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 13.6.19  #10והרי החדשות 

  2019ברכות חמות ליוצרים וליוצרות שלנו שזכו בפרסים בפסטיבל דוקאביב ! 
 
 (. רון כצנלסון: צילום) .זכה בפרס התחקיר, סרטו של דוקי דרור", אין אריות בתל אביב"

האחות של "ונה סולימאן אשר זכתה בפרס סרט הביכורים ופרס הצילום על סרטה 'ברכות לג

 ."מוסליני

כסאות "ובתחרות סרטי הסטודנטים הוענק לאלון סהר פרס העריכה עבור הסרט של מיה קלר 

 ."רפאים

 : על הסרטים הזוכים ונימוקי השופטים בכתבה המצורפת

 

  הזוכים :פסטיבל דוקאביב

 

  ישראלה שאער מעודד מדברת על סרטה הנפלא "אישה" שהוקרן בבכורה בדוק אביב בשבוע
 שעבר במסגרת תחרות עומק שדה: 

 

 "?מי אמר שאירוטיקה זה של חילונים

 

  המרגש "האחות של מוסליני" שהוקרן אף הוא בבכורה בדוק ג'ונה סולימאן מדברת על סרטה
 אביב בשבוע שעבר ואף זכה בפרס סרט הביכורים ופרס הצילום:

 

 להבין את השורשים שלי, לעשות סרט על סבתא

 

 הומואים לסרטה הדוקומנטרי "הדווקאים" שהוקרן במסגרת  60-ראיינה יותר מ -הדס איילון
 ון.יב וצולם ע"י הבוגרת טוליק גלאוהפנורמה בפסטיבל דוקאב

 
 "'אני אוהב אותך'ועד היום אני לא מסוגל להגיד לגבר , שנה 45אנחנו ביחד כבר "

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5517355,00.html?fbclid=IwAR3umgbLLz59wYiOYV9CeZN9r_32nihEC_f9BOhZjNQUWjnAkTeUhPKoMkI
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/docaviv/.premium-1.7288124?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native&fbclid=IwAR3eHZ9r3MpcBXMbHDdCzQMTqWKiokq04W6awMwNeBuiU-qEi1eC8dDk_A0
https://www.haaretz.co.il/gallery/galleryfriday/.premium-1.7274334
https://www.mako.co.il/pride-culture/cultura/Article-c09ee1d17a29a61027.htm
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  שלושה סרטים מביה"ס התקבלו לפסטיבל פאלם ספרינגס, וייצגו אותנו בגאווה בפסטיבל
 שהוא אחד מחלונות הראווה הגדולים ביותר של סרטים קצרים בצפון אמריקה:

 
 אחורה של דנה גלמן

 סר תומאס של רענן פוגל ומיכאל אמיר
 של מאיה לוזוןואבו אלי 

 
הסרטים יתחרו בתחרות הקצרים הרשמית של הפסטיבל וכל שנותר לנו פה בטיש זה להחזיק 

 עבורם אצבעות חזק חזק! בהצלחה חברים!
 

 שלושה סרטים מאוניברסיטת תל אביב התקבלו לפסטיבל פאלם ספרינגס

 

אמא ", "30פופ ", "אחורה: "בפאלם ספרינגס 2019סרטים ישראלים בפסטיבל שורטפסט  7

 ביניהם" אבו אלי"ו" של

 

  שלושה סרטים מאוניברסיטת תל אביב התקבלו לפסטיבל פאלם ספרינגס

 

  טיש לקולנוע וטלוויזיה״ בהוצאת בית הספר לקולנוע ספר חדש של ״עומק שדה: סדרת
 !וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב ועם עובד יצא לאור

 עשייה קולנועית בגלות ובפזורה״ מאת חמיד נפיסי: ״קולנוע עם מבטא

 : לפרטים ולרכישה באתר עם עובד

 

 מאת חמיד נפיסי" עשייה קולנועית בגלות ובפזורה: קולנוע עם מבטא"

             

 בוגרים ובוגרות טריים ויקרים! 
איגוד המפיקים פותח בפרויקט מדהים לפיתוח מקצועי וצבירת ניסיון לאנשי תעשייה 

ות בהפקות פעילות! הירשמו ובחרו את המקצוע הרלוונטי ואיגוד המפיקים ידאג -צעירים
 !לעשות את השידוך

 
 ! כל הכבוד לאיגוד על היוזמה המבורכת. 31.7.19להרשמה עד 

 טופס הרשמה            

https://www.tau.ac.il/news/palm-springs-2019
https://www.edb.co.il/blog/archives/24560
https://www.edb.co.il/blog/archives/24560
https://www.seret.co.il/actuality/article.asp?catCase=1&a=&mon=5&year=2019&id=12714&fbclid=IwAR1J2d0UNdiXIk2jm5LPvWwm9G9duRFooIVzJH_7-s8RdJwYU0hqblLJQxk
https://www.am-oved.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7…
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeHxWxUlfpgprrhX…/viewform…
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeHxWxUlfpgprrhX…/viewform…
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  סרט נפלא שעולה לאקרנים החודש הוא סרטה של יקירתנו מיכל אביעד. "אישה עובדת" עוד
 רוצו לראות! -בבתי הקולנוע 20.6המופתי מ

 "חונכנו להרגיש אשמות על כך שמטרידים אותנו מינית"

 

  בזמן ש"הצלילה" ממשיך לעשות חייל ויצא לאקרנים ברחבי בתי הקולנוע בפריז, התקיימה
טן במסגרת הפסטיבל הישראלי במנה JCCעוד הקרנה מסחררת ומוצלחת לסרט בניו יורק ב

 בשבוע שעבר.
אותה  -גאודאמוסאפרת כהן המפיקה המדהימה של הסרט ושל חברת ההפקות של בית הספר 

היא מנהלת ביד רמה וברגישות מופלאה הייתה שם כדי לדבר ולספר והתראיינה על הדרך 
 .Jewish weekל

 

Politics Looms Over Israel Film Center Festival 

 

  בלי עין הרע: הכנס הראשון ללימודי מזרחיות בקולנוע ובמדיה הסתיים בהצלחה רבה
 בתחילת החודש!

וגו, פלטפורמה ייחודית לחילופי רעיונות, אחרי שלושה ימים אינטנסיביים של הכנס הראשון מס
התעדכנות בנושאים פוליטיים ורלוונטיים, האזנה לחוקרים וחוקרות בעלי שם וכאלה שעוד יהיו 
בעלי שם, אמניות ואמנים שהגישו יצירות קרובות ללב ולראש, ופתיחת מרחב דיון מזרחי, ערבי 

   נונית הראשונה.נותר לנו לאחל שהלוואי והוא הס   ,ופוליטי לא מתנצל
תודות לכל המעורבים והמעורבות בכנס החשוב הזה ולשלומי עוז עוזיאל שהפיק אותו ביד רמה 

 וברגישות מעוררת השראה. 
 
 

 

https://www.atmag.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%93/?fbclid=IwAR2hUhD1PqRuSyauiUAHWY5DLeIsCfgaHFVufjQedNhSL64WV0cxNPZ-Q5E
Politics%20Looms%20Over%20Israel%20Film%20Center%20Festival
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 :חמישה פרויקטים יתמודדו על השקעת קרן הקולנוע  קול קורא לאירוע הפיצ׳ינג לסרטי ילדים

 לפרטים נוספים. הבינלאומי לסרטי ילדיםהפסטיבל  הישראלי בפיתוח התסריט, במסגרת
 

 :קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל ערבה מזמינים אתכם להגיש הצעות  קצר במדבר
לפרטים . 2020דקות. הסרטים הנבחרים יופקו במהלך  30לתסריט עלילתי באורך של עד 

 נוספים
 

 פסטיבל סרטי הסטודנטים היקר והאהוב יפתח ביום  -ועכשיו לכמה עדכונים מאוד חשובים
למי שלא ידע: האתר עלה! החלה מכירת  –ראשון הקרוב וההתרגשות בשיאה, אז קודם כל 

 הכרטיסים! 
ייבים להיות בהם. יש ן ח-זה הזמן להתחיל לסמן ביומן את האירועים הנפלאים השונים שאתם

 -המון מכל טוב, באמת, ולפני שנציין כמה אירועים מאוד מומלצים וקרובים לליבנו פה בטיש
נשלח תודות וברכות לכל צוות הפסטיבל החל ממנהלותיו הנהדרות, הצוות הבכיר המסור ולכם 

הפלא הזה סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות שעבדו ועמלו כל השנה כדי לגרום לכל  -ולכן
 לקרות. כל שנה ועדיין זה לא מובן מאליו בכלל. אז כל הכבוד !!

 
 וביחוד כל הכבוד על היוזמה הבאה:

 
 שמו של ארי נשר ז"ל מרגש: פסטיבל הסטודנטים יחלק פרס על

 
 

 : לצפייה בתכנייה העמוסה כל טוב

 אתר הפסטיבל

 

גן , 20:30, 16.6.2019, יום ראשון, אירוע הפתיחה תחת כיפת השמיים בגן הפסגה ביפו

 . בקונטיינר ביפומסיבת פתיחה  -22:30, הפסגה ביפו

 

 פסטיבל הסטודנטים -טקס הפתיחה

 

 אירוע בפייסבוק

 

https://greenproductions.us7.list-manage.com/track/click?u=380c5a8bb530d4cd83e93f6a3&id=0bfaa57841&e=0cf93a3801
https://greenproductions.us7.list-manage.com/track/click?u=380c5a8bb530d4cd83e93f6a3&id=0bfaa57841&e=0cf93a3801
https://greenproductions.us7.list-manage.com/track/click?u=380c5a8bb530d4cd83e93f6a3&id=c119f667c1&e=0cf93a3801
https://greenproductions.us7.list-manage.com/track/click?u=380c5a8bb530d4cd83e93f6a3&id=c119f667c1&e=0cf93a3801
https://greenproductions.us7.list-manage.com/track/click?u=380c5a8bb530d4cd83e93f6a3&id=c119f667c1&e=0cf93a3801
https://e.walla.co.il/item/3239866?fbclid=IwAR1DAWvXe4X_Hkxv2QS1o5ouJQYQGfDMrvTOFaGVwD1qRQPVUMVqLSeWEaI
http://www.taufilmfest.com/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA/
http://www.taufilmfest.com/movies/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A2-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94/
https://www.facebook.com/events/557568334773793/
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  ,הבאוהאוס פוגש את המסך הגדול לרגל חגיגות המאה להיווסדו -מה שנשאר: באוהאוס

ש "ס לקולנוע וטלוויזיה ע"בפרויקט משותף בבכורה עולמית של אוניברסיטת ויימאר וביה

 .  4אולם , 20:00ב, 17.6.2019, יום שני. סטיב טיש

 

 באוהאוס מה שנשאר

 

מפגשי התעשייה השנתיים מטעם . 2+  1מפגש  –בין המסורתי לאונליין : הפצת הסרט הקצר

Port-T - 13:30, 18.6.2019, יום שלישי. מארקט אונליין לסרטי סטודנטים ולסרטים קצרים- 

  . 2אולם , 17:30

 

 בין המסורתי לאונליין: הקצר הפצת הסרט

 

ערב של  -התערוכה והתחרות הבינלאומית למדיה דיגיטלית: אירוע למי שלא מפחד מהמחר

 -18.6עד חמישי  -יום שלישי. סטוריטלינג חדשני המוצג על גבי פלטפורמות מתפתחות

 . 9ה "מאז. 23:00 -19:00 , 20.6

 התערוכה והתחרות הבינלאומית למדיה דיגיטלית

 אירוע בפייסבוק

 

 

. 2אולם , 19:00, 19.6.2019, יום רביעי, פאנל בנושא צנזורה עצמית: המוזות שותקות

 . סינמטק תל אביב

 

 פאנל בנושא צנזורה עצמית: המוזות שותקות

 

, 20:00, 20.6.2019, יום חמישי, התחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני: נקודת תצפית! חדש

 . סינמטק תל אביב 2אולם 

 

 התחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני: נקודת תצפית / הקרנה 

http://www.taufilmfest.com/movies/%D7%91%D7%90%D7%95%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8/
http://www.taufilmfest.com/movies/%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E/
http://www.taufilmfest.com/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA/
https://www.facebook.com/events/491534438255433/
http://www.taufilmfest.com/movies/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A6%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://www.taufilmfest.com/movies/%D7%B4%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%B4-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%A5-1/
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 אירוע בפייסבוק

 

. ס"ש אנדה זימנד של ביה"עם פרישתו מניהול ארכיון הסרטים ע, ערב הוקרה לליביו כרמלי

 . 1אולם , 21:00בסינמטק תל אביב בשעה  20.6.2019ם חמישי היו

 

 ערב הוקרה לליביו כרמלי

 

 אישור הגעה

 

יום . ינג השנתי שמציין את סיום מסלול תסריטאות'באירוע הפיצ 2019כיתת תסריטאות 

 .בסינמטק ת״א 3אולם , 11:00בשעה  21.6.19שישי 

 

 ש אברהם הפנר"ינג ע'אירוע הפיצ

 

 

בסינמטק תל , 22.6.2019ה, יום שבת .אירוע הוקרה לפרופסור איתן גרין", עד סוף הלילה"

 .בסינמטק ת״א 1ם אול, אביב

 

 אירוע הוקרה לפרופסור איתן גרין, עד סוף הלילה

 

 ! מוצלחת ופורה ומלאה בהשראה 21שתהיה מהדורת פסטיבל 

 

 מתרגשים ברמות של צלילה! 
ן -זוכה קרן טיש הראשון שעולה לאקרנים סוף סוף וכולם", הצלילה"השקת הטריילר לסרט 

 ! בבתי הקולנוע 4.7-החל מה . מוזמנים

 

https://www.facebook.com/events/1231241573710271/?active_tab=discussion
http://www.taufilmfest.com/movies/%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99/
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc7pw3Qc1Op20GA8O…/viewform
http://www.taufilmfest.com/movies/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%95%D7%AA/
http://www.taufilmfest.com/movies/%D7%A2%D7%93-%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%92/
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 "הצלילה"טריילר ל: ואז פרצה מלחמה, הם הגיעו לקבור את אבא

 

  

 עובדת" של מיכל אביעד )שהבוגרת והמרצה  בנוסף ל"צלילה" של יונה רוזנקיאר ול"אישה
רם נהרי  -האהובה שלנו מיכל ויניק הייתה שותפה לכתיבתו(, סרט נוסף של בוגר יקר שלנו

 "אל תשכחי אותי"! -עלה לאקרנים אמש
  

 ראיון עם מון שביט -אל תשכחי אותי

  

  טריילר -אל תשכחי אותי

  

  סרט נוסף שעלה לאקרנים בשבוע שעבר הוא "תל אביב על האש" של הבוגר סמאח זועבי
 שזכה בפסטיבל חיפה האחרון בפרס הסרט הטוב ביותר.

  

 תל אביב על האש": הסרט שצוחק על אפשרות של דו קיום במקום הזה

 

 "תל אביב על האש": קומדיה על הכיבוש שעושה נעים -רת סרט ביקו

  

 אש יא כובש: אל תחמיצו את "תל אביב על האש", קומדיית הכיבוש שהעולם שרוף עליה

  

 ן לערב הפיצ'ינג -ואם כל זה לא מספיק, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים מזמין אתכם
. ההזמנה 2, באולם סינמטק 18.06.19-של קצר על הדרך, אשר יתרחש ביום שלישי ה

 מצורפת.
  

 קבלת פנים -19:00

 ערב הפיצ'ינג -19:30

 www.taufilmfest.comלאירועים נוספים בקרו באתר הפסטיבל: 

  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5516987,00.html?fbclid=IwAR31-612MwJ3BCbPCbeVJCeETzlM6W81wxsszyTrJ5bQ6-R4_164jJj3kig#autoplay
https://e.walla.co.il/item/3241392
https://www.youtube.com/watch?v=LLKbfN83Atk
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/movie-reviews/.premium-REVIEW-1.7357922
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5522752,00.html
https://e.walla.co.il/item/3240578
http://www.taufilmfest.com/
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 מלבד הערכתנו  -אתמול התקיים שיעור התסריטאות האחרון של פרופסור איתן גרין
נאחל לו המון הצלחה בדרכו החדשה! צילם את  -האינסופית לתרומתו האדירה לבית הספר

 התמונה הנפלאה הסטודנט מיכאל וייל.
 

 

  

  מח וכיף לראות כמה עשייה יוצאת מביה"ס.זהו זה, כמה מש

 

 

 


