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 14.2.19  #5והרי החדשות 

  הדרגה האקדמית  -ברכות חמות לפרופסור מיכל אביעד על קבלת דרגת פרופסור מן המניין
מזל טוב מיכל והמשך עשייה קולנועית פורה ומרתקת בבית  הבכירה ביותר באוניברסיטה!

 הספר ומעבר לו!
 

  ברכות גם לבוגרות שלנו שהתקבלו לחממת הנשים העלילתית הראשונה של הקרן החדשה
לקולנוע וטלוויזיה שיצאה לדרך בסמינר הראשון שלה, בניהולה האומנותי של מיכל אביעד. כן 

 תרבינה! 
 

 חמצן / נטעלי בראון
  ישראלה שאער מעודדאשרית/ 

 עוד דקה את נעלמת / הדס איילון
 צרפתידמי לידה / מיה 

SPERMCATION  חלי הארדי ומאיה פז / 
 

 

  "ירון שני הקרין בסוף השבוע האחרון את הסרט השני בטרילוגיית האהבה שלו: "עיניים שלי
 בפסטיבל ברלינלה בבכורה עולמית! שמוליק דובדבני משבח.

 
 ברלין: סרטו החדש של ירון שני לא מאכזבפסטיבל 

 
Review The upcoming -Chained (Eynayim Sheli) 

 

 

  ,אלוהי הפסנתר" הפיצ'ר של איתי טל הוקרן בסוף ינואר בבכורה עולמית ברוטרדם"
 הביקורות הבינלאומיות והמקומיות מהללות:

 
God Of The Piano': Screen Daily Rotterdam Review' 

 
 ! בוואלה" אלוהי הפסנתר"אבנר שביט מסקר את 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5460581,00.html
https://www.theupcoming.co.uk/2019/02/09/berlin-film-festival-2019-chained-eynayim-sheli-review/?fbclid=IwAR0qDdAOKSU0QD4crH4U22AOgDMaws29kvHocKJXRnrg498CCCFDAfmQ8Ds
https://www.screendaily.com/reviews/god-of-the-piano-rotterdam-review/5136214.article?fbclid=IwAR3bfXdRHkCV1TTVe8oZ-lJwBYFlx725JsJR_z4jLRo2xBUeA14OcnnL_hY#.XFIWmjvPFjA.facebook
https://e.walla.co.il/item/3216093?fbclid=IwAR26Be5d2uyl7553Rc3XElrdfMI4JDZMqf51bU_hoby7MGDcX3-6rw1dKpQ
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  ג'יין ביבי בוגרת ביה"ס מתראיינת על סרטה התיעודי "אישה של בית" )זוכה פרס חבר
 (:2018השופטים בדוק אביב 

 
 קולה של אימא: ג'יין ביבי עשתה מהחיים סרט

 
 
 
 ן? -את הטריילר של "הגולם" בבימויו של בוגר ביה"ס יואב פז )יחד עם אחיו דורון( כבר ראיתם

 -זרחין. במילה אחת -את הסרט אף צילם בוגר ביה"ס רותם ירון וערכה הבוגרת עינת גלזר
 יאבאל'ה. 

 
 בכיכובה של חני פירסטנברג –טריילר רשמי  -הגולם 

 
 
 
 אורות בומביי" של רוני פרצ'ק יצא לאור בסדרת "עומק שדה: סדרת טיש  -למי שעוד לא קרא"

  .לקולנוע וטלוויזיה" בהוצאת בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש ועם עובד
 

 ראיון בלונדון את קירשנבאום -אורות בומביי" מאת רוני פרצ'ק 
 

   ביקורת על הספר
 
 
  וברכות חמות לכל בוגרנו המועמדים בפרסי הטלוויזיה של האקדמיה. ההצבעה תפתח

, אז חברי וחברות אקדמיה: זה הזמן להצביע ולהשפיע! טעימה מכל סדרה  4/3ועד ל 27/2מה
 הבא: ניתן למצוא באתר האקדמיה בלינק

 
 2018העולים לגמר פרסי הטלוויזיה לשנת 

 

 :סדרת דרמה

 שירלי מושיוף -  2עונה , איש חשוב מאוד

 יובל שפרמן -על הספקטרום

 איתן צור -עיר מקלט

 

https://www.kan-ashdod.co.il/magazine/50978?utm=facebook&fbclid=IwAR2WuGezE9K0rHU0QhNikflVTuY8T3F8O_VWCsfhIUXtT4rXQxn5LA7Rki4
https://www.youtube.com/watch?v=xVRLhaCWGz4
https://www.facebook.com/AmOvedBooks/videos/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%A7-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D/2324160317599442/
https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-REVIEW-1.6867533?fbclid=IwAR1F1offBLxaGqZa6_ryW2S4aDKK1mYoyNJpsWmLVJrV1sJDEjV6fZni1EY
https://www.israelfilmacademy.co.il/?section=1026
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 :סדרה קומית

 רם נהרי -ככה זה

 דרור נובלמן -מלכות

 :סדרהמיני 

 דני סירקין -שטוקהולם

 

 :סדרת תעודה

 יסמין קיני -ארץ לבנה

 לירן עצמור, בן שני -יומני קירשנבאום

 :סדרת דרמה לילדים ונוער

 רני סהר -2עונה , אובוי

 שי כנות -כפולה

 

 :מגזין לילדים ונוער

 אלעד גולדמן, רוני שמיס, ארז ברנהולץ –להציל את חיות הבר 

 

 :סדרת רשת

Motherland.tlv- יעל צפריר ומיכל זילברמן 

 דימה קונולפוב –הרומן שלי עם דאעש 

 אילאיל אלכסנדר  -בשר ודם -תהלים 

 

 :בימוי בסדרת דרמה

 על הספקטרום -יובל שפרמן 

 2עונה , איש חשוב מאוד -שירלי מושיוף 

 

 :בימוי בסדרה קומית

 שטוקהולם -דני סירקין 

 ככה זה -רם נהרי 

 



4 
 

 :דרה לילדים ונוערבימוי בס

 2עונה , אובוי -רני סער 

 כפולה –שי כנות 

 

 :בימוי ויצירת סדרה תיעודית ועובדתית

 יומני קירשנבאום -לירן עצמור , בן שני

 ארץ לבנה -יסמין קיני 

 

 :תסריט בסדרת דרמה

 א"פמת -אסתי נמדר תמאם 

 2עונה , איש חשוב מאוד -שירלי מושיוף 

 

 :תסריט בסדרה קומית

 מייקל –נדב הולנדר 

 

 :צילום בסדרה עלילתית

 להעיר את הדב -איציק פורטל 

 על הספקטרום -גיא רז 

 

 :עריכת תמונה בסדרה עלילתית

 אוטונומיות -' אריק להב ליבוביץ

 להעיר את הדב -עינת גלזר זרחין 

 

 :ניהול אמנותי

 על הספקטרום -שונית אהרוני 

 

 : עריכת תמונה בסדרת תיעודית         

     ארץ לבנה -טל ברוז ואיריס עוזר         

 פזמון. בית -יובל גבע         
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 :מגזין לילדים ונוער

 עומרי שנהר–להציל את חיות הבר 

 

 : עריכת תמונה בסדרה עלילתית

 הספירה לאחור 3י 'ינג'ג -רונן( שיש)שמרית 

 להעיר את הדב -עינת גלזר זרחין

 פילו וסופי -יואב שפיר בירן


