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 15.8.19  #12והרי החדשות 

 זוכה קרן  -הנה קצת ממה שהיה בתקשורת ולביקורות לומר על "הצלילה" של יונה רוזנקיאר
 טיש הראשון שהופק פה בבית ספרנו. אפשר ומומלץ לתפוס אותו עדיין בבתי הקולנוע בעיר!

 מאקו, נמכרמעיין גוט -הצלילה מצליח לרגש מבלי לגרום לנו לבכות

 -מפרק מחדש את הגבריות הצבאית הישראלית" הצלילה: "טראומה-יורים וסובלים מפוסט

 וואלה, אבנר שביט

 YNET, שמוליק דובדבני -כישרון מתפרץ": הצלילה" -ת סרט ביקור

 הארץ, אורי קליין -מפתיע ומעניין, הוא סרט ישיר וחשוף" הצלילה"

 טיים אאוט, יעל שוב -ואיזם'מצא דרך מקורית וכובשת לעסוק במאצ" הצלילה"

 ישראל היום, לס'ישי קיצ -ומרתקסרט ביכורים עוצמתי ": הצלילה"

 סרט, אלעד שלו -"מדובר ביצירה עוצמתית, למרות בוסריות מסוימת"

 "הצלילה"ראיון עם במאי ": יזע ודמעות, הרווחתי את הסרט בדם"

 רדיו תל אביב", הצלילה"הבמאי יונה רוזנקיאר על סרטו 

 עד כה 2019-הסרטים הכי טובים שיצאו ב

  הצלילה -יואל ומיכה רוזנקיאר על הסרט , בה התארחו יונה 11לינק לתוכנית גאולה ולונדון כאן 

 (10:58הריאיון בדקה )

  

  "שזכה בפרס הסרט הטוב ביותר  -סרט הגמר של הסטודנטית עדי משניות "תמונת ניצחון
בפסטיבל הסטודנטים האחרון ממשיך לעשות הדים ואף קטף את פרס הסרט התיעודי הקצר 
הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים. הנה עדי מספרת לנו על התהוות הסרט האינטימי והנוקב 

 איתן.  שצילמה על בני משפחתה בצל צוק

https://www.mako.co.il/culture-movies/reviews/Article-ea14ac1d44dbb61026.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=389626226&fbclid=IwAR1LCjUyyEyt3XESqvdr0ThFlF-RgCjCC2FBx9Bbh6CXx9qYBlT7rdw0Rg4
https://e.walla.co.il/item/3245751
https://e.walla.co.il/item/3245751
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5545027,00.html
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/movie-reviews/.premium-REVIEW-1.7451571
https://timeout.co.il/%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94/
https://www.israelhayom.co.il/article/673223
https://www.seret.co.il/critics/moviereviews.asp?id=2401
https://www.seret.co.il/actuality/article.asp?catCase=1&ID=12758&mon=7&yer=2019
http://102fm.co.il/shows/50?listen=5d2774d49149d92a64ff0da0&b=2
https://www.mako.co.il/culture-movies/articles/Article-3fdbd21cce2bb61027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=389626226
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=55159&fbclid=IwAR3bpeZoGk6Z1a-8jFL8Cvm1PscuCw29STErLFv6oBVWLeO8W14rHNgqpd8
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 והיא עשתה מזה סרט קצר ולא שגרתי", צוק איתן"אחיה נפצע ב

  

 על תמונת ניצחון" העולם הבוקר"עדי משניות בראיון ל

  

 "תמונת נצחון"אבנר שביט בוואלה על 

  

 לבוגרים ולבוגרות ולמרצנו , ברכות ענקיות לסטודנטים ולסטודנטיות -ואם כבר עיר הבירה

 :ן בפסטיבל הקולנוע ירושלים-היקרים שזכו בהישגים מדהימים עם הסרטים שלהם

, שלנו ונעמי לבאריסער יוגב הבוגר  -בהפקה של בלאק שיפ, )של ירון שני" עיניים שלי"הסרט 

הוא הזוכה בפרס הראשון בתחרות הסרטים הישראליים (, צילום ע״י הבוגרים שי סקיף וניצן לוטם

הסרט זכה גם בפרס חביב הקהל וגם זיכה את ערן נעים ! 36-בפסטיבל ירושלים ה' ג'על שם חג

  .בפרס השחקן

-תסריטאי-דוד אופק והבמאי שיתוף פעולה של הבמאי", נולדתי בירושלים ואני עדיין חי"הסרט 

לסרט   GFWWזכה בפרס, שגם מגלם את התפקיד הראשי, ושחקן ובוגר שלנו יוסי עטיה

  .הביכורים הטוב ביותר

  . של הבוגר גור בנטביץ" קצפת ודובדבנים"בפרס התסריט זכה 

של " אלוהי הפסנתר"שזכתה בפרס השחקנית על תפקידה ב, ברכות לשחקנית נעמה פרייס

-הסרט כאמור הופר במהלך לימודיו של טל כסרט גמר בעזרתם של סטודנטים. איתי טלהבוגר 

  .שני אגוזין והילה בן שושן, בין היתר הסרט צולם על ידי מידן ארמה והופק ע״י איתי טל -ות רבים

המוענק לסרט הטוב  Other Israel של עמנואל מאייר זכה בפרס" פישטייל"הסרט התיעודי 

  .וכלוסיית מיעוטיםביותר העוסק בא

לפני כחודשיים . של עדי משניות זכה במקום הראשון בתחרות התיעודית הקצרה" תמונת ניצחון"

  .הסרט גם זכה בפרס הראשון בפסטיבל סרטי הסטודנטים, כאמור

  . של ציון אברהם חזן זכה בציון לשבח בתחרות לאמנות וידיאו וקולנוע ניסיוני -" סלוקי"

https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5550700,00.html?fbclid=IwAR0PybsA1VmbW_RxkogPXnpoSZo7unqX_dH56QOqTHdVOIN0Fg-4ry-iWsE
https://www.facebook.com/watch/?v=2134413736685156
https://e.walla.co.il/item/3250326?fbclid=IwAR2SIqwrcZemAGTWSJD0lSnK0HDMQj0f1RrQx9ThNKHFlqjhh_VhQtzGWsc
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ט הפקה זכתה הבוגרת וחברת הסגל מיה דרייפוס עם תסריטה ״כביש בתחרות הפיצ׳פוינ

  ליה ון ליר -הסרגל״ בפרס ואוטר ברנדרכט 

זכה בפרס , הזוכה השלישי של קרן סטיב טיש לפיצ׳ר ראשון, ״מכולת״ תסריטו של יובל שני

ס גאודאמו -נחמה רבלין ליוצר בתחילת דרכו באדיבות קרן ירושלים ויופק ע״י חברת ביה״ס

 מפיקה אפרת כהן -הפקות

זכה במענק הגדול במסגרת תחרות ( במשותף עם מעין אנלגמן)של אלירן פלד " להתאהב ברקס"

  . של פסטיבל ירושלים Work in progress-ה

 

 בבימוי ירון שני זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע ירושלים" עיניים שלי"

 זכה בתחרות הישראלית" עיניים שלי: "פסטיבל הקולנוע ירושלים

  

 :והנה כמה מהביקורות על הסרטים שהוקרנו בפסטיבל ירושלים השנה 

  מבט צנוע ועדין בדילמות של מהגרי עבודה": פישטייל"

 מגיע בסרטו החדש לשיאו האמנותי' גור בנטביץ

 על שוטר שעולמו הסתחררמציג סיפור מערער " עיניים שלי: "פסטיבל הקולנוע ירושלים

 סיפור קטן על נשיקה ראשונה בצל פיגוע": נולדתי בירושלים ואני עדיין חי"

 הוא הסרט שרם לוי תמיד רצה ליצור" המתים של יפו"

  

 סדרה מצמררת שעלתה לאוויר השבוע ב-HBO  "סדרה בעברית וערבית  -היא "הנערים
ואיל בשיתוף עם הבמאי יוסף סידר -לוי ותאופיק אבושנוצרה ע"י שניים מבוגרנו: חגי 

ן עליה -ומתמקדת בחקירת רצח הנער הפלסטיני מוחמד אבו־חדיר. אין סיכוי שלא שמעתם
 כבר:

 מדבריםחדיר -יוצרי הסדרה על רצח אבו           

 אגרוף חזק לבטן הרכה של ישראל": הנערים"           

https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/jerusalemfilmfestival/1.7613946?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native&fbclid=IwAR08uM01ffSoczPG1b36qw2gEs2GGT3b6rkSXSXQo-u-bOiL8eDtupduc8c
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5562042,00.html
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/jerusalemfilmfestival/.premium-REVIEW-1.7579436?fbclid=IwAR220djC35kWHBUgToWfqIZ6O-lGKhOEgix_AyIkyneAtZVHmLpmJlEYqqo
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/jerusalemfilmfestival/.premium-REVIEW-1.7581380
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/jerusalemfilmfestival/.premium-REVIEW-1.7578878
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/jerusalemfilmfestival/.premium-REVIEW-1.7609606
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/jerusalemfilmfestival/REVIEW-1.7605245
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5565926,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5567110,00.html
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 צפיית חובה לכל אדם שנותר בו לב": הנערים"           

  

 נשאר רק להתכווץ           

  

 "אך לא רק: -הבוגרים יוסי מאירי ואריאל ויסברוד מספרים על סרטם החדש "בזמק 

  

 הקולנוענים שטענו כי צונזרו על ידי שמאלנים חוזרים עם קומדיית סטלנים

  

                                     הוא סרט סטלנים ישראלי בלי כיוון" בזמק"

 

  מסיבת פרישה" הוא הסרט התיעודי שעשה אסף ארנרייך על אמו, על הוריו ובעצם על"
 משפחתו כולה שעוסק ביום שאחרי הפרישה לפנסיה.

  

 בנה הבמאי החליט לתעד אותה בסרט", מחלה השקופה"כשאמו לקתה ב

  

  להכריז על מלגת איגוד הבמאיות והבמאים נרגש  | 15.8עד היום  –שימו לב! הוארך הד דליין
 !30ים עד גיל -צעירות ים-יצירה חדשה לפיתוח פרויקטים לבמאיות

 

 ה-ת צעיר-מלגת יצירה לפיתוח פרויקט לבמאי

  

 השני סיוון בן שמעון שזכה בציון לשבח מפורום  הסרט ״השכמה״ של הסטודנטית לתואר
לצד סרטים  –פסטיבל הסטודנטים שלנו יוקרן בשבוע הבא פעמיים  המבקרים במסגרת

https://www.haaretz.co.il/gallery/television/.premium.highlight-REVIEW-1.7680456
https://e.walla.co.il/item/3253133
https://e.walla.co.il/item/3253133
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.7605861
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/movie-reviews/.premium-REVIEW-1.7543948
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.7533984?fbclid=IwAR2-5JHGq6I42UB7ProLCsVk7GpgrGhQsRxJ8OBqyIc_rnDtlwLTJ5qxIFM
http://directorsguild.org.il/%d7%99%d7%93%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%91%d7%9e%d7%90%d7%99-%d7%aa-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94/?fbclid=IwAR29XLZ2G_4-qgaKtLgZNc-v0oLwYALmF4RGhVwoBz6R54uBIN0s1brCNuA
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ובינתיים הנה ראיון עם סיוון שבתוכו כל הפרטים  !נפלאים אחרים מבית ספרנו. בואו לראות
 על האירועים השונים:

  

שהדי אנ איי שלה זה הלוקאליות והמקום שלה , בער לי מאד לספר על בחורה לסבית ישראלית“

 ”כאישה

 

 תחומי לפני הריסה-פסטיבל אמנות רב / / טאבולה ראסה 

 

 זוכי פרסי פורום מבקרי הקולנוע ★ליל הביקורת 

  

  מגיע לירושלים" מה שנשאר -באוהאוס!  

מקבץ הסרטים , ובפסטיבל הסטודנטים אחרי הקרנה עמוסה עד אפס מקום בדוקאביב

כסאות רפאים ואנחנו תושבי שכונת סימנס של . מגיע לבית הנסן" מה שנשאר -באוהאוס "

סרט אילם : כולל בונוס רציני, יוצגו לצד סרטו הקצר של צבי אפרת מיה קלר ואופיר פלדמן

 .1930משנת ' מופשט של מאסטר הבאוהאוס מוהולי נאג

 
לר תיתן הרצאה קצרה בנושא מסעיר: צילום סטילס בבאוהאוס. החל לפני ההקרנה מיה ק

 .מתיעוד דוקומנטרי של האווירה בבית הספר, דרך צילומי מוצר ועד לפוטומונטאז' וצילומי אוונגרד

  20:45|  29/8| בית הנסן 

 הכניסה חופשית

  

 שנה לבאוהאוס 100 -קיץ בהנסן

  

 ! בית קולנוע חדש נפתח בעיר: אחרון חביב ומשמח

מורה , ש דוד פרלוב"בית חדש לקולנוע ולווידאו ע, שמחנו מאוד לשמוע על הקמת קולנוע קנדה

 -אנרים שונים 'ש שלושה סרטים מז"קולנוע קנדה העצמאי יקרין מדי סופ . דרכנו ומרצנו הדגול

וזה ממש בתוך שכונת פלורנטין . קומדיות אמריקאיות ועד סרטי אנימציהמסרטי סטודנטים דרך 

 !בתל אביב

https://www.wdg.co.il/%D7%91%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%93-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/?fbclid=IwAR1MyOqFQdd1TjGHCSAzANgG-xpG1tlMvRnEQDP6XViZq88niTj3DBGf6Sk
https://www.wdg.co.il/%D7%91%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%93-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/?fbclid=IwAR1MyOqFQdd1TjGHCSAzANgG-xpG1tlMvRnEQDP6XViZq88niTj3DBGf6Sk
https://www.facebook.com/events/453265015228767/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCKMJ7vHX6bvUHTVwNLsVnC9W2zs2zdS2xkaS1dIEQgo5_z8sDfYhnbhhEXVunfQ334bEhh4_cIh-Yl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwfMLW1vbHdXaf0tS7khiqDbCaXnsVPAXJJFiW4kJRZKA6TYz0WgUHw1_UKNZHCrku675ciPwb99luZ2YwhIYu-3N8FnOrYI6j70O1zKBGndufWaLjDyMMMgGGED6rmY_zpHbuFuU-C7CjxTR6_ifWuqaeBCoU5EIdEKAuZ_wfun_G1m1UUINeljyZIcozrZxDRvovv8scMVmQaFVCOPx6NGE8poSr5bds17PxFkSRkRiERaIPf-WWQFKgGQ0F0d8jaxJRI9H-1v3AFNwQD_vsNMo6G6813r2Q5p3eosQMfKnm3w20NS143rI_vlDtqwRpDzTrbcMYmMOEIFP_utUHO9Uy
https://www.facebook.com/events/342498410029843/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDz1P54tj5qBiMAxDa3pbbekGCjC3QJDJJWI90N5c_Axk0eCUzhfPRtAk1d4f4Telp0-g9pi0G00vPK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwfMLW1vbHdXaf0tS7khiqDbCaXnsVPAXJJFiW4kJRZKA6TYz0WgUHw1_UKNZHCrku675ciPwb99luZ2YwhIYu-3N8FnOrYI6j70O1zKBGndufWaLjDyMMMgGGED6rmY_zpHbuFuU-C7CjxTR6_ifWuqaeBCoU5EIdEKAuZ_wfun_G1m1UUINeljyZIcozrZxDRvovv8scMVmQaFVCOPx6NGE8poSr5bds17PxFkSRkRiERaIPf-WWQFKgGQ0F0d8jaxJRI9H-1v3AFNwQD_vsNMo6G6813r2Q5p3eosQMfKnm3w20NS143rI_vlDtqwRpDzTrbcMYmMOEIFP_utUHO9Uy
https://www.wdg.co.il/%D7%91%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%93-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/?fbclid=IwAR1MyOqFQdd1TjGHCSAzANgG-xpG1tlMvRnEQDP6XViZq88niTj3DBGf6Sk
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( 15.8)חמישי , תל אביב 15אירוע הפתיחה של קולנוע קנדה יתקיים היום בחצרים 

 לאיוונט בפייסבוק. 17:00

  http://bit.ly/33kogTp  - ת לעזור בגיוס הכספים ניתן לתרום כאן/ המעונייןולכל 

 : בהצלחה למיזם החדש עליו אפשר לקרוא פה

  

 בית הקולנוע הראשון בפלורנטין ייפתח בקרוב

 

https://www.facebook.com/events/656259351546000/
https://www.facebook.com/events/656259351546000/
https://bit.ly/33kogTp?fbclid=IwAR2P8XD4Dw4qvsdrYfEHXEawnX6gyoMn8LBjFBQ6FlFI0UjCkQawovUYcjA
https://timeout.co.il/קולנוע-קנדה/?fbclid=IwAR3BHsaQeg-DfnvsuV4AMtEzQXBG8RptfTVJr515Brbk0xkHcwIsOqmeCtQ

