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 27.12.2018  #3והרי החדשות  

 משרד  ברכות חמות מקרב לב לבוגרים ולבוגרות שלנו שזכו בפרסי אמנות הקולנוע מטעם
  :כאות הוקרה ליוצרים על פועלם בתחומי הקולנוע השונים ,התרבות והספורט

 

 : פרס ליוצרים בראשית דרכם

 תמר ברוך הבמאית

 קובי מזרחי המפיק

 

 נטעלי בראון הבימאית

 יאיר לב הבמאי התיעודי

 הזוכים בפרס אמנות הקולנוע

 

  של  2018זקצר והדר מורג שזכו במענק הפיתוח ליוצרות לשנת ברכות לבוגרות ביה"ס עילית
 עמותת "נשים בתמונה".

. ₪אלף  290שביחד קיבלו סכום של , השנה זכו במענק שש יוצרות של חמישה פרויקטים

 :(ב"לפי סדר א)והזוכות הן 

 

 "קללת ברכה: "שם התסריט / לי גילת

 "איך נפל גיבור: "שם התסריט / עילית זקצר 

  "שלושה אבות: "שם התסריט / לוי לויןעינת ה

  "מי יגאל: "שם התסריט / רחל חננאשוילי 

 "רק אלוהים יודע: "שם התסריט / הדר מורג ונירית אהרוני 

 
 2018מענקי פיתוח ליוצרות בתחום הקולנוע 

 
 
 
 
 

https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.6747315?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share&fbclid=IwAR2whQlXMHMl9vc_j--fljUS1OyGcnFFCQSQ3r4UBy1H8LDqswXkyhydemY
https://culture.pais.co.il/TV/Pages/Development_grants_2018.aspx
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  עיניים "ברכות לבוגרנו הבמאי ירון שני והמפיק סער יוגב )בלאקשיפ( שהתקבלו עם סרטם
 למסגרת הפנורמה של פסטיבל ברלינלה! -שלי" 

 

הסרט הראשון )של ירון שני הוא החלק השני בטרילוגיית האהבה של הבמאי " עיניים שלי"

בהפקתם של נעמי לבארי , הסרט(. הוקרן בבכורה בפסטיבל ונציה האחרון", עירום, "מתוכה

מספר על חייו של קצין שיטור ותיק שמתערערים כשזוג נערים מעליל עליו שפגע בהם , וסער יוגב

חוסר האונים אל מול מערכות החקירה המנוכרות ואל מול כישלונו וכישלון אשתו להביא . מינית

 .דוחפים אותו אל מעבר לגבולות החיים שהכיר, ילד לעולם

 

 שלושה סרטים של יוצרים ישראלים יוקרנו בפסטיבל ברלין

 

  השבוע עלתה לשידור העונה השנייה של "איש חשוב מאוד" של הבוגרת שלנו שירלי
 והביקורות מהללות: -מושיוף, בכיכובו של יהודה לוי

 

 יהודה לוי מתגלה כפרפורמר גדול בסדרה חכמה ומרירה מצחיקה": איש חשוב מאוד"

 

 מספרת על "אסתי נמדר שלנו, שכתבה עם נועה רוטמן את הסדרה המצליחה "פמת"א ,
 המורכבות והמשמעות מאחורי הסיפורים:המסע המפתל שהוביל ליצירתה, הדמויות 

 
 "יוצרת "פמת"א": "הפרקליטות היא מוקד כוח, המנוהל ברובו ע"י נשים

 

 
 ן מה עושים אחרי פיצ'ר ראשון מצליח? הבוגר יונה רוזנקיאר )שסרטו -ן את עצמכם-שאלתם

"הצלילה" זכה בפסטיבל הקולנוע בירושלים בארבעה פרסים, בהם פרס הסרט הטוב ביותר 
)יחד עם אורי  HOTיצרו סדרה חדשה ל ,ובפרס סרט הביכורים המצטיין( והבוגר אמיתי אשכנזי

( בשם ״הקיבוצניקים״ שתצא לצילומים בקרוב! רוצים לדעת מי לוהק  ויסברוד, ואבנר שפע
 לסדרה? לחצו על הלינק הבא:

 

  HOTהסדרה החדשה של  –הליהוקים של הקיבוצניקים 

 

 

 

https://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/.premium-1.6762098
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/tv-review/.premium-1.6769968
https://www.maariv.co.il/women/Article-676387?fbclid=IwAR3SOQJwovaslHGRGaPM_NUSJ01JjM1ppj1A1Oq9arOEdl4gfT7h7zScO_c
https://magazine.hot.net.il/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%A9/?fbclid=IwAR2cW0YfFD__djGoX_z66cwBsqz45Gaqtm8vp5mV8X_TWz20ScsSCDUESJw
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 2019  את הרשת:כבר החלו להציף  2018בפתח ומצעדי הסרטים הטובים ביותר של שנת 
 

Sight & Sound's Best Films of 2018    

 

IndieWire’s Best Films of 2018, According to the Indie Film Community 

 

Empire Magazine’s Best Films of 2018 

 

Taste of Cinema’s best films of 2018 

 

  :"ואיך אפשר בלי סיכומי השנה הנהדרים של בלוג הבית שלנו" סריטה 
 

year-the-of-movies-best-the-roundup-https://srita.net/2018/12/25/2018 / 

 

 

 הדר בשבילכן ובשבילכם: הנה פודקאסט נ -ולחובבי הפודקאסטיםThe Bechdel Cast 
 

או )נשים צופות מנתחות ודנות בסרטים שכולנו מכירים ואיך שנשים מיוצגות  2 -יימי'קייטלין וג

 . פ מבחן בקדל"בהם ע( לא מיוצגות

 

 .אפליית נשים מתקיימת, עלילתיים בודק האם בסרטי קולנוע, ת-למי שעדיין לא יודע, מבחן בקדל

שבה לפחות שתי , שבסרט קיימת סצנה, יעבור את המבחן עליו לקיים את התנאי על מנת שסרט

 .. תתפלאו? כמה סרטים עוברים את המבחן .נשים משוחחות ביניהן על נושא שאינו גבר

 

מטנפות ובעיקר קורעות לגזרים , מה שנחמד בפודקאסט המדובר זה שהדוברות משתלחות

 ! מומלץ בחום. ובעיקר מאירת עיניים מצחיקה ומשעשעת -התוצאה. סרטים קנוניים

 

p305779/?share=and-cast-bechdel-http://podcast.app/the 

https://www.bfi.org.uk/best-films-2018?utm_medium=email&utm_campaign=20181211-news-sight-and-sound-best-films-2018&utm_content=20181211-news-sight-and-sound-best-films-2018+CID_d36d859a0243a4551584d035d1c96088&utm_source=cm&utm_term=READ%20MORE
https://www.indiewire.com/2018/12/best-movies-2018-indie-film-community-1202029831/
https://www.empireonline.com/movies/features/best-movies-2018/
http://www.tasteofcinema.com/2018/the-30-best-movies-of-2018/
https://srita.net/2018/12/25/2018-roundup-the-best-movies-of-the-year/
http://podcast.app/the-bechdel-cast-p305779/?share=and

