
09.10.2211.10.22
משלחת מפיקים מאיטליה מפגש עבודה בינלאומי

יום ראשון
10:00-15:00

אולם המראות

יום שלישי
10:00-14:00

אולם המראות

פורום התעשיה הבינלאומי חיפה
 אירועים מיוחדים

הפיצ'ינג ה-8 לסרטי גמר 
הצגת סרטי גמר עלילתיים מיועדים של סטודנטים בבתי 

הספר הגבוהים לקולנוע בפני תעשיית הקולנוע
מענק חדר אונליין מענק הפקה של קרן גשר 

לקולנוע רב תרבותי

יום רביעי 12.10.22
10:00-14:00

אולם המראות

11-12.10.22

12.10.22

יום שלישי
ורביעי

בית הכט

יום רביעי
15:00-15:45

אולם המראות

חיפה סינמרקט ה-12 עבודה בתהליך
הקרנת מבחר עותקי עבודה בתהליך עריכה בפני

חבר שופטים. למשתתפים בלבד

BLACK NIGHTS in TALLINN
שולחן עגול לשיתופי פעולה

טינה לוק, מנהלת הפסטיבל בטאלין ומרגי ליסקה, מנהלת 
אירועי התעשיה בפסטיבל במפגש לקראת פוקוס ישראל 

בנובמבר 2022. 

הצגת פסטיבל טאלין לתעשיה

מענק עד €20,000 לשירותי 
מעבדה דיגיטליים

פורום הפיצ'ינג הבינלאומי 
ה-19 לסרטי עלילה 

סרטים מיועדים בשלבי הפקה שונים מוצגים לשיתופי 
פעולה והפקות בינלאומיות 

מענקי חדר אונליין ועריכת 
סאונד לטריילר  

מענק עידוד פיתוח

יום רביעי12.10.22
15:45-16:30

אולם המראות

משלחת בכירי קולנוע מניגריה
שולחן עגול לשיתופי פעולה

NOLLYWOOD-הצגת אפשרויות ההפקה ב
בירת הקולנוע האפריקאי שמייצרת 2500 סרטים בשנה. 

אירועי התעשיה 
בהשתתפות בכירי מפיקים, 
מפיצים, מנהלי גופי שידור 
ופסטיבלים, פלטפורמות 
מקצועיות בינלאומיות 

ויוצרים אורחים

ניתן לקבל מידע מעודכן באתר 
 www.haifaff.co.il :הפסטיבל

אירועי הפיצ'ינג פתוחים להרשמה לצפייה
אירועי התעשיה באנגלית
התכנית נתונה לשינויים

עורכת: רות לב ארי | מתאמת אירועים: איריס לצ'יאנו

מיזם משותף עם קרן רבינוביץ לאמנויות בשיתוף
 The Directorate General for Cinema & Audiovisual of MIC

- Italian Ministry of Culture, and Cinecittà

הצגת המפיקים ופעילותם, מפגשים אישיים 1:1 
עם מפיקים ישראלים לשיתופי פעולה מקצועיים. 

על פי הרשמה מראש.

סרטי עלילה, סרטים דוקומנטאריים סרטי אנימציה 
וסדרות טלוויזיה.



פורום התעשיה הבינלאומי חיפה
 אירועים מיוחדים

יום חמישי 13.10.22
10:00-14:00

אולם המראות

מפגש סיום רזידנסי 3 
ישראל צרפת 2022

לפיתוח סדרות דרמה משותפות   
 CNC-מיסודם של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, ה

ופסטיבל סיריס מניה

פורום הפיצ'ינג הבינלאומי 
ה-2 לסדרות טלוויזיה

הצגת סדרות טלוויזיה המיועדות לשיתופי פעולה 
והפקות בינלאומיות

בשיתוףמענק עידוד פיתוח

ניתן לקבל מידע מעודכן 
באתר הפסטיבל:

   www.haifaff.co.il 

תנופה נשית - מפגש יוצרות קולנוע ממרוקו 
 Women Filmmakers of Morocco

מפגש ייחודי עם יוצרות קולנוע 
ממרוקו המציגות יצירתן ומשמיעות 

קולן מתוך הקולנוע המרוקאי 
העכשווי לרחבי העולם, לראשונה גם 

בפסטיבל הסרטים חיפה.

Yasmine Benkiran יסמין בנקירן
מלכות )2022(, צרפת/מרוקו/ בלגיה/הולנד

שלוש נשים מוצאות עצמן במנוסה נרדפות על 
ידי המשטרה. דרמה מלאת הרפתקאות שמעוגנת 

במיתוסים מקומיים, בין המסורתי למודרני, בין 
מציאות לדמיון, ומקדמת שינוי והעצמה נשית.

נועל מסגרת ״שבוע הביקורת״ בפסטיבל ונציה 2022.

Laila Marrakchi לילה מאראקשי
רוק בקסבה )2013( צרפת/מרוקו

מלודרמה משפחתית, קומדיה רומנטית, סודות 
ושקרים ותובנות על נשים מהמעמד הגבוה 

שנקרעות בין מסורות האסלאם להשפעת המערב.

Sophia Alaoui סופיה אלאווי
אז מה אם העיזים ימותו? )2019(, צרפת/מרוקו 

עבדאללה, אביו ועדר העיזים שלהם תקועים בשלג. 
כשעבדאללה יוצא לכפר הסמוך להביא אספקה, 

הוא מוצא את הכפר נטוש. משהו מוזר קורה שם. 
משהו שיערער את שורשי אמונתו. זוכה פרס חבר 

השופטים לסרט הקצר בפסטיבל סאנדאנס.

אורחת המפגש: חנה אזולאי-הספרי, שחקנית, יוצרת 
ובמאית, בין סרטיה ״אנשים כתומים״ )2013( שצולם 

במרוקו.
 ,Yasmine Bouchfar מנחה: יסמין בושפר
מבקרת בכירה, איגוד מבקרי הקולנוע מרוקו

Petit Films מתוך ״מלכות״, יסמין בנקירן, זכויות

בשיתוף

פתוח 
לקהל!

יום שלישי11.10.22
אולם המראות 16:00



פורום התעשיה הבינלאומי חיפה
 בכורות וטלוויזיה

 NGI Productions

מי שמע על חווה ונאווה

המנדט

תמונות מחיי נישואין  - התמונה החדשה

הקרנת הבכורה באירוע מיוחד

דרמה קומית מהיוצרות של ״האחיות המוצלחות שלי״, גלית חוגי 
ונועה ארנברג, במאי: גורי אלפי, בהשתתפות: חנה לסלאו, קרן מור, 

 yes טליה ברטפלד וליאנה עיון, בהפקת ׳טדי הפקות׳ עבור

נאווה )חנה לסלאו( וחווה )קרן מור( היו נשים מוכשרות ושאפתניות 
ששירתו יחד בלהקה צבאית בתחילת שנות ה-70. ארבעים שנה 

לאחר מכן הן נפגשות ומגלות שוב את ׳הביחד׳ שאבד, מה שנותן להן 
את והאומץ לדרוש מהחיים את מה שלא העזו לבקש אז. 

הקרנת הבכורה באירוע מיוחד

המנדט, מיני סדרה תיעודית בת 3 פרקים לכאן 11 ,המאירה באופן
חדש תקופה נשכחת בהיסטוריה הישראלית - תקופת המנדט הבריטי.

30 השנים המכריעות שעיצבו את הסכסוך הישראלי פלסטיני ואת 
המזרח התיכון המודרני כולו.

הסדרה מפגישה מומחים יהודים, ערבים ובריטים שמנסים לענות 
ולהסכים, בפעם הראשונה, על התשובה לשאלה - איך ולמה התחיל 

הסכסוך המדמם בין היהודים לערבים?

במאים: ירון ניסקי ואבי מרקדו, הפקה: שי גאני, ירון ניסקי, דיוויד לואי 
 NGI Productions ומיכל ספיר

10.10.22

14.10.22

יום שני, סוכות
סינמטק 18:00-20:00

יום שישי
סינמטק 12:00-14:00

צילום: פיני סילוק

מידע נוסף באתר הפסטיבל: www.haifaff.co.il  |  כרטיסים בקופת הפסטיבל
   

הקרנת 
בכורה 

הקרנת 
בכורה 


