הישגי המחלקה בתשע"ד
בית שלישי בבימויו של יאיר פרידמן
משה (יצחק חזקיה) צופה בדאגה כיצד נפטרים סביבו דיירי בית האבות בו הוא חי ומתכנן לעזוב כל עוד
כוחו במותניו .בתו עוברת לקליבלנד בעקבות עבודה והוא מצטרף אליה .משה אורז את חפציו בעודו
מפטפט עם חיים הארנב ,ויוצא עם מזוודותיו לחכות לה.


הקרנת הבכורה של הסרט התקיימה בפסטיבל הקולנוע ירושלים



הבכורה הבינ"ל תתקיים בפסטיבל  Cinemedהיוקרתי לקולנוע ים-תיכוני במונפלייה ,צרפת

אין דלתות נעולות בבימויו של שי בלנק
ליאור (אביעד שי) שנאלץ להישאר בבית ולשמור על אחיו החולה בן (אריאל שילה) ,מזמין את בן זוגו ניר
(יוסף אלון) לראשונה אליו הביתה .הוא לא רוצה שאחיו יגלה את טיב היחסים ביניהם ,מה שמוביל אותו
להתמודד עם ניסיונותיו של האח לקבל תשומת לב במקביל לניסיונות שלו להתייחד עם ניר.


הוצג בבכורה בינ"ל ב – TLVFest-הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה ,תל אביב
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אלמנת קש בבימויו של נדב פורת-חומסקי
בזמן מבצע "אגרוף הזעם" שנפתח ב 33.2.3998 -ברחבי הגדה המערבית מתוך כוונה ללכוד את פעיל
התנזים עבד וזיר אל-חרב ,השתלט צה"ל על מספר בתים פרטיים בכדי לפנות ציר ,ובמטרה לאסוף מידע
מודיעיני .שם הקוד לפעילות זו הוא "אלמנת קש".
סמ"ר במיל' ,תמיר ירושלמי (גלעד אבני) תיעד רק את תחילת המבצע במצלמתו האישית ,והחליט אחרי
מספר שנים לחשוף את הצילומים במלואם ,ללא עריכה ,בסרט הקצר "אלמנת קש".


נבחר להשתתף בתחרות הים-תיכונית בפסטיבל הסטודנטים הבינ"ל של תל אביב

 VIAבבימויו של תומר יעקבי

בעולם מתועש ומזוהם ,אב שכול (דני ברוסבני) נתקל בשודדי דרכים .המפגש פוקח את עיניה של
השודדת (אנאל בלומנטל) ,וגורם לה לחרטה על כל מעשיה.


בכורת הסרט התקיימה בפסטיבל אוטופיה – מדע ,דמיון ועתיד בתל אביב
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פלאנט-רוי בבימויה של הדר בלס

רוי בן ה( 9-אמיתי בנימיני) מסרב להאמין כי האדם נחת על הירח ומקווה להיות ה"אסטרוי-נאוט"
הראשון שיעשה זאת .רוי טועה לחשוב שתום (תמר ויינברגר) מתעניינת גם היא בכוכבים ומציע
לה חברות .מה שנראה כמשחק ילדים וכתחילתו של סיפור אהבה ,מתגלה בסופו של דבר כחוויה
שתשנה את רוי לעד.


בכורת הסרט התקיימה במסגרת התוכנית התחרותית לסרטים קצרים בפסטיבל אוטופיה – מדע,
דמיון ועתיד בתל אביב

ג'ואנה לומדת לשחות בבימויה של יעל דותן
אילן (יחזקאל לזרוב) יושב ובוהה בבריכה הריקה שמולו .כמו בכל יום הוא יתעקש לנסות להדליק סיגריה
לבד ,וכמו בכל יום הידיים שלו ימשיכו לבגוד בו .ג'ואנה (ואן נויין) יושבת לצדו ,מסתכלת על גופו הצנום
המונח בכיסא הגלגלים ,מתחמם מקרני השמש של תחילת יולי ,בשעה שהיא מרגישה שזיעה נוטפת
ממצחה .בחצר שפעם הייתה מלאת חיים נשארה רק הבריכה הריקה שנפרשת כמו תהום מלאה רק
בשתיקה גדולה ובדידות בלתי נגמרת .התהום מתבוננת בשניהם יושבים על המרפסת ,שני זרים ,שותים
מים בכוסות קש ,ומחכה שמישהו מהם כבר יקפוץ פנימה.


הוקרן בבכורה בינ"ל בפסטיבל הקולנוע הבינ"ל ירושלים



הפסטיבל הבינ"ל לסרטי נשים ,רחובות



השתתף בתחרות הבינ"ל בפסטיבל הסטודנטים ובתי הספר לקולנוע הבינ"ל של קזחסטן



הוצג בתוכנית מיוחדת המיועדת לסרטים קצרים מישראל בפסטיבל הקולנוע הבינ"ל של טיראנה,
אלבניה



נבחר להשתתף בפסטיבל היוקרתי  Camerimageלהישגים בתחום הצילום בפולין.



פסטיבל ” “A Corto di Donneלסרטי נשים בנאפולי ,איטליה



נבחר לתחרות הישראלית בפסטיבל הסטודנטים הבינ"ל של תל אביב



יוקרן בנובמבר הקרוב בפסטיבל  Etiuda&Animaבקרקוב ,פולין
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נוכרי בבימויו של בועז פסנזון
יונתן (תום חגי) מתכנן להציע נישואין לאהובתו ירדן (ירדן ברכה) במהלך חופשתם בסיני .הזוג מגיע
לחושת " "Bitter Moonופוגש את ג'בריל (ג'לאל מסרוואה) ,המלצר הבדואי של המקום .נוכחותו של
ג'בריל מעוררת ביונתן תחושות של קנאה ,הגוררות את הזוג לריב שבסופו ירדן נכנסת לבדה למים
ומשאירה את יונתן על החוף לבדו .כשיונתן מתעורר ירדן לא נראית באופק .יונתן יוצא לחפש אחריה ברחבי
החושה ללא שום הצלחה .כשהפחד והפרנויה מתערבבים עם תחושות הקנאה ,יונתן מאבד לא רק את ירדן
אלא גם את עצמו לדעת.


הוקרן בבכורה בינ"ל בפסטיבל הסרטים הבינ"ל חיפה



 NexT Intl Film Festivalבבוקרשט ,רומניה
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פסטיפופ  2002בבימויה של נופר וולפו
שנת  .3993התראה על חדירת מחבל לישוב .אסור לצאת לרחוב .כמה חברים נשארים כל הלילה בשבט
הצופים בישוב קטן על קו התפר .יערה (מאיה ורטהיימר) מתרגשת מהביקור הראשון של דולב (אביב
קושניר) מהצבא .היא תעשה הכל כדי שהוא ישים אליה לב .זאת ההזדמנות שלה.


הוקרן בבכורה בינ"ל בפסטיבל הסרטים הבינ"ל חיפה



נבחר להשתתף ב Fresh Film Festבצ'כיה .ההקרנה התקיימה בנוכחות היוצרת



יוקרן בנובמבר הקרוב בפסטיבל  Etiuda&Animaבקרקוב ,פולין

גוגל בבימויו של יואב גנוט
גוגל (שרון אלכסנדר) ,טיפוס אפל ומריר בסוף שנות ה 79-לחייו ,מתיישב לנוח עייף ומיובש על ספסל
בבית קברות קטן ופסטורלי .מבלי להבין מדוע ,הוא מתחיל לחשב את המשברים הגדולים אותם חווה בחייו.
כשהוא מלווה בשדים מסתוריים שרודפים אותו ,הוא מגלה שחייו מלאי הסבל הגיעו לקיצם .האם יקבל את
הבשורה המרה? זה כבר תפקידו של מלאך המוות.


הוקרן בבכורה בינ"ל ב BEGINNING-הפסטיבל הבינ"ל לסרטי בכורה וסרטי סטודנטים בסן
פטרבורג ,רוסיה.
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בדרך לחופה בבימויה של ענבל מעוז
זוהר (רוני הדר) מבינה שהיא ודרור (אודי סהר) זה לנצח רק כשהיא מתאהבת באנדרי (אורי כנרות)
בדרך לחתונה של חברה.


הוקרן בבכורה בינ"ל ב ,West Virginia Mountaineer Short Film Festival-ארה"ב

מיכל מלא בנזין בבימויו של עמירם זוכוביצקי
בעולם עם חוסר במקורות אנרגיה ,אופנוען מונו-בייק קשוח (גלעד אוחנה) נתקע ללא דלק באמצע השממה
המדברית .הוא מגיע לחוות ייצור אלכוהול ופוגש ברחל (ליאת צדקיהו) ובנה הקטן איתן .האופנוען מגלה
שבאיזור שולטת כנופיית בייקרים בהנהגתו של חורחה המחוספס (דואי מאור) .עד מהרה הוא מבין שעליו
לשחק בין שני הצדדים בכדי לשים את ידיו על הדלק שרחל מסתירה מחורחה.


הוצג בבכורה בינ"ל בפסטיבלים אוטופיה – מדע ,דמיון ועתיד ואייקון למדע בדיוני ,פנטזיה
ומשחקי תפקידים בתל אביב
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האירוויזיוניסטים סרט תעודה בבימויו של אסף לביא הראל
נוהגים לומר שהאירוויזיון הוא המונדיאל של ההומואים ,אבל אם תשאלו את ריטה ,לאון ודניאל הם היו
מעדיפים שכל עם ישראל יחזיק אצבעות בתקווה לדוז פואה ,לא רק הם.
הסרט התיעודי עוקב אחר אסף ,מעריץ אירוויזיון שמנסה להתקבל לקהילת "האירוויזיוניסטים" דרך
שלושתם ובמסע מגלה על חייהם והמקום ,ההולך ומשתנה עם השנים ,שבו האירוויזיון משפיע עליהם ,וגם
איך העולם הנוצץ פוגש את המציאות של מדינת ישראל של ימינו.


הוקרן בבכורה בינ"ל ב TLVFEST-הפסטיבל הבינ"ל לקולנוע גאה בתל אביב.



הוקרן בבכורה טלוויזיונית בערוץ  8במהלך חודש ספטמבר



הוצג בקולנוע  EUROCAFFEבמסגרת אירועי האירוויזיון בקופנהגן ,דנמרק



 Outview Film Festivalבאתונה ,יוון

הקרנות נוספות:
יום הולדת בבימויו של זוהר קמינסקי
אלכס בת ה( 77-גאיה שליטא-כץ) מטפלת באימה החולה בסרטן סופני ובאחותה הקטנה .היא לוקחת
שקית עם קנאביס רפואי המיועד לאימה והולכת למכור אותו במטרה לייצר רגע של אור בבית העני והקודר.
* פרס העריכה (לעורכת סיון בן ארי) בפסטיבל הסטודנטים הבינ"ל של תל אביב


הוצג השנה בפסטיבל הסרטים הבינ"ל  Wiz-Artבלבוב ,אוקראינה
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משחק ילדים בבימויו של אלעד פרימו
זהו בוקר יום לימודים .כפיר בן ה( 73-ליאור שבתאי) נגרר שוב אחרי חברו אבירם (רועי זוליכה) לשחק
בשדות מעבר למושב .לאחר שהבין כי היום משחקים ברובה הצבאי שאבירם פילח לאחיו הגדול ,מחליט
כפיר לעשות את הדבר הנכון ,ובדרך נאלץ להתמודד לראשונה עם פחדיו.
מאז צאתו ,הוקרן הסרט בהצלחה בכ 39-מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל.
* פרס ‟( „Perpetuum Adversiהפרס השני בחשיבותו) בפסטיבל הסרטים הבינ"ל Perpetuum
 Mobileבמינסק ,בלרוס
* ציון לשבח של חבר השופטים בפסטיבל  Mèditלקולנוע ים תיכוני ,ספרד


הוצג השנה בתוכנית מיוחדת המיועדת לסרטים קצרים מישראל בפסטיבל הקולנוע הבינ"ל של
טיראנה ,אלבניה



 Filmets Badalona Film Festivalבברצלונה ,ספרד



 ,Mèdit – The Mediterranean Film Festival of Menorcaספרד

מסיג גבול בבימויו של ניקי י .אילן
זהו יומו האחרון בשירות הסדיר של יוהאן (רוי מילר) ,מתנדב גרמני בן  32שעומד לקבל אזרחות ישראלית
מיד עם תום שירותו בצה''ל .במהלך השמירה האחרונה הוא וחבריו לבסיס ,פיני (אודי פרסי) הקצין
המורעל ושמיל (דור בן אלישע) הנגד הבדרן נתקלים במוסא (איימוס איינו) ,מסתנן אפריקאי חובב ישראל.
יוהאן ,הפטריוט הנלהב ,מקבל מפיני פקודה שנויה במחלוקת המעמידה אותו במבחן נאמנות.
מאז צאתו ,הוקרן הסרט בהצלחה ב 7-מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל.


השתתף השנה בתחרות הבינ"ל בפסטיבל הסטודנטים ובתי הספר לקולנוע הבינ"ל של קזחסטן



הפסטיבל הבינ"ל  JEWISH MOTIFSבוורשה ,פולין
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עמומה בבימויו של שי גוט
אורה (עידית טפרסון) ,גרושה בסוף שנות החמישים לחייה ,מתגוררת עם בנה היחיד דניאל (דורי אנגל),
אשר סובל ממחלת נפש .כאשר אורה מבינה שמצבו של בנה דניאל אבוד ושהסיכוי שלה לחיים נורמאלים
הולך ונעלם ,היא נאלצת לעשות מעשה קיצוני כדי לשנות את המצב.
מאז צאתו ,הוקרן הסרט בהצלחה ב 2-מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל.


השתתף השנה ב Filmets Badalona Film Festival-בברצלונה ,ספרד



יוקרן בנובמבר הקרוב בפסטיבל  Etiuda&Animaבקרקוב ,פולין
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מעבר לחלון בבימויה של חן שומוביץ
יוני (רוני קידר) ושירה (נרקיס טפלר) נתפסות בעיצומה של נשיקה סוערת על ידי אימה של יוני (עירית
גדרון) העומדת בחלון בית המשפחה .יוני – שנמצאת עמוק בארון – נאלצת לבחור בין אהבתה הגדולה
לשירה לבין משפחתה ,כשרק חלון מפריד בין השתיים.
מאז צאתו ,הוקרן הסרט בהצלחה בלמעלה מ 29-מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל.
* פרס הסרט הקצר הטוב ביותר של הפסטיבל הבינ"ל  Xposedלקולנוע קווירי בברלין ,גרמניה
* פרס הסרט הקצר הבינ"ל הטוב ביותר של פסטיבל  KASHISHלקולנוע קווירי במומבאי ,הודו.


השתתף השנה ב Fort Lauderdale Gay and Lesbian Film Festival-במיאמי ,ארה"ב



 ,Reel Q - Pittsburgh International LGBT Festivalארה"ב



 ,Can(be)Gay – the 1st LGBT Film Festival in the Canary Islandsספרד



 ,Long Beach Qfilm Festivalארה"ב



 ,New York Jewish Women's Film Festivalארה"ב

מקבצים ורטרוספקטיבות לסרטי המחלקה:
פסטיבל הסטודנטים ובתי הספר לקולנוע הבינ"ל של קזחסטן הציג השנה לראשונה בתולדותיו נוכחות
של סרטים ישראלים .במסגרת תחרות הסרטים הבינ"ל נבחרו להשתתף שניים מסרטי המחלקה :ג'ואנה
לומדת לשחות בבימויה של יעל דותן ,מסיג גבול בבימויו של ניקי י .אילן .הסרטים הוצגו בנוכחות נציגות
המחלקה לקולנוע.
בעקבות ההשתתפות המוצלחת ,הוזמנה המחלקה לקולנוע להיות הנציגה הישראלית הראשונה בארגון הגג
של בתי הספר לקולנוע במרכז אסיה.
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פסטיבל הקולנוע הבינ"ל של טיראנה באלבניה הציג השנה רטרוספקטיבה לקולנוע ישראלי עכשווי.
במסגרת תוכנית הסרטים הקצרים הוצגו ארבעה מסרטי המחלקה :המודדים בבימויו של אסף סבן ,כיפור
בבימויה של סיון מור ,ג'ואנה לומדת לשחות בבימויה של יעל דותן ,משחק ילדים בבימויו של אלעד
פרימו ועבודת הוידאו מרגנית של בוגר המדרשה אברהם חזן.
פסטיבל היהודי לסרטי נשים בניו יורק יציג בנובמבר הקרוב שלושה סרטים של בוגרות המחלקה לקולנוע:
מעבר לחלון בבימויה של חן שומוביץ ,לתפוס את הרגע בבימויה של גילי בוראקס ,כיפור בבימויה של
סיון מור.
הפסטיבל הבינ"ל  Etiuda&Animaלסרטי סטודנטים ואנימציה ,שיתקיים בנובמבר הקרוב ,בחר השנה לתחרות
הרשמית ארבעה מסרטי המחלקה :ג'ואנה לומדת לשחות בבימויה של יעל דותן ,פסטיפופ  2002בבימויה של נופר
וולפו ,עמומה בבימויו של שי גוט ,אלה בבימויו של רונן ישי
הקרנות טלוויזיוניות:
התוכנית חי בסרט בחינוכית  32שידרה השנה שניים מסרטי המחלקה :בדרך לחופה בבימויה של ענבל מעוז ,יום
הולדת בבימויו של זוהר קמינסקי
הסרט האירוויזיוניסטים בבימויו של אסף לביא הראל הוקרן בבכורה טלוויזיונית בערוץ 8
 – Cilectארגון בינלאומי של בתי הספר לקולנוע:
בשנת תשע"ד המחלקה לקולנוע פנתה לארגון  ,Cilectהארגון הבינלאומי של בתי הספר לקולנוע ,בבקשה
להתקבל כחברה מלאה בארגון .לאחר קבלת מסמכי המחלקה ,ערך מנכ"ל  Cilectסיור במתקני המחלקה,
נפגש עם ראש המחלקה ,חלק מהסגל ונציגי הסטודנטים וצפה במבחר של סרטי סטודנטים .בעקבות הסיור
והמפגשים התקבלה המלצה לקבל את המחלקה כחברה מלאה בארגון.
הצטרפותה של המחלקה לארגון  Cilectפותח בפני סרטי המחלקה פסטיבלים ותחרויות שעד כה היינו
מנועים מלפנות אליהם .בנוסף דרך כנסי  Cilectנפתחות אפשרויות לשיתופי פעולה עם בתי ספר שונים
בעולם ,ייזום פרויקטים משותפים והשתתפות של מורי ותלמידי המחלקה במספר סדנאות בינלאומיות.
:Life is shorts
המחלקה יזמה והפיקה כנס ראשון על סרטים קצרים שנערך במסגרת פסטיבל סרטי הסטודנטים
הבינלאומי ה 71-של תל אביב .הכנס הינו המשך ליוזמת מורי המחלקה לקידום הפקת וחקר הסרט הקצר,
יוזמה שזכתה להיענות מועצת הקולנוע הישראלי שהחליטה להקציב סכומים נכבדים להפקת סרטים קצרים
כז'אנר קולנועי לגיטימי ומסקרן .ד"ר פבלו אוטין ערך את הכנס והשתתפו בו מקרב מורי המחלקה ד"ר שי
בידרמן ,דן גבע ,דני מוג'ה ,יואל קמינסקי ונעמי שחורי .בנוסף נערכו מושבים בהשתתפות פרופ' קרין נהון,
אסף קורמן ורונן לייבמן .הבמאי התורכי חוסיין קראביי הקרין מסרטיו הקצרים ושוחח עליהם עם דן גבע.
הצלחת הכנס תוביל להמשך פעילות בתחום הסרט הקצר בהובלת המחלקה לקולנוע בפקולטה לאמנויות.
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צעירים יוצרים – זקנה בסרטים בשיתוף הג'וינט ישראל:
ג'וינט ישראל – אש"ל תמך השנה בהפקת סרטי סטודנטים קצרים על ועבור זקנים ,בני הגיל השלישי.
בתשע"ד על בסיס גרסת עריכה ראשונית ( )Rough cutהחליטו לתמוך בהפקת סרט האמצע של יאיר
פרידמן ,בית שלישי .מקבץ הסרטים 'זקנה בסרטים' תיחשף בהקרנה חגיגית בסינמטק תל אביב.
קצרים במדבר:
המיזם בניהולו של איל שיראי וביוזמת קרן מיראז' ביישוב צוקים בערבה מארח זאת השנה השלישית נבחרת קטנה
של בוגרי בתי ספר לקולנוע לשבוע של סיורים במדבר וסדנת פיתוח רעיונות שמטרתה לתת השראה ליצירת סרטים
על רקע נופי המדבר .מדי שנה נבחרים מכלל התסריטים שלושה סרטים שהקרן משקיעה בהפקתם .בשנת תשע"ד
השתתפו בסדנה בוגרי המחלקה שגב שאו ,נופר וולפו ואסף כפרי.
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