
 
 

 :ומינויים זכיות
 

 תמונת ניצחון / עדי משניות
Grand Prix- du Court metrage 

Cinemed – Festival International Cinéma Méditerranéen de Montpellier, France 
Best Documentary- Warsaw Jewish Film Festival, Poland 

 
 סיפור אהבה / מיכאל וייל -רצח

Best Student Film- The Monochrome Film Festival, UK 
 

 גפן / נועם אליס
 פסטיבל הסרטים חיפה, ישראל -פרס סרט הסטודנטים הטוב ביותר

 
 אמילי שיר סגל / נראה לי שזה מספיק, לא?

Best female directed film- QUARANTINE FILM Challenge, USA 
 

 אצבעות / חופית סיגאווי
Award winner- Wallachia International Film Festival, Romania 

 
 החדר של יעל / שיר כהן

Best International Short Film- Live at Heart Film Festival, Sweden 
15th Cyprus International Film Festival, Cyprus 

Winchester Film festival, UK 
Mumbai International Cult Film Festival, India 

 

 איזור גרירה / שחר כהן
Second Place- Burien Film Festival, USA 

 
 בדרך / להיא לובטקין

WINNER in the bi-monthly edition of the Vesuvius International Film Festival, Online 
 

 פיראס חורי/ רגליים של מרדונה
Prix Jeune public Ville de Montpellier, Prix Canal+, Cinemed, Montpellier, France 

 
 



 למד / שחר כהן
Best production- FECEA - Festival Internacional de Cinema Escolar de Alvorada, Brazil 

 
 הקרנות:

 
 דממת המדבר / אלון לוי

 פסטיבל סולידריות, ישראל
Rome independent Film festival, Italy 

 
 שיר סגלאמילי  / נראה לי שזה מספיק, לא?

Slamdance Film Festival, USA 
Indie Memphis Film Festival, USA 

Tacoma Film Festival, USA 
BEST OF QUARANTINE FILM Challenge, USA 

 
 דולפין מגומי / אורי אהרון

Caminhos Film Festival, Portugal 
 

 כליל כובש -אחו
 סלאח סעדי -בורקס

 סבטה שלגובסקיה -מטריושקה
 מיכאל וייל. -רצח, סיפור אהבה

 מרחבים / בן זיו
 פסטיבל הקולנוע ירושלים, ישראל
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Torino Film Festival, Italy 
 

גאודאמוס  -אומץ / חווה רוכלין, מיה קפלן, שירה שניידר, שני אגוזין. הפקה: אפרת כהן –גיבורה 
 הפקות. ניהול אומנותי: מיה דרייפוס ומיכל ויניק

 פסטיבל הסרטים חיפה, ישראל
 

 תמונת ניצחון / עדי משניות
Cinemed – Festival International Cinéma Méditerranéen de Montpellier, France 

UK Jewish Film Festival, UK 
Warsaw Film Festival, Poland 

Other Israel, USA 
 

 הגר / עלמה חמו ושאולי מלמד
Short Film Panorama Cinemed - Mediterranean Film Festival of Montpellier, France 

 



 גפן / נועם אליס
 פסטיבל הסרטים חיפה, ישראל

 
 החדר של יעל / שיר כהן

Atlantic International Film Festival, Colombia 
The TV Broadcasters and Independent Producers Festival SIMFEST, Romania 

 
 בקשתך התקבלה / איילת לרמן

Pittsburgh LGBTQ+ Film Festival, USA 
 

 / לב ברודינסקי האחרון ואןוהקר
Festival Arte Mare, France 

 
 / לב ברודיסקי המכנסיים של פושקין

Evolution Mallorca International Film Festival, Spain 
 ישראל., פנורמה, מל הבינלאומי לקולנוע קצרפסטיבל כר

 פסטיבל תל אביב לקולנוע וזכויות אדם, ישראל -פסטיבל סולידריות
Cyprus International Film Festival, Cyprus 

Boston Jewish Film Festival, USA 
 

 נחש צמא / שחר כהן
 קצרה על אהבה / שחר כהן

 איזור גרירה / שחר כהן
FIDEMA - Festival Internacional de las Emociones en, Argentina 

 
 החושך חברי / גיא המל ונועה חייט

 דחליל / עופר בן חיון
 לקרר את האמבטיה / חן שחודה

 , ישראל.פנורמה –מל הבינלאומי לקולנוע קצר פסטיבל כר
 

 פרפרים / יונה רוזנקיאר
 טאצ' / ניר ברגר

 , ישראל.מל הבינלאומי לקולנוע קצרפסטיבל כר
 

 אצבעות / חופית סיגאוי
Focus International Film Festival, USA 

Women X, UK 
Wallachia International Film Festival, Romania 

 
 



 אהבה מודרנית / איתמר גרוס
 , ישראל.מל הבינלאומי לקולנוע קצרפסטיבל כר

Little Wing Film Festival, UK 
 

 לא הומו/ עמרי לרון
Tampa Bay International Gay and Lesbian Film Festival, USA 

Chéries-Chéris, France 
TLVfest, Israel 

 
 תם הטקס / זיו הרמלין שד"ר

FIAFest, Colombia 
 פסטיבל הסרטים היהודי, תל אביב

 
 אורי גבעתי & דור סמרה/  הזאב המסוכן ביותר ביער

The London Cannabis Film Festival, UK 
 

 לי עטרי -נעורים / שי
 יבל תל אביב לקולנוע וזכויות אדם, ישראלפסט -פסטיבל סולידריות

 
 השכמה / סיון נועם שמעון

TLVFest, Israel 
Open World Toronto Film Festival, Canada 

 
 רצח סיפור אהבה/ מיכאל וייל

Monochrome Film Festival, UK 
 

 ולך תמיד נזכיר / עומר מלמד
Lublin, Poland Film Festival 

 
 למד / שחר כהן

FECEA - Festival Internacional de Cinema Escolar de Alvorada, Brazil 
 

 כנף שבורה / דנה מור כץ 
 אמילי שיר סגל / הלילה

 ריקוד חסידי / בר כהן
 מסובך / איזק קוהלי

 קלה כמו נוצה / קורה נוימן
 מנגד / איתי ג'משי

 סדום וחזרה / שיר רוזן
 בדרך / ליהיא לובטקין



 סורוקהבנים / ליאור 
 הסנה הבוער / נועם גרייף

 פוליגרף / סמירה סרייה
 שיקוי אהבה / עדי רותם
 הלילה / אמילי שיר סגל
 ספירה לאחור / ג'וני דוב

TLVFest, Israel 
 

 הדוור בתחתונים / דניאל בינסטד ובן זיו
The Greater Phoenix Jewish Film Festival, USA 

 
 מקום מכובד / לי היימן

Miff Awards, Italy 
 

  שווקים, מענקים וחממות:
 

 חופית סיגאוי /ג'סי 
 אופק ממן / זירת ים סוף

 סטפן סטלמן /השמיים נופלים 
 , ישראלפיצ'ינג סרטי גמר עלילתיים בפסטיבל הסרטים חיפה

 

 גפן / נועם אליס
Torino Short Film Market (TSFM), Italy 

 
 מחוות:

 
 תמונת ניצחון / עדי משניות

 מכתב אהבה למ"מ שלי / עטרה פריש
 תם הטקס / זיו הרמלין שד"ר

 אלינה / אוולין קצ'ולין
 הדוור בתחתונים / בן זיו ודניאל בינסטד

Hong Kong Jewish Film Festival, China 
 
 


