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 קורות חיים

 

    פרטים אישיים

 

  אדם צחי  שם:

 ארץ לידה: ישראל

 1980שנת לידה: 

 

 

 אקדמית  השכלה
 

2013-2018 PhDנושא  , בהנחיית פרופ' רז יוסף, בית הספר לקולנוע, אוניברסיטת תל אביב .

   עבודת הדוקטור: "להביט במאכלת: הלם קרב בקולנוע התיעודי הישראלי"

2008-2009  M.A   בהצטיינות(, החוג לספרות משווה, אונ' בר אילן( 

2003-2006  B.ed בהצטיינות(, מחשבת ישראל, מכללת יעקב הרצוג( 

 

 

 שפיטים  פרסומים

,  כתב עת רב תחומי לחקר ישראל –עיונים צחי אדם, "עיבוד טראומה בקולנוע תיעודי ישראלי עכשווי", 
    .36-60עמ'   (:2020) 34

-1עמ'   (:2020) 19 מסגרות מדיהצחי אדם, "טראומת מלחמה בקולנוע נשים תיעודי ישראלי בן זמננו",  
20  . 

הגות  רוזנברג חננאל ואדם צחי, "איך מרגישים שואה? על סרטי שואה והבניית הרגש במסעות לפולין", 
 (. 2021י"ב )

, עמ'  ( 2021) 2 צבא וביטחון לאומי חברה,צחי אדם, "היסטוריוגרפיה של הלם קרב על המסך הישראלי", 
107-124  . 

מיתוס העקידה בשני סרטים תיעודיים ישראלים של הלם קרב", התקבל  –צחי אדם, "להביט במאכלת 
 (.  2022)ראל  ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישלפרסום, 

התקבל לפרסום בכפוף כתב היד של הספר   – תגובת קרב בקולנוע תיעודי ישראלי עכשוויצחי אדם, 

 לתיקוני הערות, בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אונ' בן גוריון.  

 

 

 השתתפות פעילה בכנסים
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החינוך    -  1.7.2019 תולדות  לחקר  הישראלית  האגודה  של  השנתי  הרצוג   –הכינוס  האקדמית  המכללה 

 ואוניברסיטת תל אביב. הרצאה בנושא "בין רב תרבותיות לזהות בשני סרטי קולנוע ישראלים".  

חברה בישראל. הרצאה בנושא "להביט במאכלת: הלם קרב  -כנס כינרת השלישי למחקרי צבא - 27.1.2016

 התיעודי הישראלי"  בקולנוע

 

 

 מלגות ופרסים

 מלגת קיום מטעם רקטור האוניברסיטה והפקולטה לאמנויות   2015

 מלגת הצטיינות בלימודים של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש   2016

 מלגת קיום מטעם רקטור האוניברסיטה והפקולטה לאמנויות   2017

 הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טישמלגת קיום מטעם בית               

 מלגת עמיתי מכון שחרית לטוב משותף    2018-2019

 פרס ארגון אלמנות ויתומי צה"ל למחקר מצטיין )המקום הראשון(   2021

 

 תעסוקה

 מרצה לקולנוע במכללה האקדמית הרצוג )דרגה אקדמית מרצה( - 2016

 החינוךחבר ועדת מקצוע קולנוע במשרד    -2020

 סמימונידי-אביחי-לקטור במיזם המשותף לקולנוע של קרן גשר - 2019

 , משרד החינוךבקולנוע בנושא "יהדות בקולנוע הישראלי"  בגרותיחידת כתיבת  2018-2019

 תסריטאי ועורך תוכן  2013-2015

 . בעיתונים שוניםמקומון, כתב  ורךעויח"צ,  ותדובר 2008-2012

   בבי"ס יסודי "ראשית"מחנך  2004-2008

 "ראש צורים".   אולפנתב למחשבת ישראל גיש לבגרותמ

 

   -תחומי מחקר

 קולנוע ישראלי 

 קולנוע דוקומנטרי 
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 טראומה ואתיקה בקולנוע

 יהדות בקולנוע הישראלי

 

 

 הוראת הקורסים: 

 סמינריון בנושא היסטוריה וזיכרון בקולנוע  •

 מבוא לקולנוע ישראלי  •

 דוקומנטרי מבוא לקולנוע  •

 ויזואלית ועקרונות השפה ה •

 למידה בכיתה מזווית קולנועית  •

 קולנוע שואה בישראל  •

 דילמות בחינוך והשתקפותן בסרטי תלמידים  •

 זהות יהודית בקולנוע הישראלי   •

 מקוונת מבוססת סרטיםהוראה מנהיגות בחינוך: יחידה  •

 

 

 השתלמויות 

 לימודי רישום בסטודיו של מארק ינאי    2021

 לימודי צילום, בי"ס לאמנות מוסררה    2020

 לימודי תסריטאות ובימוי, בי"ס לתקשורת "מעלה"     2005-2006


