :רשק יטרפ
 www.lihichen.com :רתא

 lihi@lihic.com :לאוד

 
 :םיטנוולר םירושיקו םירתא
 

 www.lihichen.com : תיבה רתא
 

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%99_%D7%97%D7%9F :הידפיקיוו
 

 VIMEO : https://vimeo.com/user23568359ב ןח יהיל
 

 facebook: R-178895195518570/?__tn__=C-chen-https://touch.facebook.com/Lihi דומע
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Fs4QDCpU8UI : ״םירצוי״ רתאב ןוטרס
 
 

 


