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 28.11.19  #14והרי החדשות 

  ברכות חמות מגיעות לנעמי מיכאלי שמונתה למנכ"לית האקדמיה הישראלית לקולנוע
 וטלוויזיה והחלה בתפקידה בימים האחרונים!

  

את פסטיבל הסטודנטים הבינלאומי שלנו. בארבע  2006נעמי היא בוגרת ביה"ס ואף ניהלה ב
האמונה בין היתר על הפקת  השנים האחרונות הייתה מיכאלי המפיקה הראשית של האקדמיה

אנו מאחלים לה המון הצלחה בהמשך דרכה המקצועית, ובטוחים  .תחרויות הקולנוע והטלוויזיה
 שתוביל את האקדמיה ביד בוטחת למחוזות חדשים, עלי והצליחי!

  

  ברכות חמות מגיעות גם לבימאית, מרצה וחברת הסגל האקדמי הבכיר פרופ' מיכל אביעד על
 לנדאו מטעם מפעל הפיס, הכי ראוי ומרגש!זכייתה בפרס 

 פרס לנדאו יוענק לארבעה יוצרים ויוצרות, בהן הבמאית מיכל אביעד

  

 די משניות שזכתה עם ״תמונת ניצחון״ בפרס סרט הסטודנטים ברכות אחרונות מגיעות לע
הזוכה בקטגוריית הצילום  -ולרוני כצנלסון  2019הטוב ביותר בטקס פרסי הקולנוע הדוקומנטרי 

 עם "אין אריות בתל אביב" שביים דוקי דרור.

 כל הכבוד על ההישגים המרשימים !

  

 2019כל הזוכים והזוכות | טקס פרסי הקולנוע הדוקומנטרי 

  

 והנה גם הזדמנות לצפות בראיון עם עדי משניות בחדשות הלילה עם רומי נוימרק:

  

 10.11.19תמונת ניצחון | ראיון לחדשות הלילה עם רומי נוימרק | 

 
 

https://e.walla.co.il/item/3325738?fbclid=IwAR3J9JTpS1k8uyqZXiBXRtdfdDP6HoaBepOKF-ZNfoxJFyW6HEJj417dtxU
https://www.fdoc.org.il/israeli-documentary-film-award-winners-2019/
https://www.facebook.com/Imageofvictory/videos/541631106633450/?v=541631106633450
https://www.facebook.com/Imageofvictory/?eid=ARDQMy4G3jehaIgu6e2UlOZx77LCaI660bEFJuhbdcJ0ou0KS1Jsp4ktqpQJX3oiGnkegj5nBg7NiG7i
https://www.facebook.com/Imageofvictory/?eid=ARDQMy4G3jehaIgu6e2UlOZx77LCaI660bEFJuhbdcJ0ou0KS1Jsp4ktqpQJX3oiGnkegj5nBg7NiG7i
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 גאודאמוס הפקות,  -קויה נוי, הסרט התיעודי שביים הבוגר דניאל בינסטד והפיקה אפרת כהן
הוקרן בהקרנה מיוחדת  לא רק שהשתתף בפסטיבל חיפה האחרון בתחרות התיעודית, 

 . 30.11ב YES VODדוקו וב YESלקהילה הפיליפינית בבית דני ואף עלה לשידור ב

וכב רוק פיליפיני, שממרומי התהילה מצא עצמו חי בישראל קויה נוי מביא את סיפורו של נוי, כ
 .באנונימיות, מתפרנס בדוחק, אב לבת ישראלית שעומדת להתגייס לצה"ל

בסוף שנות השבעים הקים נוי את "אסין", אחת הלהקות המצליחות בפיליפינים, שפעלה תחת 
פש של העם שלטון מרקוס והייתה אחראית על להיטים שצרובים עד היום בתודעת החו

הפיליפיני. כעת, בגיל שישים ואחת, הוא מחליט לנטוש את זהות המהגר ולחזור לימי תהילתו. 
 .לראשונה מזה שנים, יאחז בגיטרה שהשאיר מאחור ויעז לחלום על עתיד חדש

למי שלא הספיק לתפוס את הסרט בחיפה, בקרוב נפרסם כאן את מועדי ההקרנה בסינמטקים 
ן יכולים לקרוא את הביקורת שהתפרסמה באתר סריטה ולצפות בטריילר -השונים. בינתיים אתם

 המרגש.

 

 VODיס דוקו ויס  -טריילר לקויה נוי של דניאל בינסטד, גאודאמוס הפקות

: "לידה", "נתראה בשמחות", 2019על קויה נוי בבלוג סריטה מאת עופר ליברגל: פסטיבל חיפה 
 ""לכוכבים", "אנדרגראונד בלט", "קויה נוי

  

 "בית ספרנו עלה לאקרנים סרט הגמר )!( של איתי טל שפותח פה ב -גם "אלוהי הפסנתר
 והתקשורת חגגה ! -בתחילת החודש

לים מוזהבים לפחות כמו בן זוגה, הבמאי נדב השחקנית נעמה פרייס רוצה להביא הביתה פס
 לפיד

 

 אורח: איתי טל -מאחורי הצלילים בגל"צ 

  

 ל לידה, מוות וזכייה בפרס יוקרתילחיות בסרט: השחקנית נעמה פרייס ע

 

https://www.youtube.com/watch?v=VrIjhInbg9s
https://srita.net/2019/10/17/haifa_2019_5th_report/
https://srita.net/2019/10/17/haifa_2019_5th_report/
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.8086949?fbclid=IwAR2qNPzqai9oUHrno11hKyS2Hk7RDH4TSJ6WmSdJoGUGJUrqQVBre6xRom4
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.8086949?fbclid=IwAR2qNPzqai9oUHrno11hKyS2Hk7RDH4TSJ6WmSdJoGUGJUrqQVBre6xRom4
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D15-11-2019-1901?fbclid=IwAR2pqA7FWGQbG98T0DDQq9YQbOI8bLZPLV-wDTFl5IjSazy85GypHXpNvbM
https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-2019_q4/Article-66acbd3e80c5e61027.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675&fbclid=IwAR2u7VFND8pcNKQx_4Aj5IqVSJyZ63MTEdTzA5dmEjhdFNK5qtFqrefVu5A
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  בשבת הקרובה יפתח פסטיבל לסבית קטלנית בו משתתפים שלושה סרטים מבית הספר
 השנה:

  

סרט הסדנה "הלילה" של אמילי שיר סגל שכבר הספיק לעשות סבב פסטיבלים מכובד ולקטוף "
 פרסים ברחבי העולם.

  

 בציון לשבח בפסטיבל הסטודנטים האחרון. שזכה שמעוןשל סיון נועם  -השכמה""

 

 שנעשה במסגרת התואר הראשון.  ו"לזרוק את הזבל" של בר כהן

  

  פרש בלאד | - 2019| לסבית קטלנית לכרטיסים אחרונים << 

  

 שלו בנושא "שידור חוזר" כמה וכמה  26המגזין )השווה( "הרמה" לאמנות כלל בגיליון ה
 !מקולותיהם הייחודיים של מיטב מבוגרי טיש

( ואת "זה הכי קרוב לאיך 2014תוכלו למצוא שם את "גלם", סרט הקיץ של הבוגר אלון סהר )
( של הבוגר יובל המאירי ומאמר של הבוגרת והמרצה יערה עוזרי על שני 2013) שהצילום נראה"
 הסרטים הללו. 

 .מעבר לבשורה המשמחת ולקריאה המרתקת, הצפייה דרך אתר המגזין בסרטים הללו חופשית

 2019חוזר / אוקטובר / שידור  #26הרמה: מגזין לאמנות / גיליון 

  

את אותו אלון סהר אגב אפשר למצוא פה בסוכן תרבות בכתבה מרתקת על תערוכה חדשה של 
"שוברים שתיקה" ובה עשרות חיילים שהעידו ב״שוברים שתיקה״ ונחשפים בתערוכת צילום 

 (1:45חדשה )החל מדקה 

  

 סוכן תרבות שוברים שתיקה אלון סהר

  

  

https://www.atraf.co.il/events/event.aspx?eId=28549&fbclid=IwAR34CWRAWY2vBpDOXG6-jk5hCQH-gEwIo1M38_wvnnLX5JlXgNVw8aeBNCk
http://manofim.org/harama/
https://www.youtube.com/watch?v=xBDNzGoUBaM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR39y84vA-mCRGBZrIDjT_V8OkhWSgMSO4KKSLoCB9cAfI6GJjS62KcbQE4
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  ובאותה נשימה: הבוגר חגי לוי יוצר הטלוויזיה, במאי "הנערים" ו"בטיפול", קורא לקולגות שלו
שלא לשתף פעולה עם קרן גשר, אחת מקרנות הקולנוע הבולטות בישראל, בשל התמיכה שלה 

 בקרן אזורית הפועלת בגדה המערבית. 
 

 חגי לוי: מיזם קולנוע שומרון, הנתמך על ידי קרן גשר, מזין את מנגנון האפרטהייד

  

 

  עם מנהל פסטיבל ונציה שהגיע לערבה, ומה תגידו על הכתבה שערכה נירית אנדרמן מהארץ
 וגם אם היה ממש חביב, הוא הצליח להרגיז. 

  

הוא סיפר לה למה ההאשמות נגד פולנסקי לא מעניינות אותו, וכיצד התלונות על מיעוט נשים 
בפסטיבל לא ממש מזיזות לו. מצד שני, הוא גם הסביר למה בקאן טועים כשהם נלחמים 

מאחורי הקלעים על איך "ג'וקר" כמעט לא השתתף בתחרות הרשמית. בנטפליקס, ושלף סיפור 
 ן תגידו?-ומה אתם

  

 "כמבקר קולנוע, לא אכפת לי אם פולנסקי אנס"

 

 

  הסרטים הכי טובים שבוימו ע"י נשים מכל הזמנים שפורסמה  100ומנגד: קבלו את רשימת
                . החורף בפתח וזה הזמן המושלם להשלים פערים.BBC Cultureלפני כמה ימים ע"י ה

  

BBC Culture’s 100 greatest films directed by women 

  

 ליעל שוב שלנו לומר לגבי הרשימה:ומה שהיה 

 הסרטים הטובים של במאיות 100לבקר את המבקרים: מה למדנו מדירוג 

  

 סמסטר א' יצא כבר לדרך, זה הזמן לסמן ביומן את ימי  -הקולוקוויום המחלקתי לשנת תש"ף
 . 18:15-19:45א,  119שלישי, מכסיקו חדר 

  

 יותר ממוזמן! -פגשים שעמוסה בכל טוב והציבור כמובןמצורפת תכנית המ

https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.8156593?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native&fbclid=IwAR0mm9h3H7osNyY1FWGRvuTG_b7sEAp02JWHmbRHjmR-vG-3-JB9FxG3Sl0
https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-MAGAZINE-1.8138805?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share&fbclid=IwAR2NqlBvNlNFRvyDJ5Hhkx6l0Y8SW-A2M9fwh1VeiCs1ffIJmK5IdXT70-E
http://www.bbc.com/culture/story/20191125-the-100-greatest-films-directed-by-women-poll?fbclid=IwAR2f-e12MwVGYyzdrihHKz7x0IMPMiVpUt2SAqCW0N-n7uDARrnlrpm7mpk
https://timeout.co.il/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/?fbclid=IwAR3V4Qi2FKPIWpt1AnddHP1xWdtx3KE_eqNs07dtCPun1kZ4wO2wG_iA86E
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  אחרון חביב וחשוב: נא לפתוח יומנים! בשבוע הבא תחל פה בבית הספר סדרת מפגשים
דוקומנטריים, במסגרתה נקרין במפגש הראשון את סרטם המדובר של רחל לאה ג'ונס ופיליפ 

 (.2019בלאיש "לאה צמל עורכת דין" )

  

 לאחר ההקרנה יערך דיון עם הבמאית רחל לאה ג'ונס בהנחיית הבמאי והמרצה ארנון גולדפינגר. 

  

 )שימו לב, ההקרנה תתחיל בדיוק בזמן, נא לא לאחר!( 13:45, 4.12.19יום רביעי, 

  

 ב' האולפן הקטן, בניין מקסיקו, הפקולטה לאומניות, אוניברסיטת תל אביב.122חדר 
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