
 

 

ן קצת סדר וקיבצתי את -אז עשיתי לכם -וזו ברכה של ממש -המון תוכן איכותי וטוב צף בימים אלו שכולנו שוהים בבתים
 כל המידע כאן! 

 סרטים קצרים לצפייה של במאים ובימאיות מוכרים כמו כריסטופר נולאן, לין רמזי ועוד 15

From Great Directors: Nolan, Waititi, and MoreShort Films Now Streaming  15 

  

 חברי וחברות הפורום הדוקומנטרי בישראל, שחררו לצפייה חופשית או בתשלום סמלי סרטים תיעודיים מעולים! 

 ערוץ הבידוד של הפורום הדוקומנטרי- דוקורונה

  

און ליין? תכניית און ליין משובחת מתפרסמת  - סינמטק הרצליה ן מקום באחד מאולמות הצפייה של-בר תפסתםכ
 ן קולנוע מצוין לצפייה.-ל שבוע ודואגת שכל ערב ישלח לואטסאפ שלכםבתחילת כ

 /Rzj1aV3bit.ly או: bit.ly/3cK3kJi להצטרפות לקבוצת וואצאפ
  : https://t.me/cinmatלהצטרפות לערוץ הטלגרם

 
ימים של הקרנות סרטים דוקומנטריים   4יתקיים "פסטיבל דוקומנטרי בשפירא אונליין":  28.4-2.5בין התאריכים 

בבית ובהשתתפות הקהל, ביניהם סרטי מופת בתחום הדוקומנטרי שזכו  ופאנלים מרתקים אחרי כל הקרנה, אצלכם
 .בפרסים רבים בארץ ובעולם והשתתפו בעשרות פסטיבלים בינ"ל

 https://www.eventer.co.il/docshapiraקישור לרכישה של כרטיס לכל סרטי הפסטיבל / לסרטים לבחירתכם: 

  

, שכולל סדרת מפגשים בוגרת בית הספר ויוצרת דוקומנטרית בעצמה, רוני גפן יזמה עם חבריה פסטיבל סרטים מקוון
שקלים  15 -הכוללת צפייה בתוכן איכותי ומפגשי זום עם היוצרים והיוצרות. כרטיסים במחיר סמלי ברוח ימים אלו 

 ן בבית!-מיטב היצירה הישראלית אצלכם -שנועדים בעיקר לכיסוי ההוצאות. מומלץ להציץ בתכנייה העשירה

Stay Home Israeli Film Festival  

  

 TLVFest- מעלים מדי יום לינק לסרט להט"בי שהוקרן בעבר בפסטיבל )ולא רק(.  פסטיבל הקולנוע הגאה של תל אביב
 ם לחלוטין!והטלוויזיה בארץ וזה בחינ VOD מרביתם סרטים שאי אפשר לראות בערוצי ה

והרי החדשות 61# 0202.4.72

https://www.indiewire.com/2020/03/short-films-streaming-great-directors-nolan-waititi-1202218423/?fbclid=IwAR1laT_F64DwYqfokWqeAQhGc9WhIAQOJtDnv4kI_7JrFTsf0V3fI3pWNrI
https://www.fdoc.org.il/corona/
https://www.facebook.com/hcinema.org.il/?__tn__=K-R&eid=ARAVjrPIp58AR3XaPrkQVCyFVS5vRflzlIVa46xf3UNFV2A-6QVyDLMrlO3SkOFm11TrbNhhsmlfR7qB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyNXy5mPg0VfqxCIA1LFx_NJCk2XwQr9IMZJ1v39UrD70alWR_KcMgjOrlqcjpI4lM9wzJFITGj0FPvrCIgmwWhUTM4QpBHnKx6JBIVqA97-cSQxTLL9d1BkEvWXC2q5aUpemwkx_oEB6FTTCzsMKGTAgE3i7iuZGvpT8jVc_N7vN_QVuRx7VheF_NGtpsR-CRKZAKh5FBFOkXoA
https://www.facebook.com/hcinema.org.il/?__tn__=K-R&eid=ARAVjrPIp58AR3XaPrkQVCyFVS5vRflzlIVa46xf3UNFV2A-6QVyDLMrlO3SkOFm11TrbNhhsmlfR7qB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyNXy5mPg0VfqxCIA1LFx_NJCk2XwQr9IMZJ1v39UrD70alWR_KcMgjOrlqcjpI4lM9wzJFITGj0FPvrCIgmwWhUTM4QpBHnKx6JBIVqA97-cSQxTLL9d1BkEvWXC2q5aUpemwkx_oEB6FTTCzsMKGTAgE3i7iuZGvpT8jVc_N7vN_QVuRx7VheF_NGtpsR-CRKZAKh5FBFOkXoA
https://bit.ly/3cK3kJi?fbclid=IwAR39Ac-H7_khv6Hbpblz8nSImOibVkXuBjDd8F8EdGQBcf4Jp5clJE4nKcY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3aV1Rzj%3Ffbclid%3DIwAR2x-tVHB1BOuD3IXsvdRjCUeF4eEHk9qOKH3RhDJ7BZaAxxZ9lN_u4ghK0&h=AT1M_1AQA0aWO9HvZojtWQfuias0ILgattHDeydaLdapqP-y7td2Mq0h-X8JmkQKWR41Rb0uyGnsm3VKs1U7Ae5RTLQ85i4Z2xF3mE9yZ-vPAL_pv70G32URJdc24le765ETc-jz8OW3fmobDGBGTlEnVq56goj8j2K9Pa9gQswz-I1iHbCnVM7S4lKOK5FT6s4i4hT8R9K1MYxFDf_a01tijBzkN6aAd2N_dFNzdR3SK0WWpZGXToUQvZZDjxsZ_0pslFuh8BFZPHiqv_O7iNZiDE-Nj4B97E9caQ-dkKvBLt6mXuKQvOYgtpPMCyeqxRMVyPAgclSn1_1K85l56lx6PkUUmSIvZeTkWBRbSeRD8FYtDs5xfIY3vUHtpaO_avP6GJMBMU_UDWmeoOy99t6TpHvTE46lKiTV92ct9scXAPcJXHb0LoN00SaPWAnepmuBtOsZQPf3tE-0a91GWDtGMy3mLOB4BqUHp_sfNvNNxFgIOqRsdmKAqqHWPho2EnMhmLS4UiSWhqFq_pDYAvM7rwKLNKSEUI5qF6piYgNyTXmaxjs5pgRvoZBExMMHifRMwvRhPE4UzUmdB_slg53mwQaASafqOGyJU2zbR5XGea9B2CDhnmJQNJD4_p1so7m-
https://t.me/cinmat
https://www.eventer.co.il/docshapira?fbclid=IwAR0_bWJgVa2ABfU3Yd_0k-_vmfwi3hMMEW7MrouE7YctGoU4wOD_lx27lno
https://www.atelierhebreu.com/stay-home-israeli-film-festival-il


שלהם וליהנות ממיטב היצירה הלהט"בית לאורך השנים שם תוכלו לגלות כמה  בעמוד הפייסבוקמוזמנים ומוזמנות לבקר 
 וכמה פנינות.

  

  

 נשמע יותר טוב בצרפתית:מכתבי קולנוע בתקופת הסגר. זה  -בפריז   פרויקט של הסינמטק הצרפתי

Lettres de cinéma 

  

מעלים בכל ערב פתוח לצפייה ובחינם של אחד או  חממת סם שפיגל לקולנוע בינלאומי ירושליםבאתר הפייסבוק של 
 תיה. אחת ממשתפי החממה לדורו

  

 מציע ספריית צפייה של סרטים קצרים ובאורך מלא און ליין ובחינם! –מיקרוסינמה 

 סרט לשם שינוי )בבית(

 

שבוע בימי חמישי בערב קרן הקולנוע הישראלית תקרין ממיטב סרטי הקרן לייב בהרשמה מראש )חינמית(. מיד מידי 
לאחר ההקרנה תתקיים שיחת זום שגם היא תועבר בלייב )בלינק שישלח מראש וברשתות החברתיות של הקרן( עם 

 מה צריך לעשות?  ות.-היוצרים
 להיכנס ללינק הבא ולהירשם לאירוע הרצוי:

https://www.eventbrite.ca/o/30151642336 
  בסמוך למועד האירוע תקבלו לינק למייל עם הסרט. במהלך השיחה לאחר מכן גם הם ישמחו לשאלות מהקהל בזום.

  

החממה האינטלקטואלית ליוצרי קולנוע תיעודי של מכון ון ליר ממליצים על סרטיהם ואלו פתוחים לצפייה און משתתפי 
 ליין:

  חממת הקולנוע בימי קורונה של מכון ון ליר

  

 של סרטיה הקצרים: VODערוץ  T-Portהעלתה בשיתוף עם קרן גשר לקולנוע רב תרבותי אף היא 

Gesher VOD 

  

 פסטיבלים רבים בעולם העלו סרטים קצרים ובאורך מלא לצפייה ישירה:

https://www.facebook.com/TLVFest/
https://www.facebook.com/TLVFest/
https://vimeo.com/showcase/6974393?page=2
https://www.facebook.com/jerusaleminternationalfilmlab/?__tn__=kCH-R&eid=ARAnLFntDVZd0Iv6jc53ZNUHcdzuXP3szxuL9_OqbUXTwIzXmkG2-Js7sARrRoAuZsA7XvTAAYM5D0QV&hc_ref=ARQZbZg57w9DYnUJI6TA28J46V4TUJjDrqkT_gVcwkQVdlAh4o681mzKmplgiF8rwsE&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARC2_tqbZpEWWWO8NrIyNtiKWSmLUHEzyisQEtAzQs7GfcBLb_mGGUSvl2UPEeG90t5EK40kKXoHI-HHj0uCei-D4_WfgvvkcfrwoZ04s8Mhec_wu5V7m9wRJ0yfUOce5elWB_b6iORMMaa7MavBKBOZ0sJsICKxBIWu4YZzhY6hDEye6ZWT6Qn--BB1NRe-80GnRJo_6YaqVRIvuJdpxOJeZyaIoGgPurDazwHO3Kam_tfOgXsnFyaz-zDWN0I8irPlRNFrLaGskX8hnJLtBecZGJLeHBK-yTyUepDPQK_cXORqpGWsVWj9UOqHntABPFA3tLpKSjaAxz55jz5ggXtRESqnRI5Mg-rwOiIEniCqkY4aG8rSNRXT9dvZaM6O3SvdjpymlkXs32-rJqG6c_QzdYv_K18BM2hDpv_mbZyAiDAED5EmuhBZfp_Hi_cydmmTbhP3OkViL34DbAwrq7VeZjAXPxbU7zJZZmDkaRXG04gB2xWXEOyR
https://www.microcinema.co.il/he/99?fbclid=IwAR3V8quB1VEs74TuG3KOrsYW2rtYY2yfpH7S776wSPOwOqlUv_SuNkwrku8
https://www.eventbrite.ca/o/30151642336
https://app.activetrail.com/S/ziwiz3jjwtew.htm
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftportmarket.com%2Fpartners%2Fgesher-vod%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CPSOarUYEhI2HA5LrkjD_52GPUZr4GxZAyGAUGRB8MyW9unjLzh4XDWc&h=AT0e_Km0XpOLK4L5Hp_I2cVjPEq5T_hFNolpT6L0p2xUuffiTUbHuMfjC69uPKSxACCxqpdi2FVlZzC_adHVuSQb3jTjTDe9SaXZZHIClUSIkeNfsBvW5TnhZucvAs6VoJuFXSbmpW-7Wy9U


Slamdance Watchlist 

IDFA 

Oscar 

  

פסטיבל סאנדאנס המהולל פתחו לצפייה חינמית את כיתות האמן המצולמות שהתקיימו במהדורות הפסטיבל שעברו. 
 רק בשביל לצפות בכל זה צריך עוד חודש של קורונה!

sessMastercla 

  

סרטים קצרים שהשתתפו בעבר  3פסטיבל פאלם ספרינגס פותח את שעריו הווירטואליים משחרר לצפייה בכל שבוע 
 בפסטיבל. הרשמו לניוזלטר המשיכו לקבל את התוכן ישירות אליכם למייל בכל שבוע.

!ShortFest Spotlights of the week 

  

 ותוכן מבית טיש:

לפתח עניין מחקרי הקולנוע העולמי, הן הבדיוני הן התיעודי, התייחס מאז ומתמיד ליצירה בתנאי בידוד והסגר. כדי 
יצירות קולנועיות  אנו משיקים סדרת הרצאות המתמקדת במספר בנושא ולעורר השראה ליצירה בימים משונים אלו,

מובחרות שנעשו בתנאים כאלו. בכל שבוע נעלה לאתר הרצאה מצולמת באורך של כרבע שעה על סרט מסוים שצולם 
 ונים )מעצר בית, כליאה, בידוד עצמי או כל סיבה אחרת(.מתוך הבית או מכל חלל סגור שהוא בגלל אילוצים ש

  ההרצאות תועברנה על ידי מרצים מביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, ובהן ישולבו קטעים קצרים מתוך הסרטים.

ר )ויקטו טישה (, 1964)נתן גרוס,  המרתף (,2011)ג'אפר פנאהי,  זהו אינו סרט בין הסרטים בהם תתמקד הסדרה:
נר, -(, סרטים קצרים של אליה סולימאן, גיא בן1994)דוד אופק,  בית (,2006)שנטל אקרמן,   שם (,2002קוסקובסקי, 

 ועוד.

 emaCin-https://arts.tau.ac.il/filmTV/Home לסדרת ההרצאות )שיעלו כאמור בהדרגה(:

 

-מטר סדרת דוקו 100רשת בשם  -ממש בימים אלה הבוגרות נעמי מירוז ודנאל אל פלג יצרו ועדיין יוצרות סדרת דוקו 
 רשת

שכל אחד יספר בדרך  -בארץ  המטר, והרצון לאסוף נקודות מבט שונות ממקומות שונים 100הרעיון הגיע מתוך מגבלת 
 ה.-המטר הפרטי שלו 100שלו או שלה מה הגילוי החדש שתפס אותם ב

 מצורף כאן גם קישור לעמוד היוטיוב שלהן עם הפרקים שעלו עד עכשיו :

https://slamdance.com/news-from-nowhere/category/watchlist/
https://www.idfa.nl/en/info/watch-films-online
http://www.openculture.com/2019/02/watch-66-oscar-nominated-and-award-winning-animated-shorts-online.html
https://collab.sundance.org/learn/master-classes-1
https://www.psfilmfest.org/2020-shortfest/shortfest-spotlight
https://arts.tau.ac.il/filmTV/Home-Cinema
https://www.facebook.com/100meteres/
https://www.facebook.com/100meteres/


1DA-m/channel/UCuLlgU_ehIXoGFMAXOZhttps://www.youtube.co 

 ן!-הן מחכות להצעות שלכם –ואם תרצו להשתתף 

 meameter@gmail.comמייל: 

TISFF Online דואגים להביא אלינו פעם  -המסגרת החודשית המעולה של פסטיבל הסטודנטיות והסטודנטים שלנו
 בעמוד הפייסבוק של הפסטיבל. תוכן קצר ומשובח ולזמן מוגבל! הישארו מעודכנים -בשבוע בימי רביעי

 שביטתכנית האוצרות של אבנר 

  

Tisch VOD 

למי שעוד לא שמע, ראה, צפה, זה הזמן לצפות בבינג' היסטרי בסרטי בית הספר המעולים שנעשו פה בשני העשורים 
 כך ששווה להמשיך לעקוב! –הספרייה מתעדכנת מעת לעת  -האחרונים

DTisch VO 

  

 צפייה נעימה ונטולת חיידקים!

 

https://www.youtube.com/channel/UCuLlgU_ehIXoGFMAXOZ-1DA
mailto:meameter@gmail.com
https://tportmarket.com/partners/tisff-online/?fbclid=IwAR37r_I4dbsi5hrDDFNzyTb1qqVh3oLY2IW9fYJkU8X555x6p-n1Z8fBpYw
https://tportmarket.com/school/tisch-vod/

