
 

 אודות תומר בן חורין 

 

(  2020 במרץ  15 – 1983 ביולי  20) תומר בן חורין 

 . ישראלי סופרו צייר ,שחקן היה 

 יוגרפיה ב
בבית הספר הריאלי  בן חורין נולד וגדל בחיפה. למד בתיכון

 וסיים בהצטיינות יתרה. חיפה
. לאחר מכן  הנדסת חשמלב תואר ראשוןל טכניוןבהמשך למד ב

תוכנית המצטיינים   -החליט לפנות לתחום הרוח השתתף באופקים 
קרן . במסגרת התוכנית, זכה במלגה מטעם של אוניברסיטת חיפה

המרכז למורשת המודיעין )מ.ל.מ(, לשנת תשע"ג, על עבודתו   -  ענבר
במסגרת השיעור אמנות וטרור בהנחיית ד"ר  בנושא קומיקס וטרור

 נסים גל. 
 

 
  סיים תואר ראשון נוסף באוניברסיטת חיפה, בהיסטוריה כללית ובמסגרת לימודיו כתב עבודת סמינר בנושא

ית.  עליה זכה בפרס הצטיינות מטעם החוג להיסטוריה כלל ארצות הברית  תהליך עיצוב הסמל הלאומי של
 סיים את התואר ראשון כמצטיין דיקן. 

 בחוג להיסטוריה כללית של אוניברסיטת חיפה, גם כן כמצטיין דיקן. תואר השניסיים 
 . , אותם לא הספיק לסיים אילן-אוניברסיטת ברב דוקטורט בן חורין החל בלימודי

 
 

 חיים מקצועיים
פסטיבל  וב מעיין צביעסק בן חורין באומנות. יצירותיו הופיעו בין היתר בגלריית המעיין ב 2007משנת 
SoLow .בחיפה   

 , סרטי קולנוע וטלוויזיה ופרסומות. וידאו קליפים הוא הופיע כשחקן ב

של  Coffee Pot [6 ], בקליפ השיר  [5]בשיר "הכול בתוך החיבוק שלך" אלף. דלת  בישראל הופיע בקליפ של
Sagur Project " קולו של בן חורין משמש בקטע מעבר.  [7]עוזי נבון ומכרים ועוד. באלבום הבכורה של ,"

 Shaz של F your feelings"[8], בהם הקליפ "בריטניהבנוסף השתתף בן חורין במספר קליפים מוזיקליים ב
Rahman . 

 
, פרסומות אסי כהן בכיכובו של [9]הבנק הבינלאומי הראשון בן חורין הופיע בפרסומות בהן: פרסומת של

 ועוד.  מכבי שירותי בריאות  ,]קופת חולים מאוחדת ל

והשתתף במספר מחזות. שיחק בסרט   סרטי סטודנטים  לאורך השנים הצטלם בן חורין לכמה סרטים קצרים,
פסטיבל הסרטים . הסרט הוצג בסלים דאו "משאלה וחצי" לצידו של השחקן אלעד קידן הקצר של

. בן חורין שיתף פעולה בתחום הקולנוע עם  [12], במסגרת התוכנית "קולנוע ישראלי קצר"הבינלאומי בחיפה
 ועוד.  עודד רסקין אלעד קידן, ,ישראל המאירי הבמאים 

נה בבימויו של על המעפילים ומשה ס [13]בפסקול הסרט תיעודי משה סנה בנוסף, קריין בן חורין את קולו של
מחנה   בשם  . הסרט מוקרן במחנה המעפילים עתלית על שם משה סנה )שנודע בעברגיל-אמיר הר הבמאי

 (. המעצר בעתלית
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 מותו והנצחתו 

. הוא  קנקון , אל מול חופיאיסלה מוחרס באי טבע למוות  ,מקסיקו, בזמן חופשה פרטית ב2020 במרץ 15-ב
 הותיר אחריו שני הורים ושני אחים.

אשר מטרתה לתת מקום ובמה לאמנים בתחילת   ] הוקמה עמותת "תומר בן חורין לאמנות" 2020בנובמבר 
 דרכם באמצעות שיתופי פעולה שונים. 

מר "גברת גם וגם ומר לא זה לא וזה" כל הכנסות הספר  ספרו של תו הוצאת אוריוןיצא לאור ב 2021בינואר 
 מוקדשות לעמותה. 
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