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 זוהר קמינסקיבבימויו של  יום הולדת

 

 

באימה החולה בסרטן סופני ובאחותה הקטנה. היא  מטפלת (כץ-גאיה שליטא) 71-אלכס בת ה

לוקחת שקית עם קנאביס רפואי המיועד לאימה והולכת למכור אותו במטרה לייצר רגע של אור בבית 

 .העני והקודר

 פסטיבל הסטודנטים הבינ"ל של תל אביבב (סיון בן ארי)לעורכת העריכה פרס * 

  פסטיבל הסרטים הבינ"לWiz-Art אוקראינהלבובב , 

 

 יעל דותןבבימויה של  ג'ואנה לומדת לשחות

 

 

( יושב ובוהה בבריכה הריקה שמולו. כמו בכל יום הוא יתעקש לנסות להדליק יחזקאל לזרובאילן )

דו, מסתכלת על יושבת לצ (ואן נויין) לבגוד בו. ג'ואנהסיגריה לבד, וכמו בכל יום הידיים שלו ימשיכו 

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 

התהום מתבוננת בשניהם יושבים על תהום מלאה רק בשתיקה גדולה ובדידות בלתי נגמרת. 

 המרפסת, שני זרים, שותים מים בכוסות קש, ומחכה שמישהו מהם כבר יקפוץ פנימה.

 פסטיבל הקולנוע הבינ"ל ירושליםהוקרן בבכורה בינ"ל ב 



 רונן ישיבבימויו של  אלה

 

 

בהרהורי חרטה. היא מחליטה לעשות הכל  (את גליק-לי) יום לפני ניתוח לכריתת שד, מתמלאת אלה

 .על מנת שלא לעבור את הכריתה

  פסטיבל הסטודנטים הבינ"ל של תל אביבהוקרן בבכורה בינ"ל 

 

 אליהו זיגדוןבבימויו של  לוויין של אהבה

 

 

של  הראשונה( נרקיס טפלר) it girl-סלב על פנטזיית הפופ האולטימטיבית. סיפורה של ה-מוקו

 ישראל.

 מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל. 1-צאתו, הוקרן הסרט בהצלחה במאז 

 איטליה, MAshRome פסטיבל של Best Mash Doc*  זוכה פרס 

 

 

 

 

 



  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.

 מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל. 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 

 Frameline, ארה"ב, סן פרנסיסקו של ב"להט לקולנועהיוקרתי   ל"הבינ פסטיבלה 

 סרטיםה פסטיבל Out Takes ניו זילנד, וולינגטוןבואוקלנד ב 

 identities, אוסטריה, ווינהב הסרטים הקווירי פסטיבל 

 פסטיבלים נוספים ברחבי העולםלסרט צפויות בהמשך השנה הקרנות נוספות ב. 

 

 פרימו אלעד של בבימויו ילדים משחק

 

 

 (רועי זוליכה) שוב אחרי חברו אבירם נגרר( שבתאיליאור ) 71-בוקר יום לימודים. כפיר בן הזהו 

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

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

 מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל. 13-מאז צאתו, הוקרן הסרט בהצלחה בכ

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

Mobile בלרוס, מינסקב 



  פסטיבלKustendorf  בסרביה )בנוכחות היוצר( אמיר קוסטוריצהמייסודו של 

  הפסטיבל הבינ"לMotion קפריסיןניקוסיהב , 

 ארה"בפסטיבל הקולנוע הישראלי בלוס אנג'לס , 

 הסרטים הקצרים פסטיבל Alto Vicentino איטליהב 

  ישראלאביבפסטיבל הסטודנטים הבינ"ל של תל , 

 

  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 (אלישעדור בן ) שמילהקצין המורעל ו( פרסי

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

 במבחן נאמנות.

 מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל. 1-מאז צאתו, הוקרן הסרט בהצלחה ב

 ל"הבינ הקצרים הסרטים פסטיבל Ca’ Foscari איטליה, וונציהב 

 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 4קבוצה זניחה ומובסת לרוב מבקשת לצרף  – צוף

 לשמור על הספורטיביות בליגה ג'.

 מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל. 1-במאז צאתו, הוקרן הסרט בהצלחה 

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



 קנדה )בנוכחות היוצר(פסטיבל הקולנוע היהודי של טורונטו , 

 

 

 ארי גיטלבנדבבימויו של  אחרי מותי

 

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

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

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

 ה מקומיות ובינ"ל.מסגרות הקרנ 1-מאז צאתו, הוקרן הסרט בהצלחה ב

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

  הפסטיבל הבינ"לMotion קפריסיןניקוסיהב , 

 

  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.

 מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל. 4-מאז צאתו, הוקרן הסרט בהצלחה ב

 ל"הבינ הקצרים הסרטים פסטיבל Ca’ Foscari איטליה, וונציהב 

 SEHSÜCHTE ,גרמניהםאפוטסדשל  הבינ"ל פסטיבל סרטי הסטודנטים , 

 ישראלפסטיבל הסטודנטים הבינ"ל של תל אביב , 



 

 

 

  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.

 מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל. 2-מאז צאתו, הוקרן הסרט בהצלחה ב

  הפסטיבל הבינ"לMotion קפריסיןניקוסיהב , 

 

  אסף כפרי של בבימויו רייזרמן

 

היבשה  בבירוקרטיהלולו שמתחיל במס ייזרמן, פועל ותיק ביומו האחרון במפעל לפני צאתו לפנסיה.ר

ועד היציאה הרשמית מהשער, מתפנה רייזרמן להביט שוב על  חדר האוכלבמשרד כח האדם, דרך 

 סיפורו של עובד פשוט בהתמודדותו עם הפרישה. חייו.

 מסגרות הקרנה מקומיות ובינ"ל. 0-, הוקרן הסרט בהצלחה במאז צאתו

 צרפתניסשל  פסטיבל הסרטים הישראלי , 

 ארה"ב )בנוכחות היוצר(דאלאססטיבל הקולנוע הבינ"ל של פ , 

  פסטיבל הסרטיםLet’s All Be Free אנגליהלונדוןב , 



 

 לסרטי ל"הבינ הפסטיבל, אפוס ב להשתתף בחר נ יותם קניספל של בבימויו הבוקר שאחרי

 .אביב תל במוזיאון ואמנות תרבות

 

 מקבצים ורטרוספקטיבות לסרטי המחלקה:

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

 אלה, (סיון בן ארילעורכת  בפרס העריכה)שזכה  זוהר קמינסקי של ובבימוי יום הולדת: המחלקה

 אלעד פרימובבימויו של  משחק ילדים, שי גוטבבימויו של  עמומה, רונן ישי של בבימויו

 

בחר לתחרות הרשמית שניים מסרטי  איטליה, וונציהב Ca’ Foscari ל"הבינ הקצרים הסרטים פסטיבל

 ניקי י. אילןבבימויו של  מסיג גבול, שי גוטבבימויו של  עמומההמחלקה: 

 

 אחרי מותי, קפריסין השתתפו השנה שלושה מסרטי המחלקה: ניקוסיהב Motionבפסטיבל הבינ"ל 

 שגב שאובבימויו של  תפוח, אלעד פרימובבימויו של  משחק ילדים, ארי גיטלבנדבבימויו של 

 


