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#2והרי החדשות    6.12.2018    

  יצא לפני כחודש לאוויר העולם וההתרגשות רבה!  -אוף סקרין  -כתב העת 
מבית הספר לקולנוע  יות-מדובר בכתב עת אינטרנטי )כרגע( לקולנוע, בעריכת סטודנטים

וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש. בכל חודשיים תצא מהדורה חדשה בנושא חדש, ובימים אלה ממש 
 בנושא נסתר מהעין. – 2018נובמבר  - #2עלתה מהדורה 

 מוזמנים לקרוא / להפיץ / לעקוב גם באתר וגם בפייסבוק:
 

http://offscreen.co.il 
         https://www.facebook.com/offscreen.co.il / 

 

 הוא לא רק הסרט הראשון  "ליידי טיטי" סרט הביכורים של בוגרת בית הספר אסתי עלמו וקסלר
של במאית אתיופית שמופץ בארץ, אלא גם התשובה לכל מי שחושב שאין מספיק קומדיות 

 ישראליות. הסרט עלה לאקרנים בסופ"ש האחרון, צפו בטריילר ולכו לראות!
 

5415203,00.html-o.il/articles/0,7340,Lhttps://www.ynet.c 

 

 !אולה קולומביה 
 

טיש קופץ לבוגוטה בקולומביה! מחווה חגיגית ומשובחת הוקרנה אתמול שם בפסטיבל המשגע 
Bogotá Short Film Festival - BOGOSHORTS הסרטים הקצרים שנאצרו לבקשת הפסטיבל .

סרטים קצרים  6גדרי( ובתכנית יוקרנו הם בנושאי "חופש" )דתי, פוליטי, חברתי, אישי ומ
 ומגוונים של בוגרים/ות שלנו שמטפלים בנושא זה בשלל צורות מגוונות ומעוררות מחשבה:

 
 רז וראג'ה / יונה רוזנקיאר

 הכי רחוק שמצאתי / לוצה שרש
 קום והתהלך / רענן ברגר

 על הגבול / דימה קונופלוב
 זיוה ועמל / טל עובד

 שחור שקוף / רוני גפן
 

http://offscreen.co.il/?fbclid=IwAR11vx6DlUwPFUB5Y6dEoBD0LP42qyNbJwAMRm5c_OOUFiOuNwY4PPLf6mI
https://www.facebook.com/offscreen.co.il/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5415203,00.html
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נציגנו בניכר דימה קונופלוב יטוס לשם מחר בבוקר להראות לקולומביאנים ממה ביה"ס שלנו 
 עשוי, נאחל לו בהצלחה ושרק יחזור אלינו בשלום.

 16:00ב 5/12המחווה הוקרנה אתמול, 
 15:00בשעה  8/12ותוקרן גם ב 

 18:00בשעה  10/12 -וב
 

 : להצצה על המחווה באתר

http://festival.bogoshorts.com/categoria.php?int=XG3C6fwmY0tDUvwBXG3C6fw

-1$$-t=1$$edEZPxyXyZmX0ZBYb3yXG3C6fwm&lin-m&cat=1$$

qm4nNEHfZmZ0dDUL2CXG3C6fwm 

 

  !הסדרה הישראלית "אורי ואלה" תעובד לטלוויזיה האמריקאית 
". הוט"ששודרה ב, תפיק פיילוט לדרמה בכיכובם של דינה סנדרסון ושלמה בראבא CBS רשת

את הסדרה ביים הבוגר שלנו יובל שפרמן . יעבד את התסריט"( נאמנות גבוהה)"ניק הורנבי 

 . בגאון הבוגר והמרצה גיא רז וצילם

https://www.haaretz.co.il/gallery/television/news/1.6701518 

 

  !)אסתי נמדר שלנו עולה בקרוב לאוויר עם סדרת המתח פמת"א )פרקליטות מחוז תל אביב
 , צפו בפרומו כאן:2018" בסוף 11יחד עם נעה רוטמן תעלה לשידור ב"כאן  שנכתבה -הסדרה

 
_https://www.facebook.com/noa.rothman.9/videos/10157011641648534/?__tn
-R-%2CdlCH_=

R&eid=ARDsbBvLB4wwAF0tdcYYLMgaENeTermrkzRo_XYj1gSThZW6ZX97LRa_N8l
-ayJf&hc_ref=ARTSXGAfc92k5N7S-cSyfyaVK03fMOMMs

SyLKtYMdHCNLDetz2AHtvqTMHL7aqM5gLhwDTE5w1e277ClMYk 
 
 

 סרטים של בוגרים שלנו שמוקרנים כעת בקולנוע ושווה לתפוס בסופ"ש גשום שכזה: ועוד כמה 
 

 ובהפקתו של לירן עצמור  קינג ביבי של דן שדור
 

1yNrno-https://www.youtube.com/watch?v=O9q3 
 
 

 אתה מת רק פעמיים של יאיר לב
 

http://festival.bogoshorts.com/categoria.php?int=XG3C6fwmY0tDUvwBXG3C6fwm&cat=1$$-edEZPxyXyZmX0ZBYb3yXG3C6fwm&lint=1$$-1$$-qm4nNEHfZmZ0dDUL2CXG3C6fwm
http://festival.bogoshorts.com/categoria.php?int=XG3C6fwmY0tDUvwBXG3C6fwm&cat=1$$-edEZPxyXyZmX0ZBYb3yXG3C6fwm&lint=1$$-1$$-qm4nNEHfZmZ0dDUL2CXG3C6fwm
http://festival.bogoshorts.com/categoria.php?int=XG3C6fwmY0tDUvwBXG3C6fwm&cat=1$$-edEZPxyXyZmX0ZBYb3yXG3C6fwm&lint=1$$-1$$-qm4nNEHfZmZ0dDUL2CXG3C6fwm
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/news/1.6701518
https://www.facebook.com/noa.rothman.9/videos/10157011641648534/?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARDsbBvLB4wwAF0tdcYYLMgaENeTermrkzRo_XYj1gSThZW6ZX97LRa_N8lcSyfyaVK03fMOMMs-ayJf&hc_ref=ARTSXGAfc92k5N7S-SyLKtYMdHCNLDetz2AHtvqTMHL7aqM5gLhwDTE5w1e277ClMYk
https://www.facebook.com/noa.rothman.9/videos/10157011641648534/?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARDsbBvLB4wwAF0tdcYYLMgaENeTermrkzRo_XYj1gSThZW6ZX97LRa_N8lcSyfyaVK03fMOMMs-ayJf&hc_ref=ARTSXGAfc92k5N7S-SyLKtYMdHCNLDetz2AHtvqTMHL7aqM5gLhwDTE5w1e277ClMYk
https://www.facebook.com/noa.rothman.9/videos/10157011641648534/?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARDsbBvLB4wwAF0tdcYYLMgaENeTermrkzRo_XYj1gSThZW6ZX97LRa_N8lcSyfyaVK03fMOMMs-ayJf&hc_ref=ARTSXGAfc92k5N7S-SyLKtYMdHCNLDetz2AHtvqTMHL7aqM5gLhwDTE5w1e277ClMYk
https://www.facebook.com/noa.rothman.9/videos/10157011641648534/?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARDsbBvLB4wwAF0tdcYYLMgaENeTermrkzRo_XYj1gSThZW6ZX97LRa_N8lcSyfyaVK03fMOMMs-ayJf&hc_ref=ARTSXGAfc92k5N7S-SyLKtYMdHCNLDetz2AHtvqTMHL7aqM5gLhwDTE5w1e277ClMYk
https://www.facebook.com/noa.rothman.9/videos/10157011641648534/?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARDsbBvLB4wwAF0tdcYYLMgaENeTermrkzRo_XYj1gSThZW6ZX97LRa_N8lcSyfyaVK03fMOMMs-ayJf&hc_ref=ARTSXGAfc92k5N7S-SyLKtYMdHCNLDetz2AHtvqTMHL7aqM5gLhwDTE5w1e277ClMYk
https://www.youtube.com/watch?v=O9q3-1yNrno
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https://www.youtube.com/watch?v=MtBu0xmSfG0 
 

 יונתן אגסי הציל את חיי של תומר היימן שצילם הבוגר עדי רייס וערך הבוגר אלכס חסיד:
 

youtube.com/watch?v=y2SNj4gBScghttps://www. 
  

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtBu0xmSfG0
https://www.youtube.com/watch?v=y2SNj4gBScg

