ג'קי בכר
פרופיל
ג'קי בכר הפקות ,בניהולו של ג'קי בכר ,צברה ב  25 -השנים האחרונות מוניטין כגוף יצירתי והפקתי ייחודי בנוף
האירועים ,התרבות התוכן והבידור הישראלי.
גוף המשלב בין עולם הבמה והתוכן האומנותי לבין עולם הערכים והמסרים התרבותי ,ציבורי ,מסחרי .החל
מאירועים ציבוריים עתירי קהל ,עבור לאירועי חברות וכלה בתערוכות ואף באירועים פרטיים ייחודיים ויוצאי דופן.
החברה הוקמה בתחילת שנת  1992ע"י ג'קי בכר – איש תיאטרון מזה  30שנה ,עם השנים הפך ג'קי בכר,
לאחד מהמפיקים ,המנהלים האומנותיים והבמאים המובילים והבולטים בישראל.
לינק לאתר /http://www.jackybachar.com :

הפקה – ג'קי בכר הפקות בע"מ


יזום ,הפקה וניהול אמנותי  -פסטיבל אופקים לתיאטרון רחוב מהעולם לנגב 2016-2017



יזום ,הפקה וניהול אומנותי  -פסטיבל עפולה הבינלאומי לציורי מדרכות  D3בישראל

2016-2017


הפקה וניהול אומנותי -פסטיבל השוקולד הבינלאומי נצרת עילית 2017



הפקה וניהול אומנותי  -שיחזור קרבות הסוסים בהיפודרום קיסריה 2015-2017



הפקה וניהול אומנותי  -טקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים של עמותת ספישל
אולימפיקס 2016



הפקה וניהול אומנותי  -טקס "יזם השנה" של עמותת יוניסטרים 2016-2017



הפקה ,ניהול אומנותי ובימוי -אירוע הפתיחה – מוזיאון אגם ראשון לציון 2017



הפקה ובימוי -אירועים לציון הקמת  11הנקודות בנגב -בני שמעון ואשכול 2017



יזום ,הפקה וניהול אומנותי -פרויקט "גליץ" מגלשת מים עירונית 300 ,מטר ,בערים:
פתח תקוה ,כפר סבא ,אשקלון ,גדרה ,עפולה ,קריית שמונה ועוד מקומות רבים בשנת
2015-2016



יזום ,הפקה וניהול אמנותי  -פסטיבל רחובות הבינלאומי לפסלים חיים בישראל
 100,000( 2017 – 2010איש)



יזום ,הפקה וניהול אמנותי  -פסטיבל מודיעין הבינלאומי לקרקס בישראל
 100,000( 2017 – 2012איש)



הפקה וניהול אמנותי  -פסטיבל נתניה הבינלאומי לליצנות בישראל
 50,000( 2017 –2014איש)



הפקה וניהול אומנותי  -פסטיבל עכו  150,000( 2005 – 2002איש)



הפקה וניהול אומנותי -ערב יום עצמאות בכפר סבא  45,000( 2014-2017איש)



הפקה וניהול אומנותי – ערב יום עצמאות בצור יצחק 2015-2017



ניהול אומנותי  -עדלאידע מודיעין  40,000( 2009-2017איש)



הפקה וניהול אומנותי  -עדלאידע פתח תקווה –  70,000( 2014-2015איש)



הפקה וניהול אומנותי  -עדלאידע רמת השרון –  50,000( 2012-2014איש)



רעיון וניהול אמנותי  -פסטיבל "צלילים בעיר העתיקה" בירושלים מרץ 2013 – 2012



יזום ,הפקה וניהול אמנותי  -פסטיבל רמה"ש לציורי מדרכות  70,000( 2012 – D3איש)



הפקה וניהול אמנותי  -פסטיבל "בריזה" באשקלון ,אוגוסט  70,000( 2011 – 2010איש)



ייזום  ,הפקה וניהול אמנותי – "טנגו כפר סבא" –  15,000( 2013איש)



ניהול אמנותי  -פארק הקולנוע בראשון לציון 2011



ייזום ,הפקה וניהול אמנותי  -פסטיבל בת-ים בינלאומי לתיאטרוני רחוב2006 - 1996 -



יזום ,יסוד הפקה וניהול אמנותי – פסטיבל הנייר ברחובות – 2013



ניהול אמנותי וליווי של אירועי  110לכפר סבא



ניהול אומנותי וליווי כל אירועי ה 120 -לרחובות



ניהול אומנותי וליווי כל אירועי ה 90 -לרמת השרון



ניהול אומנותי וליווי חגיגות ה  70ליבנה



הפקה ובימוי -השקת גשר המיתרים בירושלים 2008

עוד אירועים....




















הפקה וניהול אומנותי טקס חלוקת תארים מכללה האקדמית תל אביב-יפו , 2007-2008
.2017 ,2014-2015 , 2010
הפקה וניהול אמנותי טקס חלוקת תארים מכללת אפקה – 2017- 2006
הפקה וניהול אומנותי טקס חלוקת תארים המרכז האקדמי רופין – 2016-2017
ניהול אמנותי פסטיבל "אבירי הלילה" בירושלים ,נובמבר  ,2011אוקטובר 2012
ניהול אמנותי של אירועי החוצות בפסטיבל עכו ,אוקטובר  ,2011אוקטובר 2012
ניהול אומנותי והפקה – לילה לבן –  100שנה לתל אביב.
ניהול אומנותי של פסטיבל עלית קפה תיאטרון בנחלת בנימין – .2006
ניהול אומנותי של העדלאידע חולון – במסגרת חגיגות  60למדינת ישראל – .2008
עדלאידע בחולון  2000 – 97הפקה וניהול אומנותי.
הפקה וניהול אומנותי עבור משרד החוץ  -את יום ישראל בתערוכת  EXPOבגרמניה  -הנובר.
ניהול והפקת פרויקט תיאטרון רחוב ישראלי – פסטיבל מרכזי בצרפת – שת"פ עם משרד החוץ.
הפקה וניהול תערוכת "לגעת בתפוז" – פסלי תפוזים מעוצבים ברחובות .2007
פסטיבל  100%אומנות – פסטיבל אומנים נכים בינלאומי במתחם הקאמרי – ת"א.
פסטיבל קרקס העיר – ירושלים – מדרחוב בן יהודה – יולי .2005
פסטיבל מוסיקה וטבע – משגב – ניהול והפקה אומנותית – ..2001
פסטיבל קסם בתפן – ניהול אומנותי.
פסטיבל הרנסנס ביחיעם  – 2001 ,2000ניהול אומנותי.
מיצג משרד איכות הסביבה בתערוכת ה 50-למדינת ישראל -היגוי ,בימוי והפקה.1998.

בימוי – ג'קי בכר
ג'קי בכר ביים את טקס הפתיחה של המכבייה ה –  18ב 13 -ליולי .2009
ביים וניהל אומנותית את הביתן הישראלי בתערוכת  EXPO 2010בשנחאי  ,סין.
אומנות הבימוי המתפתחת בשנים האחרונות  ,יחד עם עולם המולטימדיה והטכנולוגיה המובילה אותו ,ובעזרת
היכולות הבימתיות המוכחות של ג'קי בכר ,מביאים את האירועים שבבימויו לרמות ריגוש והצלחה גבוהות.
ג'קי בכר ,התמחה בעולם האירועים ,התערוכות ,הטקסים הממלכתיים והמוניציפאליים ,ומעביר מסרים ,סיפורים,
מטרות ויעדים לכדי תמונות בימתיות  ,חושיות וחוויות מולטימדיה מתקדמות המחזקות ומעשירות את חוויית
הצופה ויוצרות חיבור וריגוש בינו לבין הנושאים באירוע ולאחריו.
להלן מספר קטן של דוגמאות לעבודות
בימוי שנעשו בשנים האחרונות:









בימוי אירוע  20שנה לכללית הנדסה רפואית ,היכל תרבות חבל מודיעין 2016
בימוי השקת סדרת הרכבם החדשה לבית  ,Chevroletלאגו ראשל"צ 2016
בימוי מייצג הפתיחה בכנס המנהלים של בנק מזרחי ,ים המלח2016 ,
בימוי טקס פתיחה פסטיבל הסרטים הבינלאומי ,סינמטק חיפה2015.
בימוי אירוע השקת תחנת הכח הפרטית "דליה אנרגיות" ,יער חרובית2015.
בימוי הכנס השנתי של פרויקט "אמץ לוחם" במעמד הרמטכ"ל ,הקריה ת"א2015 – 2014 .
בימוי הטקס הממלכתי לציון יום שחרור אילת במעמד נשיא המדינה ,אילת 2015
בימוי אירוע הוקרה לאומני ויוצרי העיר כפר סבא ,בנוכחות אורח הכבוד שמעון פרס 2015

















































בימוי אירוע גאלה  25שנה לחברה תאילנדית בכירה ,מלון שנגרילה 2015 Bangkok
בימוי הכנס השנתי של פרויקט "אמץ לוחם" במעמד הרמטכ"ל ,הקריה ת"א2014 ,
בימוי כינוס הפורום הבינלאומי של הספרייה הלאומית ,תיאטרון ירושלים2014 ,
בימוי כנס המאזן של הבנק ערבי ישראלי מבית בנק לאומי ,מרכז הקונגרסים חיפה2014,
בימוי והפקת אירוע  40שנה לחברת "חישתיל" ,אשקלון2014 ,
בימוי  2אירועי סיום פרויקט "חמד והרמב"ם היומי"  20,000איש ,היכל נוקיה ת"א2014 ,
בימוי אירוע הפרידה מנשיא מכללת אפקה" ,פרופסור מוטי סוקולוב" .מכללת אפקה2014 ,
בימוי אירוע יום עצמאות בעיר מודיעין.2014 – 2010 .
בימוי אירוע  50שנה לחברת "אנגלו סכסון" ,מיני ישראל2014 .
בימוי השקת סדרת המוצרים החדשה ,קבוצת "נייר חדרה" ,.רידינג 2014 .3
בימוי אירוע  120שנה לבית כנסת כורל הגדול בסנט פטרבורג2013 .
בימוי אירוע עשור לעמותת נירים2013 ,
בימוי אירוע חלוקת תארים מכללת פרס2013 ,
בימוי וניהול אמנותי אימון ראווה למען השלום של קבוצת בארסה באצטדיון בלומפילד2013 .
בימוי טקס פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו 2012 – 2011
בימוי וניהול אומנותי אירוע  30שנה לאלעד מערכות2012 ,
בימוי אירוע השקת גלידות שטראוס – 2011 – 2012
בימוי אירוע  60שנה למפעל הפיס ,בנייני האומה2011 ,
בימוי וניהול אמנותי תערוכת  100שנים לכללית ,נמל ת"א2011 ,
בימוי כנס האיכות של הכללית ,בסימן  100שנים לכללית2011 ,
בימוי אירוע השקת גלידות שטראוס2011 ,
בימוי אירוע  40שנים לעמותת מגדל אור ,במעמד נשיא המדינה2011 ,
בימוי טקס פרסי לנדאו לאמנות ולתרבות של מפעל הפיס2010 ,
בימוי ריקוד הפלאש מוב הגדול בישראל –  300רקדנים ,עבור מפעל הפיס2010 ,
בימוי אירוע מיזוג חברת  NESSעם חברת גילון ,אמפי בר אילן2010 ,
בימוי אירוע תגלית – מגה אירוע קיץ  -בסיס פלמחים2010 ,
בימוי השקת מתקן ההתפלה הגדול בישראל – במעמד נשיא המדינה ,חדרה2010 ,
בימוי אירוע  75שנה לקופת חולים לאומית – אמפיתיאטרון קיסריה.
השקת הקולקציה החדשה של חברת עמינח – היכל נוקיה.
בימוי טקס השקת גשר המייתרים בכניסה לירושלים.
בימוי אירוע  80שנה לסוכנות היהודית2009,
בימוי מופע בתערוכת ענק לחברת  ELOPAKהנורבגית בקלן – גרמניה.
בימוי אירוע השקת הלוגו החדש של קבוצת שיכון ובינוי – מקבוצת אריסון.
בימוי אירוע ללקוחות חברת ראד באילת.
בימוי אירוע עובדים  -TEXACOהאנגר  ,29אנטוורפן ,בלגיה.
בימוי אירוע עובדים  -ELOPAKבריסל.
בימוי אירוע למשפחת דנקנר בפארק תמנע .
בימוי אירוע הגאלה של האופרה הישראלית – חליל הקסם – על המים באגם ברעננה.
בימוי אירוע נשף שנקר – עם דונה קארן.
בימוי כנס הלקוחות של חברת מטריקס.
בימוי אירוע ההשקה של חברת גולדמן זקס בישראל – מגדל דויד.
בימוי אירוע העובדים של מזרחי טפחות –  5500איש .
בימוי אירוע תואר כבוד – אוניברסיטת חיפה .
בימוי טקס חלוקת המלגות של קרן הישג – בנייני האומה י"ם.
אירוע ל 4,000 -עובדי חברת פלאפון.
אירוע ל 4,000 -עובדי החטיבה הבנקאית של בנק לאומי.
בימוי אירוע הפתיחה של הקונגרס הציוני ה -ל"ה -בנייני האומה ירושלים.







אירוע חשיפת  FOXברזיל והשקת האנגר החדש של  FOXבישראל.
בימוי כנס המנהיגות של חברת  – NESSבהשתתפות רודי ג'וליאני.
בימוי וניהול אירועי  TEL AVIV 1של ה UJC -בסוזן דלל.
בימוי טקס פרס ישראל – תיאטרון י"ם ,טלוויזיה הישראלית ,מרכז ההסברה.
בימוי אירוע הפתיחה לפסטיבל ישראל.

עד כאן מספר דוגמאות לעשייה רבת השנים  ,ורבת הפנים של ג'קי בכר – נשמח לעמוד לשירותכם.
בברכה,
ג'קי בכר
ג'קי בכר הפקות בע"מ

