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 פרימו אלעד של  בבימויו ילדים משחק

 

 (רועי זוליכה) שוב אחרי חברו אבירם נגרר( שבתאיליאור ) 21-בוקר יום לימודים. כפיר בן הזהו 

לאחר שהבין כי היום משחקים ברובה הצבאי שאבירם פילח לאחיו לשחק בשדות מעבר למושב. 

 .נאלץ להתמודד לראשונה עם פחדיוובדרך , הגדול, מחליט כפיר לעשות את הדבר הנכון

 

 Perpetuumל"הבינ הסרטים בפסטיבל( בחשיבותו השני הפרס) ’Perpetuum Adversi‘ פרס* 

Mobile בלרוס, מינסקב 

  פסטיבל הסרטיםCapital City ארה"בוושינגטוןב , 

  פסטיבלZłote Mrówkojady פוליןלובליןב , 

  פסטיבל הקולנוע הבינ"לQuest Europe בפולין 

 פסטיבל Brigade des Images בצרפת 

  פסטיבל הסרטיםTallgrass ארה"בוויצ'יטהב , 

 גרמניהפסטיבל הסטודנטים הבינ"ל של מינכן , 

  הפסטיבל הבינ"לCurta Cinema ברזילריו דה ז'נירולסרטים קצרים ב , 

 

  שומוביץ חן של בבימויה לחלון מעבר

 

 

 נתפסות בעיצומה של נשיקה סוערת על ידי אימה של יוני (נרקיס טפלר) שירהו (רוני קידר) יוני

נאלצת לבחור בין  –שנמצאת עמוק בארון  –העומדת בחלון בית המשפחה. יוני  (עירית גדרון)

 אהבתה הגדולה לשירה לבין משפחתה, כשרק חלון מפריד בין השתיים.



 ינ"ל.מסגרות הקרנה מקומיות וב 03-מאז צאתו, הוקרן הסרט בהצלחה בלמעלה מ

 גרמניה, בברלין קווירי לקולנוע Xposed ל"הבינ הפסטיבל של ביותר הטוב הקצר הסרטפרס * 

 .הודו, במומבאי קווירי לקולנוע KASHISH פסטיבל של ביותר הטוב ל"הבינ הקצר הסרט* פרס 

 ב"ארה, אטלנטה של היהודי הקולנוע פסטיבל 

 Zinegoak, דספר, בבילבאו ב"להט לקולנוע ל"הבינ הפסטיבל 

 ספרד ,ברצלונה של לסבי-פסטיבל הקולנוע ההומו 

 Closet Cinema, ארה"בבניו מכסיקו, לסבי -פסטיבל קולנוע הומו 

 Out in the Desert ,ב"בארה אריזונה, טוסון של ב"להט לקולנוע ל"הבינ פסטיבל 

 פסטיבל Bangalore בהודו קווירי לקולנוע 

 פסטיבל Filmmor תורכיה, איסטנבולב נשים לסרטי 

 Roze Filmdagen ,הולנד, אמסטרדםב לסבי-הומו לקולנוע ל"הבינ הפסטיבל; 

 CINHOMO, ספרדויאדולידפסטיבל קולנוע הלהט"ב ב , 

 צרפת, ניס של הישראלי הקולנוע פסטיבל 

 ל"הבינ פסטיבל Vues d’en face צרפת, גרנובלב לסבי-הומו לקולנוע 

  איטליהטורינופסטיבל סרטי הלהט"ב של , 

 פסטיבל Out Film CT ב"ארה, קונטיקטב לסבי-הומו לקולנוע 

 פסטיבל Out in Africa אפריקה דרום, קייפטאוןו יוהנסבורגב לסבי-הומו לקולנוע 

 ארה"בסיאטללסבי של -פסטיבל הקולנוע ההומו , 

  פסטיבלMix Brasil סאן פאולוב 

  בריטניהלונדוןפסטיבל הקולנוע היהודי של , 

 Face à Faceצרפתסיינט אטייןלסביים של -, פסטיבל הסרטים ההומו , 

 ANDALESGAIספרדאנדלוסיהלסביים של -, פסטיבל הסרטים ההומו , 

 

 

 

 

 



 מתן עופר של בבימויו צוף

 

. הפועל ישרשם הליגות של איגוד הכדורסל, הוא הפקיד הכי קפדן ש, (פיני מיטלמן) יוחנן חבצלת

מישהו צריך תיבחן בקפדנות.  –רים מאפריקה ז 4מבקשת לצרף קבוצה זניחה ומובסת לרוב  – צוף

 לשמור על הספורטיביות בליגה ג'.

 , ארה"בAll Sports Los Angelesבפסטיבל  פרס הסרט הקצר הזר הטוב ביותר* 

  בתל לוינסקי בגינתהמדרשה  –אותו ארגן ביה"ס לאמנות  הפליט יום ציון במסגרתהוקרן 

 אביב

 איטליה, סרדיניה של הסרטים פסטיבל 

 חיפה בסינמטק ספורט לסרטי ל"הבינ פסטיבל 

 

 ארי גיטלבנדבבימויו של  אחרי מותי

 

( במנהגי האבלות המקובלים. ביתו ריקי יוסף כרמוןלאחר מותה של אשתו האהובה מורד אבנר )

 ( ובני משפחתה רוצים להתחיל את השבעה, אך מוצאים דלת נעולה. אבנר מתבצררובי פורת שובל)

 ( פורץ פנימה.דן קיזלרבדירתו ומתעלם מהדפיקות בדלת והטלפון המצלצל, עד שנכדו איתי )

 גרמניה, בדרזדן הקצרים הסרטים פסטיבל של ל"הבינ בתחרות ראשון פרס*  

 

 

 

 

 

 

 



  גוט שי של בבימויו עמומה

 

דורי ) דניאל, גרושה בסוף שנות החמישים לחייה, מתגוררת עם בנה היחיד (עידית טפרסון) אורה

, אשר סובל ממחלת נפש. כאשר אורה מבינה שמצבו של בנה דניאל אבוד ושהסיכוי שלה (אנגל

 לחיים נורמאלים הולך ונעלם, היא נאלצת לעשות מעשה קיצוני כדי לשנות את המצב.

 בירושלים הקולנוע פסטיבל של הקצר הסרט תחרותהוקרן לראשונה במסגרת ב 

 

  אילן. י ניקי של בבימויו גבול מסיג

 

שעומד לקבל אזרחות  12, מתנדב גרמני בן (רוי מילר) יוהאןזהו יומו האחרון בשירות הסדיר של 

אודי ) פיניבמהלך השמירה האחרונה הוא וחבריו לבסיס,  ישראלית מיד עם תום שירותו בצה''ל.

, מסתנן (איימוס איינו) מוסאהנגד הבדרן נתקלים ב (דור בן אלישע) שמילהקצין המורעל ו( פרסי

יוהאן, הפטריוט הנלהב, מקבל מפיני פקודה שנויה במחלוקת המעמידה אותו  .חובב ישראל אפריקאי

 במבחן נאמנות.

  1321,חיפה הסרטים פסטיבל של הקצר הסרט תחרות נבחר להקרנה ראשונה במסגרת

 

  שאו שגב של בבימויו תפוח

 

עושים את דרכם לצימר לציין את יום הולדתו של אהוד. הם  (ליאת אזר)וענת  (יצחק לאור)אהוד 

ביחד כבר שנה. עצירה מקרית בחנות הפארם, ואהוד מוצא את עצמו מתעניין בדוכן האייפון בגלל 

 יותר מסיבה אחת.



 אוקראינה, לבובב קצרים לסרטים Wiz-Art ל"הבינ פסטיבל

 

 סרטים מסרטיית המחלקה

 ירון של בבימויו The Lives and Times of Abraham Kahnו סבן אסף של בבימויו רגילה הסרטים

 .ב"ארה, פילדלפיה של היהודי הקולנוע בפסטיבלהוקרנו  דהן

 ל"הבינ הקצרים הסרטים בפסטיבל להשתתף נבחר זיגדון אליהו של בבימויו אהבה של לוויין הסרט

Ca’ Foscari איטליה, בוונציה . 

 באיטליה. Ozuפסטיבל הקולנוע השתתף ב אביגד צור של בבימויו נושא על ליליות וריאציותהסרט 

 של היהודי הקולנוע פסטיבלב להשתתף נבחר בוראקס גילי של בבימויה הרגע את לתפוס הסרט

 .ב"ארה, גוידי סן

 , פינלנד.פסטיבל הסרטים הקצרים של הלסינקיהשתתף ב סבן אסף של בבימויו רגילההסרט 

 

 לסרטי המחלקה: מקבצים ורטרוספקטיבות

  : האחרונה מהשנה נבחרים סרטים מקבץ של מיוחדת הקרנהערך   פינה ראש סינמטק

 יעל של בבימויה לבנים פילים, שומוביץ חן של בבימויה לחלון מעבר, מתן עופר של בבימויו צוף

, אביגד צור של בבימויו נושא על ליליות וריאציות, פרימו אלעד של בבימויו ילדים משחק, דותן

  .זיגדון אליהו של בבימויו אהבה של לוויין

 ברציפות שנייה שנה זו קיים אביב תל במוזיאון ואמנות תרבות לסרטי ל"הבינ הפסטיבל, אפוס

)!!!(  מתוכם ארבעה. סרטים 23 נבחרו לתחרות שהוגשו סרטים 43-כ מתוך. סטודנטים סרטי תחרות

 (: שבע בת המחול להקת בשיתוף) לקולנוע המחלקה של דאנס-וידאו עבודות הם

Crilu אביב של בבימויה ערירית, שזכה במקום השני בתחרות – גולן אוריו לחמן עדו של בבימוים 

 גידי של בבימויו כותרת ללא, ארמוני בועזו משה ניני של בבימוים Persephone, משולם אור

 .סמילנסקי

 

 מסרטי שניים הסטודנטים סרטי לתחרות בחר שמונה קריית, בגליל הקצרים הסרטים פסטיבל

 : המחלקה

 ציגבנוסף ה. פרימו אלעד של בבימויו ילדים משחק, שומוביץ חן של בבימויה לחלון מעבר

 של בבימוים Crilu, אזולאי אבנר של בבימויו שתיקה: המחלקה סרטי של מיוחדת תוכנית הפסטיבל

, סבן אסף של בבימויו המודדים, ארבל יואב של בבימויו בכפר ליזה מונה, גולן אוריו לחמן עדו

Elephant Graveyard זיגדון אליהו של בבימויו אהבה של לוויין, בלקין אבי של בבימויו.  

 מסרטי שניים להשתתף ונבחר הישראלית בתחרות,  אביב תל של ל"הבינ הסטודנטים פסטיבל

 : המחלקה

 .אביגד צור של בבימויו נושא על ליליות וריאציות, סיון מור של בבימויה כיפור



 : , רומניה בחר לתחרות הרשמית לקולנוע דיגיטלי בבוקרשט Kinofestפסטיבל 

 .שגב שאובבימויו של  תפוחוהציג מחוץ לתחרות את  פרימו אלעד של בבימויו ילדים משחק

 הבינ"ל שמתקיים באוניברסיטת בוסאן בדרום קוריאה בחר לתחרות הרשמית שלושה BUDIפסטיבל 

 מסרטי המחלקה:

 האני, ארי גיטלבנדבבימויו של  אחרי מותי, אביגד צור של בבימויו נושא על ליליות וריאציות

 .הראל עדי של בבימויו

 

 כיפור קרין במסגרת תוכנית המוקדשת לתל אביב את ה פסטיבל הקולנוע היהודי בבריטניה

 .זיגדוןאליהו בבימויו של  City Sicknessואת  סיון מורבבימויה של 

 האני,ואריציות, בית קברות לפילים, כיפור,  –פוסטרים 

 

 :סרטי המחלקה בטלוויזיה

( 1322 דוקאביב פסטיבל של הסטודנטים תחרות זוכה) הראל עדי של בבימויו תיעודי סרט,  האני

 .מצוינות לביקורות וזכה דוקו yes-ב טלוויזיונית בבכורה וקרןה

 חן שומוביץבבימויה של  סיפור אישי על ארגון חוש"ןו  זיגדוןאליהו בבימויו של  עתיד פלמחים

עבור הטלוויזיה הקהילתית, המגזין של המכללה האקדמית בית ברל,  בוחן פתעשהופקו במסגרת 

 ., רשת 2תחנה מקומית של זכיינית ערוץ נבחרו להקרנה ברצועה 

 ללא מילים : היצירה הצעירהברצועת סרטים של המחלקה לשידור בחר ב 0ערוץ  - רשות השידור

בבימויו  על נושא וריאציות ליליות ,רוני קידרבבימויה של  קומדיה רומנטית ,אלכס קריינדליןשל 

, שונית זליכהבבימויה של  א'-אלמה ב, יואב ארבלבבימויו של  בכפר מונה ליזה ,צור אביגדשל 

, ארי גיטלבנדשל  אחרי מותי, דותןיעל בבימויה של  פילים לבנים, אדם בוכמןבבימויו של  חוליאן

 ,חן שומוביץבבימויה של  מעבר לחלון, אסף סבןבבימויו של  המודדים, שגב שאובבימויו של  תפוח

 .אבי בלקיןבבימויו של  Elephant Graveyard ,עמיר גלעדו אלירן קנולרבבימוים של  כדור

בחר בסרטים של המחלקה לקולנוע לשידור ברצועה המיועדת לסרטי סטודנטים. בין  22חינוכית 

בבימויו  כלא, גילי בוראקסבבימויה של  לתפוס את הרגעהסרטים שיוקרנו במהלך השנה הבאה: 

 .של לי יעקבבבימויה  לחפש את רפי, עדי הראלשל 

 קומדיה רומנטית, מונה ליזה, המודדים, כדור -פוסטרים 

 

 מגזין המכללה האקדמית בית ברל בערוץ הקהילתי . -תעבוחן פ

התבקשה המחלקה לקולנוע להפיק את המגזין החודשי של המכללה המשודר בערוץ  1323-ב

כשם  בוחן פתעהקהילתי ביס ובהוט. הורכבה מערכת מקרב הסטודנטים והבוגרים שקבעו את 

ך של חצי שעה על נושאים מגוונים באורמגזינים  27המגזין ואף עיצבו את הפתיח. עד כה הופקו 



בתחומים הנושקים לחינוך, תוכניות המצויינים, דיוקנאות מורים ובתי ספר או חוגים מיוחדים תוך 

התמקדות בדמויות המרגשות המפעילות אותם. חלק מהמגזינים הוקדשו לאירועי המדרשה כמו 

 ספיישל על תערוכה במרחב וספיישל שהוקדש לתערוכת הבוגרים. 

 סטר בוחן פתעפו 

 יפו -בר בסלונה הקרנות

מחודש אפריל מתקיימת אחת לחודש הקרנה של סרטים קצרים של בוגרי המחלקה, וידאוארט 

וסטודנטים פעילים בעריכת אליהו זיגדון. ההקרנות הללו זוכות לתהודה רבה בקרב קהל צעיר של 

 יולה גדרוןהתקיימה הקרנה פומבית ראשונה של סרטים של בוגרי המחלקה  – 1..0אוהדי קולנוע.

. אחרי הפסקה בחודש רוני קידר, נמרוד רינות, נדב בן נון. בהמשך הוקרנו סרטים של ואסף סבן

ם ' בהנחייתשנה דלוקיישן עם הקרנת סרטי סדנת  23.1אוגוסט )מפאת החום( מתחדשת המסורת ב

 אב קוש.שחר רוזן ויו המשותפת של 

 פוסטרים סלונה 


