
 
 

 עוד רגע זה נגמר וכולנו נחזור לשגרה, אז בינתיים קבלו צפיית תוכן משובחת אחרונה לימי קורונה !
 
 

יטים, הנה הקלטה של לכל מי שפספס את מפגש הזום של קרן הקולנוע הישראלית בנושא מסלול פיתוח תסר★★
 העתיקו ושמרו ! -המפגש

 קרן הקולנוע הישראלית -מפגש זום בנושא מסלול פיתוח תסריטים

 

לייט חגיגה נשית קולנועית נפלאה: כיתות אמן מצולמות של יוצרות ושחקניות קולנוע משובחות כמו ג'יין קמפיון, ג'ו★★
 !בינוש, סופיה קופולה, ג'ולי דלפי ועוד המון המון

en's History Month With Masterclasses From Female FilmmakersCelebrate Wom 
 
 

ן עדיין לצפות בסדרת הדוקו רשת הנפלאה שיצרו הסטודנטיות נעמי מירוז, אמילי שיר סגל ודנאל -אם לא יצא לכם★★
 פלג אז באמת שכבר הגיע הזמן. 

המופתי והמרגש של אמילי  10חייבים לראות את פרק לא רק שהסדרה זכתה לפרגון בסוכן תרבות )בצדק!(, אלא שאתם 
 שוב. המצוין והמהנה של רני אבידן ואלינה מרגולין שיעשה לכם חשק לחו"ל 12שיר סגל שישבור לכם את הלב ופרק 

 רשת-מטר סדרת דוקו 100כל הפרקים בבינג כאן<<<<
 

 !מטר 100סוכן תרבות ממליצים על 
 
 

 נה!סדרת הרשת שיצרה הבוגרת יעל צפריר יחד עם חברותיה, שחררו פרק ספישייל בימי קורו Motherlandגם ★★
רגע לפני שהן חוזרות לשבת על ספסל בגינה ולרכל על האבא החתיך בגן, החברות מתכנסות לשיחה חשובה וצפופה 

 מאוד:
 Motherland -פרק קורונה ספיישל

 
 

 ~ 23.5-13.5 ~ך! יוצא לדר★★ 2020פסטיבל דוקוסטרים  ★★
פסטיבל דוקאביב שמח להשיק תוכנית סטרימינג אוצרותית המציגה מגוון סרטי דוקו בינלאומיים בולטים מהשנים 

 האחרונות לצד יצירה דוקומנטרית מקומית, הכוללת סרטי ביכורים מהשנה החולפת. 
  ליוצרי! מצפיות בסרטים הישראלים יועברו ישירות הצפייה בתשלום סמלי וכל ההכנסות 

 https://www.docaviv.co.il/לרכישת כרטיסים ולתוכניה המלאה<<<<<< 
 
 

 בנות הולכות מכות! וירטואלית! ★★
זה היה שווה שתהיה קורונה, שחקניות מפורסמות ופעלולניות יצרו וידאו בזמן הקורונה שאין רק בשביל הווידאו המדליק ה

 !kicking assדרך אחרת לתאר אותו מלבד שהוא 
 

Famous Actors And Stuntpeople Stage Virtual Fight Scene 
 

והרי החדשות 71# 0202.5.41

https://vimeo.com/413592310/f6c2b5f1ef
https://www.filmlinc.org/daily/celebrate-womens-history-month-with-masterclasses-from-female-filmmakers/?fbclid=IwAR0gYA2t3SrwtvB9lh0VjA8F_bg07P8nrDbNa5w909MvPWF720lDTRadGmc
https://www.facebook.com/100meteres/
https://www.facebook.com/watch/?v=616396865619050
https://www.facebook.com/watch/Motherland.tlv/
https://www.facebook.com/Motherland.tlv/videos/1970905599712982/
https://www.docaviv.co.il/?fbclid=IwAR3p7RmrgBdVslDuoMTB1vhi20elPIPlz9oPS__YoOewAv1uPyV6qwE6jwk
https://www.facebook.com/watch/?v=286428042376376


 

אתר הסרטים הקצרים "פורמט קורט" מקיים מיני  -קצרים מקאן! כמחווה לפסטיבל קאן שהיה אמור להפתח השבוע★★
 .פסטיבל קאן, בו מדי יום הם ישתפו סרטים קצרים שלקחו חלק במסגרות השונות של הפסטיבל לאורך השנים

 מומלץ לעקוב! -כל יום יתעדכנו כמה סרטים נוספים
 

 קצרים מקאן
 
 

 וקצת יצירה מקומית:
 
 

נשות ואנשי הסגל של הפקולטה לאומנויות מציגים בשלוש דקות תגובה לתפקיד האמנות והתרבות בימים אלה של ★★
 משבר.

 דקות על אמנות, תרבות וקורונה 3
 
 

תוכניות טלוויזיית רשת  2סטודנטיות וסטודנטים מסדנת יצירה בטלוויזיה של ערן שפירא בשנה א' יצרו בימים אלה ★★
 בזום יחד עם סטודנטים מטורונטו, הונג קונג, ברזיל, וטייוואן. 

  https://youtu.be/llDcrJtwywg - #1תוכנית 
  https://youtu.be/N1pJwtCCCHA - #2תוכנית 

 Global Campus Studio Live –קישור לדף פייסבוק של הפרויקט העולמי כולו 
 
 

דק׳ במסגרת תחרות סינמאניה של סינמטק ת״א  2אורי וולף, סטודנט בשנה שניה במסלול הפקה יצר סרט קצר של  ★★
 וקרן רבינוביץ׳ והוא אף הגיע לרשימה המצומצמת של חצי הגמר! 

 היעלמותו של סוכן נסיעות
 

ואופק גן אור, סטודנט במסלול תסריטאות יצר קליפ שכל כולו באפליקציית זום עבור הלהקה ״שאזאמאט״ עם השיר ★★
 .״בוא נרגע״

 
 בוא נרגע -שאזאמאט 

 
 

 הנה קצת חומר לקריאה: -לא רק בצפיות ענייננו★★
 

 בנושא אמת השתחררה אף היא לעולם בימי הקורונה: -#6מהדורת אוף סקרין 
 
/https://offscreen.co.il 
 
 

דוקו לנשים בחו"ל והתראיינה על הסרט הדוקומנטרי "שתי הבוגרת לי נחושתן השתתפה בשנה שעברה בחממת ★★
 אחיות" עליו איתו השתתפה בחממה ועובדת עליו בימים אלה.

""Two Sisters -CIRCLE 2019 Participants : Meet Lee Nechushtan  
 

 .3#היום! הצטרפו אלינו בלייב לסדרת מפגשים דוקומנטריים מפגש  ★★
 הקרנת לייב של סרטו המדובר של ברק הימן "החבר דֹּב" -והפעם

http://www.formatcourt.com/2020/04/festival-format-court-1-12-courts-a-revoir-en-ligne-du-22-au-26-avril-2020/
http://3minartscorona.com/
https://youtu.be/llDcrJtwywg
https://youtu.be/N1pJwtCCCHA
https://www.facebook.com/GlobalCampusStudioLive/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=Nn5pZfRoUUc&t=7s
https://www.facebook.com/130812694343961/posts/688479161910642/?vh=e&d=n
https://offscreen.co.il/
https://www.doccircle.me/post/circle-2019-interviews-with-participants-meet-lee-nechushtan-two-sisters?fbclid=IwAR1eANsiV8S7te3q5m_TOl57zIVhIO0B5fqcnSfSwAlCD5chfkB6unhiDO0


יון עם במאי הסרט ברק הימן וגיבור הסרט ח"כ לשעבר דב חנין בהנחיית הבמאי ההקרנה יערך מפגש און ליין וד מיד לאחר
 .ארנון גולדפינגר

 
 14.5.20יום חמישי 

 דברי פתיחה והקרנת הסרט 19:00
 דיון עם דב חנין וברק הימן 20:30

 
 ?אז מה עושים

 :בערב לקישור באפליקציית זום ומצטרפים אלינו 19:00נכנסים כמה דקות לפני השעה 
https://zoom.us/j/97944811305 

Meeting ID: 979 4481 1305 
 !ן בזום-מחכים לכם

 
 

 רה וצריך להתחיל לעבוד ולחזור לצור סרטים.כי יאללה חוזרים לשג -מלגות מלגות מלגות -ואחרון חביב★★
 

l Filmmakers Should Know AboutA Massive List of Spring 2020 Grants Al 
 

 

https://zoom.us/j/97944811305?fbclid=IwAR3M_6hhXiYoG7motd18hTuwcVHl_uPBiPR7eqGBNJ2OsrhHUSbZ4Yjcqvc
https://nofilmschool.com/massive-list-spring-2020-grants-all-filmmakers-should-know-about?fbclid=IwAR3LPJtLjzxBT9YQczL2azY3Df3i5CX3gPsYvcqK0vGv-wb3bBPLmf4fuVs

