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ברכות
ברכות

סילבן שלום

המשנה לראש הממשלה ,השר לשיתוף פעולה אזורי והשר
לפיתוח הנגב והגליל
אני שמח לברך אתכם לכבוד פסטיבל קולנוע דרום השמיני.
קיומו זה השנה השמינית מוכיח את חשיבותו וחיוניותו
לתושבי הנגב.
ברצוני לברך את מכללת ספיר ,את היוזמים והמארגנים ,על
המקוריות ,היצירה ,ההתמדה ,המחויבות והאהבה האינסופית
לדרום.
קיומו של פסטיבל קולנוע בדרום הוא לא רק מעשה ראוי אלא
גם אמירה חברתית ,תרבותית וחינוכית על החשיבות הגדולה
שבהשקעה בצעירים ,בתרבות וככלל באזורי הפריפריה.
צעירים הם המנוע לעתיד ולחוסנו של הנגב .מפעלים מסוג זה
הם שיתנו לצעירים את הכוח ,המוטיבציה והידיעה שיש מי
שדואג להם.
הסרטים שהשתתפו בפסטיבל בשנים קודמות זכו להערכה
וכבוד בינלאומי ועל כך ברצוני לשבח כל אחת ואחד מכם .אין
לי ספק כי גם השנה אנו נזכה לראות סרטים איכותיים שיביאו
כבוד למדינת ישראל.
הנגב צריך להיות במרכז העשייה והסיוע לו הוא חובה
לאומית .פיתוח הפריפריה הוא צורך לאומי חיוני למדינת
ישראל ,והוא מהווה עוגן חשוב ביותר בחיזוק חוסנה הלאומי
של מדינת ישראל .כשר לפיתוח הנגב והגליל אפעל כדי לשים
את הנגב בראש סדר העדיפויות הלאומי.
אני מברך את כל העושים במלאכה ,על קיומו של הפסטיבל,
ומאחל הצלחה לסרטים וליוצרים המתמודדים בתחרות.

לימור לבנת

שרת התרבות והספורט
אני שמחה לברך את פסטיבל קולנוע דרום השמיני.
במרוצת שמונה השנים האחרונות ,ביסס הפסטיבל בהתמדה
את מעמדו כאירוע התרבותי הגדול והחשוב בשדרות בפרט
ובדרום הארץ בכלל.
משרד התרבות תומך בפסטיבל וזאת מתוך הכרה בחשיבותו
ומתוך הרצון לתמוך בתושבי הדרום כולו .הצלחתם בגאווה
לייצר שגרת חיים הראויה להערכה ולהוקרה של כל עם
ישראל .קיום הפסטיבל באזור הזה שהוא חזית ועורף כאחד
הוא אמירה חברתית ותרבותית.
משרד התרבות תומך ביצירה הישראלית וביוצרים והוא מברך
על קיומו של מפעל קולנועי חשוב זה אשר מביא את הקולות
השונים והמגוונים של החברה הישראלית ומחזק את השיח
התרבותי ואת הקולנוע הישראלי.
השנים האחרונות היו שנים פוריות לקולנוע הישראלי,
שבמהלכן הוקרנו סרטים ישראלים ברחבי העולם וזכו בפרסים
מכובדים בפסטיבלים השונים.
אני מקווה ומאמינה שמגמה זו תלך ותתעצם וכי גם בשנים
הבאות יקצור הקולנוע הישראלי הצלחה ויזכה להוקרה לה
הוא ראוי.
אני שמחה לברך את מארגני הפסטיבל ,השחקנים והיוצרים,
אשר הצעידו בשנים האחרונות את תעשיית הקולנוע הישראלי
לפסגה ,ומאחלת חוויה מענגת וקסומה לקהל הצופים.

דוד בוסקילה

ראש עיריית שדרות
לכל באי פסטיבל קולנוע דרום:
שדרות הפכה בשנים האחרונות לסמל העמידה וזקיפות הקומה
הציונית מול מתקפות כואבות של טילי קאסם יומיומיים.
מאידך יחד עם מכללת “ספיר״ הפך האזור למקור ההשראה
להפקת קולנוע ולאירוח יצירות מקור ,אשר זכו בפרסים
בינלאומיים.
נשמח לראותכם בין באי הפסטיבל.

פרופ’ זאב צחור

נשיא המכללה האקדמית ספיר
התפקיד ההיסטורי של האקדמיה היה יצירת הידע .בזה היא
הגיעה להישגים מדהימים .אסונות המאה העשרים מלמדים
שבבואה להנחיל את הידע לחברת בני האדם היא נכשלה.
לפחות במה שקשור לתחומי הרוח והאמנות.
מתוך מודעות לכישלון העצוב הזה קיבלה על עצמה המכללה
האקדמית ספיר לא להסתפק בלימודים ומחקר ולצאת מתוך
הקמפוס אל הקהילה .זו אחת הסיבות החשובות להחלטתנו
להקים כאן ,בפאתי המדבר (תרתי משמע) ,מחלקה לאמנות
הקולנוע והטלוויזיה שתתפתח תוך כדי דיאלוג עם הקהילה.
כאן טמון גם ההסבר למאמץ הרב שאנחנו משקיעים בפסטיבל
קולנוע דרום שאנו מקיימים בשדרות .אנו ,בספיר ,מחויבים,
כמובן ,לעומק אקדמי ,כמקובל במיטב האוניברסיטאות
בעולם .אבל במקביל אנו פונים אל החברה הישראלית כולה
ובמיוחד אל “האחרים״ שבתוכה .היצירות של הסטודנטים
שלנו מעוגנים במרחב האנושי ובוקעים מהפצע של המקום
שלנו שהוא מקום של “אחרים״.
במת הפסטיבל שלנו מיוחדת .היא משותפת לסטודנטים,
למרצים שלהם וליוצרים מחוץ לקמפוס הערים לכך שנוצרת
בספיר שפה פנימית מיוחדת לנו .יש לפסטיבל קולנוע דרום
מסר ,גלומה בו בשורה חברתית ,המחברת בין עומק אקדמי
וחתירה ליצירה אוניברסאלית היונקת מחותם המקום.

מיכה חריש

יו״ר המועצה הישראלית לקולנוע
ברכות לפסטיבל קולנוע דרום המתקיים בשדרות זו השנה
השמינית .
הקולנוע מקרב בין בני־אדם .יותר מתקשורת ויותר מאמנות
פלסטית וספרות – הקולנוע סוחף אליו קהלים הרחוקים אלה
מאלה ומקרבם אלה לאלה.
הקולנוע משלב בידור ואמנות .הוא התיעוד המעורב
ביותר ,הפוליטי ,המחויב ביותר והוא גם המדיום המזמין
ביותר ,המקסים ,האהוב המסוגל ליצור במטה קסם עולמות
וירטואליים שניתן לשקוע בהם ולחלום לשעה קלה.
הפסטיבל מפגיש את היצירה הישראלית עם זו העולמית,
וחושף לעיננו תרבויות רחוקות ומגוונות.
היצירה הקולנועית היתה מאז ומתמיד תלויה במימון המפרנס

אותה ,והמועצה הישראלית לקולנוע גאה להיות מקור מניב
לקולנוע הישראלי ,ליצירה שהיא בלי ספק מן הפסגות של
התרבות הישראלית העכשווית.
המכללה האקדמית ספיר בשיתוף עיריית שדרות והסינמטק
המהווים נדבך חשוב בהפצת הקולנוע הישראלי בדרום ובו
באים לידי ביטוי התוצרים של מאמצינו לקידום הקולנוע
שלנו.
אנו מחבקים אתכם על היוזמה הברוכה  ,הנחישות וההמשכיות
ומאחלים עוד פסטיבל מוצלח ,עם תפילה לעתיד טוב יותר.

מנשה סמירה

מנכ״ל הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו
הרשות השנייה מברכת את המשתתפים בפסטיבל דרום
בשדרות ושער הנגב .מזה מספר שנים תומכת הרשות השנייה
בפסטיבל דרום וזאת מתוך הכרה בחשיבותו ומתוך הרצון
לתמוך בתושבי הדרום ואזור שדרות .גם בשנה האחרונה
המטחים לא נפסקו ושיאם היה במלחמה בחודשים דצמבר
 2008וינואר .2009
על אף הכול הוכחתם יכולת עמידה ושגרת חיים מלאת גאווה
הראויה להערכה והוקרה של כל עם ישראל ,ובעיקר לא
הפסקתם ללמוד ,ליצור ולמנף את תרבות הקולנוע והטלוויזיה
בארץ בכלל ובאזורכם בפרט.
הרשות השנייה תומכת מזה שנים ביצירה הישראלית וביוצרים
והיא בוודאי מברכת על קיומו של מפעל קולנועי חשוב
זה אשר מביא את הקולות השונים והמגוונים של החברה
הישראלית .השנים האחרונות היו שנים פוריות לקולנוע
הישראלי ,שבמהלכן הוקרנו סרטים ישראלים ברחבי העולם
וזכו בפרסים מכובדים בפסטיבלים השונים .לעשייה זו
השפעה חשובה ותרומה לטלוויזיה בישראל.
אני מקווה ומאמין שמגמה זו תלך ותתעצם וכי גם בשנים
הבאות יקצור הקולנוע הישראלי הצלחה ויזכה להוקרה שלה
הוא ראוי .המשכיות המפעל חשובה ביותר על אף הקשיים
הכלכליים המאיימים על היצירה התרבותית בישראל.
נמשיך לעודד יוצרים צעירים לצד תמיכה ביוצרים וותיקים.
בעיקר נעודד ונתמוך ביצירה וביוצרים מהפריפריה .הנכם
מוזמנים לצפות בשתי רצועות שידור של הרשות השנייה בה
מוצגים עבודות וסרטים של יוצרים צעירים ממכלת ספיר
ומכללות אחרות במסגרת הפקות “קרן סנונית״ של הרשות
השנייה (ערוץ  :10יום ו׳ ,שעה  ;14:00ערוץ  :2יום שבת ,שעה
.)12:30
אני מברך את כל העושים במלאכה על קיומו של הפסטיבל
ומאחל הצלחה לסרטים וליוצרים המתמודדים בתחרות.
יישר כח!

קשת

קשת גאה להשתתף זו השנה השישית בפסטיבל דרום ,מקום
בו שביבי רעיונות ,שרידים של סיפורים ,חלקים של תמונות
מתהווים לכדי יצירה אחת מרגשת ,שבידיה להתגבר על כורח
מציאות בלתי נתפס.
כמסורת שהחלה בשנים האחרונות ,הסרט שיפתח את
הפסטיבל השנה הוא סרטו של רנן שור“ ,הבודדים" וסרטו
של ערן מירב“ ,ציון ואחיו" ,אשר נבחר לתחרות הרשמית של
פסטיבל “סאנדנס"  2009וינעל את פסטיבל דרום  -הינם שני
סרטים שהופקו בתמיכתה של קשת.
כמו כן יוקרן במסגרת הפסטיבל הסרט “רסיסים" ,סרטו של
יונתן חיימוביץ ,אותו הפיק בהיותו סטודנט במכללת ספיר.
זהו הסרט הזוכה ,במלגת קרן פרלוב לשנת  ,2009קרן לעידוד
יוצרים צעירים ,שקשת שותפה לה.
בנקודה בה מתבלט הצורך הקיומי לשרוד ,מתבלטת בקונטרס
חד היצירה במלוא הדרה ומנציחה את כוחו של הרגש לשנות
את פני המציאות ,להתוות שבילים ולהוציא מן הכח אל
הפועל יוזמות מבורכות.
פסטיבל דרום הוא שתי וערב של כוונות טובות בשילוב של
רעיונות חד פעמיים.
קשת מאחלת המשך עשייה פורייה ומודה לעושים במלאכה,
המאפשרים לנו להיות חלק פעיל ומשמעותי בפסטיבל.

אלון שוסטר

ראש המועצה האזורית “שער הנגב”
השלום והברכה לבאים בשערי פסטיבל קולנוע דרום,
והיה אם ישאל עובר האורח:
מהם מקורות העוצמה של תושבי שער הנגב ,שדרות וישובי
“עוטף עזה״ ,שעומדים באתגר הביטחוני זה שמונה שנים?
מה מביא הורים לשלוח את ילדיהם אל מערכות החינוך שלנו?
מה מדרבן אלפי סטודטים לבחור ב"ספיר"?
מה מביא עובדים ובעלי עסקים ,יזמים ותיירנים לראות
במחוזותינו את שדה הפעולה שלהם?
כה נענה לו ,לבא בשערינו:
האחווה והחברות הם הנשק הסודי שלנו.
חברה המכבדת את חבריה היא החזון המשותף שלנו.
מצוינות שטבולה באחריות חברתית היא הדגל שלנו.
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ברכות

התמהיל הקסום הזה ,שיסודותיו הונחו על ידי החלוצים
מבגדד ובואנוס איירס ,מוורשה וקזבלנקה,
הוא שנותן לנו את היכולת להיישיר מבט אל מול האתגרים
ולצלוח אותם בהצלחה.
הוא שקורץ ליוצרים ויזמים ,למתיישבי קבע ,כמו גם לאורחים
לרגע.
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ברכות

אני מברך אתכם ,סטודנטים ומרצים ,בוגרי המכללה ותושבי
האזור שלקחתם חלק ביצירת הסרטים.
אני מוקיר עד מאד את פועלם של ראשי המכללה ומחלקת
הקולנוע למען קידומו של המוסד בכלל ופסטיבל קולנוע
דרום ,בפרט.
בעשייתכם המקצועית ובאמונתכם הבלתי מתפשרת ,אתם
משתלבים במרקם שוקק החיים שלנו ומפרים אותו עד מאד.
פסטיבל מוצלח!

חיים ילין

ראש המועצה האזורית אשכול
בכל אחת מ־ 5הפעמים בהן צפיתי ב"סינמה פרדיסו" ,זלגו
הדמעות מחדש תמיד באותה סצינה :בפספוס הפגישה .סרטים
מצליחים להכניס אותנו לעולם שכולו רגש ,דמיון ובריחה
מהמציאות .בכוחם להביא את המלחמה לשוחרי השלום ואת
השלום למחרחרי המלחמה .הקולנוע מעורר את אותם הרגשות
החבויים בתוכנו ומחבר אותנו למציאות אחרת.
פסטיבל קולנוע דרום הוא הסינמה פרדיסו שלנו .הוא
ההתרגשות שלנו והוא האמירה שבדרום פועלת מעצמת
קולנוע איכותי.
אני מחכה בציפייה לראות את אותם רגעים מרגשים שיוצגו
בפסטיבל ויביאו אותנו ,גם אם רק לרגע ,למגע עם עולם אחר.
השנה ,מועצה אזורית אשכול מצטרפת לפסטיבל קולנוע
דרום .אני מברך ,בשמם של תושבי האזור ,את היוצרים
ומארגני הפסטיבל .זכות גדולה לנו להיות חלק מהעשייה
המשמעותית הזו ולהנות מפירותיה.

יחיאל זוהר

ראש עיריית נתיבות
אני מברך את באי פסטיבל קולנוע דרום ,את המארגנים
והיוצרים להצלחה מרובה פסטיבל קולנוע דרום הוא חוליה
נוספת בשרשרת פעילות של מכללת ספיר בנגב ,אשר אינה
צריכה הוכחה למעורבותה הפעילה בחיי הקהילה ולהיותה בית
אקדמי למאות סטודנטים מהנגב ובכלל זה בני העיר נתיבות.
פסטיבל קולנוע ייחודי זה מעניק במה ליוצרים צעירים – רבים
מהם מבני הנגב – להציג את יצירותיהם ומשמש בית יוצר
למפגש עם אנשי קולנוע ותיקים ומנוסים.
על רקע המצב הבטחוני שהשתרר באזורנו בעקבות מבצע
“עופרת יצוקה" מקבלת ההחלטה להמשיך ולקיים את מסורת
“פסטיבל קולנוע דרום" בעיר שדרות מימד מיוחד המקפל
בתוכו אמירה שאנו נחושים להמשיך ולקיים את שגרת חיינו
ולהסב לתושבינו רגעים של קורת רוח ,חדוות חיים ולהנות
מחיי יצירה ,אומנות ובידור.
במסגרת הפסטיבל שהיתה לנו הזכות הגדולה לארח כאן
בנתיבות התוודענו מקרוב להווי המיוחד של הפסטיבל,
לכשרון הרב של היוצרים ולרוח המיוחדת של ביה"ס
לקולנוע בספיר.
אני מבקש לאחל לכם פסטיבל פורה ומהנה ,מעורר עניין
והשראה ,פסטיבל שיפתח לציבור בישראל ובעולם צוהר אל
הנעשה כאן בנגב.

בני כהן

מנכ"ל סינמטק שדרות
ברוכים הבאים לימים מרתקים מאין כמותם של קולנוע דרומי,
זאת הזדמנות לרובכם לחוות יצירה ולפגוש יוצרים ,בעיקר
סטודנטים מהדרום .
הפסטיבל הוא נקודת השיא של סינמטק שדרות בשנת פעילות
גדושה ומגוונת המתקיימת אצלנו.
הצלחה לעוסקים במלאכה והנאה רבה לכולנו!!!

דברי פתיחה
פסטיבל קולנוע דרום 2009
פסטיבל קולנוע הוא חג עבורנו ,אירוע מיוחד ,שבו נפרצת שגרת החיים הרגילה
ולתוכה מתפרצת התרגשות גדולה לקראת הבאות ,לקראת התמונות שנראה,
הסיפורים הקולנועים שאליהם נתמכר בעודנו ישובים בחשיכה נסתרים מעין כל ורק
מאזינים לקולות שפורצים מהמסך והופכים לכל עולמנו באותו רגע .פסטיבל הוא
גם חגיגה וציפייה לגלות את האנשים שיבואו לשבת לשתות ולדבר ,תחת ציליות
הרחבה הגדולה ,של הסינמטק ,שבימים כתיקונם ,כמעט שוממה ואילו בפסטיבל
לפתע כולה נמלאת חיים וצלילים .מוזיקה ושפות שונות מתערבבות ,בין פנים
אולמות הקולנוע וחוץ בתי הקפה המאולתרים ,בו ישוב ומתהלך קהל גדול של
אורחים מהארץ ומחו"ל .זו החגיגה שלנו שמתרחשת פעם בשנה ,לה אנחנו מחכים
ואותה אנחנו מכינים עם הסטודנטים שלנו במחלקה לקולנוע וטלוויזיה במכללה
האקדמית ספיר.
השנה זו הפעם השמינית שאנו מקיימים את הפסטיבל ,שעבורנו ,אינו רק חגיגה,
אלא גם דיון נוקב ,באמצעות קולנוע ,שאותו אנו מביאים מהארץ והעולם .אנו
מבקשים לחקור אודות החיים שלנו כאן ,בארץ הזו ובחבל ארץ דרומי ,חשוף וקשה,
בו אנו חיים ,יוצרים ופועלים ,במשך כל השנה .הקולנוע ,שאותו אנו מביאים ,מספר
לנו סיפור ,אולי מציג תמונת מראה עכשווית .חיים גורי ,בספרו החדש ‘עיבל' ,כותב
באחד משיריו אודות שעת חסד שתבוא ,מתוך קבלת הדחויים והמנודים .על פי
תמונת מראה קולנועית ,שעת החסד נראית רחוקה ,אולי רחוקה מידי .עם זאת נראה
שבכל זאת חל שינוי ושורותיו הנפלאות של גורי -
“  ...אז השכוחים והאבודים יהיו לרצויים /
ולא יוסיפו לצער אותם וימצא להם מקום /
אז האלום ישוב להישמע והנסתר יואר להראות- ".
שמספרות את הופעתן של דמויות וגיבורים שלא הכרנו ,הנכנסים למרכז הבמה,
לאחר שחיו בשוליה ולא נראו חלק ממנה .כך גם הסרטים בפסטיבל קולנוע דרום
 ,2009מבשרים על כניסתן של דמויות חדשות מהשוליים למרכז הבמה.
זו תופעה מרתקת לגלות שמרבית הדמויות בסרטים השנה ,כמו הבודדים של רנן
שור ,שפותח את הפסטיבל וציון ואחיו של ערן מרב ,הנועל אותו ,כך גם עג'מי
של סכנדר קובטי וירון שני או מוקי בערה של לינה וסלבה צ'פלין ,אור חרישי;
מאבק בשמיים; יפן ,סרטיו של קרלוס רייגאדס ,אורח הפסטיבל ,הינן לא – שחקנים
( )Non – Actorsוהאתרים בהם מתרחשים הסיפורים ,נמצאים בשולי החברה ומחוץ
למרחב המוכר והשבע של ישראל והעולם המערבי .סרטיהם התיעודיים של ענת
אבן ,ליצירתה אנו מקדישים פוקוס מיוחד בפסטיבל ,איז'י איימה של סמי שלום
שטרית ,בעין אחת של ענר פרמינגר ,בין המיתרים של אורי סיון וסרטיהם של
אורחי הפסטיבל טיירי מישל – :נהר קונגו ,מעבר למאפליה ; איראן מבעד לרעלה,
ואוסוואלד לואט :עסקים שחורים; אהבה בזמן המלחמה ,מציגים גיבורים השייכים
לעולם דחוי ומודחק ,שאינו במרכז הבמה המוארת של הקולנוע .למרות זאת נדמה
שדווקא הם מאירים את העולם בעיניים שונות והכרחיות ,בכדי שנוכל מחדש
להאמין בעולם אותו אנו יוצרים ובו אנו חיים.

ד”ר אבנר פיינגלרנט

ראש המחלקה לקולנוע וטלוויזיה
מנהל ויוזם פסטיבל קולנוע דרום
/ 13 /

דברי פתיחה

ייתכן שבעולם של זעזוע וספק ,אלטרנטיבה מגיעה מהדחויים ומאלו שקולם חלש
וצרוד  -אולי “ ...לא שווא דיברו כל הצרודים ההם  "...כותב גורי -
“ ...כל המהמרים בפרוטתם האחרונה על האפשר / ,כי לא שווא חזרו ,כתוכי
סבלני וממושך /,על כל שלא יכול היה שלא להיאמר /ואף פרשו ,הוברי שמים,
אותות וסימנים".
אולי לאלו שנדחו מהחברה יש מקום חדש ,שבו דווקא הם אלו שצריכים להיות חלק
ממנה ולהשפיע עליה .ואם זה אפשרי שיום אחד “לא מן הנמנע שהנידחת ,השכוחה
בציפורים / ,תוליך אז את הקול ,בלדרית מותשת ,ריחופית /.נדע שתם מועד,
שבאו ימים אחרים".

/ 14 /

אירועים מיוחדים

אירועים מיוחדים
קולנוע ישראלי
יום א' 7.6 /
אירוע פתיחה
הבודדים  /אירוע פתיחה
הקרנת טרום בכורה חגיגית של
“הבודדים" ,סרטו החדש של רנן שור,
בנוכחות הבמאי והשחקנים.
במעמד נשיא המדינה ,שמעון פרס.
מפיק אסף אמיר  -נורמה הפקות
באדיבות נורמה הפקות
תודתנו נתונה לפסטיבל
הקולנוע ירושלים
(ראו תקציר בסרטים הישראליים)

יום א׳  7/11/09בשעה 19:00

אירוע למוזמנים בלבד

יום א׳  7/11/09בשעה 24:00
פתוח לקהל הרחב

יום ב' 7.6 /
אחרי הסוף

/

הקרנה חגיגית -
פתיחת פוקוס ענת אבן
הקרנת טרום בכורה של “אחרי הסוף",
סרטה של ענת אבן ,בנוכחות היוצרת.
תודתנו נתונה לפסטיבל הקולנוע
ירושלים
(ראו תקציר בסרטים הישראליים)

יום ב׳  8/6/09בשעה 19:30
עג׳מי  /הקרנה חגיגית
הקרנת טרום בכורה של “עג׳מי" ,סרטם
של ירון שני וסכנדר קופטי ,בנוכחות
היוצרים והשחקנים.
מפיק :מוש דנון  -ינוסן הפקות
מפיקה שותפה :טליה קליינהנדלר
ההקרנה מתקיימת בסיוע קרן הקולנוע
הישראלי ,באדיבות ינוסן הפקות,
תודתנו נתונה לפסטיבל הקולנוע
ירושלים.
(ראו תקציר בסרטים הישראליים)

יום ב׳  8/6/09בשעה 21:30
אירוע למוזמנים בלבד

יום ב׳  8/6/09בשעה 24:00
פתוח לקהל הרחב

יום ה' 11.6 /
אירועי נעילה
ציון ואחיו  /סרט נעילה
הקרנת טרום בכורה חגיגית של “ציון
ואחיו" ,סרטו של ערן מירב בנוכחות
היוצר והשחקנים.
מפיקים :אסף אמיר ,יואב רועה -נורמה
הפקות
באדיבות נורמה הפקות
האירוע הופק בתמיכת קרן רבינוביץ׳
(ראו תקציר בסרטים הישראליים)

יום ה׳  11/6/09בשעה 18:30
אירוע למוזמנים בלבד

יום ה׳  11/6/09בשעה 24:00
פתוח לקהל הרחב

טקס נעילת
הפסטיבל וחלוקת
פרסים  /תחרות סרטי בוגרים
יום ה׳  11/6/09בשעה 20:45

אירועים מיוחדים
קולנוע עולם
יום ג' 9.6 /
מאבק בשמיים /

הקרנה חגיגית
הקרנה חגיגית של “מאבק בשמיים",
סרטו של קרלוס רייגאדס.
במעמד שגריר מקסיקו בישראל והיוצר.
(ראו תקציר בסרטי עולם)

יום ג׳  9/6/09בשעה 20:30

יום ד' 10.6 /
עסקי קטנגה /

הקרנה

אירועים מיוחדים

חגיגית
הקרנה חגיגית של “עסקי קטנגה" ,סרטו
של טיירי מישל.
במעמד שגרירת בלגיה בישראל והיוצר.
(ראו תקציר בסרטי עולם)

יום ד׳  10/6/09בשעה 19:30

/ 15 /

/ 16 /

פרסים בפסטיבל

פרסים בפסטיבל
קולנוע דרום
הפרסים מוענקים בתמיכת
המועצה הישראלית לקולנוע,
משרד התרבות והספורט

פרס קולנוע דרום
לקולנוע ישראלי

פסטיבל קולנוע דרום מעניק ,זו השנה
השנייה ,פרס לסרטים ישראלים חדשים
על מצוינות בתחום הקולנוע .מטרת
הפרס ,ליצור מסגרת מעודדת ומתגמלת
ליצירה קולנועית ישראלית מקורית,
שיש בה מן הנגיעה ברוח הפסטיבל.
הפסטיבל מאמין בסרטים בהם היוצר
מתבטא בשפה קולנועית ייחודית ומוכן
להעיז הן מבחינה צורנית והן מבחינה
תוכנית .הסרטים הנבחרים יוקרנו
במהלך הפסטיבל בהקרנות טרום בכורה
חגיגיות .בחירה קשה במיוחד הייתה
לנו השנה כאשר מספר סרטים שיקפו
את רוח קולנוע דרום אותו אנו מבקשים
לספר .החלטנו השנה להעניק פרס זה
לשלושה סרטים נבחרים וליוצריהם:
“הבודדים"
בימוי :רנן שור ,הפקה :אסף אמיר -
נורמה הפקות

“עג'מי"

בימוי :ירון שני וסכנדר קופטי ,הפקה:
מוש דנון ,טנסיס קרטנוס

“ציון ואחיו"

בימוי :ערן מירב ,הפקה :אסף אמיר,
יואב רועה  -נורמה הפקות

הענקת פרסים ליוצרים בדרום

פסטיבל קולנוע דרום יחלק כמדי שנה
פרסים ייעודיים ליוצרים צעירים בדרום
וזאת כחלק ממהלך כולל של ביסוס בית
לקהילה צעירה היוצרת בדרום .הפרסים
יחולקו בשתי קטגוריות:
פרסים ייעודיים לפיתוח ופרסים
ייעודיים להפקה.

יום ה'  / 18:30 / 11.6 /אולם 1
הענקת פרסים בתחרות
סרטי הבוגרים

במסגרת התחרות המסורתית של סרטי
הבוגרים במחלקה לקולנוע ולטלוויזיה
במכללת ספיר ,יעניק הפסטיבל,
בטקס הנעילה פרסי הצטיינות במספר
קטגוריות:

פרס הסרט המצטיין ע"ש מיקה אילון
ובשיתוף הרשות השנייה לטלוויזיה
ורדיו
פרס החוויה הישראלית בחסות “קשת"
פרס הפורמט הטלוויזיוני  -בחסות
“קשת"
פרס הצילום
פרס ההפקה  -בחסות סינמטק שדרות
פרס העריכה
פרס הארט  -באדיבות אגודת
הסטודנטים
פרס עיצוב פס הקול
פרס מוזיקה מקורית

יום ה'  / 20:45 / 11.6 /רחבת
הסינמטק

שופטי תחרות
סרטי הבוגרים
רני בלייר -
יו”ר צוות
השופטים

יוצר ,במאי
ותסריטאי
נולד ב־1962
בעיירה הדרומית
אופקים .בוגר החוג לקולנוע וטלוויזיה
באוניברסיטת תל אביב .יוצר ,במאי
ותסריטאי מהמובילים בארץ .בין
הסדרות המצליחות שביים ניתן למנות
את “שבתות וחגים"“ ,פרשת השבוע"
ו־“תיבת נח" מרצה ומורה לקולנוע
וטלוויזיה זה עשרים שנה .נשוי ואב
לשלושה וחי במושב ישע אשר בנגב
המערבי.

מירה מגן

סופרת
סופרת ילידת כפר
סבא ,בת למשפחה
דתית אורתודוכסית.
את חינוכה היסודי
והעל יסודי
רכשה במסגרותיו של החינוך הדתי
אורתודוקסי .בעלת תואר אקדמי ראשון
במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן
גוריון בנגב .ספרה הראשון “כפתורים
רכוסים היטב" ראה אור בהוצאת כתר

ב־ 1994ומאז ראו אור חמישה ספרים
נוספים .השקפת עולמה ,שפת הכתיבה
ונושאיה שואבים מהעולם בו התחנכה
ומנהלים איתו דיאלוג נוקב .כלת פרס
ראש הממשלה לשנת .2005

אלברט
ווידרשפיל

מנהל פסטיבל
המבורג
נולד ב־1960
בוורשה ,פולין.
הוא למד אומנות והיסטוריה של
הקולנוע באוניברסיטת הסורבון
בפריז .עבד במספר תפקידים ניהוליים
בשלוחה הגרמנית של חברת פוקס
המאה ה־ .20התמנה למנהל השיווק
של חברת ההפצה PolyGram Filmed
 ;Entertainmentלאחר השתלטותה
של יוניברסל על החברה הפך למנהל
מערך ההפצה שלה .ב־ 2003התמנה
למנהל פסטיבל הקולנוע הבינלאומי
של המבורג .מרצה קבוע בסדנת האומן
הגרמנית/צרפתית בלודוויגסבורג וחבר
באקדמיה האירופית לקולנוע.

אן דלסט

אחראית
תוכנית
בפסטיבל
פריבורג
נולדה ב־1980
בלוזאן ,שווייץ .ב־ 2000עברה לעיר
פריבורג בכדי ללמוד עיתונאות .היא
החלה לעבוד עבור פסטיבל הקולנוע
הבינלאומי של פריבורג ,בתחילה
כמתנדבת ובהמשך כעוזרת ראשית
למנהל האומנותי של הפסטיבל.
לאחר תקופה קצרה בה סיימה תואר
שני ועבדה בחברת הפצה בינלאומית
בשווייץ ,חזרה אן לצוות הפסטיבל של
פריבורג .החל מ־ 2007משמשת כאוצרת
ואחראית על תוכנית הפסטיבל לצדו
של אדוארד ווינטרופ ,מנהלו האמנותי
של הפסטיבל.

אורחי הפסטיבל
קרלוס
רייגאדס

נולד ב־1971
במקסיקו סיטי.
למד משפטים
בלונדון והתמחה
בסוגיות של
קונפליקטים אלימים ושימוש בכוח,
עבד עבור האו"ם ועבור משרד החוץ
של מקסיקו .רייגאדס החל לביים סרטים
קצרים ב־ .1998ב־ 2002הוצג יפן ,סרטו
הראשון באורך מלא ,בפסטיבל הקולנוע
של רוטרדם ובמסגרת “שבועיים של
במאים" בפסטיבל קאן .סרטו השני,
מאבק בשמיים ,נבחר לתחרות הרשמית
של פסטיבל קאן  .2005אור חרישי,
סרטו השלישי ,זיכה אותו בפרס חבר
השופטים בפסטיבל קאן .2007

טיירי מישל

נולד ב־1952
בשרלואה ,בלגיה.
בגיל  16למד
קולנוע במכון
לאמנויות
ולטלוויזיה בבריסל לשם חזר לאחר
מספר שנים כמרצה לקולנוע .ב־1973
החל לעבוד כבמאי עבור הטלוויזיה
הבלגית והיה אחראי ליצירת מספר
תוכניות .רבים מסרטיו עוסקים ביבשת
אפריקה ובהשפעות שהותיר אחריו
הקולוניאליזם .ביים למעלה מ־20
סרטים דוקומנטריים לאורך קריירה
של כעשרים שנה .סרטו האחרון ,עסקי
קטנגה ,הוקרן בפסטיבל Fespaco
בבורקינה פאסו ובפסטיבל Visions Du
 Reelבניון ,שווייץ.

אוסוולד
לואט–הלדה

אבי פיאז’ו

נולד ב־1956
בפורטוגל .בעל
תואר מבית הספר
 Oportoלאמנות.
ב־ 1984ייסד את
חברת ההפקה לאנימציה ,Filmógrafo
בה שימש כמפיק וכיועץ אומנותי.
כבמאי התנסה במגוון רחב של טכניקות
אנימטוריות .הוא נוהג לקיים סדנאות
והכשרות באנימציה בכל רחבי העולם.
ב־ 2002הוא ייסד את חברת ההפקה
האנימטורית .Ciclope Filmes

אריאל
סיפל

במאי תיאטרון
צרפתי ומנהלו של
המרכז לתרבות
אלטרנטיבית
"קונפלואנס"
בפריס .סיפל אצר מספר תוכניות
קולנוע ייחודיות במהלך השנים
האחרונות ,ביניהם תוכנית המוקדשת
לבמאי מרסל אופולס ,תוכנית סביב
קולנוע אלג'יראי וקולנוע ישראלי
דוקומנטארי .סיפל הוא אוצר שותף של
התוכנית האפריקנית בפסטיבל השנה.

ז'רום ברון

נולד ב־1970
בנאנט ,צרפת .למד
קולנוע במספר
אוניברסיטאות
בצרפת ביניהם סן־
דניס והסורבון.
לימד היסטוריה של הקולנוע ואסתטיקה
באוניברסיטת פואטייה ובאוניברסיטת
נאנט .ממקימי פרויקט “הסינמטוגרף",
בית קולנוע ציבורי שידוע בקולנוע
המקורי והתובעני שהוא מקרין .החל
מ־ 2004אחראי על התוכנית ועל
הבחירה הרשמית בפסטיבל שלוש
היבשות בנאנט.

נולדה ב־1975
בפורטו ,פורטוגל.
אמנית וידיאו
החיה ויוצרת
בברלין .בעלת
שני תארים באמנות מאוניברסיטת
פורטו ומאוניברסיטת ליסבון .הציגה
במיטב הגלריות החשובות של אירופה.
עוסקת בחקר האימאג' ובשאלות של
רפלקסיביות.

רג'ינה
פאסואה

נולדה ב־1969
בקוימברה,
פורטוגל .בעלת
תואר באמנות
מאוניברסיטת פורטו .ב־1992
הצטרפה לחברת ההפקה Filmógrafo
כאנימטורית .ב־ 1999ביימה את סרטה
הראשון ,הלילה ,שזכה ב־ 9פרסים
בינלאומיים .סרטה השני סיפור טרגי
עם סוף שמח ( )2005זכה ב־ 50פרסים
בינלאומיים.

רוג'ר אלן
קוזה

אוצר ומבקר
קולנוע
מארגנטינה .חבר
בארגון הבינלאומי
של מבקרי הקולנוע
 Fripesciומבקר הקולנוע הראשי של
העיתון  La Voz del Interiorבעיר
קורדובה שבארגנטינה .מנהל שלושה
מועדוני קולנוע במחוז קורדובה ומשמש
מנהל אמנותי של פסטיבל הקולנוע של
העיר לה קומברה .החל מ־ 2006קוזה
הינו אוצר המדור  Vitrinaהמוקדש
לקולנוע מהעולם האיברי והלטינו־
אמריקני בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי
של המבורג.

אורחי הפסטיבל

במאית קולנוע
תיעודי מקמרון.
אוסוולד עבדה
במשך מספר שנים
כעיתונאית .הסרט
הראשון שמשך אליה את תשומת הלב
העולמית היה מעבר לכאבים שנעשה
ב־ 2003ועסק באסיר קמרוני שנדון
ל־ 4שנות מאסר עבור פשע קל שביצע
ובסופו של דבר נכלא ל־ 33שנה .סרטיה
זיכו אותה במספר פרסים בינלאומיים.

סרטה האחרון עסקים שחורים זכה
בפרס הברונזה בפסטיבל הקולנוע
 FESPACOבבורקינה פאסו.

פיליפה
סזאר

/ 17 /

/ 18 /

טבלת ארועים

יום א' 7.6 /
אולם 1

12:00

סרטי בוגרים 1

לראות בחשיכה  /לילך מרום /

 28דק׳
מגע  /רבקה אליהו  8 /דק׳
מיסטו קוונטה  /שון שגי /
 34דק׳
הקרנות בנוכחות הבמאים

14:00

סרטי בוגרים 2
אביה  /אורן פלדמן  28 /דק׳
אקדח צעצוע  /אופיר הרפז /
 17דק׳

אולם 2

12:00

קולנוע ישראלי

וסרמיל  /מושון סלמונה  90 /דק׳

המרכז לאומנויות הבמה

12:00

סדנת אנימציה

תהליכי עבודה ביצירת
סרט אנימציה
בהנחיית אבי פיז׳ו ורג׳ינה פסואה

14:00

מקבץ סרטי אנימציה

אבי פיז׳ו ורג’ינה פסואה
הקרנות בנוכחות הבמאים

14:00

תוכניות מיוחדות

קולנוע חברתי
בהנחיית עומר בן יעקוב

ילדת כוכב  /נהר שבתאי /
 36דק׳

הקרנות בנוכחות הבמאים

16:00

קולנוע אפריקני

עסקים שחורים  /אוסוולד
לואט־הלדה  90 /דק׳

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאית

19:00

קולנוע ישראלי

אירוע פתיחת הפסטיבל
הקרנת טרום בכורה חגיגית
הבודדים  /רנן שור  92 /דק׳

הקרנה בנוכחות הבמאי והשחקנים
אירוע למוזמנים בלבד

18:30

תוכניות מיוחדות  -קולנוע
וזהות

מקבץ סרטים

21:00

קולנוע עולם

כוכב אפגאני  /הוואנה מרקינג /
 88דק׳

הקרנת בכורה

24:00

קולנוע ישראלי

הבודדים  /רנן שור  92 /דק׳
הקרנה חוזרת

16:00

סדנת טלוויזיה

משפחה בטלוויזיה -
בין דוקו לריאליטי
בהשתתפות נילי קלימובסקי

יום ב' 8.6 /
אולם 1

אולם 2

11:30

המרכז לאומנויות הבמה

12:00

קולנוע ישראלי

12:00

קולנוע אפריקני

אסורות  /ענת אבן ועדה אושפיז /

 75דק'
שבת בג'נין  /ענת אבן  3 /דק'
הקרנה בנוכחות הבמאית

14:00

אהבה בזמן מלחמה /
לואט־הלדה  63 /דק'

סדנת אנימציה
אוסוולד

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאית

14:00

קולנוע מקסיקני

סרטי בוגרים 3

סטודנט חופשי /
מיכאל לוי  25 /דק'
כמו בפעם הראשונה  /עידן
שילר  16 /דק'
 / Move itגלי מאיו  27 /דק'
קארין מזור,

קוצ'וצ'י  /ישראל קרדנס ולאורה
אמליה גוזמן  87 /דק
הקרנת בכורה

יצירת וידיאו קליפ
תלת מימדי

בהנחיית גיא בן שטרית וטליה צור

14:00

סדנת אנימציה

עבודה בתהליך

בהנחיית אבי פיז'ו ורג'ינה פסואה

הקרנות בנוכחות הבמאים

16:00

15:30

קולנוע מקסיקני

סרטי בוגרים 4

אליי אדמתי  /שחף מיכאל /
 50דק'
הקרנה בנוכחות הבמאי

17:00

 82דק'
הקרנת בכורה

שירה קולנועית

בהנחיית עמרם יעקובי

18:00

קולנוע ישראלי

רק בעין אחת /

שנת הציפורן  /יונס קוארון /

16:00

תוכניות מיוחדות

קולנוע אפריקני
ענר פרמינגר

ועמי דרוזד  52 /דק'
הקרנה בכורה בנוכחות הבמאים

19:30

קולנוע ישראלי
פתיחת פוקוס ענת אבן

הפירמידה האנושית  /ז'אן רוש /
 90דק'

ארבעת חדרי הלב  /פיליפה סזאר /
 28דק'
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאית

אחרי הסוף  /ענת אבן  50 /דק'
הקרנת טרום בכורה
בנוכחות הבמאית

21:30

קולנוע ישראלי
הקרנת טרום בכורה חגיגית
עג'מי  /ירון שני וסכנדר קופטי /
 120דק'
הקרנה בנוכחות הבמאים והשחקנים
אירוע למוזמנים בלבד

24:30

עג'מי  /ירון שני וסכנדר קופטי /
 120דק'
הקרנה חוזרת

פרויקט צו  8מ"מ
הקרנת מקבץ סרטים

23:00

קולנוע עולם

זמנים משתנים  /טסואי הארק /
 113דק'

24:00

סשן לילי

המזלות והמקאם

פרץ (פיריס) אליהו ,מרק אליהו וגיל
המאירי .יתקיים במתחם הסשנים

/ 19 /

טבלת ארועים

קולנוע ישראלי

21:00

תוכניות מיוחדות

/ 20 /

טבלת ארועים

יום ג' 9.6 /
אולם 1

אולם 2

11:00

משכן אלה

11:00

קולנוע ישראלי

קולנוע מקסיקני
יפן  /קרלוס רייגאדס  122 /דק'
הקרנה בנוכחות הבמאי

14:00

אור מן ההפקר  /ניסים דיין /
 90דק'

איש בקצה  /ניסים דיין  12 /דק'
הקרנה בנוכחות הבמאי

13:30

סרטי בוגרים 5

סדנת אומן

/ Buen Viaje
סנדרוביץ  19 /דק'
סוף סוף לבד  /גדי מוזס  17 /דק'
שחמט  /יניב ביטרן  8 /דק'
תקוע  /מידד גלקוף  18 /דק'
מאיה

קרלוס רייגאדס

בהנחיית :אדם זסלבסקי ורוג'ר קוזה

הקרנות בנוכחות הבמאים

16:00

16:00

קולנוע אפריקני

סרטי בוגרים 6

המעט שנשאר  /שני רצהבי /

 29דק'
פרפרי לילה  /תמיר הוד  28 /דק'
דור  /אופיר ראול גרייצר  27 /דק'
הקרנות בנוכחות הבמאים

18:00

 135דק'
הקרנה בנוכחות הבמאי

הקרנה בנוכחות הבמאי

20:30

קולנוע מקסיקני
פתיחת תוכנית מקסיקו
קרלוס

()Non Actors

בהשתתפות ירון שני ,סכנדר קופטי
ואיברהים פריג' (מאלק)  -עג'מי

18:00

פאנל

אז'י איימה (בואי אמא) /
סמי שלום שטרית  78 /דק'

בימוי שחקנים לא מקצועיים

כמות משתתפים מוגבלת

19:00

קולנוע ישראלי

מאבק בשמיים /
רייגאדס  98 /דק'

מובוטו מלך זאיר  /טיירי מישל /

16:00

סדנת אומן

אפריקה השחורה -
הערות על מצב היבשת

סדנת טלוויזיה

מה אתם הייתם עושים?
בהשתתפות חיים הכט

בהשתתפות טיירי מישל ,אוסוולד
לואט־הלדה ,ז'רום ברון ,גבריאל קול
ואריאל סיפל

20:30

קולנוע אפריקני

מולדה /

אוסמאן סמבנה  120 /דק'

הקרנה חגיגית בנוכחות הבמאי

23:30

קולנוע עולם
צמצם  /בנג'ונג פיסנטנקון
ופארקפום וונגפום  97 /דק'

23:00
קולנוע ישראלי
קזבלן  /מנחם גולן  123 /דק'

24:00

סשן לילי

קול  /אימאז'

עמית כהן ועמרם יעקובי
יתקיים במתחם הסשנים

יום ד' 10.6 /
אולם 2

אולם 1

10:00

תוכניות מיוחדות

דקה דרום

בהנחיית ד"ר דפנה סרינג ושלמה וזאנה

11:00

קולנוע אפריקני

נהר קונגו ,מעבר למאפליה  /טיירי מישל /
 116דק'
הקרנה בנוכחות הבמאי

14:00

סרטי בוגרים 7
הסוד  /סיון פטל  28 /דק'
עלילת דם  /לירון לוי־הרשקוביץ  49 /דק'
הקרנות בנוכחות הבמאיות

16:00

סרטי בוגרים 8
אם זה רצונך  /מוריאל נבו  27 /דק'
משיח  /לביא ונונו  30 /דק'
רח' הרצל  / 48טל אלוני  26 /דק'
הקרנות בנוכחות הבמאים

18:00

תוכניות מיוחדות

וידאו דאנס

בהנחיית מיקי כהן

19:30

קולנוע אפריקני
עסקי קטנגה  /טיירי מישל  120 /דק'
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

22:30

קולנוע ישראלי
מוקי בוערה  /לינה וסלבה צ'פלין  102 /דק'
הקרנה בנוכחות הבמאים והתסריטאי

12:00

קולנוע ישראלי
מקדמות  /ענת אבן  40 /דק'
לאחר ההקרנה יתקיים דיון ביצירותיה של ענת אבן
בהנחיית ד"ר צבי טל ובהשתתפות ענת אבן ,דרורית גור
אריה ואורנה לוי

14:00

קולנוע ישראלי
פשרה  /ענת אבן  52 /דק'
הקרנה בנוכחות הבמאית

15:30

קולנוע ישראלי
חסר מנוחה  /עמוס קולק  99 /דק'
לפני ההקרנה יתקיים דיון מדרש קולנוע בנושא הבריאה
מחדש בהנחיית אדם רוטברד ובהשתתפות במבי שלג

18:30

קולנוע ישראלי

מאחורי המיתרים  /אורי סיוון /
 33דק'
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

20:00

פאנל

גברים בשולי הפריים
בקולנוע הישראלי

בהנחיית ד"ר אבנר פיינגלרנט ובהשתתפות מנחם גולן,
נסים דיין ומושון סלמונה

21:30

קולנוע מקסיקני
אור חרישי  /קרלוס רייגאדס  136 /דק'
הקרנה בנוכחות הבמאי

טבלת ארועים

24:00

סשן לילי

הסרטים שרצינו והסרטים שעשינו /
אורי סיוון ורני בלייר
יתקיים במתחם הסשנים

/ 21 /

/ 22 /

טבלת ארועים

יום ה' 11.6 /
אולם 1

11:00

קולנוע ישראלי

בהמתנה למשיח  /נועם פרץ /
 75דק'
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

13:00

סרטי בוגרים 9
הולך ונעלם  /מירי אהרן  35 /דק'
רסיסים  /יונתן חיימוביץ  50 /דק'
הקרנות בנוכחות הבמאים

אולם 2

11:30

קולנוע מקסיקני
לבד  /אנריקה ריברו  86 /דק'
הקרנת בכורה

המרכז לאומנויות הבמה

11:00

תוכניות מיוחדות

פיצ'ינג ליוצרים צעירים

13:30

קולנוע עולם

אירן מבעד לרעלה  /טיירי מישל /
 90דק'
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

15:00

סרטי בוגרים 10

עד הרגע האחרון  /ליאת אלדר /
 24דק'

ריח של גשם  /אורן פילוסוף /
 32דק'
הקרנות בנוכחות הבמאים

16:30

תוכניות מיוחדות

16:00

סדנת אומן

17:00

סדנת טלוויזיה

פרוייקט עזה–שדרות

מסרט גמר לפיצ'ר

פולישוק

בהשתתפות אסנת טרבלסי ,אריק
ברנשטיין ,רובי אלמליח

בהשתתפות אסף אמיר וערן מירב -
"ציון ואחיו" .בסדנה יוקרן הסרט
אנדרדוג  /ערן מירב  22 /דק'

בהשתתפות שמואל הספרי

18:30

קולנוע ישראלי

אירוע נעילת הפסטיבל -
הענקת פרסים ליוצרים
בדרום והקרנת בכורה
חגיגית:
ציון ואחיו  /ערן מירב  77 /דק'

19:00

תוכניות מיוחדות

פרויקט צו  8מ"מ
הקרנת מקבץ סרטים

הקרנה בנוכחות הבמאי והשחקנים

אירוע למוזמנים בלבד

21:00

20:45
טקס סיום סרטי בוגרים
והופעת נעילה
ברחבת הסינמטק

23:30

קולנוע ישראלי

ציון ואחיו
הקרנה חוזרת

 /ערן מירב  77 /דק'

קולנוע אפריקני

אהבה בזמן מלחמה /

אוסוולד לואט הלדה  63 /דק'

23:30

סרטי בוגרים

הקרנת הסרטים הזוכים

קולנוע ישראלי
תמה ישראלית -
גברים בשוליים

אור מן ההפקר

פוקוס ענת אבן

אחרי הסוף

הקרנה בנוכחות הבמאי
ישראל  / 1973 /עלילתי  90 /דקות /
עברית

הקרנת טרום בכורה בנוכחות
הבמאית
ישראל  / 2009 /תיעודי  50 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית

אביו של שאול בן ה־ 17מוציא אותו
בכוח מהפנימייה החקלאית בחזרה
לשכונה .האב ,הורה יחיד ,דורש משאול
למצוא עבודה ,אבל שאול לא מחזיק
מעמד בשום מסגרת ,הוא נמשך אחרי
אחיו הגדול ,ברוך .ברוך עושה ככל
העולה על רוחו ,הוא חי חיי לילה,
מסתבך בפלילים ,ונכנס ויוצא מבית
הכלא לעיתים תכופות .שאול מחפש את
החופש בעולם ללא מוצא בו אין אפילו
מקום לממש את האהבה .סרט רדיקלי
המושפע מהניאו־ריאליזם האיטלקי
והמותח ביקורת חברתית קשה ,כל זאת,
בישראל השסועה שלאחר מלחמת יום
הכיפורים.

אחי אודי מת ב־ 25ביולי ואילו את
החצר שלו החריבו בספטמבר ,קצת לפני
ראש השנה .התגוררנו באותו בניין,
הוא בקומת הקרקע ,אני קומה מעל.
הסיפור מתחיל עם מותו הפתאומי .אני
נצמדת אל החלון ומתבוננת אל החצר,
על בני המשפחה ,על הסטודיו בו עבד,
על הבוסתן שטיפח ,על גשר שלוש
ההיסטורי ועל המגדל העצום שנבנה
וצלו מוטל על השכונה .יום אחד נגזר
על החצר להימחק ,אני ממשיכה לצלם
את ההרס ואת הבנייה שבאה בעקבותיו
שלב אחרי שלב עד להיעלמותו
המוחלטת של הנוף.

בימוי :נסים דיין
הפקה :ג׳ק אלקוב
משחק :שלמה בסן ,אייבי זלצברג
ונסים לוי
מקור :סרטי יונייטד קינג

יום ג׳  / 11:00 / 9.6 /אולם 2
אז’י איימה
(בואי אמא)
הקרנה בנוכחות הבמאי

ישראל  / 2009 /תיעודי  78 /דקות /
עברית ,מרוקנית וצרפתית /
כתוביות בעברית ואנגלית
בימוי :סמי שלום שטרית
הפקה :חיים בוזגלו ,אמיר גדליה
ויניב חממה
מקורFull Moon Production :
קרנות :קרן יהושע רבינוביץ׳ –
פרויקט קולנוע ,הקרן החדשה לקולנוע
ולטלוויזיה

יום ג׳  / 18:00 / 9.6 /אולם 1
יום ג׳  / 20:30 / 9.6 /מרכז
תקשורת ,נתיבות

יום ב׳  / 19:30 / 8.6 /אולם 1
אילי ובן

ישראל  / 2009 /עלילתי  86 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :אורי רביד
הפקה :מוש דנון
משחק :יובל שבח ,ליאור אשכנזי ,צחי
גראד ,ניסן נתיב ,יעל הדר ,מילי עשת
מקור :ינוסן הפקות
קרנות וגופים משדרים :קרן הקולנוע
הישראלי ,קשת ו־Yes

מציאות חייו של אילי בן השתים־
עשרה מתהפכת כאשר אביו ,אדריכל
העיר הרצלייה ,מואשם בקבלת שוחד.
האב (ליאור אשכנזי) נלקח למעצר
לנגד עיני אילי (יובל שבח) ,והאירוע
מטלטל את המשפחה מן היסוד .אלו הם
ימים סוערים ,כאוטיים ואלימים עבור
אילי ובן ,והשניים חווים התבגרות ,מי
מוקדמת ומי מאוחרת.
באדיבות ינוסן הפקות
וסרטי יונייטד קינג

איש בקצה

הקרנה בנוכחות הבמאי
ישראל  / 1971 /עלילתי  12 /דקות /
עברית

בימוי :ניסים דיין
הפקה :ניסים דיין
משחק :שלמה בסן ורחל פנט
מקור :ניסים דיין

קול של אישה צעירה עולה על תמונות
של צריף ישן ,גבר יושב בו ,אביה.
כנוע ,רזה ,מוזנח ,מבטו חתום“.איך
אתה יכול להיות כל כך אדיש? אני
פה לידך! ...הגאווה הזו שלך ..תעשה
משהו תגיד משהו!“ דורשת־מתחננת
הבת.היא נזרקת לתוך החדר אחריה
נכנסים בחורים צעירים ,מפשיטים,
נוגעים ,פוגעים .אך האב אינו עושה
דבר .אלגוריה למתח הבין דורי של בני
העלייה המזרחית עם בנותיהם ובניהם,
הגירה שהותירה את דמות האב דומם
וכנוע.

יום ג׳  / 11:00 / 9.6 /אולם 2
אנדרדוג
הקרנה בנוכחות הבמאי במסגרת סדנת
מסרט גמר לפיצ'ר ראשון

ישראל  / 2002 /עלילתי  20 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :ערן מירב
הפקה :גיל שפירא
משחק :תמרה אבשלום ושלומי אברהם
מקור :סם שפיגל ,ביה"ס לקולנוע
ולטלוויזיה ,ירושלים

נתי ,ילד דחוי הלומד בפנימייה ,אינו
מודע למצבו האמיתי .הוא פוגש בחורה
אשר מוצאת חן בעיניו ומגלה כמה
אמיתות כואבות.

יום ה'  / 16:00 / 11.6 /אולם 2

קולנוע ישראלי

מסעו של הבמאי עם אימו ,יקוט,
היוצאת בעקבות חברותיה לכיתה מתוך
“תמונת המחזור“ של ביה“ס היסודי
אליאנס במרוקו .1950 ,זהו סיפור פיוטי
על משברי הגירה ותרבות ,על שמחת
חיים וכבוד ,מפי נשות דור המדבר של
עליית יהודי מרוקו.

בימוי :ענת אבן
הפקה :ענת אבן
מקור :ענת אבן
קרנות :קרן מקור לסרטי
קולנוע וטלוויזיה

תמה ישראלית -
גברים בשוליים

יום ב׳  / 19:30 / 8.6 /קולנוע
אשכול ,המועצה האזורית אשכול

/ 23 /

/ 24 /

קולנוע ישראלי

פוקוס ענת אבן

אסורות

הקרנה בנוכחות הבמאית
ישראל  / 2001 /תיעודי 75 /
דקות  /ערבית  /כתוביות בעברית
ואנגלית

בימוי :ענת אבן ועדה אושפיז
הפקה :ענת אבן ודני סיטון
מקור :ענת אבן
קרנות וגוף משדר :קרן מקור לסרטי
קולנוע וטלוויזיה ,קרן סורוס ,טלעד

נאג׳וא ,נאוול וסיהם הן שלוש אלמנות
פלסטיניות ,המתגוררות עם ילדיהן
בבית אחד ברחוב השוהדא בחברון.
בכניסה לביתן מוצבת עמדה של
צה“ל ,על הגג עמדת תצפית החולשת
על חברון הפלסטינית .שלוש הנשים,
כלואות ולכודות באמצע ,מוקפות תמיד
חיילים ישראליים ,מנסות לנהל את
חייהן במצב כמעט פרוורטי ,הכיבוש
פולש אל הבית ופוגש בו עוני ,בדידות,
כאב ,אך גם שמחות קטנות של חיי
היום יום.

יום ב׳  / 11:30 / 8.6 /אולם 1
בהמתנה למשיח

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי
ישראל  / 2009 /תיעודי 75 /
דקות  /עברית ואנגלית  /כתוביות
בעברית ואנגלית
בימוי :נועם פרץ
הפקה :הלנה ווסיניקר
מקור :עבודת נמלים הפקות

מסע בן שנה לאורכה ולרוחבה של ניו־
זילנד ,בניסיון להבין את השורשים
התיאולוגיים העומדים בבסיס תופעת
ארגוני נוצריים־משיחיים ,המארחים
בביתם ללא כל תמורה מטיילים
ישראלים המזדמנים למדינה .הסרט
מלווה את סיפורו של עמרי יעקובוביץ,
ישראלי יהודי־משיחי ,שהקים בתחילה -
באמונה גדולה ,ארגון מיסיונרי משומן
היטב לאירוח ישראלים ,ונשאר לבסוף
עם הרבה כסף ומעט אמונה.

יום ה׳  / 11:00 / 11.6 /אולם 1

הבודדים

הקרנת טרום בכורה חגיגית
בנוכחות הבמאי והשחקנים
ישראל  / 2009 /עלילתי  92 /דקות /
עברית ורוסית  /כתוביות בעברית
ואנגלית

בימוי :רנן שור
הפקה :אסף אמיר
משחק :סשה אגרונוב ,צחי גראד,
רותם זיסמן־כהן ,הנרי דויד
ואנטון אוסטרובסקי
מקור :נורמה הפקות
קרנות וגופים משדרים :קרן הקולנוע
הישראלי ,סינמה השקעות EZ ,פילמס,
קשתHOT ,

סרטו החדש של רנן שור (“בלוז
לחופש הגדול“) מביא את סיפורם
של שני חיילים בודדים ,גלורי
קמפבל וסשה בלוחין ,שהגיעו
לישראל ללא משפחה ,אחד מקווקז
ואחד מרוסיה .שניהם “מורעלים“,
חדורי מוטיבציה להצטיין ולתרום,
אבל הם נופלים במלכודת כמעט
ידועה מראש שאורבת לחלש ולזר,
לזה שאין לו “רשת חברתית“ והוא
חסר את ההגנה של בית ומולדת.
הסרט בעברית וברוסית ,וסיפורו
נכתב בהשראת אירועים שהתרחשו
בישראל בכלא צבאי בצפון הארץ
ב־.1997

יום א׳  / 19:00 / 7.6 /אולם / 1
סרט פתיחת הפסטיבל /
אירוע למוזמנים בלבד

יום א׳  / 24:00 / 7.6 /אולם 1
הופעת בכורה

פרקים  1ו–2

הקרנה בנוכחות הבמאים וחברי
להקת הברינקס
ישראל  / 2007 /תיעודי  44 /דקות /
עברית ,אמהרית ,רוסית ,צרפתית /
כתוביות בעברית
בימוי :ברק הימן ותומר הימן
הפקה :יעל לשם
מקור :שמיים הפקות  -אורי דיקשטיין
גוף משדר :ניקולודיאון ,יס דוקו

הסדרה הדוקומנטארית “הופעת בכורה“
מלווה את המסע המרגש של שתי להקות
צעירות מדרום הארץ“ ,ברינקס“ מנתיבות
ו“דיטורה“ מקריית מלאכי ,אשר עושות
את צעדיהן הראשונים בעולם המוזיקה
וביחד עם שאנן סטריט ודודוש קלמס
מלהקת “הדג נחש“ עובדות על הקלטת

סינגל ראשון ומופע משותף .במקביל
לתהליך היצירה וכחלק מהעבודה על
השירים מתמודדים גיבורי הסדרה עם
שאלות מורכבות שקשורות לגזענות,
מסורת ויחסי הורים וילדים .יחד עם
הדילמות היום־יומיות של גיל ההתבגרות
נחשפת בפני הצופים מציאות מרתקת,
גדושה בפחדים ,הומור וחלומות ,שבה
המוזיקה ממלאת מקום מרכזי.

יום ד׳  / 20:00 / 10.6 /מרכז
תקשורת ,נתיבות
תמה ישראלית -
גברים בשוליים

וסרמיל

ישראל  / 2007 /עלילתי  90 /דקות /
עברית ,רוסית ואמהרית  /כתוביות
בעברית ואנגלית
בימוי :מושון סלמונה
הפקה :מרק רוזנבאום ,איתי תמיר
ומיכאל רוזנבאום
משחק :דוד טפליצקי ,נדיר אלדד
ועדיאל זמרו
מקור :טרנספקס הפקות
קרנות :קרן הקולנוע הישראלי

זהו סיפורם של שלושה נערים משכונה
בבאר שבע המחפשים את דרכם בין
תקווה לייאוש ,במציאות חיים קשה
כאשר חבל ההצלה היחיד הנראה לעין
הוא הכדורגל .שלושתם מגויסים על
ידי מאמן קבוצת הכדורגל של המתנ“ס
המקומי לקראת גמר טורניר לנוער
שנערך בכל יום עצמאות באצטדיון
“וסרמיל" .הטורניר הוא הסיכוי היחיד
שלהם לשחק בהפועל באר שבע
ולהבטיח את עתידם.

יום א׳  / 12:00 / 7.6 /אולם 2
יום ד׳  / 17:00 / 10.6 /מרכז
תקשורת ,נתיבות

תמה ישראלית -
גברים בשוליים

חסר מנוחה

ישראל ,קנדה ,גרמניה ,צרפת
ובלגיה  / 2008 /עלילתי 99 /
דקות  /עברית ואנגלית  /כתוביות
בעברית ואנגלית

בימוי :עמוס קולק
הפקה :מיכאל תפוח ,טליה
קליינהנדלר ,מרטין פול האוס,
סבסטיאן דלואי ,דיאנה אלבאום,
טאנסיס קראטאנוס ומרלין ווטלט
משחק :משה איבגי ,רן דנקר ,קארן
יאנג ,פיליס סומרוויל ,צחי גראד ,ארנון
צדוק ,אלברט אילוז ,יוסף סוויד ,מירי
מסיקה ,מיכאל מושונוב
מקור :סרטי יונייטד קינג
קרנות וגופים משדרים :קרן
הקולנוע הישראלי

מה קורה כשהעבר שלך רודף אותך?
ומה אם העבר אינו זיכרונות או
מחשבות של נוסטלגיה אלא בנך
בשרך ודמך? משה עמר צלף סיירת
לשעבר ממוצא מרוקאי ,שמאס בכל מה
שהחברה הישראלית מייצגת ,החליט
לפני  21שנה להגר לניו יורק .מאז הוא
מנסה לשרוד וחי מהיד לפה אבל בניו
יורק הוא לא מרוקאי ,שם הוא משורר
שמקריא את שירתו בברים של שירה
ישראלית .הוא מקבל טלפון מצח ,בנו
שנטש לפני שנולד ,האישה שמשה
עזב ,אמו של צח ,התאבדה .מפגש
בלתי נמנע בין השניים מאלץ את משה
להתעמת עם עצמו ,אבהותו וישראל
שכל כך קשה לו לשכוח.

יום ד׳  / 15:30 / 10.6 /אולם 2

היא נגנה בתזמורת הפילהרמונית,
תחת שרביטים של גדולי המנצחים
מטוסקניני הגדול ועד לתחילת תקופתו
של זובין מהטה .ניגנה ושנאה כל רגע.
סופרת את השנים ,הימים והדקות עד
לשחרור .היא רצתה להיות רופאה,
וחלמה להיות בודהיסטית ,אבל הגורל,
ואבא שלה החליטו אחרת.

מאחורי המיתרים

בימוי :אורי סיוון
הפקה :אורי סיוון
מקור :אורי סיוון

עג׳מי

מוקי בוערה

הקרנה בנוכחות הבמאים
והתסריטאי
ישראל  / 2008 /עלילתי 102 /
דקות  /עברית  /כתוביות באנגלית

בימוי :לינה וסלבה צ׳פלין
הפקה :מוש דנון וערן ריקליס
משחק :אפרת בן־צור ,יהודה אלמגור
ויואב כורש
מקור :ינוסן הפקות וריקליס הפקות
קרנות וגופים משדרים :קרן יהושע
רבינוביץ׳ – פרויקט קולנועHOT ,
ורשת

במהלך התבגרותו של מוקי ,המושפעת
מיחסה הפתייני של אימו טינקה ,הוא
מתמודד עם אהבה לא ממומשת לשתי
נערות .מוקי חוזר אל דירת אמו ומבצע
דבר ממנו אין דרך חזרה 20 .שנה אחרי,
מוקי צריך לקבל החלטה האם לנסוע
לטקס ההלוויה של אמו ,ולפתוח מחדש
את פצעי העבר.

יום ד׳  / 22:30 / 10.6 /אולם 1
פוקוס ענת אבן

הקרנה בנוכחות הבמאית
ישראל  / 2005 /תיעודי  40 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית

הקרנת טרום בכורה חגיגית
בנוכחות הבמאים והשחקנים
ישראל  / 2009 /עלילתי 120 /
דקות  /ערבית ועברית  /כתוביות
בעברית ואנגלית

בימוי :ירון שני ,סכנדר קופטי
הפקה :מוש דנון
מפיקה שותפה :טליה קליינהנדלר
מקור :ינוסן הפקות
קרנות :קרן הקולנוע הישראלי,
,World Cinema Fund ,ZDF
Medienboard

“עג׳מי“ נכתב בהשראת סיפורים
אמיתיים שהתרחשו בשכונה
היפואית .זוהי עלילה מתוחכמת
הנעה אחורה וקדימה על ציר הזמן,
ומציגה פסיפס אפי של גורלות
אדם – אנשים החיים בצילה של
מציאות אלימה ומסוכסכת ,רוויה
בצבעים גועשים של פחד ,אלימות,
חסד ואהבה.
השחקנים בסרט לא הגיעו מבתי ספר
למשחק ,אלא מן העולם האמיתי.
בתהליך עבודה ייחודי ,הם השתמשו
באישיותם וסיפוריהם האישיים כדי
להגיש משחק דרמתי מפתיע בעוצמתו.

יום ב׳  / 21:30 / 8.6 /אולם / 1
אירוע למוזמנים בלבד

יום ב׳  / 24:30 / 8.6 /אולם 1

בימוי :ענת אבן
הפקה :ענת אבן וזאב סמילנסקי
מקור :ענת אבן
קרנות וגוף משדר :קרן יהושע
רבינוביץ׳ – פרויקט קולנוע ,מרכז
ההדרכה של הספריות ,טלעד

אל קולו של הסופר ס .יזהר הקורא
בסרט זה פרקים ראשונים מתוך ספרו
האוטוביוגרפי “מקדמות“ מתלווה מבטה
של הבמאית ענת אבן ממשיך אותו,

קולנוע ישראלי

קלרי סרבש הייתה נגנית הנבל
הראשונה של התזמורת הפילהרמונית
הישראלית ,אישה צעירה בעולם של
גברים דומיננטיים וכוחניים .ב־1936
היא התקבלה לאופרה של וינה,
התזמורת הכי יוקרתית באירופה אז,
אבל קול פנימי לחש לה לוותר על
הכול ולעלות לארץ ישראל .שנים רבות

יום ד׳  / 12:00 / 10.6 /אולם 2

יום ד׳  / 18:30 / 10.6 /אולם 2

מקדמות

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי
ישראל  / 2008 /תיעודי  33 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית

וניצב מולו .ס.יזהר מתאר יום דרמטי
בחייו של יזהר הפעוט ואת מערכת
היחסים המורכבת עם דמות האב.
אל מול קול זה מביטה ענת בנופיה
הפצועים של הארץ המתחזים לדרך
המלך המתממשת של הציונות.

/ 25 /

/ 26 /

קולנוע ישראלי

פוקוס ענת אבן

פשרה

הקרנה בנוכחות הבמאית
ישראל  / 1996 /תיעודי 52 /
דקות  /עברית וערבית  /כתוביות
באנגלית
בימוי :ענת אבן
הפקה :ענת אבן ,אורי שטינמץ
ותיאטרון החאן הירושלמי
מקור :ענת אבן
קרנות וגוף משדר :הקרן החדשה
לקולנוע וטלוויזיה ,שרות הסרטים
הישראלי ,קרן ירושלים ,קשת

הסכם אוסלו יצר את הבסיס לשיתוף
פעולה ראשון מסוגו בין תיאטרון החאן
המערב ירושלמי ותיאטרון אל־קאסבה
המזרח ירושלמי ותהליך העבודה על
המחזה “רומיאו ויוליה“ של שקספיר
החל .במיקרוקוסמוס של התיאטרון,
אשר משקף את המצב בארץ ,במושגים
של “שנאת אחים שהתנהלה בעיר
ורונה“ ,שנאה שבמסגרתה אהבה
משמעותה מוות ,לא נמצאה הדרך לגשר
על התהום ובהעדר ברירה עשו פשרה
הצגת התיאטרון.

יום ד׳  / 14:00 / 10.6 /אולם 2
ציון ואחיו

הקרנת טרום בכורה חגיגית
בנוכחות הבמאי והשחקנים
ישראל  / 2009 /עלילתי  77 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית

בימוי :ערן מרב
הפקה :אסף אמיר ויואב רועה
משחק :ראובן בדלוב ,עופר חיון,
רונית אלקבץ ,צחי גראד
מקור :נורמה הפקות
קרנות וגופים משדריםMK2, WCF, :
 ,Tradewindקרן יהושע רבינוביץ׳ –
פרויקט קולנוע ,HOT ,קשת

על רקע שכונה קשה בפרבר של עיר
הנמל חיפה ,מתרחש סיפורם של ציון,
נער בן  14ומאיר אחיו הגדול .ציון
מאבד את נעליו בים ומוצא אותם
כמה ימים לאחר מכן ,על רגליו של
סלומון ,נער אתיופי ,המוכר פרחים
בכניסה לשכונה .ציון קורא לאחיו
הגדול להתמודד מול הנער החזק
ממנו .כשהאח הבוגר לוקח צעד אחד
רחוק מידי ,העניינים יוצאים משליטה
ומתרחשת תאונה ,עליה הם לא מספרים
לאיש .מכאן ואילך המקרה מערער

את יחסי שני האחים ומעמיד בסימן
שאלה שאלות כמו נאמנות ,מוסר בגידה
וקנאה.
האירוע מתקיים בתמיכת קרן יהושע
רבינוביץ׳ – פרויקט קולנוע.

יום ה׳  / 18:30 / 11.6 /אולם / 1
סרט נעילת הפסטיבל /
אירוע למוזמנים בלבד

יום ה׳  / 23:30 / 11.6 /אולם 1
תמה ישראלית -
גברים בשוליים

קזבלן

ישראל  /1973 /עלילתי  123 /דקות /
עברית
בימוי :מנחם גולן
הפקה :מנחם גולן
משחק :יהורם גאון ,יוסי גרבר,
אריה אליאס ואפרת לביא

יוסף סימנטוב המכונה “קזבלן“ מתגורר
ביפו בשיכון המיועד להריסה .אנשי
השכונה ,ערב רב של עולים מארצות
שונות ,פועלים לאסוף כסף בכדי לשקם
את בתיהם .קזבלן לא מצטרף אליהם,
בשביל אנשי השיכון הוא פרא אדם,
בשל היותו מנהיג כנופיה של פנתרים
שחורים .כאשר הכסף שנאסף לשיקום
הבתים נעלם הופך מיד קזבלן לחשוד
המיידי .קזבלן הנאבק למען טיהור שמו
ונלחם בדעות הקדומות שואל במלוא
הפאתוס“ :למי יש יותר כבוד?“.

יום ו׳  / 20:00 / 5.6 /בריכת
קיבוץ ברור חיל
יום ג׳  / 23:00 / 9.6 /אולם 2

רק בעין אחת

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאים
ישראל  / 2009 /תיעודי 52 /
דקות  /עברית  /כתוביות בעברית
ואנגלית

בימוי :ענר פרמינגר ועמי דרוזד
הפקה :ענר פרמינגר ועמי דרוזד
מקור :פורה הפקות
גוף משדר :רשת השידור ,AVRO
הולנד

תיעוד מרתק של עבודת האמן צבי
לחמן בשנים 1998־ .2008כניסה אל
מרחב עולמו הפנימי של לחמן דרך
יצירותיו חושפת ומגלה במפתיע
שנקודת המוצא של עבודתו דומה
מאוד לזו של במאי הקולנוע .כדי לתת
מקום לכובד המשקל הפיזי והמנטאלי
של הדמויות והסיטואציות אותן הוא
מפסל ורושם הוא נדרש לצמצום מרחב
ראייתו לאיבר אחד ,עין אחת; המקבילה
הקולנועית לצמצם המצלמה.

יום ב׳  / 17:00 / 8.6 /אולם 1
פוקוס ענת אבן

שבת בג׳נין

הקרנה בנוכחות הבמאית
ישראל  / 2002 /תיעודי  3 /דקות /
ערבית  /כתוביות באנגלית
בימוי :ענת אבן
הפקה :אריק ברנשטיין ועמי אמיר
מקור :ענת אבן
קרנות וגוף משדר :הקרן החדשה
לקולנוע וטלוויזיה ,טלעד ,פסטיבל
ירושלים

“הפניתי את המצלמה שלי אל חורבות
מחנה הפליטים בג׳נין ,המבט שלי
מופנה פנימה אלי ,אלינו ,אל האפלה“.
(ענת אבן)

יום ב׳  / 11:30 / 8.6 /אולם 1

קולנוע עולם
תוכנית אנימציה

מקבץ סרטי אנימציה
הקרנה בנוכחות הבמאים
Oh que calama, A Noite Saiu a
Rua, Fantasporto, Os Salteadores,
No More Aids – Your future
can be changed, Fado Lusitano,
Ciclo Vicioso, Ana, Clandestino,
Stowaway, Odisseia nas Imagens,
Os Poderes do Senhor Presidente,
Historia Tragica com Final Feliz

בימוי :אבי פיז'ו ורג'ינה פסואה
מקורCiclope Filmes :
האנימטורים הפורטוגליים אבי פיז'ו
ורג'ינה פסואה יציגו מקבץ של
סרטי אנימציה שיצרו במהלך השנים
האחרונות .הסרטים מבטאים קו
אנימטורי ייחודי המשלב מספר סגנונות
בוירטואוזיות ראויה לציון.

יום א׳  / 14:00 / 7.6 /אולם 2
קולנוע אפריקני

אהבה בזמן מלחמה
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאית

קמרון  / 2005 /תיעודי  63 /דקות
 /צרפתית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :אוסוולד לואט־הלדה
הפקה :אוסוולד לואט־הלדה
מקורWaza Images :

עזיזה היא שדרנית רדיו שאיבדה את
בעלה בזמן מלחמת האזרחים בקינשסה,
קונגו .היא מוצאת אותו שוב ,שש שנים
מאוחר יותר ,ומנסה לבנות מחדש את
התא המשפחתי שכולל ארבעה ילדים.
החזרה לשגרה אינה פשוטה לבני הזוג
וההבטחה לאיחוד מחודש מתגלה
כמשימה קשה עבור הזוג הצעיר שלכוד
בתוך זיכרונות העבר הכואבים .עזיזה
מקווה כי תוכל לשכוח את זוועות
העבר ולהמשיך בחייה .היא יוצאת
למסע אישי בעקבות חברותיה מתקופת
המלחמה ,דרכן אנו נחשפים למצבן
הקשה של נשים באפריקה היום .מסמך
אנושי מטריד שדן בסוגיה הקשה של
אלימות נגד נשים במאה ה־.21

יום ב׳  / 12:00 / 8.6 /אולם 2

אור חרישי

ארבעת חדרי הלב

הקרנה בנוכחות הבמאי

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאית

מקסיקו  / 2006 /עלילתי 136 /
דקות  /פלאוטדויטש  /כתוביות
בעברית ואנגלית

בימוי :קרלוס רייגאדס
הפקה :חיימה רומאנדיה וקרלוס
רייגאדס
משחק :קורנליו וול פהר ,מרים טאוס,
מריה פנקרץ ,פטר וול ,אליזבת פהר,
יקובו קלאסן
מקורBAC Films International :

יוהאן חי בקהילה מנוניטית בצפון
מקסיקו .הוא נשוי לאסתר ,אבל מאוהב
כבר שנים במריאן איתה הוא מנהל רומן
ממושך .כולם יודעים על הרומן לרבות
אסתר ,אשתו .אולם יוהאן מתקשה
להשאיר את חיי הנישואים שלו ואת
ילדיו מאחור .הוא נמצא בתוך משבר
ערכי בו הוא נדרש להרהר מחדש
באמונתו ובדרך חיו .סרטו החדש של
קרלוס רייגאדס מהווה סיפור אנושי
ופיוטי על בגידה ומשבר רוחני המצולם
על רקע הנופים עוצרי הנשימה של אזור
צ׳יהואהוא בצפון מקסיקו .זהו הסרט
שהפך את רייגאדס מבמאי מבטיח
לבמאי מקיים .זוכה פרס חבר השופטים
בפסטיבל קאן .2007
בשיתוף עם שגרירות מקסיקו בישראל.

יום ד׳  / 21:30 / 10.6 /אולם 2
קולנוע עולם

אירן מבעד לרעלה
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

בלגיה  / 2002 /תיעודי  90 /דקות /
פרסית וצרפתית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :טיירי מישל
הפקה :קריסטין פירה
מקורLes Films de la Passerelle :

פורטרט קולנועי של אירן כפי שהיא
משתקפת מבעד למצלמתו של טיירי
מישל; חברה מפורקת מבחינה חברתית
ותרבותית .מבטו של מישל אינו חד
ממדי ,אלא מפוצל ולפיכך מעניק לסרט
מימד קלידוסקופי ורב־פנים .אירן של
תחילת המאה ה־ 21נעה באופן דיאלקטי
בין קנאות דתית מצד אחד לבין תשוקה
לחופש .מסע קולנועי מרתק אל תוככי
אחת המדינות המרתקות ביותר בעולם.
בשיתוף עם שגרירות בלגיה בישראל.

ישראל ,גרמניה  / 2009 /תיעודי /
 28דקות  /עברית  /כתוביות
בעברית ואנגלית
בימוי :פיליפה סזאר
הפקה :פיליפה סזאר
מקור :פיליפה סזאר

פרויקט קולנועי מרתק של האמנית
הפורטוגלית הרב־תחומית ,פליפה סזאר.
סזאר משתמשת ב"פירמידה האנושית",
המסה הקולנועית של ז׳אן רוש,
העוסקת בדעות קדומות ,גזענות ופחד
בין־גזעי ,כמצע תרבותי וכקטליזאטור
דרכו היא בוחנת את היחסים בין יהודים
וערבים בישראל של  .2008קבוצה של
סטודנטים יהודים וערבים ,גברים ונשים
כאחד ,צופה יחד בסרטו של ז׳אן רוש
מ־ ,1959ונדרשת להרהר בדמיון בין
הסרט לבין המציאות החברתית בישראל
של היום.

יום ב׳  / 18:00 / 8.6 /אולם 2
קולנוע אפריקני

הפירמידה האנושית

צרפת  / 1961 /תיעודי  90 /דקות /
צרפתית  /כתוביות בעברית ,ערבית
וצרפתית
בימוי :ז׳אן רוש
הפקה :ז׳אן רוש
מקורLes Films De La Pleiade :

הגעתה של נאדין ,סטודנטית חדשה
בבית הספר התיכון של אבידג׳אן,
מהווה את נקודת הפתיחה לניתוח
היחסים הבין־גזעיים שעורך ז׳אן רוש
בחוף הזהב של  .1959רוש אוסף חבורה
של סטודנטים שחורים ולבנים לתרגיל
קולנועי מרתק בו הוא מבקש מהם
לשחק את עצמם בתוך סיפור בדיוני.
גבולותיו של הסרט ,שמתחיל כסרט
תיעודי ,מטשטשים בהדרגה עד לנקודה
שקשה לדעת האם מדובר באמת או
בבדיה .דיון בלתי מתפשר בסוגיות של
גזענות ,רב־תרבותיות ודעות קדומות.
יצירת מופת של ‘הסינמה וריטה׳
הצרפתי.
באדיבות שגרירות צרפת בישראל.

יום ב׳  / 18:00 / 8.6 /אולם 2

יום ה׳  / 13:30 / 11.6 /אולם 2
/ 27 /

קולנוע עולם

יום ה׳  / 21:00 / 11.6 /אולם 2

קולנוע מקסיקני

קולנוע עולם

/ 28 /

קולנוע עולם

קולנוע עולם  -פסטיבל
שלוש היבשות

זמנים משתנים

הונג קונג  / 2000 /עלילתי 113 /
דקות  /קנטונזית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :טסואי הארק
הפקה :טסואי הארק
משחק :וו באי ,ניקולס טסה,
אנטוני וונג
מקורColumbia Pictures Film :
Production Asia

אומן הפעולה ההונג־קונגי טסואי הארק
מגיש את סרט האקשן האולטימטיבי
לפתיחת המאה ה־ .21דו קרב אלים
בין שומר ראש צעיר לבין רוצח שכיר
לשעבר כשברקע המאפיה המקומית
והרבה משחקי אקדח וירטואוזים.
שוטים מהירים ,נרטיב מסחרר ועריכה
קופצנית במיוחד חוברים יחד לשיעור
מאלף בקולנוע .זמנים משתנים מוקדש
רובו ככולו לפירוק הזמן והחלל
הקולנועיים ולוקח אותנו למסע כאוטי
מסחרר ברחבי הונג־קונג .זוכה פרס
מיוחד בפסטיבל ונציה.
בשיתוף עם שגרירות צרפת בישראל

יום ב׳  / 23:00 / 8.6 /אולם 2
קולנוע מקסיקני

יפן
הקרנה בנוכחות הבמאי

מקסיקו  / 2002 /עלילתי 122 /
דקות  /ספרדית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :קרלוס רייגאדס
הפקה :קרלוס רייגאדס
משחק :מגדלנה פלורס,
אלחנדרו פרטיס
מקורCoproduction Office :

צייר מקסיקני מהעיר הגדולה יוצא
לשממה המקסיקנית במטרה לסיים את
חיו .מפגש עם אלמנה אינדיאנית מעורר
אצלו מחדש את יצר התשוקה ומחזיר
טעם לחיו .סרט הביכורים המדיטטיבי
ועוכר השלווה של קרלוס רייגאדס.
בעזרת שימוש מינורי בדיאלוגים
וצילום אקספרסיבי נחשף סגנונו
הייחודי של רייגאדס ,המשלב בין
טיפוסים תימהוניים וטבע מהמם .זוכה
פרס “מצלמת הזהב״ לסרטי ביכורים
בפסטיבל קאן .2002
בשיתוף עם שגרירות מקסיקו בישראל

יום ג׳  / 11:00 / 9.6 /אולם 1

קולנוע עולם

כוכב אפגאני
הקרנת בכורה

בריטניה  / 2008 /תיעודי 88 /
דקות  /דארית  /כתוביות בעברית
ואנגלית

בימוי :הוואנה מארקינג
הפקה :מרטין הרינג ,מייק לרנר וג׳איד
מוסני
מקורRoast Beef Productions :

אחרי  30שנה של מלחמה ושלטון
טאליבן ,חוזרת תרבות הפופ
לאפגניסטן .מיליונים צופים ב״אפגאן
סטאר״  -גרסת כוכב נולד של
אפגניסטן בה מתחרים אנשים מרחבי
המדינה עבור פרס כספי וחוזה הקלטות.
הצופים מצביעים עבור הזמרים
החביבים עליהם באמצעות הטלפונים
הניידים שלהם ,עבור רובם זהו המפגש
הראשון עם הדמוקרטיה .הסרט עוקב
אחר ארבעה מתמודדים בתחרות דרכם
נחשפת לעיננו חברה שנעה בין שמרנות
דתית לבין מתירנות מערבית.

יום א׳  / 21:00 / 7.6 /אולם 2
יום שבת  / 18:00 / 6.6 /מרכז
קהילתי רהט
קולנוע מקסיקני  -פסטיבל
שלוש היבשות

לבד
הקרנת בכורה

מקסיקו  / 2008 /עלילתי 86 /
דקות  /ספרדית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :אנריקה ריברו
הפקה :אנריקה ריברו ופאולה הררה
משחק  :ננסי אורוזקו ,טסאליה הורטה
ונולברטו קוריאה
מקורFortissimo Films :

בטו הוא אלמן מזדקן השומר לבדו על
אחוזתה המפוארת של אישה עשירה
העומדת למכירה כבר מספר שנים.
מטלות הבית השונות ,הברקת החלונות,
גיזום הדשא ,ניקוי המדרגות ,מהוות
את שיגרת יומו המונוטונית .גם חיו
האישיים נעים במעגל קבוע ,ארוחת
הבוקר ,מקלחת ,גיהוץ החולצה ופגישה
עם נערת הליווי הקבועה .באחד הימים
מודיעה בעלת האחוזה לבטו כי נמצא
קונה לבית ולפיכך תפקידו עומד
להסתיים .עולמו של בטו מתערער

והוא נאלץ לבצע אקט רדיקלי בכדי
להחזיר לעצמו את השגרה שטיפח .סרט
הביכורים של אנריקה ריברו שזיכה
אותו בפרסים הגדולים בפסטיבל לוקרנו
ובפסטיבל שלוש היבשות בנאנט .2008
בשיתוף עם שגרירות צרפת בישראל

יום ה׳  / 11:30 / 11.6 /אולם 2
סרט פתיחת תוכנית קולנוע
מקסיקני

מאבק בשמיים
הקרנה חגיגית
בנוכחות הבמאי

מקסיקו  / 2005 /עלילתי 98 /
דקות  /ספרדית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :קרלוס רייגאדס
הפקה :סוזנה מריאן ,חיימה רומאנדיה,
קרלוס רייגאדס ,פיליפ בודר
משחק  :מרקוס הרננדז ,ברטה רואיז,
דייויד ברונשטיין ,אנפולה מושקדיז
מקורCoproduction Office :

מרקוס הוא בחור שמן ולא משכיל
מהמעמד הנמוך העובד כנהג עבור
גנרל עשיר .הוא ואשתו חוטפים תינוק
בניסיון לגבות דמי כופר; החטיפה
משתבשת והעולל מת לאחר מספר
שעות .במקביל מתחיל מרקוס לפתח
מערכת יחסים מוזרה עם אנה ,ביתו של
הגנרל ,בחורה יפה ומושכת שעוסקת
בזנות לשם שעשוע .רגשות האשמה של
מרקוס מתחילים לצוף בהדרגה ושולחים
אותו למסע אישי של כפרה וגאולה.
סרטו השני של רייגאדס הממשיך
להתבונן לעומק בנפש האדם תוך
שימוש מופתי בשחקנים לא מקצועיים.
בשיתוף עם שגרירות מקסיקו בישראל

יום ג׳  / 20:30 / 9.6 /אולם 1

קולנוע אפריקני

מובוטו ,מלך זאיר
הקרנה בנוכחות הבמאי

בלגיה  / 1999 /תיעודי 135 /
דקות  /צרפתית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :טיירי מישל
הפקה :קריסטין פירה
מקורLes Films de la Passerelle :

“מכל התשוקות האנושיות ,התיאבון
לשליטה הוא המשכר ביותר״ ,טען
בעבר סנט אגוסטין .אמרתו של אגוסטין
מתגלמת באופן מדהים בחייו ובאישיותו
של הדיקטטור הידוע לשימצה ,מובוטו
ססה סקו .בגיל  25בלבד הצליח הסמל
הצעיר מצבא הקולוניה להפוך לאחד
האנשים העשירים והמפחידים בעולם.
בעזרת ה־ CIAהצליח ססה סקו לבצע
הפיכה צבאית ולשלוט בקונגו הבלגית
שאת שמה שינה לזאיר .מובוטו כפה
על תושביו שלום המבוסס על פחד,
אלימות ,דיכוי ושחיתות .סרטו של
מישל בנוי כפאזל היסטורי רחב יריעה
החושף בהדרגה חלקים מההיסטוריה
הטרגית של זאיר ושל מנהיגה הבלתי
מעורער מובוטו ,מלך זאיר.
בשיתוף עם שגרירות בלגיה בישראל

יום ג׳  / 16:00 / 9.6 /אולם 2
קולנוע אפריקני

מולדה

צרפת ,סנגל  / 2004 /עלילתי 120 /
דקות  /במברה ,צרפתית  /כתוביות
בעברית ואנגלית
בימוי :אוסמאן סמבנה
הפקה :אוסמאן סמבנה ,טיירי לנובל
משחק :פטומטה קוליבלי ,מימונה הלן
דיארה ,סלימטה טראור
מקורWIDE Management :

יום ג׳  / 20:30 / 9.6 /אולם 2

יום ד׳  / 19:30 / 10.6 /אולם 1
קולנוע אפריקני

נהר קונגו ,מעבר למאפליה
הקרנה בנוכחות הבמאי

בלגיה  / 2006 /תיעודי 116 /
דקות  /צרפתית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :טיירי מישל
הפקה :קריסטין פירה
מקורLes Films de la Passerelle :

מסע קולנועי במעלה נהר קונגו חושף
בהדרגה את ההיסטוריה ,הזיכרון והגורל
של יבשת אפריקה .נהר קונגו הוא השני
בגודלו בעולם ,אורכו  4000קילומטר
ורוחבו מגיע לפרקים לכ־ 30קילומטר.
הסרט חושף בפנינו את הערים והכפרים
שפזורים לאורכו של הנהר דרכם אנו
עדים להיסטוריה הסוערת של קונגו
ושל היבשת כולה .בעזרת עבודת ארכיב
מרתקת העבר וההווה מתחלפים תדירות
ומעלים שאלות קשות לגבי עתידה של
היבשת .הרהור דוקומנטרי נוסף של
טיירי מישל בגניאולוגיה של היבשת
השחורה.
בשיתוף עם שגרירות בלגיה בישראל

יום ד׳  / 11:00 / 10.6 /אולם 1

קולנוע אפריקני  -פסטיבל
שלוש היבשות

עסקים שחורים
הקרנת בכורה בנוכחות הבמאית

קמרון  / 2007 /תיעודי  90 /דקות
 /צרפתית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :אוסוולד לואט־הלדה
הפקה :חוויאר קריניו
מקורAmip / Waza Images :

בשנת  2000הקים נשיא הרפובליקה
של קמרון את יחידת הפיקוד המבצעית,
יחידת עלית שמטרתה לאכוף את
החוק .היחידה שהייתה אמורה לפעול
כנגד כנופיות שודדים אלימות באזור
דואלה ,הייתה אחראית להיעלמותם
המסתורית של יותר מ־ 1000בני אדם.
מספר שנים לאחר מכן חוזרת אוסוולד
אל ארץ מולדתה בכדי להתחקות אחר
אירועים אלה ולפגוש את המשפחות
של הקורבנות שעדיין נאבקים בכדי
לברר מה עלה בגורל יקיריהם .סרטה
המטלטל של אוסוולד לואט־הלדה הוצג
בקאן ,בפסטיבל  3היבשות ,וב־Visions
.du Reel

קולנוע אפריקני

עסקי קטנגה

בשיתוף עם שגרירות צרפת בישראל

יום א׳  / 16:00 / 7.6 /אולם 2

הקרנת בכורה בנוכחות הבמאי

בלגיה  / 2009 /תיעודי 120 /
דקות  /צרפתית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :טיירי מישל
הפקה :קריסטין פירה
מקורLes Films de la Passerelle :

סרטו התיעודי החדש של טיירי מישל
מהווה מותחן פוליטי־כלכלי מרתק
שמתרחש בקטנגה ,הפרובינציה הדרום
מזרחית של קונגו .איזור זה הינו אחד
העשירים בעולם במשאבי הכרייה שלו.
בעוד תושבי קטנגה ממשיכים לחיות
בעוני מרוד ,תאגידים רב לאומיים
ממשיכים להרוויח מיליונים ממשאבי
החציבה של המקום .זהו סיפורו של
מקום על רקע מלחמה כלכלית המתנהלת
ברקע .עסקי קטנגה הוא סיפורה של

קולנוע עולם

סרטו האחרון של סמבנה ,גדול במאי
אפריקה ,בטרם הלך לעולמו .ארבע
בנות נמלטות מבתיהן מתוך סירוב
לעבור את טקס מילת הנשים המסרס .הן
מבקשות הגנה מאגית (מולדה) מקולה,
אישה שעברה מילה וסירבה להעביר
את בתה בדרך הייסורים שהיא חוותה
על בשרה .המולדה מצוין על־ידי חבל
צבעוני שנמתח בכניסה לחצרה של
קולה .על פי המסורת לאף אחד אסור
לחצות קו זה ,רק קולה בעצמה יכולה
לבטל את המולדה .הגברים והנשים
בכפר מפעילים עליה לחץ פיזי ונפשי

בכדי שתבטל את המולדה ותאפשר את
מילתן של הבנות .יצירת מופת מבית
מדרשו של אבי הקולנוע האפריקאי.

הגלובליזציה בפתחה של המאה ה־.21
לאחר "מובוטו ,מלך זאיר" ו־"נהר
קונגו" ,ממשיך טיירי מישל לחקור את
המציאות המרתקת של מרכז אפריקה.
בשיתוף עם שגרירות בלגיה בישראל

/ 29 /

/ 30 /

קולנוע עולם

קולנוע עולם  -פסטיבל
שלוש היבשות

צמצם

תאילנד  / 2004 /עלילתי 97 /
דקות  /תאית  /כתוביות בעברית
ואנגלית

בימוי :בנג׳ונג פיסאנטאנקו ופרקפום
וונגפום
הפקה :יודפט סודסאוואד
משחק :נטאווירנוש טונגמי ,אננדה
אוורינגם ,אצ׳יטה סיקמנה
מקורGmm Tai Hub Co. Ltd :

צלם צעיר וחברתו דורסים למוות
בחורה צעירה בשעת לילה מאוחרת.
הם נמלטים מהאזור מבלי להגיש סיוע.
סידרה של אירועים מוזרים מתחילה
להשתלט על חיי הזוג מאז האירוע;
חבריהם מתחילים למות בקצב מסחרר
ודמויות לא ברורות מתחילות להופיע
בתמונות החדשות שמצלם הגיבור .מהר
מאוד מסתבר כי סוד נורא מעברו של
הצלם מעלה שדים קדומים מרבצם.
סרט אימה קצבי ומלחיץ שישאיר אתכם
ישובים על קצה הכיסא.
בשיתוף עם שגרירות צרפת בישראל

יום ג׳  / 23:30 / 9.6 /אולם 1

קולנוע מקסיקני

קולנוע מקסיקני

קוצ׳וצ׳י

שנת הציפורן

הקרנת בכורה

הקרנת בכורה

מקסיקו  / 2007 /עלילתי 87 /
דקות  /ספרדית וטרהומרה /
כתוביות בעברית ואנגלית

בימוי :ישראל קרדנס ,לורה
אמליה גוזמן
הפקה :פבלו קרוז ,דונלד ק .רנווד
משחק :אווריסטו לרמה טורוס ,לואיס
אנטוניו לרמה טורוס
מקורOndamax Films :

האחים אווריסטו וטוני סיימו זה עתה
את בית הספר היסודי .הם חוזרים לחווה
שלהם שם מטיל עליהם סבם משימה -
להעביר תרופה לקרובי משפחה מעברו
השני של ההר .השניים לוקחים את
הסוס המשפחתי ללא רשות ויוצאים
למסע .מהר מאוד הם יאבדו את הסוס
וישנו את נתיב נסיעתם בניסיון נואש
לאתר את הסוס האובד .המסע האמיתי
שלהם מתחיל עכשיו .סרט מסע מרתק
שנטוע באחד האיזורים המדהימים של
צפון־מערב מקסיקו ,מקום מרוחק בו
החיים מתנהלים בקצב אחר .סרטם
הראשון של קרדנס וגוזמן שזיכה אותם
בפרס התגלית בפסטיבל טורונטו .2007

יום ב׳  / 14:00 / 8.6 /אולם 2

מקסיקו  / 2007 /עלילתי 82 /
דקות  /אנגלית וספרדית  /כתוביות
בעברית ואנגלית
בימוי :יונס קוארון
הפקה :יונס קוארון ,אריי הארפר
ופרידה טורסבלאנקו
משחק  :דיאגו קאטאנו ,קטי הגרטי
ואריי הארפר
מקורMissing In Action Films :

מולי היא אמריקאית בת  21המטיילת
במקסיקו .דיאגו הוא נער צעיר
והורמונאלי בן  ,14הוא קרוב משפחה
של מולי החי במקסיקו .הם מבלים
מספר ימים יחד בתקופת הקיץ .דיאגו
הנמצא בשלהי תקופת ההתבגרות שלו
מתאהב במולי .מולי אינה יודעת כיצד
להגיב לחיזוריו של דיאגו הצעיר .היא
חשה משהו כלפיו ,אבל פער הגילים
והמרחק ביניהם אינם מאפשרים לרומן
זה לקרום עור וגידים .לכאורה סיפור
פשוט על אהבה בלתי אפשרית ,אולם
נסו לספר אותו בתמונות סטילס בלבד.
סרט הביכורים של יונס קוארון הוא
תרגיל קולנועי מרתק ומחווה ל־״מזח״,
יצירת המופת של כריס מרקר.

יום ב׳  / 16:00 / 8.6 /אולם 2

סרטי בוגרים
סרטי בוגרים 2 -

סרטי בוגרים 8 -

סרטי בוגרים 6 -

אביה

אם זה רצונך

דור

תחרות בוגרים

תחרות בוגרים

תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /עלילתי /
 28דקות  /עברית  /כתוביות
בעברית ואנגלית

בימוי :אורן פלדמן
הפקה :יובל סיבוני
משחק :רפי כהן ,אמיר לוי ,נטע
שירצקי ואילונה רינטוביץ׳
קרנות :קרן גולדפרב

אביה הוא נער דכאוני המחליט לשים
קץ לחייו לאחר שאחותו נהרגת בתאונת
דרכים .הוריו של אביה אינם מסוגלים
למצוא דרך להגיע לליבו .רק ענת
מצליחה לפתח קשר אינטימי עם אביה,
ואף מתאהבת בו .האם האהבה תוכל
לשנות גורל ידוע מראש?

יום א׳  / 14:00 / 7.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 4 -

אליי אדמתי
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /עלילתי /
 50דקות  /עברית  /כתוביות
בעברית ואנגלית

בימוי :שחף מיכאל
הפקה :תומר מונטה ושחף מיכאל
משחק :שמואל וילוז׳ני ,קובי שטמברג,
מוטי גלעדי ,עמוס לביא ,ראובן בר,
אלל אגהוב ודליה שימקו
קרנות :קרן גשר לקולנוע רב תרבותי,
קרן יהושע רבינוביץ׳ – פרויקט קולנוע

ערב יום העצמאות ,המשטרה חושדת כי
אליי ,נכה צה״ל ,פיזר פצצות סביב ביתו
ומזעיקה את ארנון אחיו לניהול משא
ומתן על הוצאתו מבית ילדותם .במהלך
המשא ומתן אנו משוטטים על קו
ההווה והעבר ,וחוזרים בזמן אל שולחן
המשפחה ערב מלחמת ששת הימים.
סיפור ילדותם של שני האחים
והמאורעות שפקדו את משפחתם באותה
תקופה ,ישפיעו ויעצבו את חייהם לעד.

יום ב׳  / 15:30 / 8.6 /אולם 1

ישראל  / 2009 /עלילתי  27 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :מוריאל נבו
הפקה :מוריאל נבו  ,אייבי עטיה ויוגב
ארדיטי
משחק :אלעד שמואל ,ג׳ניה
ניקיריפוביץ ,איתן אלקבץ וחלי
מונסונגו
קרנות :קרן מקור לסרטי קולנוע
וטלוויזיה

ג׳בקה ,נער מתבגר המתגורר עם אימו
ובן זוגה צדוק ,מתקשה להפנים נוכחותו
של גבר אחר מלבדו בחיי אימו .הוא
נאבק בצדוק וחושב שכסף יהווה עבורו
פיתרון .הוא מסתכן בפריצות לרכבים
ומכירת מערכות רדיו גנובות בתקווה
להרוויח מספיק בכדי שיוכל לברוח
עם אימו .ג׳בקה ,הבטוח שרצונו תואם
לרצונותיה של אימו ,נסחף למאבק
פנימי עיקש על גבריות ושליטה
ומתעמת מול מציאות חסרת מוצא.

ישראל  / 2009 /עלילתי  27 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :אופיר ראול גרייצר
הפקה :חגי בן כוזרי
משחק  :יואל נוי ,ספי רותם ,אלון
אופנהיים וישראל ידלין
קרנות :קרן אלי גלפנד מטעם
התאחדות ענף הקולנוע בישראל; קרן
גולדפרב

דור ,חייל קרבי יפה תואר ,חוזר
בסופשבוע לביתו האמיד ברעננה אחרי
שרצח נער פלסטיני .במהלך שהותו
בבית עם המשפחה והחברים ,דור
מוצא את עצמו מפקפק בעולם הערכים
שהנחילו לו כל חייו .ביום ראשון בבוקר
לקראת שובו לצבא ,דור חייב להחליט
האם להיכנע להוריו ולהמשיך לפעול
כפי שחינכו אותו כל חייו  -או לבחור
בפעם הראשונה במעשה הנכון עבורו.

יום ג׳  / 16:00 / 9.6 /אולם 1

יום ד׳  / 16:00 / 10.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 9 -
סרטי בוגרים 2 -

אקדח צעצוע
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /עלילתי  17 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :אופיר הרפז
הפקה :אופיר הרפז ועמית שגיא
משחק :ערן לזר ,מאיר דיין ,מאי
שטייגר ורותה קליימן
קרנות :קרן גולדפרב

תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /תיעודי  35 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :מירי אהרן
הפקה :אסנת כהן ומירי אהרן
קרנות :קרן גולדפרב

הסרט מתאר את תהליך ההרס המתפשט
בשכונת סוכת שלום בירושלים בה
גדלתי כל חיי ואת מאבקו של אבי
על שימור ביתנו ,שנותר כמעט יחיד
בין כל המבנים הסמוכים לו ,שנמכרו
משכבר ומיועדים להיהרס .אבי מנהל
מאבק עיקש תוך היאחזות בזיכרונות
מהעבר ,בשכנים ובסיפורים שמילאו את
הסמטאות ,ובמה שהייתה פעם שכונה
קולקטיבית ,חמה ושלווה.

יום ה׳  / 13:00 / 11.6 /אולם 1

סרטי בגרים

מיקי נעור מחלום פסטוראלי על
איחוד משפחתו אל המציאות ,כאשר
אביו ,משה ,שב לארץ כדי לסיים את
הליך הגירושים מאימו .מיקי חש כי
זו הזדמנות אחרונה להיות עם אביו.
במהלך ימי ביקורו של משה ,מיקי עובר
בין הרצונות הפנטסטיים שלו למרוד
באביו ובין המציאות הכואבת של
הפרידה .המצב הכלכלי הקשה בבית,
החיזור אחר נעמה ומערכת היחסים עם
אימו ואחותו מתנקזים לשיא רגשי.

הולך ונעלם

יום א׳  / 14:00 / 7.6 /אולם 1

/ 31 /

/ 32 /

סרטי בוגרים

סרטי בוגרים 6 -

המעט שנשאר
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /עלילתי /
 29דקות  /עברית  /כתוביות
בעברית ואנגלית

בימוי :שני רצהבי
הפקה :ענבל כהן ושני רצהבי
משחק :אייל סלמה ומירב אוסופסקי
קרנות :קרן גשר לקולנוע רב תרבותי,
קרן גולדפרב

אבי ורונה הם זוג “נובורישים״,
העומדים לפני אירוע בר ובת המצווה
לילדיהם .רונה מתכננת אירוע גדול
ויקר בזמן שאבי ,ללא ידיעתה ,איבד
את מרבית הכסף והרכוש שלהם .הסרט
עוסק ביחסים הלוקים בחוסר תקשורת
ואמון ,בישראליות סדוקה בה אדם
מוגדר על פי כמות הכסף שיש בכיסו
ובגבר אחד שקורס תחת כל העומס הזה.

יום ג׳  / 16:00 / 9.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 7 -

הסוד
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /תיעודי  28 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :סיון פטל
הפקה :אבישג גולן
קרנות :קרן גשר לקולנוע רב תרבותי,
קרן יהושע רבינוביץ׳ – פרויקט
קולנוע ,עמותת מסל״ן

“...זה היה הסוד הכי גדול שלי .המחסן
ההוא ,השכיבה ההיא ,הצעקות של
אחי רגע אחרי שראה אותי ואת בן
דודי יוצאים ממנו .מאותו יום ובמשך
 20שנה זה היה הסוד שלנו .שלי ושל
אחי .עד לפני שנה ,שהחלטתי לספר״.
עד לפני המקרה היו כולם “משפחה
מאושרת״ ששמרה על סוד ,כאילו קטן.

יום ד׳  / 14:00 / 10.6 /אולם 1

סרטי בוגרים 2 -

ילדת כוכב
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /עלילתי  36 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :נהר שבתאי
הפקה :יובל יפת
משחק :צוף כהן ,טליה ספרא ,יפתח
עדני ,עליזה רוזן ,שמואל וולף ודניאל
ברוק

יערה ,אישה קטנה ,מפוטרת מעבודתה
כמזכירה .בכיכר היא פוגשת את סרגי
שלוקח אותה לטייל“ .אני כל כך אוהבת
ברגים ומסמרים ,ואתה ?״ היא אומרת
ומתחילה לחשוף בפניו את עולמה.
סרגי לא כל כך מבין אותה ולא פעם
עוקץ אותה במילותיו ,אולם מבעד
לחוסר התקשורת המילולי נרקם בניהם
קשר אהבה ייחודי ,הראשון בחייה של
יערה .כשהקשר נגמר ,חייה הפשוטים
והיציבים מתערערים.

יום א׳  / 14:00 / 7.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 3 -

כמו בפעם הראשונה
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /פיילוט טלוויזיוני /
 16דקות  /עברית  /כתוביות
באנגלית

בימוי :עידן שילר
הפקה :זיו אברמוביץ ועידן שילר
משחק :ארז טודרז ,הילה קסלר ורוני
נוימן פדלון

יאיר הוא בחור חולמני שחברתו נפרדת
ממנו בצורה כנה וחסרת רחמים .הזעזוע
מהפרידה גורם ליאיר לתהות מה עדיף:
עולם שבו אנשים אומרים את האמת
הקשה אחד לשני או עולם שבו אומרים
את מה שרוצים לשמוע .כשיאיר יוצא
לדייט עם נוגה ,הוא מפנטז אך היה
הדייט מתנהל בעולם של כנות מוחלטת.

יום ב׳  / 14:00 / 8.6 /אולם 1

סרטי בוגרים 1 -

לראות בחשיכה

ישראל  / 2009 /תיעודי /
 28דקות  /עברית  /כתוביות
בעברית ואנגלית
בימוי :לילך מרום
הפקה :לילך מרום ואבי אמיר

אבי סולומון הוא עיוור ,עולה מאתיופיה
נשוי ואב לשני ילדים.
בילדותו באתיופיה התגלתה בעיניו
מחלת הקטרקט .הרופאים הצליחו
להציל את הראייה בעין שמאל ,אך בגיל
 16חדל לראות בשתי עיניו.
כיום ,אבי עובד בתור מדריך ב״דיאלוג
בחשיכה״ ,בפרויקט יש חילוף תפקידים,
הבן אדם הרואה הופך להיות העיוור.

יום א׳  / 12:00 / 7.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 1 -

מגע

ישראל  / 2009 /תיעודי  8 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :רבקה אליהו
הפקה :רבקה אליהו

הסרט עוסק בחיבור בין העולם הפנימי
של האדם לבין החוץ ,הגוף ,דרך מגע
וריקוד .הסרט מתאר כיצד התחושות
והרגשות הפנימיים מועברים ומתבטאים
דרך שלושה תחומי יצירה  -פיסול ,ציור
וריקוד הבוטו.
הסרט יעקוב אחר נשים אמניות היוצרות
ומעצבות חומר דרך תחושת המגע
ותנועת הגוף מתוך פנימיותן ,כשקונספט
יצירתן סובב סביב נשיות וחושניות.

יום א׳  / 12:00 / 7.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 1 -

מיסטו קוונטה

ישראל  / 2009 /תיעודי  34 /דקות /
עברית ופורטוגזית  /כתוביות
בעברית ואנגלית
בימוי :שון שגי
הפקה :שון שגי ומירב מרקוביץ

הסרט מיסטו קוונטה מגולל את סיפורה
האישי של נטלי הסובלת משיתוק
מוחין מולד ,ועומדת במרכז משפחה
ממוצא דרום אמריקאי כאשר לכל אחת
מהדמויות במשפחה מערכת יחסים
מיוחדת עימה .תוך כדי התמקדות

בנטלי ובשגרת חייה השונה והתובענית
הנובעת ממגבלותיה ,בוחן אחיה שון,
יוצר הסרט ,את מערכות היחסים
במשפחתו.

יום א׳  / 12:00 / 7.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 8 -

משיח
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /עלילתי  30 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :לביא ונונו
הפקה :לביא ונונו
משחק :אליאן ולג׳י וחיים חובה
קרנות :קרן סנונית – הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו ,קרן תרבות
אמריקה – ישראל

אליאן ירש מאביו חנות לספרים עתיקים
המסובכת בחובות .הוא חי חיים בודדים
במקצוע שנכחד מן העולם .בוקר אחד
נכנס לחייו אדם שטוען כי הוא משיח
בן דוד ומבקש ממנו ספר עתיק ,על מנת
שימות המשיח יוכלו להתחיל .ככול
שאליאן ממשיך במאבקו על עיקול
החנות ,הוא מתחיל להיפתח לעולמו
של האיש המסתורי .המפגש המיוחד
הזה גורם לו להתעורר ולהביט בחברה
הישראלית ,בה היחסים בין אדם לחברו
רק הולכים ומתדרדרים.

יום ד׳  / 16:00 / 10.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 5 -

סוף סוף לבד

ישראל  / 2009 /עלילתי  17 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :גדי מוזס
הפקה :אסתי נמט
משחק :רובי לוי ,אסף מור ,אוריתה
כנען ושירה קרן

סטודנט חופשי
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /פיילוט טלוויזיוני /
 25דקות  /עברית  /כתוביות
באנגלית

בימוי :קארין מזור ומיכאל לוי
הפקה :קארין מזור ומיכאל לוי
משחק :אנאל בלומנטל ,דורון חניה,
אבי קורניק ,אורן פסו ,עירית קשני,
ענת ברזילי ,דור צביגנבוים ,שלומי
אברהם ודנה לרר
קרנות :הקרן לזכרה של ירדנה
הראל־רשת

זהו פרק שני מתוך סדרה קומית
פריפריאלית ,דינמית על חמישה
סטודנטים שלומדים בדרום וגרים
בקיבוץ בצל התקפות הקסאם על האזור.
בעקבות ביקור פתאומי של הוריה של
נועה ,הופך יום שגרתי של חמישה
סטודנטים ליום מאתגר ומתיש ,מלא
שקרים קטנים וגדולים ,מעברי דירות
וחילופי זהויות .ההורים ,שקיוו לביקור
שגרתי ומהנה ,יופתעו לגלות כמה
דברים שלגמרי לא ציפו להם.

יום ב׳  / 14:00 / 8.6 /אולם 1

עלילת דם
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /תיעודי /
 49דקות  /עברית  /כתוביות
בעברית ואנגלית

בימוי :לירון לוי־הרשקוביץ
הפקה :הדס בל
גוף משדר :ערוץ  - 8נוגה תקשורת

הסרט “עלילת דם״ פוגש נשים בצמתים
החשובים של התפתחות הנשיות שלהן:
התבגרות ,לידה ,גיל מעבר  -צמתים
המסומנים על ידי דם הווסת.
בכל שלב כזה ,מתעמתת אישה מול
מיניותה ,מול היחס של החברה לנשיות
המשתנה שלה ומול הטבואים הכי
עמוקים שקיימים בחברה הנשית
והגברית כאחד.
באמצעות ארבעה סיפורי הווסת שלי
ושל בנות משפחתי ,יחקור הסרט את
הווסת כאירוע מחולל לשלבים השונים
בנשיות.

יום ד׳  / 14:00 / 10.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 6 -

פרפרי לילה
סרטי בוגרים 10 -

עד הרגע האחרון

ישראל  / 2009 /עלילתי  24 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית

בימוי :ליאת אלדר
הפקה :מורן בר־אילן
משחק :מעיין ויסברג ,שולה חן ,אביגיל
ערמון ותומר שרון
קרנות :קרן תרבות אמריקה – ישראל

דרמה קומית המתפרשת על פני יום
שלם ,ומתחילה בנקודה בו נחתה
הפצצה  -נאמרה המילה “חתונה״.
הסרט עוסק במעיין ותומר ,זוג צעיר
שחי יחד ומנהל מערכת יחסים רגילה
לכאורה .הפחד משגרה וממחויבות
מוביל לכך שמעיין מתכננת להיפרד
מתומר .אולם תומר מקדים את מעיין
ומבקש ממנה להינשא לו .הצעה
מפתיעה זו ,מביאה לשרשרת אירועים
שמעמידים את מעיין מול הרצונות
והפחדים שלה.

תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /עלילתי  28 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :תמיר הוד
הפקה :אסנת שמידט
משחק :עמית זמיר ,דויד גוילי ,פולי
סלונים וספי אפרתי
קרנות :קרן גולדפרב

בזריחה של יום שישי ,ימים ספורים
לפני יום השנה למותה של אחותו
האהובה ,יוצא יוני למסע ברחובות העיר
הגדולה ,במהלכו הוא פוגש באידלסון,
חבר ילדות מחיפה ובברי ,חברה לשעבר
של אחותו המתה .במהלך הלילה ועד
הזריחה של שבת ,מלווה בפמליה של
טיפוסים מיוחדים ,יוני עובר כברת דרך
בתהליך ההשלמה עם המוות ,ובד
בבד  -עם החיים.

יום ג׳  / 16:00 / 9.6 /אולם 1
סרטי בוגרים

זה כבר כמה זמן שאורי אומר לדרור
חברו ,שהם צריכים “לעזוב את
הפוסטמות שלהם ,לגור יחד ולהחליף
כל יום פוסטמה אחרת״ .יום אחד ,יעל,
אשתו של דרור ,מחליטה שהיא עוזבת
אותו .כתוצאה מכך מוצאים את עצמם
דרור ואורי יחד ,באותה הדירה .כעת
יצטרכו השניים להבין מה זה באמת
להיות סוף סוף לבד.

סרטי בוגרים 3 -

סרטי בוגרים 7 -

יום ה׳  / 15:00 / 11.6 /אולם 1

יום ג׳  / 14:00 / 9.6 /אולם 1

/ 33 /

/ 34 /

סרטי בוגרים

סרטי בוגרים 8 -

רח׳ הרצל 48
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /עלילתי  26 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :טל אלוני
הפקה :אורי דוידוביץ׳
משחק :אמיר צבי ,מרדכי רוזנצוייג,
רותם פיטרו ומיגל אורבך
קרנות :קרן סנונית – הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו

ישראל לאחר שואה גרעינית .לא נותר
דבר מלבד בניין דירות אחד .כדי לשרוד
דייריו נשמעים להוראותיו של יו״ר ועד
הבית הכל־יודע ,ולא יוצאים לעולם את
דלתות הבניין .מיכה ,דייר מופנם ובודד,
מתעורר יום אחד ומגלה שדג הפלסטיק
האהוב עליו נעלם .מיכה יוצא למסע
חיפושים אחר הדג ,אך החיפוש מוביל
אותו לגילויים מפתיעים שיכריחו אותו
ואת הדיירים האחרים לבחון מחדש את
נאמנותם ואת סדר העדיפויות שלהם.

יום ד׳  / 16:00 / 10.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 10 -

ריח של גשם

ישראל  / 2009 /עלילתי  32 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :אורן פילוסוף
הפקה :חן קסטן
משחק  :תובל שפיר ,ספיר סבאון ,תמר
רגב וגיא הוס
קרנות :קרן סנונית – הרשות השנייה
לטלוויזיה ולרדיו

“ריח של גשם״ היא דרמה על שלושה
ילדים בכיתה ז׳ ,שמגלים בחורף גשום
אחד איך אוספים ריח של גשם ,מה זאת
אהבה אמיתית ומה הם הדברים ששווה
להילחם עבורם ,רגע לפני שהילדות
נגמרת...

יום ה׳  / 15:00 / 11.6 /אולם 1

סרטי בוגרים 9 -

רסיסים
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /תיעודי  50 /דקות /
עברית ורוסית  /כתוביות בעברית
ואנגלית
בימוי :יונתן חיימוביץ׳
הפקה :מיטל גמבשו ויונתן חיימוביץ׳
קרנות :קרן גשר לקולנוע רב תרבותי,
קרן יהושע רבינוביץ׳ – פרויקט
קולנוע ,קרן פרלוב

סרט מסע ברחוב אחד בפאתי ירושלים,
בניסיון להתחקות אחר רסיסי ילדות
של היוצר בעקבות זיכרון האם
שנפטרה .באמצעות המפגש המחודש
עם הרחוב ודייריו הוותיקים ,מהגרים
מברית המועצות ,נוצר פסיפס של חיים
השייכים לעולם הולך ונעלם.

יום ה׳  / 13:00 / 11.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 5 -

שחמט

ישראל  / 2009 /ניסיוני  8 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי :יניב ביטרן
הפקה :יניב ביטרן ,ערוה מסארווה
ובתיה צוקר
משחק :זבדיאל איזקס ,אופיר ביטרן
ועוזי עזרן

משחק השחמט מתנהל במוח האנושי
שהוא הכלא של האדם .שני אסירים
בקרב מחשבות ביניהם במשחק השחמט
בכלא ,מהי המציאות? מהי הבדיה?

יום ג׳  / 14:00 / 9.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 5 -

תקוע

ישראל  / 2009 /ניסיוני  18 /דקות /
עברית  /כתוביות באנגלית
בימוי והפקה :מידד גלקוף
הסרט עוסק בסטאטוס קוו של ההכחשה
רבת השנים הקיימת בחברה הישראלית,
ומשייט בין טראומת ההווה  -שיאה
במלחמה האחרונה ,לבין טראומת
העבר  -זיכרון קולקטיבי של רדיפה
והשמדה ,תוך שילובן במארג החיים
היומיומי מנקודת מבטו של צלם כשהוא
עובר מסע נפשי ופיזי דרך שדרות ,תל
אביב ,קיבוץ להב ובברלין.

יום ג׳  / 14:00 / 9.6 /אולם 1

סרטי בוגרים 5 -

Buen Viaje

(נסיעה טובה)

ישראל  / 2009 /עלילתי /
 19דקות  /עברית וספרדית /
כתוביות בעברית ואנגלית

בימוי :מאיה סנדרוביץ׳
הפקה :שלי בן נעים ומאיה סנדרוביץ׳
משחק :יפעת מאור ,מרסלו אלמן,
דיאנה גרשקוביץ וגיל נתנזון

סול ומתיאס ,זוג צעיר ומאושר ,חוזרים
היום למולדתם ארגנטינה.
מילדותה של סול ,סבתה הקוראת
בקלפים “חרצה״ גורלה בנישואין עם
בחור ישראלי בשם עמית ברק .ביום
הטיסה חזרה לארגנטינה ,מגלה סול
להפתעתה שעמית ברק הוא המחליף
של מתיאס בעבודתו .סול לא מצליחה
להתעלם מהידיעה הגורלית ומוצאת
עצמה נסחפת אחר עמית בעוד מתיאס
ממתין לה בשדה התעופה .בסופו של
יום גורלי זה תאלץ סול לקבל החלטה
היכולה לשנות את חייה לעד.

יום ג׳  / 14:00 / 9.6 /אולם 1
סרטי בוגרים 3 -

Move it
תחרות בוגרים

ישראל  / 2009 /פיילוט טלוויזיוני /
 27דקות  /עברית  /כתוביות
בעברית ואנגלית

בימוי :גלי מאיו
הפקה :טל צחייק
משחק :מיכאל אלוני ,יוגב יפת ,ליאור
רז ,ורד פלדמן ואייל רז
קרנות :הקרן לזכרה של ירדנה הראל -
רשת ,קרן ספיר

סדרת דרמה קומית המתארת את
מסעותיהם של חבר׳ה ישראלים
העובדים כמובילים בחברת מובינג
ישראלית בארה״ב .הסדרה עוקבת
אחר האחווה הישראלית והחוויות
המשעשעות במסעם של הצעירים
הישראלים אחרי האושר ובעיקר אחרי
העושר הנכסף...

יום ב׳  / 14:00 / 8.6 /אולם 1

מפגשים ותוכניות מיוחדות
יום א' 7.6 /
סדנת אנימציה

תהליכי עבודה
ביצירת סרט אנימציה

אבי פיז׳ו ורג׳ינה פסואה ,אנימטורים
עצמאיים מפורטוגל ,שסרטיהם זכו
בפרסים בין־לאומיים רבים ,יסבירו
על תהליכי יצירת הסרט A Tragic -
 Story With Happy Endingבשלבים
השונים של העבודה עליו .הסדנא תעלה
סוגיות של צורה ותוכן תוך דיון מעמיק
בטכניקות עבודה אנימטוריות.

יום א׳ / 12:00 / 7.6 /
המרכז לאומנויות הבמה
תוכניות מיוחדות

תוכניות מיוחדות

קולנוע וזהות

הפרויקט“ ,מי אני – מכירים ויוצרים
בקולנוע“ ,שם לו למטרה להפגיש
בני נוער החיים בישובים שכנים בנגב
לסדנא של היכרות ,עבודה משותפת
ועשיית סרטים תיעודיים קצרים אודות
הזהות האישית והחיים המורכבים
באזור .מכלול הסרטים חושף בפנינו
תמונת עולם ייחודית ואינטימית.
במסגרת הסדנא יוקרנו הסרטים :החיים
יפים? ,מצטער ,לא יכול להיות אבא,
חלום ,בסמה – חיוך.
בשיתוף סינמטק ירושלים ומרכז
גילה לחינוך אזרחי ודמוקרטיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

יום א׳  / 18:30 / 7.6 /אולם 2

קולנוע חברתי

פרויקט "קולנוע חברתי" מעודד את
השימוש באמצעי המבע הקולנועים
על מנת לתת ביטוי אישי לצעירים
ומבוגרים כאחד .במהלך השנה
האחרונה סטודנטים מהמחלקה לקולנוע
וטלוויזיה של מכללת ספיר ובני שירות
מפרויקט "קולות מהנגב" הדריכו
קבוצות של נוער ומבוגרים משדרות,
נתיבות ושער הנגב .במהלך אירוע זה
נצפה במגוון תוצרים שנעשו במהלך
השנה על ידי המשתתפים.
פרוייקט זה נוצר בשיתוף קולות בנגב,
סינמטק שדרות ,היחידה למעורבות
חברתית של משרד הדיקן של מכללת
ספיר והאגודה להתנדבות.

יום א׳ / 14:00 / 7.6 /
המרכז לאומנויות הבמה
סדנת טלוויזיה

משפחה בטלוויזיה:
בין דוקו לריאליטי

יום א׳ / 16:00 / 7.6 /
המרכז לאומנויות הבמה

סדנת אנימציה

יצירת וידיאו קליפ
תלת מימדי

יצירת סרטון אנימציה משלב הרעיון
ועד השלב הסופי של הקליפ המוגמר
תוך שמירה על החוקים השמרנים
ושילוב רעיונות ספונטאניים .יינתנו
כלים לשמירה על סדר וצמצום הפתעות
לא קרויות למינימום במהלך העבודה.
בהנחיית גיא בן שטרית וטליה צור.

יום ב׳ / 12:00 / 8.6 /
המרכז לאומנויות הבמה
סדנת אנימציה

עבודה בתהליך

הקרנת עבודות קצרות של סטודנטים
ממסלול אנימציה במחלקה לקולנוע
וטלוויזיה המכללה האקדמית ספיר
בהנחייתם של אבי פיז׳ו ורג׳ינה פסואה.

יום ב׳ / 14:00 / 8.6 /
המרכז לאומנויות הבמה

היכרות עם שפה קולנועית הדומה
במהותה לשירה .הסדנא תחשוף את
הסרטים שנוצרו במהלך השנה ,סרטים
קצרים בפילם  8מ“מ שחור לבן ,עם
חומר גלם של  3דקות בלבד ללא קול
בהנחיית עמרם יעקובי.

יום ב׳ / 16:00 / 8.6 /
המרכז לאומנויות הבמה
תוכניות מיוחדות

פרויקט צו  8מ“מ

צו  8מילימטר הינו צו הגיוס של יוצרים
ואנשי הקולנוע במאבק על עיצוב
המציאות בישראל.
התחרות הינה פרי יוזמה התנדבותית
של קבוצת קולנוענים צעירים ששמו
לעצמם למטרה לעודד מעורבות
חברתית וקהילתית באמצעות שימוש
במדיה הקולנועית ככלי שבידו להרחיב
ולגוון את הדיון הציבורי.
עם פרוץ המלחמה בדרום נתבקשו
יוצרים מרחבי הארץ ליצור סרטים
העוסקים בהיבטים האישיים ,החברתיים
והקהילתיים של המלחמה האחרונה.
המקבץ שיוקרן מאגד את מיטב הסרטים
הקצרים שהופקו במסגרת המיזם,
סרטים היוצרים פסיפס ייחודי ואותנטי
של דעות וזוויות ראיה יצירתיות על
המתרחש בישראל שנת .2009
המיזם הופק בשיתוף קרן גשר לקולנוע
רב תרבותי

יום ב׳  / 21:00 / 8.6 /אולם 2
יום ה׳  / 19:00 / 11.6 /אולם 2
סשן לילי

המזלות והמקאם

מוסיקה מקורית המביעה את עולמו
הרגשי של האדם ,את התפילה ואת יופי
הבריאה .המוסיקה מבוססת על מוטיבים
ונוסחאות עתיקות שנאספו והועברו
מדור לדור מתקופת בית המקדש ,פרס
ויוון העתיקה .בהשתתפות :פרץ (פיריס)
אליהו ,מארק אליהו ונגן ההקשה גיל
המאירי.

יום ב׳ / 24:00 / 8.6 /
מתחם הסשנים

תוכניות מיוחדות

נילי קלימובסקי עורכת ראשית של
העונה השלישית של הסדרה המצליחה
‘אמא מחליפה׳ וסדרת דוקו׳ חדשה
על משפחות ,תדבר על הדומה והשונה
שבין דוקו לריאליטי ,על ייצוג ודימוי
של משפחות בטלוויזיה ועל הדילמות
המוסריות של עורך בתחום תוך הקרנת
קטעים חדשים ומרתקים.
הסדנא מתקיימת באדיבות קשת

יום ב' 8.6 /

תוכניות מיוחדות

שירה קולנועית

/ 35 /

/ 36 /

תוכניות מיוחדות

יום ג' 9.6 /
סדנת אומן

קרלוס רייגאדס

קרלוס רייגאדס ,גדול במאי מקסיקו
בהווה ,יתארח לדיון מקיף ומעמיק
ביצירתו .במסגרת הדיון יוקרנו ויידונו
קטעים מסרטיו של רייגאדס .כמו כן,
יבחנו שיטות העבודה הייחודיות שלו
ותפיסת עולמו הקולנועית .בהנחיית:
אדם זסלבסקי ורוג׳ר קוזה.
הסדנא מתקיימת בשיתוף שגרירות
מקסיקו בישראל.

יום ג׳  / 13:30 / 9.6 /אולם 2
סדנת אומן

בימוי שחקנים
לא מקצועיים

)(Non Actors
סכנדר קופטי וירון שני ,יוצרי הסרט
“עג׳מי“ ,יקיימו סדנה בה יחשפו את
שיטות העבודה הייחודיות שפיתחו
במהלך העבודה על סרטם .הבמאים
עבדו במשך  10חודשים בסדנת משחק
אינטנסיבית עם שחקנים לא מקצועיים
ישראליים ופלסטיניים והתוצאה
מטלטלת ומעוררת השתאות.
כמות משתתפים מוגבלת.
הסדנא מתקיימת בתמיכת קרן הקולנוע
הישראלי.

יום ג׳  / 16:00 / 9.6 /משכן אלה
סדנת טלוויזיה

‘מה אתם הייתם עושים?׳

חיים הכט (‘בין כרכור לסינגפור׳,
‘רישיון להרוג׳' ,יצאת צדיק׳) ממשיך
במסע ההתבוננות שלו על החברה
הישראלית בסדרה חדשה הבוחנת
דילמות מוסריות‘ .מה אתם הייתם
עושים?׳ (שם זמני) התוכנית היא עיבוד
מקומי משוכלל לפורמט אמריקאי:
עוברים ושבים מעומתים ומאותגרים
בסיטואציות המעלות שאלות מוסריות
ומתועדים במצלמה נסתרת.
הסדנא מתקיימת באדיבות קשת

יום ג׳  / 18:00 / 9.6 /משכן אלה

פאנל

אפריקה השחורה -
הערות על מצב היבשת

הקולנוע שעוסק ביבשת אפריקה
השחורה בשנים האחרונות בוחן באופן
קשה ובלתי מתפשר את מצבה של
היבשת .היוצרים האפריקאים עורכים
חשבון נפש נוקב על מצבה של היבשת
ולסיבות שמונעות ממנה להתייצב.
היוצרים האירופאים ,רובם שייכים
למדינות שלקחו חלק בקולוניאליזם,
מביטים ביבשת במבט מרוחק יותר,
מתבונן מהצד ,אך לא נעדר מביקורת
עצמית .דיון על מצבה של יבשת
אפריקה מבעד לעדשת המצלמה.
בהשתתפות :טיירי מישל ,אוסוולד
לואט־הלדה ,ז׳רום ברון ,גבריאל קול
ואריאל סיפל.

יום ג׳  / 19:00 / 9.6 /אולם 2
סשן לילי

קול  /אימאז׳

דיאלוג מוסיקלי  /ויזואלי בין שני נגנים
לזרימה ויזואלית של אימאז׳ים .מופע
דיאלקטי בין מה שנשמע למה שנראה
וברווח ביניהם .בהשתתפות :עמית כהן
ועמרם יעקובי.

יום ג׳ / 24:00 / 9.6 /
מתחם הסשנים

יום ד' 10.6 /
תוכניות מיוחדות

דקה דרום -
יצירה יוצרת זהות

אסופת סרטים קצרים על מושג הדרום
והשלכותיו על חיינו פרי יצירתם של
תלמידי הקורס “הסרט הקצר“ בהנחיית
ד“ר דפנה סרינג ומר שלמה ואזנה.
לאחר ההקרנה יתקיים פאנל בהנחיית
עמית לרנר.
פרס דקה דרום מוענק בחסות מרכז
נתיבים ,מרכז צעירים בשדרות.

יום ד׳  / 10:00 / 10.6 /אולם 2
פאנל

דיון ביצירתה של ענת אבן

סרטיה של ענת אבן בוחרים להביט
בחברה הישראלית במבט ביקורתי וחם
גם יחד .רגישותה של אבן מאפשרת לה
לבחון מקרוב סוגיות שונות ומורכבות
כמו עוולות ,מוות ,אי־צדק ,התפכחות
מחלומות ,מיתוס מול מציאות ,כל זאת
במבט דיאלקטי הנע בין כתב אשמה
לשיר קינה .הפסטיבל מציע מבט מחודש
בארבעה מסרטיה לרבות הקרנת טרום
בכורה של סרטה החדש והמסקרן .הפאנל
יוקדש לדיון מקיף ביצירותיה של אבן
תוך בחינת הצורה והתוכן המאפיינים
אותם .הפאנל בנחיית ד“ר צבי טל
ובהשתתפות ענת אבן ,דרורית גור אריה
ואורנה לוי.

יום ד׳  / 12:00 / 10.6 /אולם 2
תוכניות מיוחדות

מדרש קולנוע:
הבריאה מחדש

פרויקט “מדרש קולנוע“ פותח מחדש את
סיפור הבריאה בסדרת מפגשים המשלבים
סרט ,הרצאה וחשיבה מדרשית .במפגש
זה נארח את במבי שלג ,עורכת מגזין
“ארץ אחרת“ ,שתדון בתפקיד שקיבל
האדם במלאכת הבריאה .לאחר ההרצאה
יוקרן הסרט “חסר מנוחה“ (עמוס קולק,
 )2008הדורש בדרך קולנועית את נקודת
המפגש בין האדם לבין האחריות שהוא
נוטל בעולם.

יום ד׳  / 15:30 / 10.6 /אולם 2

תוכניות מיוחדות

סדנת וידיאו דאנס

ז׳אנר סרטי הוידיאו דאנס מפגיש שני
תחומי אמנות השונים זה מזה באופן
מהותי ,הקולנוע והמחול .המפגש
ביניהן אינו פשוט ודורש צורה ייחודית
שתהלום תוכן חדש .התוצאה היא
עשייה אמנותית רעננה ושונה .השנה
יוצגו לראשונה סרטי וידיאו דאנס
שנוצרו ב־ 2009בשיתוף פעולה עם
רקדני סדנת המחול מטה אשר בגעתון.
הסרטים נוצרו על ידי סטודנטים
במחלקה לקולנוע וטלוויזיה במכללת
ספיר בהנחיית מיקי כהן.

יום ד׳  / 18:00 / 10.6 /אולם 1
פאנל

גברים בשולי הפריים
בקולנוע הישראלי

פאנל מיוחד שיוקדש לתימה שמציעה
התכנית הישראלית השנה -גברים
בשוליים .לצד דמותו של הצבר
המיתולוגי ,צמחו להם בקולנוע הישראלי
גיבורים אחרים ,גיבורים שאין להם מקום
בשיח ההגמוני ושהם אינם חלק מהאתוס
הציוני( .אנטי) גיבורים אלה מנסים
למצוא את מקומם בחברה הישראלית
ונלחמים בכדי להשתלב בתוכה .במסגרת
הפאנל נארח מספר במאים שסרטיהם
מציגים (אנטי) גיבורים מסוגים שונים.
הפאנל בהנחיית ד“ר אבנר פיינגלרנט
ובהשתתפות הבמאים מנחם גולן
(“קזבלן“) ,נסים דיין (“אור מן ההפקר“,
“איש בקצה“) ומושון סלמונה (“וסרמיל“).

יום ה' 11.6 /

תוכניות מיוחדות

תוכניות מיוחדות

הפרויקט האינטרנטי “עזה־שדרות“
בוחן ומלווה את החיים כפי שחווים
אותם גברים ,נשים וילדים מעזה
ומשדרות .בתנאי מחיה קשים ,תחת
טילים והפצצות מהאוויר או בשקט
מתוח ,אנשים ממשיכים לעבוד ,לאהוב
ולחלום .במפגש זה יביאו בפני הקהל
המפיקים אסנת טרבלסי ואריק ברנשטיין
והבמאי רובי אלמליח ,את תהליך
העבודה החדשני והמרתק בו למשתמשי
האינטרנט מתאפשרת גישה אינטימית,
אינטראקטיבית ,ולא־ליניארית לפיסות
חיים משני צידי הגבול.

פיצ׳ינג ליוצרים צעירים

מטרת הסדנא להעניק הזדמנות ליוצרים
בראשית דרכם .לחוות תהליך הצגת
סרט בפני קרנות ,גופי שידור ומפיקים
בכירים ולסייע להם בהיכרות עם נציגי
הגופים והתעשייה .היוצרים המשתתפים
הינם סטודנטים ממגוון בתי הספר
לקולנוע בישראל העומדים בפני יצירת
סרט הגמר שלהם.
מיזם משותף לפורום היוצרים
הדוקומנטרים ,קרן גשר לקולנוע רב
תרבותי ,קרן יהושוע רבינוביץ׳ –
פרויקט קולנוע ופסטיבל קולנוע דרום.
בהפקת אסנת טרבלסי

יום ה׳ / 11:00 / 11.6 /
המרכז לאומנויות הבמה
סדנת אומן

מסרט גמר לפיצ׳ר ראשון

ערן מירב ,במאי הסרט “ציון ואחיו“,
ידבר על התהליך שעבר מסיום סרט
הגמר שלו במסגרת בית הספר לקולנוע
ע“ש סם שפיגל ועד לבימוי הפיצ׳ר
הראשון .במסגרת הסדנא יוקרן סרט
הגמר של מירב“ ,אנדרדוג“ וסרטו
הראשון באורך מלא “ציון ואחיו“ ינעל
את הפסטיבל .בהשתתפות :אסף אמיר,
מפיק “ציון ואחיו“.
הסדנא מתקיימת בתמיכת קרן יהושע
רבינוביץ'  -פרויקט קולנוע

פרויקט עזה–שדרות

יום ה׳  / 16:30 / 11.6 /אולם 1
סדנת טלוויזיה

‘פולישוק׳

הקרנת פרק ומפגש עם היוצר שמואל
הספרי על הסדרה החדשה שיצר כתב
וביים‘ :פולישוק׳ .סדרת דרמה קומית
פוליטית חדשה על חבר כנסת שמתמנה
כנגד כל חסרונותיו ובאורח אופייני
לממשל בישראל לשר לקידום חברתי
בממשלה .סדרה המתארת בהומור
ובציניות אך גם בכאב את המציאות
הפוליטית בישראל.
הסדנא מתקיימת באדיבות קשת.

יום ה׳ / 17:00 / 11.6 /
המרכז לאומנויות הבמה

יום ה׳  / 16:00 / 11.6 /אולם 2

יום ד׳  / 20:00 / 10.6 /אולם 2
סשן לילי

הסרטים שרצינו
והסרטים שעשינו

שיחה על הפער שבין חלומות למציאות.
הבמאים והתסריטאים המצליחים אורי
סיון (קלרה הקדושה ,בטיפול) ורני
בלייר (שבתות וחגים ,פרשת השבוע)
נפגשים בכדי להרהר על הזמן שחלף בין
היותם סטודנטים שאפתניים לקולנוע
לבין מה שנהיו כמה עשרות שנים אחרי.

יום ד׳ / 24:00 / 10.6 /
מתחם הסשנים
קולנוע פורץ גבולות

/ 37 /

/ 38 /

קולנוע פורץ גבולות
תודות

פסטיבל קולנוע דרום ממשיך במסורת
ומתארח השנה בארבעה מקומות
הסובבים את שדרות :רהט ,נתיבות,
קיבוץ ברור חיל והשנה לראשונה
במועצה אזורית אשכול.
בכל אחד מהמקומות הללו מתחבר
הפסטיבל לגיאוגרפיה ,לתרבות ולרוח
המקום ומציג קולנוע פורץ גבולות
המחבר בין תרבויות.

ברור חיל  -חגיגת קולנוע
ישראלי בבריכה
 - 20:00חגיגה ישראלית בבריכה
 - 21:00ברכות
 - 21:30הקרנת הסרט “קזבלן“
באדיבות גלובוס גרופ
(ראו תקציר בקולנוע ישראלי)

יום ו׳ 5.6 /
רהט
 - 17:30התכנסות
 - 17:45ברכות
 - 18:00הקרנת הסרט “כוכב אפגאני“
(ראו תקציר בקולנוע עולם)
 - 19:30דיון תחת הכותרת “מזרח
רחוק־קרוב ,נקודת מפגש“ .בהנחיית:
אלהאם כמלאת ,פעילה חברתית.
בהשתתפות :מאג׳ד כמלאת ,מנהל
עמותת צעד קדימה וחאדר ושאח ,אומן
רב תחומי.

יום שבת  / 6.6 /מרכז קהילתי רהט

אירועי חוצות
מועצה אזורית אשכול
פתיחת קולנוע אשכול
 - 19:30התכנסות חגיגית
 - 20:00דברי פתיחה
 - 20:30הקרנת טרום בכורה חגיגית
של הסרט “אילי ובן“
האירוע מתקיים באדיבות סרטי
יונייטד קינג וינוסן הפקות
(ראו תקציר בקולנוע ישראלי)

יום ב׳  / 8.6 /קולנוע אשכול
נתיבות
 - 20:30הקרנת הסרט “אז׳י איימה“
באדיבות Full Moon Production
(ראו תקציר בקולנוע ישראלי)
 - 22:00שיחה עם במאי הסרט סמי
שלום שטרית

יום ג׳ / 9.6 /
מרכז התקשורת נתיבות
נתיבות
 - 17:00הקרנת הסרט “וסרמיל“ (ראו
תקציר בקולנוע ישראלי)
ההקרנה מתקיימת בסיוע קרן הקולנוע
הישראלי ובאדיבות טרנספקס הפקות.
 - 18:30שיחה עם במאי הסרט מושון
סלמונה
 - 19:00הפסקה
 - 20:00הקרנת מתוך הסדרה “הופעת
בכורה״ באדיבות שמיים הפקות
(ראו תקציר בקולנוע ישראלי)
 - 21:00שיחה עם יוצרי הסדרה
ולהקת הברינקס
 - 21:30הופעה של להקת הברינקס

יום ד׳ / 10.6 /
מרכז תקשורת נתיבות

פסטיבל קולנוע דרום מבסס מסורת של
חיבור בין קולנוע למוזיקה .מגמת פס
הקול במכללת ספיר שותפה בהפקת
הפסטיבל ,ובנוסף תלמידי המגמה
מקליטים ,עורכים ומלחינים מוזיקה
מקורית למרבית סרטי המחלקה .במהלך
כל ימי הפסטיבל יתקיימו מופעי מוזיקה
סוחפים ,מלאי קצב וקשת של אירועים
ססגוניים לילדים ולהורים.
כולכם מוזמנים לרחבת סינמטק
שדרות החל מהשעה  16:00להפנינג
שמח לכל המשפחה.

צוות הפסטיבל
מנהל ויוזם הפסטיבל  -ד"ר אבנר
פיינגלרנט מפיקה  -הגר סעד־שלום
מנהל התוכנית  -ארז פרי מפיקה
בפועל  -עפרי שגב מנהלת התוכנית
הישראלית  -אפרת כורם מפיקת

תוכנית ומנהלת אתר האינטרנט -
סיגל גולן בימוי והפקת טקסים
תחרות סרטי בוגרים  -מיטל אבקסיס
אירועי חוצות :מפיקה  -קרן קוך ניהול
אמנותי  -מתן נויפלד תיאום הפקה -
נועה גוכשטט איור ועיצוב גרפי  -אולגה
גולצר ניהול מוזיקלי  -אלכס זברובובסקי
ניהול הקרנות ואולמות  -סיגל גולן,
אלעד פלג ע.הפקת תוכנית  -דלית
ארנולד ע .מתאמת יחסי ציבור  -ורד
ארגמן צוות טכני  -שלמה אביטל,
אילן שניידר ,דמיאן קיטייגרדסקי ,עמי
ווינטר אוצרי תוכנית אנימציה  -אורי
קרנות ,יעל ענבר אוצר–שותף תוכנית
מקסיקו  -רוג'ר אלן קוזה.אוצר–שותף
תוכנית אפריקה  -אריאל סיפל תוכנית
פסטיבל שלוש היבשות  -ז'רום ברון
תוכנייה :ביצוע גרפי  -שלי פלג תרגום
לאנגלית  -תמי קינג
אתר :בנייה ופיתוח  -ראובן זילצר,
תיאום תוכן  -שירה קורן ,אביב קרסוצקי
תרגום לאנגלית  -תמי קינג

קולנוע דרום (אוצרות)  :עורכים  -ד"ר
אבנר פינגלרנט ,ארז פרי כותבים  -ג'אד
נאמן ,מיכל פלג ,גלי גולד ,סילבן סיפל,
דרורית גור אריה ,יעל מונק ,אודיה כהן־
רז ,שמעון אדף ,יוני אשר ,אורנה לוי ,בת־
שחר גורמזאנו גורפינקל ,רוג'ר קוזה,
אדם זסלבסקי ואסף קורמן ,אפרת כורם,
מקסימיליאן לה קיין ,ז’רום ברון ,אריאל
סיפל ,פטריק לאבוט ,רוברט נייס עיצוב
גרפי והפקה  -קובי לוי ומיכל סהר
(הליגה) עיצוב גרפי  -אביגיל ריינר
תיאום הפקה  -אוריאנה בן אבא תמלול
ראיונות  -רותם רביב ,אייל שרייבר,
מיכאל שטיין ,זאביק זליקוביץ ,אביתר
חלימי

טקסים ותחרות בוגרים:
הפקה בפועל  -עמית שגיא עריכת
קליפים  -דן סחר עוזרת הפקה -אושרי
חיון חונכים סרטי גמר :אורי סיוון,

(סיימון) תמיר ,שני שושן ,מיטל חיון,
מאוריציו סדן ,פרלה גלקוביץ' ,ייעוץ
תקשורתי  -מאסטר פלאן  -צבי (שישקו)
פרידמן ,אורנית אגוז ,צלם  -אורי מדמון
יחסי ציבור :אורנה המר

סינמטק שדרות  -צוות הסינמטק:

מנכ"ל העמותה ומנהל הסינמטק  -בני כהן,
מנהל תפעול ומקרין  -שמעון עמר ,מנהל
התוכנייה  -אלעד פלג ,מנהלנית  -זיוה
בטיטו ,אב הבית  -אלי עמר ,רכז קולנוע
חברתי – עומר בן יעקב סדרנים וקופאים -
שלום אדג'י ,רקפת בורשטיין ,חן שוורצמן,
נטע מיטל ,גל נעים ,אנה מנייב ,עדי אורן,
חגית מלך

קולנוע פורץ גבולות:
הקרנה ברהט  -קאיד אבו לטיף הקרנה
בקיבוץ ברור חיל  -עמי גלאון הקרנה
בנתיבות  -אשר חמיאס הקרנה
אשכול  -דליה חרלפ מפיק סדנאות:
רון בוטראשוילי

סיפורי דרום :

יוזם ועורך  -מיקי כהן מפיקות  -אביטל
פיכמן ,נעמה גאווי

דקה דרום :

הנחייה  -ד"ר דפנה סרינג ,שלמה וזאנה

סדנת וידיאו דאנס :מנהל אומנותי
ויזם הסדנא  -מיקי כהן ,מנהלת סדנת
המחול מטה אשר  -געתון :עינב לוי,
מנחת קומפוזיציה :שרון אשכנזי שירה
קולנועית :עמרם יעקובי סדנת פיצ’ינג:
יוזמת  -אסנת טרבלסי מפיקה :אוריאנה
בן אבא מסלול טלוויזיה  -רכזת
המסלול  -ענת סלע ענבר
מגזין הפסטיבל :
מרצים אחראיים :ענת סלע ענבר ,גיל
לסניק עורכי תוכן :רותם להמן ,הדר
סתיו ,רינה פדר מפיקים :איילת אזולאי,
אור ויונטה הפקת ניידת שידור :מסלול
טלוויזיה שנה ב' הנחייה  -ריקי אריכא
תוכנית אנימציה  -יעל ענבר רכזת
מסלול אנימציה  -אורי קרנות מגמת
סאונד :ראש המגמה מרסלו פילבסקי,
יורי פרימנקו הפקת דפוס :א.ב.ח.ש חיון
 אלי חיון ,שי חיון קב"ט :לירון בילדרע.קב"ט :יואל צדיקביץ' אירוח  :מתאם
אירוח  -חגי בן כוזרי .צוות אירוח -

צאלה יעקובוביץ' ,יובל יפת ,מורן וויספיש,
עמוס הולצמן ,נטע חיימוביץ' ,קרן טרוסט,
עינת אמסלם ,לירן קפל ,עדי גולן תיאום
אקדמי  :יוליה מיכין־גינזבורג ,רינת רביד,
דנה לבבי

המכללה האקדמית ספיר :מוחמד אבו
עאבד ,אלון גייר ,שני שושן ,תמי עטר,
מרינה קוגס ,אירית טויטו ,לביא מגן ,נורית
אופיר ,מרסל פרץ ,רימון לוי ,דותן שור,
נתן מהדקר ,יאן גילביץ' ,קובי זויגי ואודי,
נתי שיפר ,אורי די־נור ,סוניה בוזגלו ,סוניה
אוחיון ,תקווה מדינה ,ישראל קקון ,מלכה
דון ,לירון בילדר ,יואל צדיקביץ ,אלי מזוז,
פרלה גליקוביץ ,מאוריציו סדן.

צוות המחלקה לאומנות הקולנוע

והטלוויזיה :עוזי אדם ,אורי סיוון ,דר'
ענר פרמינגר ,ענת אבן ,לינה צ'פלין,
ברכה זיסמן ,מיקי כהן ,דר' דפנה סרינג,
דני מוג'ה ,שלמה וזאנה ,ענת ענבר ,יעל
ענבר ,ריקי אריכא ,שלומי אלקבץ ,לסניק
גיל ,רינת רביד ,יוליה מיכין גינזבורג ,דנה
לבבי ,גבי יונס אהרוני ,ניסים אוחנה ,אילן
שניידר ,שלמה אביטל
משרד התרבות והספורט :שרה -
לימור לבנת ,מנכ"ל משרד התרבות
והספורט  -יהורם מלכא ,ראש מנהל
תרבות  -מיכה ינון ,רכזת בכירה תחום
קולנוע  -אתי כהן
המועצה הישראלית לקולנוע :יו"ר
המועצה הישראלית לקולנוע  -מיכה חריש,
חברי המועצה הישראלית לקולנוע על
תרומתם לקידום הקולנוע הישראלי

לשכת המשנה לראש הממשלה,
השר לפיתוח אזורי והשר לפיתוח
נגב -גליל :השר  -סילבן שלום,

מנכ"לית  -אורלי יחזקאל דוברת -אורית
טייכר ,הגר קאופמן ,מדינה (מדי) אלוני
הרשות לפיתוח הנגב :מאיר סהר -
מנכ"ל ,אסף סיידה.
ביה"ס לסאונד :תמי עטייה ,אורי רשף.
משרד הדיקן :דיקן הסטודנטים  -אלון
גייר ,דגנית אופק ,נטלי נורילוב ,קרן דהן,
איילת ברעם־וייס
היחידה למעורבות חברתית :מנהלת
היחידה  -קמילה לנדסקינד ,נורית ארזי -
דחוח ,נעמה אייד
הלל ספיר :אייל מצליח ,עומר בן יעקב
אגודת הסטודנטים  -יו"ר  -דוד ברנן,
גזבר  -נתי מסינג
מגמת צילום ,ביה"ס להנדסאים :ראש
המגמה  -יהודית גואטה ,מעבדת צילום
דיגיטאלית הנדסאים  -דודו אבוטבול

תודות

אורנה לוי ,נזאר חסן ,ענת זלצר ,יוני להב,
סיגלית בנאי ,גידי יהושע ,מכבית אברמזון,
סמיון וינוקר ,לינה צ'פלין ,לין חלוזין
דברת ,יובל גוז'נסקי
פרסום ויחסי ציבור :מנהל מחלקת
שיווק ופרסום מכללת ספיר  -שמעון

תודות

/ 39 /

/ 40 /

תודות

המשך

תודות

שגרירות צרפת  -שגריר  -ז'אן־מישל
קאזה ,יועץ לענייני תרבות ומנהל המכון
הצרפתי  -פרופ' טובי נתן ,נספח לענייני
הקולנוע  -אוליבייה טורנו ,יעל ברוך.
שגרירות בלגיה  -שגרירה  -דניאל דל
מרמול ,נספח תרבות  -פייר גילון ,לסלי
סטרוסברג.
שגרירות מקסיקו  -שגריר  -פדריקו
סאלאס ,נספחת התרבות -לאורה גרסיה
קרול.
מכון גתה  -ראש מכון גתה – ד"ר גאורג
בלוכמן ,מחלקת תוכניות תרבות  -עמוס
דולב ,יעל גולדמן.

פסטיבל שלוש היבשות ,נאנט -
ז'רום ברון ,פיליפ ריהאק.

פסטיבל הקולנוע בפריבורג -
אן דלסט ,אדוארד וינטרופ.

פסטיבל הקולנוע בהמבורג -
אלברט ווידרשפיל.

שדרות

עיריית שדרות :ראש העיר  -דוד
בוסקילה ,גזבר העירייה  -שמעון פרץ,
מנהל אגף שפ"ע  -ג'קי אלחרט ,דוברת -
סימה גל ,מנהל תרבות  -שמעון כהן
מתנ"ס שדרות :אבי סולימני ,שרית זיו,
אדי עזרן ,מוריס בן אבו
המרכז לאומנויות הבמה :מנהל
המרכז  -שמעון כהן ,משכן אלה :יונתן
אבקסיס ,עמותת גוונים :ניתאי שרייבר
עמותת נתיבים :עמית לרנר

המועצה האזורית שער הנגב:

דוברת  -מיכל שבן ,סיגלית גוזי־אפנג'ר,
קיבוץ ברור חיל  -עמי גלאון
מועצה אזורית אשכול :ראש
המועצה  -חיים ילין  ,תמרה כהן ,ללה
נחשונוב .מנהלת מחלקת תרבות  -דליה
חרל"פ

עמותת התיירות צפון מערב הנגב:

עמית לבקוב
עיריית נתיבות :ראש העיר  -יחיאל
זוהר ,אשר חמיאס ,מוריס סוויסה ,דובר -
בני כהן.
עיריית באר שבע :ראש העיר  -רוביק
דנילוביץ' ,מ"מ ראש העיר ומחזיקת תיק
החינוך – דר' חפצי זוהר
עיריית רהט :ראש העיר  -פאיז אבו
סהיבן ,מ"מ ראש העיר ומנהל מחלקת
החינוך  -ד"ר עאמר אל הוזייל ,מנהל אגף
בלתי פורמאלי לחינוך ומנהל המתנ"ס -
מחמוד אל עמור ,אנשי המתנ"ס ,תאטרון
אל מהבאש ,מגאזין “אלמוסתקבל"  -יוסף
אבו סהיבן.

מכתשים אגן :מנכ"ל  -אברהם ביגר,
מנהלת קשרי קהילה  -רחל לוי
 :IDBמנכ"ל  -נוחי דנקנר ,מנהל הקרן -
דוד לוי ,דלית ,קורין טרנר
מפעל הפיס :מנהלת המועצה לתרבות
ולאומנות  -אסתי דינור ,אלי גרינפלד
אורבוטק :נשיא  -אריה וייסברג ,סמנכ"ל
כספים  -עמיחי שטיינברג ,מיכל שחר
קשת  -נשיא  -אלכס גלעדי ,מנכ"ל  -אבי
ניר ,סמנכ"לית רגולציה ,דוברת ומנהלת
תקשורת שיווקית  -טלי גורן ,סמנכ"ל
פרומו וקידום  -ירון גת ,ערין שחברי,
תקשורת שיווקית  -נילי גרינבלט

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו -

מנכ"ל  -מנשה סמירה ,יו"ר  -נורית
דאבוש ,מפיק ראשי  -יוסי מולה ,מתאמת
מחלקת הפקות וקרנות  -טלי מויאל ,ע'
דוברת ואחראית פניות הציבור  -אסי קורץ.
קרן הקולנוע הישראלי  -מנכ"ל -
כתריאל שחורי ,אחראית פרויקטים
מיוחדים  -אביטל בקרמן

קרן יהושע רבינוביץ'  -פרויקט

קולנוע  -מנכ"ל  -גיורא עייני ,מנהל
הפקות  -יואב אברמוביץ'

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי -

מנכ"ל  -זיו נווה ,מנהלת הפקות  -ליז
שרם ,מנהלת אדמיניסטרטיבית -אורית
כוכבי

נורמה הפקות -

אסף אמיר ,יואב רועה ,תמי כהן
ינוסן הפקות  -מוש דנון ,תמי ברק
טרנספקס הפקות -מארק רוזנבאום,
קרין בנצור והדס דיין
 - Full Moon Productionעינת שכיינר,
חיים בוזגלו
עלמה הפקות  -אריק ברנשטיין
אסנת טרבלסי הפקות  -אסנת טרבלסי
פורה הפקות  -ד"ר ענר פרמינגר
אחרי הצילומים הפקות  -עמי דרוזד
עבודת נמלים הפקות  -נועם פרץ
האחים היימן הפקות  -ברק היימן,
תומר היימן ,שרית אסנפי
שמיים הפקות  -אורי דיקשטיין
סרטי יונייטד קינג  -משה אדרי ,ליאון
אדרי ,לירון אדרי ,עינת לכט ,עופר נעים.
גלובוס גרופ  -אלן גרינבלט
 - NMC UNITEDבן כליפי
קולנוע ישראלי :אורי סיוון ,אורי רביד,
ירון שני ,לינה וסלבה צ'פלין ,ניסים דיין,
סכנדר קופטי ,סמי שלום שטרית ,מושון
סלמונה ,מנחם גולן ,נועם פרץ ,עמוס קולק,
עמי דרוזד ,ענר פרמינגר ,ענת אבן ,ערן
מרב ,רנן שור ,תומר הימן וברק הימן

פאנלים סשנים וסדנאות :אדם
זסלבסקי ,אורנה לוי ,אסנת טרבלסי ,אריק
ברנשטיין,במבי שלג ,גבריאל קול ,גיא
בן שטרית ,גיל המאירי ,ד"ר דפנה סרינג,
דרורית גור אריה ,חיים הכט ,טליה צור,
מארק אליהו ,מנחם גולן ,נילי קלימובסקי,
עמית כהן ,עמרם יעקובי ,פרץ (פיריס)
אליהו ,ד"ר צבי טל ,רובי אלמליח ,רני
בלייר ,שלמה וזאנה ,שמואל הספרי

שופטי תחרות סרטי בוגרים:

רני בלייר ,מירה מגן ,אן דלסט ,אלברט
ווידרשפיל
מרכז גילה לדמוקרטיה  -ענת ערב וד"ר
דפנה סרינג ,שרה קרמר עילם קוט.

סינמטק ירושלים ופסטיבל ירושלים -

מייסדת ונשיאה  -ליה ואן ליר ,מנכ"ל -
אילן דה פריז ,מנהל התוכניות  -אבינועם
חרפק ,תוכניות וניהול פרויקטים מקצועיים -
גילי מנדל ,מנהל ארכיון הסרטים ,מאיר
רוסו.
סינמטיפ  -מיכאל קליין ,ליצי מרכוס,
איריס זימן
מובי מובייל  -מנכ"ל  -אמיר פלג
מרכז הידרותראפי  -איתי צורי
סינמטק שדרות מודה לחברי האסיפה
הכללית של עמותת הסינמטק  -זוהר
אביטן (יו"ר) ,פרופ' זאב צחור ,אפרים סדון,
אבי סולימני ,חזי בוצר ,קובי אוז ,הדס רייס,
אחלמה פרץ ,סופי בן שושן ,עמי גל־און,
מוטי גיגי ,שי בן יעיש.
תודות מיוחדות :פרופ' זאב צחור,
ד"ר נחמי פז ,גיל לוי ,אורנה גיגי,
שמעון (סיימון) תמיר ,רמי מרדור,
אודי ליאון ,אלון שוסטר ,עודד פלוט,
חיים גורי

משרד התרבות והספורט
מינהל התרבות

משרד החוץ

לוגואים
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קולנוע ישראלי
משרדי הפסטיבל
086801424
קופות הסינמטק
1599559555
דואר אלקטרוני
csf@sapir.ac.il
אתר http://csf.sapir.ac.il
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